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1 oge Buitengewone Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 30 november 2002 

Opening door de voorzitter, Bas Eenhoorn. 

Goedemorgen dames en heren, hartelijk welkom. Het is een bijzondere 
vergadering allemaal omdat er van alles tegelijkertijd gebeurt en we twee 
belangrijke onderwerpen hebben op deze 1 oge Algemene vergadering van 
onze Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en we moeten dus een beetje 
elkaar de ruimte geven en ik heb mij voorgenomen, en ik hoop dat u daarmee 
kunt instemmen dat we niet gaan jakkeren, met andere woorden we gaan 
rustig de zaken bespreken ofwel u zegt we gaan het niet bespreken dan doen 
we het niet maar we gaan het allemaal goed met elkaar overleggen. 
Dus u kunt ervan op aan dat als sommige dingen niet helemaal duidelijk zijn 
dat dan de gelegenheid er is om een nadere toelichting te vragen of te geven, 
met andere woorden we geven elkaar zoals ik zonet zei, de ruimte. 

Allereerst een paar punten van orde. Er is zoals altijd een stemcommissie en 
een notulencommissie benoemd, dat zijn John Prins uit Nieuwerkerk, Marijke 
Strijk uit Oegstgeest en Henk Stoelemeijer uit Weesp, zij zullen zorgen dat er 
toezicht is op de stemmingen en zij zullen ervoor zorgen dat ook de notulen 
naar waarheid worden opgemaakt. Terwijl wij hier zijn is er ook een 
presentatie van kandidaten, dat betekent wat in- en uitlopen, dat betekent hier 
en daar wat geroezemoes maar wij meenden omdat het allemaal zo 
ontzettend snel moest op weg naar 22 januari dat het correct zou zijn dat u in 
de gelegenheid zou zijn om kennis te maken met een aantal kandidaten die 
anders natuurlijk allang bij u langs zouden zijn geweest, kennis met u zouden 
hebben gemaakt op de beroemde of beruchte catwalks, dat is niet overal 
gelukt en vandaar dat hier nog de gelegenheid is om een aantal kandidaten te 
zien en te spreken. 

Er wordt vandaag elektronisch gestemd, tenzij op een gegeven moment de 
elektronica het begeeft, in dat geval hebt u ook stembriefjes en die 
stembriefjes betekenen zoals altijd oranje één stem, blauw twee stemmen en 
wit tien stemmen. We gaan ervan uit dat u allemaal de gebruiksaanwijzing van 
het draadloze systeem goed hebt bekeken, dat staat op een geel formulier 
wat in de envelop zat dat u allemaal is uitgereikt althans voor zover u als 
afgevaardigde hier bent en stemmen heeft. 

Er is een zeer dringend verzoek, dat staat ook weliswaar bij de instructies 
maar dat zeg ik ook nog maar eens, om die stemmachines zal ik maar zeggen 
niet mee te nemen buiten deze zaal, dus met andere woorden niet er mee te 
gaan lopen dus als u naar buiten moet om welke reden dan ook dan geeft u 
het kastje even af aan iemand die in de zaal blijft zitten want dat verstoord 
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namelijk de elektronische systemen hier, ik weet niet hoe erg dat allemaal is 
maar dat is van belang dat die kastjes hier blijven. 
De mobiele telefoons, dat is altijd een dringend verzoek, om die dingen uit te 
doen, mij maakt het niet uit ; u moet het zelf maar weten, er zijn vast wel leuke 
melodietjes bij, we zien het wel. 
We gaan eerst even een testvraag doen om even te kijken of de kastjes het 
doen en of er respons is zoals die altijd zou moeten en we hebben een 
buitengewoon ingewikkelde, want dan bent u alvast helemaal ingevoerd, 
testvraag ontwikkeld en die testvraag wordt nu getoond mag ik aannemen? 
Oh, moet ik hem helemaal oplezen? Nou dan wordt het helemaal ingewikkeld 
maar dat kan ook gebeuren vandaag dat er dus voorstellen komen die niet 
getoond worden, ik lees hem dus even op. 

U moet echt heel goed luisteren hoor, de gewoonte van de hedendaagse 
jeugd om het liedje 'dag Sinterklaasje' te zingen bij binnenkomst van de 
goedheiligman dient in overeenstemming te zijn met de historische tradities te 
worden gewijzigd door deze woorden te laten aanheffen bij het vertrek van 
Sint Nicolaas. Voor degene boven de vijftig die weet nog vroeger deden we 
dat inderdaad alleen maar bij het vertrek. Bent u voor dit wijzigingsvoorstel 
drukt u dan op één, bent u daar tegen drukt u op twee, de stemming is nu 
geopend. 

Er zijn hier een aantal ordevoorstellen om dit punt voorlopig van de 
vergadering te schrappen maar dat kan niet meer de stemming is al geweest, 
kan ik al zeggen dat de stemming al beëindigd is? Nee nog niet, een aantal 
van u zijn nog met de stemkastjes bezig begrijp ik. Ja de stemming is nu 
gesloten, ik neem aan dat we wel nu de uitslag keurig krijgen op het scherm 
en ik neem aan dat wij zeer traditioneel hebben gestemd, maar je weet nooit? 
Nou kijk eens aan, we zijn voor dit wijzigingsvoorstel maar toch nog een derde 
die deze vernieuwing willen vasthouden. 

Het allereerste punt dat op de agenda staat is het onderwerp wat voorbereid 
is door de commissie Opstelten en gaat over de benoeming dan wel 
verkiezing van de burgemeester. U weet dat wij daar een vrij uitvoerige 
discussie over hebben gehad in de WO, een partijraadsvergadering, er is een 
ronde tafelgesprek geweest waar nog een aantal wijzigingen die voort zijn 
gevloeid uit die partijraad zijn besprokén, heel veel afdelingen hebben zich op 
dat onderwerp gestort en het Hoofdbestuur stond voor de keus gaan wij het 
onderwerp nu bespreken of gaan we dat naar achteren verschuiven? We 
hebben besloten om het onderwerp nu aan de orde te hebben omdat wij 
meenden dat er voldoende discussie was geweest, weliswaar zitten in de nota 
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nog een groot aantal punten die uiteraard nog weer uitgewerkt moeten 
worden, een groot aantal zaken die nog weer verder bekeken moeten worden 
maar het neemt wel een duidelijk voorstel in onze richting om een richting in te 
slaan. 
Wij meenden dat wij vandaag tot die besluitvorming kunnen komen, het is aan 
u uiteraard om met ons in te stemmen en te zeggen ja dat kan, of dat niet te 
doen want er ligt ook een voorstel van de bestuurdersvereniging om de 
discussie nog wat uit te stellen. Het Hoofdbestuur is van mening dat we, 
nogmaals, die discussie nu kunnen hebben, over de amendementen besluiten 
kunnen nemen zodat er aan het eind van die besluitvorming een 
richtinggevend stuk is waar we straks mee aan de slag kunnen. 

Ik stel u voor om geen algemene beschouwingen te houden maar bij elk 
voorstel een korte toelichting te vragen van degene die het voorstel heeft 
ingediend, daarop kunt u dan reageren in de zin van ik ben het eens of niet 
eens en dan kunnen wij daarna steeds tot stemming over de voorstellen 
overgaan. We gaan dus ook niet van de zijde van de commissie nog weer een 
uitvoerige toelichting geven maar uiteraard zal de commissie wel reageren 
ook op dat voorstel indien dat nodig en gewenst is. 
Dus ik stel u voor dat we gaan bespreken allereerst voorstel numero één en 
dat is het voorstel van de bestuurdersvereniging en ik geef het woord aan de 
voorzitter van de bestuurdersvereniging. 

Meneer de voorzitter, dames en heren, de bestuurdersvereniging heeft op 
haar jaarvergadering van één en twee november uitgebreid stil gestaan bij het 
rapport, heeft dat uitgebreid bediscussieerd en heeft aan aantal conclusies 
getrokken die uiteindelijk geresulteerd hebben in een ordevoorstel aan deze 
buitengewone algemene ledenvergadering. U hebt het in de tekst kunnen 
lezen de bestuurdersvereniging is van mening dat er meer tijd uitgetrokken 
moet worden voor de discussie en verzoek de vergadering het agendapunt 
van de agenda af te voeren en ik wil dat kort toelichten. 
De volgende toelichting geldt daarbij dat de leden hebben in grote 
meerderheid gezegd dat het zuivere model op zich de voorkeur verdient, 
zoals het ook door velen wordt gesteund, zoals ook velen het gekend hebben 
en hebben dat in ieder geval uitgesproken. 

Ten tweede dat de maatschappelijke ontwikkeling in dit land een verdere 
discussie vraagt, dus niet gezegd heeft dat de discussie moet stoppen, en 
vindt dat het daarmee ook in de lijn van de partij loopt dat er veel meer 
gediscussieerd moet worden. En heeft ten derde gezegd dat het systeem bij 
dualisme bij, met name de gemeentes, pas kort is ingevoerd dit jaar, dat het 
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veel tijd vraagt, dat het nog lang niet verwerkt is en dat de vraag is of je al 
gelijk met een nieuwe wijziging moet doorgaan en dat eerst tijd moet worden 
ingeruimd voor verdere implementatie oftewel uitwerking van het dualisme. 
Op grond daarvan stelt de bestuurdersvereniging aan u voor om dit punt 
vandaag van de vergadering af te voeren en het rapport verder te gebruiken 
voor de discussie binnen de partij, en dat is de toelichting voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, zijn er nog die willen reageren voordat de 
commissie er iets over zegt? Er zijn links en rechts allerlei microfoons, ja 
meneer Touw gaat u gang. 

De heer Touw; een hele korte opmerking. Ik denk dat de vergadering beter 
eerst kan beslissen over de vraag willen wij een direct gekozen burgemeester 
of niet voordat u overgaat tot het bespreken van de moties, of de 
amendementen. De amendementen die hebben een element in zich waarvan 
je zegt ik ben voor een gekozen burgemeester maar ik ben tegen het punt van 
uitwerking, dat zou betekenen dat wij tegen het amendement moeten 
stemmen terwijl zij voor het instituut van de direct gekozen burgemeester 
zouden kunnen zijn. Dus voordat wij in een inhoudelijk discussie terecht 
zouden komen zou ik eigenlijk in tegenstelling tot de vorige spreker, en dat 
zeg ik namens een aantal kamercentrales en afdelingen, ook de gedachte 
kunnen neerleggen laat de vergadering zich eerst uitspreken of ze überhaupt 
voor de direct gekozen burgemeester is en dat kun je het daarna met veel 
elan gaan uitwerken. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer Touw. 

De heer Schellekens; voorzitter, mijn vraag is het voorstel van de 
bestuurdersvereniging waarin al genoemd werd dat we juist in de partij meer 
discussie hebben leidt mij tot de gedachte dat het inderdaad beter is dat breed 
in de partij er een voorstel komt en niet van de bestuurdersvereniging des 
temeer omdat het ook veelal betrokkenen zijn. 

De heer Vrijland; in deze tijd, dat heeft u ook gezegd voorzitter, zijn we 
overladen door de snelle gang van zaken. De afdeling Hilversum heeft in 
totaal niet hierover beraadslaagd, eigenlijk staan we er helemaal naast ook bij 
die Tweede Kamer hebben we er ook niet over gepraat, we kunnen er 
eigenlijk ook niet over oordelen, we kennen de mensen niet. 
Vier jaar geleden was het ook zo, toen werd er niet voorgesteld maar in ieder 
geval dit is nu ook zo'n overhaaste zaak, ik stel voor om dat vooruit te 
schuiven en in ieder geval niet over te gaan tot het benoemen van die keuze 

WD 4 



1 oge Buitengewone Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 30 november 2002 

van een burgemeester. Waarom ook niet? Omdat in Nederland in de 
gemeentes waar grote partijen zijn wordt altijd de grootste gekozen en die 
kleine partijen van de SPD, GPV enzovoorts die komen niet aan bod, dat vind 
ik een ernstig bezwaar. Van die kleine partijen hebben soms toch wat nuttigs 
te vertellen. 

De heer Lantink, Haarlem; voorzitter, ik zou het voorstel van de 
bestuurdersvereniging met kracht willen ondersteunen en wil het in die zin ook 
nog wel aanscherpen. Ik ben zelf in Lunteren geweest en de stemming in 
Lunteren was heel duidelijk, een overgrote meerderheid kon zich ook in de lijn 
van het rapport niet vinden, ik denk dat het veel verstandiger is om in die zin 
de discussie zorgvuldig te voeren ook in die zin aan het rapport ook waar die 
verdienste ook van duidelijk zijn om daar ook ruimte voor te geven en niet nu 
juist op deze morgen, waar we ook de lijst vaststellen, de WD te belasten met 
dit onderwerp. Voor de WD is het een heel belangrijk onderwerp de gekozen 
of door de kroon benoemde burgemeester. Ik vind het ook niet verstandig dat 
het Hoofdbestuur dit toch nu wel heeft geagendeerd, het zou veel 
verstandiger zijn om hier wel breder over te discussiëren, ik ben het ook niet 
met u eens dat u zegt van ja we hebben er wel zorgvuldig over gepraat, er is 
over gepraat maar in zeer kleine kring en in de partijraad waren er allerlei 
voorstellen gedaan om tot wijziging over te gaan, is ook niet gebeurd, er zijn 
microscopische wijzigingen toen aangebracht op het rapport voor de rest 
wordt deze lijn heel duidelijk doorgezet. Ik denk toch dat er bij een heel groot 
gedeelte van de WD het idee bestaat dat dit wordt doorgedrukt en dat lijkt me 
geen juiste manier om met elkaar om te gaan, we moeten respect hebben ook 
voor elkaars standpunten en ik zou u echt met klem willen vragen het voorstel 
van de bestuurdersvereniging over te nemen. 
Het gaat er niet om te zeggen van ja dat zijn allemaal belanghebbenden, in de 
bestuurdersvereniging zitten de mensen, de kracht ook van het lokaal bestuur 
van de WO, raadsleden en wethouders en de stemming was wat mij betreft 
daar heel duidelijk en het was een heel duidelijk signaal dus ik zou ook echt 
de vergadering willen oproepen het voorstel van de bestuurdersvereniging te 
ondersteunen temeer daar ook in het voorstel, in de toelichting, ook ruimte is 
voor alle mogelijk opinies en het zou best in het voorjaar afgerond kunnen 
worden voorzitter. 

De heer Bentum, afdeling Heeze-Leende; deze afdeling heeft zich wel 
intensief beziggehouden met de ambtsketen van de burgemeester, we 
hebben ons unaniem uitgesproken dat de inhoud van de functie erg 
afhankelijk is van de wijze waarop benoemd wordt en dan hebben we om ons 
heen gekeken naar de stadsdirector in Duitsland, naar België, naar Frankrijk 
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en de invulling die de burgemeester daar geeft aan zijn functie, dan wel de 
prefectuur daar meestal, de inhoud gaat daadwerkelijk veranderen zolang wij 
daar niet voldoende op inspelen denk ik, en ook dat uitdragen wat dat 
inhoudelijk is als alleen maar het zinnetje het verandert grondig, want zo staat 
het in het rapport, dan denk ik dat we dat eerst allemaal moeten uitspitten 
voordat we daar beslissingen over nemen, dat is onze mening. 

De heer Kroes, afdeling Boskoop; voorzitter, ook wij hebben, dat heeft u aan 
de amendementen kunnen zien, ons uitvoerig beziggehouden met het 
onderwerp. Wij willen niet in een kip ei situatie verzanden en dat dreigt met 
het tweede voorstel wat zojuist hier gedaan is. Juist het uitstellen, zoals 
voorgesteld door de bestuurdersvereniging, is erop gericht om nader overleg 
te voeren en dan kun je dus niet nu al beslissen in welke richting dat nader 
overleg zou moeten gaan. Ik ondersteun derhalve van harte het voorstel van 
de bestuurdersvereniging, dank u wel. 

Mevrouw Verve; ik sta al heel erg verstopt achter de pilaar maar ik sta er al 
een tijdje. Voorzitter, ik zou graag het verhaal wat onze voorzitter van de 
bestuurdersvereniging heeft gehouden van harte willen ondersteunen, ik zou 
daar echter nog één element aan willen toevoegen. Er is tijdens het congres in 
Lunteren niet slechts gesproken over de gekozen of de benoemde 
burgemeester maar er is ook gesprokén over de totale effecten op het lokale 
bestuur en ik denk ook dat er nog een belangrijk element aan toe te voegen 
is, we zijn op het congres van mening geweest dat de effecten van de 
gekozen burgemeester veel verder strekken dan slechts alleen tot de positie 
van de burgemeester, ook de positie van de raadsleden en de wethouders die 
zijn daarbij van belang en ook de totale democratie van het lokale bestuur. 
En daar zouden we graag met elkaar een fundamentele discussie over willen 
hebben voordat we één element eruit halen wat daar kennelijk representatief 
voor staat maat wat veel meer effecten heeft op de totale inrichting van onze 
lokale democratie want daar hebben we het eigenlijk over. 

De heer Bas Eenhoorn; de heer Hoekzema en dan probeer ik zo 
langzamerhand af te ronden want ik denk dat alle argumenten over het 
voorstel één dan wel zijn gewisseld. 

De heer Hoekzema; ja, voorzitter. Voorzitter van de commissie Binnenlandse 
Zaken van de partij, we hebben dat 19 november besprokén, we hebben 
geconstateerd dat er binnen de partij nog een behoorlijke stroom is die voor 
de benoemde burgemeester is maar we hebben ook gemerkt dat de politieke 
situatie in Nederland zodanig is dat dat een achterhaalde zaak dreigt te zijn en 
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we hebben ook gezien door niet het initiatief te nemen tot welke vreemde 
figuren we omtrent de burgemeester zijn gekomen. Dus essentieel politiek is 
dat wij goed meepraten over wat er gaat gebeuren. Vandaar dat we gezegd 
hebben als die politieke situatie in Nederland zo is en zal zijn, want we moeten 
ook nog bij de komende kabinetsformatie en de verkiezingen nadrukkelijk 
zien, helder is op dit moment ook niet wat nou het juiste standpunt is van de 
heer Balkenende, maar goed als de situatie zich zo doorzet zoals we die 
gezien hebben namelijk dat de benoemde burgemeester politiek zijn tijd heeft 
gehad dan zeggen wij dan zullen we als partij ook heel duidelijk richting 
moeten kiezen, dan kunnen we het ons niet veroorloven om er omheen te 
blijven draaien en dan moeten we zeggen willen we dan een gekozen 
burgemeester door de Raad of willen we een gekozen burgemeester door de 
burger. 

De commissie Binnenlandse Zaken kiest heel nadrukkelijk voor de 
rechtstreeks gekozen burgemeester maar dan komen we in een situatie dat 
nog niet goed is doordacht wat betekent dat in de specifieke, typische, 
Nederlandse, politieke en bestuurlijke verhoudingen en daartoe roepen wij het 
Hoofdbestuur op om de commissie, of een andere commissie, te vragen om 
dat heel nadrukkelijk uit te werken en op basis daarvan dan definitief de 
principekeuze nader te bevestigen, dank u zeer. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer Hoekzema. Dat is in het verlengde 
van het voorstel van de heer Touw, mevrouw Vorenkamp. 

Mevrouw Vorenkamp; dank u wel voorzitter. Haastige spoed is zelden goed. 
Ik geef ook in overweging laat ons niet door dit congres en het moment 
waarop het stuk in de staat waarop het tot ons komt isoleren in de politiek. Het 
argument, het stond in het regeerakkoord en daarom moeten we dat nu 
inkoppen, vind ik een slecht argument want een regeerakkoord is een 
gedateerd stuk en we moeten nog maar afwachten of wij überhaupt aan dat 
regeerakkoord straks deel zullen kunnen gaan hebben. Vooraleer is het van 
belang om goeie verkiezingen te maken en ik moet zeggen dat het in mijn 
kamercentrale, de kamercentrale Leiden, buitengewoon zorgelijk ervaren is 
dat wij ter congressen hier gaan om een besluit te nemen als leden over een 
stuk wat u als Hoofdbestuur hebt voorgelegd en dat onze politieke voorlieden 
in dit geval reeds hun visie gegeven hebben, u brengt daarmee ons in een 
spagaat en ik vind dat een hele lastige kwestie. Ik zou het absoluut niet zover 
willen laten komen dat de partij vervreemdt van onze politieke voorlieden en ik 
roep dan ook zeer op het voorstel van de bestuurdersvereniging te 
ondersteunen om dit onvoldragen stuk, we hebben er in de achterban 
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buitengewoon serieus naar gekeken, ja toch ook de zorgen die bij de 
bestuurdersvereniging zitten, van tafel te halen en met grote spoed de 
discussie, want dat juichen wij wel toe het is inderdaad nodig dat we daar wat 
mee doen, maar er is niemand die van ons vraagt om op dit moment dit punt 
in te koppen, ik dank u. 

De heer Van der Vorst; dank u wel voorzitter. Eigenlijk ook in reactie op wat 
die mevrouw net zegt juist dit congres is denk ik het moment om hier nu over 
te spreken. Ik heb gisteravond in het NRC gelezen dat onze zeer 
gewaardeerde minister van Binnenlandse Zaken daar een aantal zaken al 
over gezegd heeft, een aantal voorstellen gedaan heeft en vandaag een 
interview heeft in het NRC dus daarmee is het een verkiezingsitem geworden, 
en ik denk dat het belangrijk is dat we als partij ons uitspreken welke richting 
we willen en we niet met allerlei argumenten proberen vertragingen in het 
proces te werpen. 

De heer Van Tuyll; dank u voorzitter. Ik ben een beetje verbaasd over de 
interventie van de voorzitter van de partijcommissie Binnenlandse Zaken, die 
wijst op de politieke situatie. Welnu de politieke situatie is als volgt: we hebben 
een demissionair kabinet, we willen niet verder regeren met het CDA, het CDA 
is tegen een verkozen burgemeester, wij zijn in principe ook niet voor een 
gekozen burgemeester dat kan anders worden maar het kan alleen maar 
anders worden na een gedegen en goede discussie binnen de partij van alle 
aspecten want er zijn vele aspecten aan. 
Pas na een gedegen analyse van alle aspecten een voorstel neerleggen dat 
wekt vertrouwen bij de kiezer en dat is belangrijk maar niet nu, vandaar dat ik 
van harte het voortel van de bestuurdersvereniging wil ondersteunen. Ik weet 
niet precies wat u in de orde van de vergadering hebt want er is een 
ordevoorstel van de heer Touw wat u verder niet in behandeling hebt 
genomen maar ik stel voor dat we dat afwijzen want dat betekent een 
uitspraak doen over iets wat nog in de lucht zweeft en dat lijkt me niet goed. 

De heer Bas Eenhoorn; er ligt een ordevoorstel waar we het nu over hebben 
van de bestuurdersvereniging en die is eerst aan de orde en het onderwerp 
van de heer Touw is als het ware een toevoeging daaraan dus dat kunnen we 
gewoon meenemen en dat doet principieel niet af van het orde voorstel van 
de bestuurdersvereniging. 

De heer Van Tuyll; nee, ik begrijp het niet want de heer Touw zegt iets 
anders. De bestuurdersvereniging zegt uitstel en een gedegen onderzoek en 
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een gedegen discussie. De heer Touw zegt nu alvast een principe uitspraak 
en dan zien we verder wel hoe we het invullen, dat bijt elkaar. 

De heer Bas Eenhoorn; dat is dus geen ordevoorstel dus we gaan toch eerst 
het voorstel van de bestuurdersvereniging. 

De heer Remkes; voorzitter als het gaat om de positie van de burgemeester in 
dit land, en ik merk dat bijna iedere dag als een benoeming aan de orde is, 
verkeren wij reeds een geruime tijd in een volstrekte spagaat. 
De benoemingsprocedure zoals die nu wordt toegepast die leidt toch vaak tot 
buitengewoon onbevredigende procedures, onduidelijkheden naar de 
bevolking en soms ook onbevredigende resultaten. Als we kijken wat de 
discussie de afgelopen jaren is geweest dan zijn we opgeschoven van de 
zuivere kroonbenoeming, waar op zichzelf altijd goede argumenten voor 
waren, naar een situatie dichtbij benoeming door de Raad en wat mijn 
belangrijkste argument is om met name niet te kiezen voor benoeming door 
de Raad dat is dat dan het ene achterkamertje wordt omgewisseld voor het 
andere achterkamertje en mij zou er een lief ding een gelegen zijn als er 
duidelijkheid ontstond en de commissie Opstelten biedt die duidelijkheid. 
Ik onderken overigens als eerste, en dat is zojuist ook gezegd, dat er 
natuurlijk een aantal consequenties zijn voor de structuur van het lokaal 
bestuur die consequenties die worden op dit ogenblik ook op de rij gezet en ik 
zou mij heel goed voor kunnen stellen dat er op dit ogenblik vanuit deze 
vergadering het signaal gegeven wordt ga door op de weg naar de gekozen 
burgemeester, werk ondertussen een aantal consequenties uit en voorzie 
straks bijvoorbeeld in het voorjaar die discussie voorzien van die 
consequenties van een wat meer definitieve gedachtevorming door dit 
congres eigenlijk het voorstel van Willen Hoekzema. 

Laten wij ons één ding goed realiseren, de kiezer heeft op 15 mei twee 
signalen gegeven. Het eerste signaal is wij hebben behoefte aan meer 
zekerheid en meer veiligheid en het tweede signaal is wij willen een aantal 
besloten instituties willen wij weer teruggeven aan de burger en het 
burgemeesterschap hoort daarbij, ik dank u zeer. 

De heer Bas Eenhoorn; het woord is aan de voorzitter van de commissie, de 
heer Opstelten. 

De heer Opstelten; dank u zeer voorzitter. Dames en heren ik denk dat het 
duidelijk moge zijn hoop ik naar u dat het ons niet ontgaan is, en dat is op zich 
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heel goed in de partij, dat er een goede discussie is ontstaan, aan de orde is, 
over de kwaliteit van het lokaal openbaar bestuur, daar hebben we het over. 
We hebben het niet over een meneer of mevrouw die of gekozen of benoemd 
moet worden het gaat over de kern van de kracht van het lokaal bestuur en de 
legitimiteit ervan, daar gaat het om want de burgemeester is niet mee en niet 
minder dan het symbool daarvan en een belangrijke speler, daar hebben we 
het over en daar heeft de commissie ook aan gedacht toen die zijn huiswerk 
heeft gedaan en ik kan me ook heel goed voorstellen, en dat is ook juist wat 
velen zeggen, er zitten nog open einden in, er zitten zaken in die nog moeten 
worden uitgewerkt en er is natuurlijk ook veel voorwerk al in het verleden 
gebeurd en wat dat betreft is er niet zo gek veel nader te bestuderen maar wel 
nader te discussiëren en ik zou op zichzelf, want wij zijn natuurlijk de 
commissie en het is aan u we gaan geen advies geven of een ordevoorstel 
dat is aan de algemene vergadering, wij geven de inhoudelijke argumenten 
aan en ik denk dat wij we hebben wel een keuze gemaakt en geameniseerd 
en we hebben het in een bepaalde stijl opgeschreven en een richting 
aangegeven die ook in onze partij, dat wil ik ook nog eens duidelijk zeggen, 
consistent is. 

Vanaf Frits Bolkestein, Johan Remkes in eerdere functies zijn er allemaal 
voorlieden van ons die altijd de lijn hebben gekozen van ook in 
minderheidsstandpunten, ik noem Henk Vonhoff, Uri Rosenthal en Ans van 
den Berg bij de commissie die het dualisme heeft voorbereid, Elsinga altijd, 
kroonbenoeming principieel ons standpunt maar dan wel de zuivere 
kroonbenoeming als dat niet meer kan, om wat voor reden dan ook en dat is 
niet een second best situatie maar ook een afweging van internationaal, we 
zitten in Nederland niet op een eiland, ook nationaal de ontwikkelingen in de 
samenleving en de wens van de bevolking om ook over de keuze van wie hun 
steden en gemeenten bestuurt om daar een duidelijke invloed in te hebben 
dan is altijd de keuze in die consistentie van liberale geweest dan passeren wij 
de door de Raad benoemde burgemeester en koersen we op de direct door 
de bevolking gekozen burgemeester en daar heb je verschillende modificaties 
in. 

Ik denk dat wij dus niet principieel afwijzen want dat is helemaal niet juist en 
dat staat ook nergens, de kroonbenoeming maar dan wel de zuivere 
kroonbenoeming maar vervolgens trekken we dan wel de conclusie dat achten 
wij toch, gelet op de ontwikkelingen in de samenleving, niet voor de hand 
liggende situatie en als je dat met elkaar vaststelt dan zou het beter zijn om 
ook mede leiding te geven aan de vormgeving van ons lokaal bestuur. 
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Nou dat is de keuze die wij maken die wij in de partij ter discussie stellen, als 
u vindt dat er nu geen uitspraak kan worden gedaan dan is dat een uitspraak 
van de algemene vergadering daar verzetten wij ons helemaal niet tegen, wij 
vinden wel dat we een aantal argumenten hebben aangegeven waarbij dat 
wel degelijk een uitspraak zou kunnen worden gedaan. 

Als ik dan kijk naar wat er op tafel is gekomen, ook in de discussie net zowel 
van de bestuurdersvereniging als van de commissie Binnenlandse Zaken als 
van onze minister, dan denk ik dat dat op zichzelf als u het amendement het 
ordevoorstel van de vereniging zou overnemen dat dan de commissie gaarne 
bereid is om die rol ook te vervullen en gewoon in de partij de boer op te gaan 
om dat te gaan uitwerken. 
Ik kan u wel zeggen dat valt me op, we moeten ook als partijgenoten dat 
tegen elkaar zeggen, er wordt voortdurend als argument gebruikt het CDA is 
tegen de gekozen burgemeester, nou ja ik weet niet welke CDA' ers u spreekt 
maar ik spreek ook wel eens de minister president, ja ik weet niet of hij het op 
prijs stelt dat ik dit nu zeg maar ik zeg het toch maar, die heeft tegen mij 
gezegd ik ben een voorstander van een direct door de bevolking gekozen 
burgemeester. 

Het tweede punt is dat het CDA, ik was gisterenavond in Barcelona met veel 
burgemeesters en onder andere die van Den Haag en daar heeft collega, 
daar hebben we trouwens ook eens uitgelegd wat voor systeem wij hebben, 
nou dat kost moeite maar ze waarderen ons ook zeker in het buitenland dus 
wij mogen blijven komen, maar collega Deetman, en hij heeft mij toegestaan 
om dat hier ook naar voren te brengen of mede te delen die zegt het CDA 
heeft een commissie benoemd, u raad het al de commissie Deetman, en die 
heeft taak niet om het systeem om een keuze aan te geven welke kant gaan 
we uit maar die heeft tot taak gekregen om de voorwaarde waarbinnen de 
direct gekozen burgemeester gestalte zou krijgen om dat op een rijtje te 
zetten en daar tezijnertijd mee te komen en dat zal ook iet zo lang meer 
duren, nou dat is hetgeen ik zou willen zeggen meneer de voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer Opstelten. Ik stel voor dat wij het 
ordevoorstel in stemming brengen en wel met dien verstande dat de 
commissie bereid is om indien het ordevoorstel wordt aangenomen en de 
discussie vandaag niet wordt voortgezet zich op een aantal consequenties 
van die gekozen burgemeester verder te beraden in het totaal van het lokale 
bestuur en daar in het komend jaar op terug te komen met andere woorden 
het Hoofdbestuur ziet het dan als een opdracht van uw kant om de zaak 
verder in discussie voort te brengen met behulp van de commissie. 
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Dan stel ik voor dat we nu de stemming openen en dat gaat dan als volgt: het 
voorstel is dat als u op de één drukt dan bent u voor voorstel van de 
bestuurdersvereniging om meer tijd uit te trekken voor de discussie en het 
onderwerp nu van de agenda af te voeren met de opmerkingen die zijn 
gemaakt door de heer Opstelten daarbij betrokken. Bent u tegen het voorstel 
van de bestuurdersvereniging dan drukt u op de twee, de stemming is nu 
geopend. 
Kan ik de stemming al sluiten? Er zijn nog steeds mensen aan het stemmen, 
ja ik kan nu sluiten, voor het voorstel 78% en tegen 21% dat is een heldere en 
duidelijke besluitvorming en een duidelijke opdracht aan het Hoofdbestuur en 
wij zullen met de commissie uiteraard zo snel mogelijk daar over in actie 
komen. 
We hebben een minuut of zeven om ons nog even te vertreden en dan start 
de algemene vergadering zoals aangekondigd om 11.30 uur. 

Is punt drie van de agenda dus de gelegenheid aan de zittende kamerleden 
om het woord te voeren inclusief de voorzitter van de fractie, de voorzitter van 
de fractie heeft er op dit moment geen behoefte aan, één van de zittende 
kamerleden heeft behoefte om het woord aan u te voeren dat is de heer Ruud 
Luchtenveld, mag ik aan de heer Luchtenveld vragen om het woord tot u te 
voeren, dames en heren mag ik u vragen om te gaan zitten? 
Hier voorin is nog een enkele stoel en we doen een poging om de verlichting 
in de galerij wat meer op te schroeven zodat u daar wat meer licht heeft. 
Dan starten wij nu met de vergadering op punt drie en het woord is aan Ruud 
Luchtenveld. 

De heer Ruud Luchtenveld; dames en heren, waarom kom ik naar voren? Het 
is net als in een voetbalwedstrijd, als je met twee nul achter staat dan moet je 
wel naar voren, ik wil de wedstrijd nog winnen. Natuurlijk ben ik door het 
Hoofdbestuur op een achterstand gezet doordat ik niet op de 
ontwerpkandidatenlijst ben geplaatst maar u als algemene vergadering beslist 
vandaag de wedstrijd en nogmaals ik wil nog winnen. 

In januari heeft u mij geplaatst op plaats 26 van de kandidatenlijst en met dat 
mandaad ben ik met volle enthousiasme in juli weer in de fractie begonnen en 
nog niemand heeft mij tot op dit moment duidelijk kunnen maken waarom ik 
nu ineens weg zou moeten. 

Natuurlijk ik steun de politieke vernieuwing waar de partij voor kiest, het is 
goed dat er meer vrouwen op de kandidatenlijst komen, het is goed dat er 
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meer jongeren op de kandidatenlijst komen maar ik vind dat de politieke 
vernieuwing het best kan slagen als er straks sprake is van een evenwicht 
tussen enerzijds vernieuwing en anderzijds ervaring en aan die ervaring zal ik 
graag mijn steentje blijven bijdragen. 

Dames en heren ik ben nu vijf jaar kamerlid, ik weet dat ik het vooral moet 
hebben van mijn dossierkennis van het achter de schermen organiseren van 
meerderheden en van de inbreng van mijn staatsrechtelijke en juridische 
kennis in de wetgeving, dat ligt mij meer dan het voortdurend op een zeepkist 
ga staan maar ik zeg daar wel bij dat ik vind dat ik in staat ben gebleken om in 
de Kamer en buiten de Kamer over de dossiers, die ik namens de Kamer mag 
behartigen, om daar over verantwoord het woord te voeren en ook 
tegenstanders van repliek te dienen als dat nodig is. 

Na het trieste overlijden van Phillip Brood, ruim twee jaar geleden, ben ik 
samen met Jan ter Veldhuis staatsrechtelijke kwesties in de fracties gaan 
behandelen, ik ben woordvoerder op diverse onderdelen van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en ik heb ook deze dagen de 
begroting behandeld en ik heb ook de begroting van justitie behandeld want 
daarbij ben ik ook betrokken sinds juli de terugkeer in de fractie. 
En ik behartig namens de fractie onder meer ook het lastige dossier van de 
afschaffing van de onroerend zaakbelasting wat nog veel discussie oplevert 
maar daarvoor gaan we niet uit de weg want niet voor niets heeft u als 
algemene vergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld. 

Ik ben ten volle bereid om me ook de komende vier jaar weer met volle inzet 
in te zetten voor de Tweede Kamerfractie voor de WO voor ons 
verkiezingsprogramma. Ik wil dat graag uitdragen, ik kreeg daarvan van u het 
mandaad op plaats 26 maar nu dreigt het mij bij de handen te worden 
afgebrokén om verder te werken, dat hoeft niet, ik steek mijn hand naar u uit, 
u als afgevaardigde van alle afdelingen. 
U als hoogste orgaan van de WO, u beslist vandaag niet alleen over mijn 
toekomst maar vooral ook over de toekomst van onze WD. 

Dames en heren ik zou u de hand willen schudden, de handen ineenslaan, 
verder samenwerking willen aangaan want alleen met samenwerking en 
saamhorigheid zal de WO de politieke positie in het krachtenveld terugkrijgen 
die het verdient als sterke liberale partij. 
Dames en heren ik vertrouw op u, dank u wel. 
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De heer Bas Eenhoorn; dank je wel Ruud Luchtenveld. Dan is er nog één punt 
dat u dient te weten, wij vragen altijd aan de kandidaten of zij zich kunnen 
verenigen met het verkiezingsprogramma, één van de kandidaten heeft ons 
laten weten op twee punten een voorbehoud te maken, dat is de heer van der 
Haar die een voorbehoud maakt met betrekking tot de afschaffing van de OZB 
en met betrekking tot het eindmodel voor de Europese integratie, hij is van 
mening, in tegenstelling tot het verkiezings-programma, dat er wel sprake zou 
moeten zijn van een eindmodeL 

Dan hebben we het technisch advies, is er iemand van u die daar nog 
opmerkingen over heeft of vragen? Niet het geval dan is dat overgenomen 
door de vergadering en kunnen we op basis daarvan aan de slag. 
Dan zijn er nog een aantal praktische punten die ik u zou willen melden, er 
wordt niet geschorst voor de lunch daar kunt u met uw weddenschappen van 
hoe laat de vergadering af zou zijn gelopen rekening mee houden, er wordt 
elektronisch gestemd, ik weet niet of het zo traag gaat als het zo straks ging of 
dat het wat sneller kan dat weet ik niet maar we stemmen elektronisch op 
dezelfde wijze zoals we zo straks hebben gedaan. Dat betekent dus dat we op 
die manier met die stemkastjes hopen snel duidelijkheid te krijgen. 

Ik zal iedere keer de gelegenheid geven om te stemmen in de zin dat u daar 
ruim de gelegenheid hebt om die dingetjes erin te stoppen, als u maar één 
stemkaartje heeft dan houdt u hem erin dat is gewoon makkelijker dan er 
iedere keer in en uit stoppen en u kunt niet meer dan drie van die 
stemkaartjes gebruiken per kastje, ook dat moet u even in de gaten houden, 
als u er meer heeft verzameld kunt u die beter nu gaan uitdelen. 

Gaan we nog een testvraag doen? We gaan nog een testvraag doen en die 
testvraag komt nu op het scherm. 

De heer Vrijland; voorzitter ik heb nog een vraag. 

De heer Bas Eenhoorn; waarover meneer vrijland? 

De heer Vrijland; over de Tweede Kamerverkiezingen. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, maar ik weet niet of dat nu aan de orde is. 

De heer Vrijland; dit is ontzaggelijk aan de orde. Wij moeten stemmen zo 
meteen en we hebben geen kennis gemaakt met alle leden in principe meneer 
Luchtenveld hebben we net gehoord maar vier jaar geleden, of acht jaar 
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geleden, was er gelegenheid van de kandidaat Tweede Kamerleden om 
kontact op te nemen en in Utrecht kon je met ze praten. 
Datzelfde gebeurt nu ook bij Provinciale Staten, wij kennen ze niet, wij kunnen 
niet over ze stemmen en dat gaat ook weer eens een keer gebeuren 
binnenkort met de Europese verkiezing. Ik zou u willen vragen doet u dat niet 
met één mannetje die u even laat praten mar laat u ze volgende keer allemaal 
praten, wilt u dat doen meneer de voorzitter? 

De heer Bas Eenhoorn; meneer Vrijland het is heel duidelijk, u mag weer gaan 
zitten. We hebben een versnelde procedure en die versnelde procedure 
betekent dat we niet zoals in die jaren zoals u noemt uitvoerig de gelegenheid 
hebben gehad om in het land bijeenkomsten te organiseren voor 
kennismaking maar we hebben wel onze uiterste best gedaan om dat hier en 
daar nog te regelen, een aantal kamercentrales zijn heel actief geweest in die 
hele korte periode die er was en bovendien hebben we hier in de 
wandelgangen, zoals u weet, zoals dat heet table talks gehad om ook nog 
kennis te maken dus dat lijkt mij in deze versnelde procedure al heel bijzonder 
dat we dat voor elkaar hebben gekregen. 

We gaan nu de proefstemming doen. Volgend jaar 2003 bestaan wij 50, 53, 
55 of 57 jaar, de stemming is nu geopend en u kunt drukken op knopje één, 
twee, drie of vier. 
Hebt u allemaal gestemd? Kan ik de stemming sluiten? Ja, de stemming is 
gesloten en het, ja we kunnen de uitslag wel verklappen want we gaan het 
ook vieren volgend jaar en dat doen we op 15 februari, dat doen we in 
Limburg en we zijn hard bezig om het voor te bereiden en dan ben ik erg 
benieuwd of u allemaal op het derde knopje hebt gedrukt? 
Jeetje dat gaat toch nog langzamer dan ik had gedacht dus misschien moet u 
toch maar wat wijzigingsvoorstellen intrekken want anders zijn we de hele dag 
bezig. Er is nog één belangrijk punt, dat heb ik ook al vanochtend gezegd, de 
stemkastjes mogen de zaal niet uit, even voor de goede orde want anders 
krijgen we problemen in het elektronische systeem. 

Nou dit wordt wel een heel langdurige einduitslag, ik stel voor dat we nu 
doorgaan en dan zal ik even kort een paar punten aan de orde hebben 
alvorens wij overgaan tot punt vijf van de agenda met andere woorden de 
vaststelling van de lijst. 
Want dames en heren het is een bijzondere dag in zo'n korte tijd dat we weer 
bij elkaar zijn om de lijst vast te stellen en onze vertegenwoordigers voor de 
Tweede Kamer te kiezen. Wij willen mensen die geïnspireerd zijn door onze 
liberale ideeën, wij willen mensen die nieuwe antwoorden geven op de nieuwe 
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vragen van deze tijd. Ik denk dat we in één van de spannendste perioden 
leven van laten we zeggen van na de tweede wereldoorlog. Spannend omdat 
er een groot aantal onzekerheden zijn waarop we antwoorden moeten geven. 
Laat ik een aantal voorbeelden noemen van de context waarin wij hebben 
geprobeerd om tot de beste lijst te komen waar u vandaag over gaat 
stemmen. 
Een aantal voorbeelden van die onzekerheden, allereerst het oude 
vijandsbeeld wat wij kenden en wat de wereld in tweeën verdeelden, dat 
vijandsbeeld, heeft plaats gemaakt voor een diffuus vijandsbeeld, het gevaar 
kan van overal komen en daarvoor zijn nieuwe veiligheidsmaatregelen nodig 
en een nieuw veiligheidsbeleid. 

Een tweede voorbeeld van die onzekerheden zit hem in die welvaartsgroei, 
die is niet meer zo vanzelfsprekend, de onzichtbare hand die de vrije 
markteconomie heet heeft behalve groei ook onzekerheid gebracht en de 
taken van de overheid en de burger in een vrije markt moet opnieuw worden 
gedefinieerd en wij als WD zullen daar op een hele actieve wijze onze rol in 
spelen. 

Een derde punt is dat de vrije en geëmancipeerde burger bang blijkt te kunnen 
zijn, bang voor de vrijheid die om kan slaan in egoïsme en losbandigheid en 
daarom moeten de verantwoordelijkheden van die vrije burger opnieuw 
worden benoemd, de grenzen tussen rechten en plichten opnieuw worden 
vastgesteld. 

Een vierde voorbeeld van die onzekerheden zit hem in onze oude vertrouwde 
Nederlandse samenleving die is aan erosie onderhevig, onze identiteit is niet 
meer vanzelfsprekend, nieuwe Nederlanders afkomstig uit andere culturen 
vragen over duidelijkheid over de aard van onze cultuur en hoe zij daarin een 
plaats kunnen vinden. Die vraag hebben wij ondubbelzinnig te beantwoorden 
in hun belang en in het onze. 

En dan een vijfde voorbeeld de plaats van Nederland in Europa, die staat ter 
discussie en ook trouwens in de hele wereld. Niet alleen wordt steeds meer 
over ons beslist in Brussel maar de uitbreiding van Europa naar het oosten zal 
onze positie temidden van andere lidstaten opnieuw aan de orde stellen. 
Daarop moeten wij een antwoord geven en dat geldt ook voor onze 
Atlantische gemeenschap en de WD is daar klaar voor. 

En een zesde voorbeeld, de democratie die staat ter discussie. Grote groepen 
Nederlanders herkennen zich niet meer in die traditionele ideologieën en zijn 
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politiek op drift geraakt. Politieke partijen en hun gedachtegoed zijn in ons 
staatsbestel nog steeds ben ik van mening van eminente betekenis en van 
eminent belang en we moeten daar, wij als Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, nog overtuigender in actie komen om dat te verdedigen en dat uit 
te dragen. 

En dan tot slot van de zeven voorbeelden de politici zijn niet meer wat zij 
geweest zijn. Hun autoriteit is niet meer zo vanzelfsprekend, en moet telkens 
opnieuw worden aangetoond, niet alleen de inhoud telt maar ook de 
presentatie en de televisiedemocratie heeft zijn intrede gedaan en die vergt 
van de WD een ander type politicus en dat antwoord geven wij vandaag en 
dat hebben wij al gegeven. Vrienden, ik zei het al, alles is in beweging, niets 
meer lijkt zoals het geweest is. En die geweldige beweging vraagt de kiezer 
om zekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit, daarop spreken zij politici aan 
en politici zullen daarop een geloofwaardig antwoord moeten geven. 
Er is geen twijfel mogelijk dat is een enorme uitdaging. Het is trouwens ook 
een inspirerende uitdaging en het is een donders moeilijke uitdaging. 

In Lunteren heb ik geparafeerd de letters WD, V voor Vooruitgang, V voor 
VitaliteitenD voor Duidelijkheid. Om een antwoord te geven op die enorme 
uitdagingen die de maatschappij op dit moment in beweging is, die ons 
worden gesteld, zijn er die drie woorden cruciaal voor wat betreft de WD. 
Het liberalisme is een vooruitgangsideologie en het gaat niet alleen om het 
conserveren van wat goed en bewezen is maar het gaat ook over het 
veranderen wat verandering vergt en de WD streeft naar vooruitgang en dat 
is ook wat kiezers van ons vragen. Zij vragen aan ons om nieuwe antwoorden 
te formuleren, vandaar de V van Vooruitgang. 
Om een antwoord te kunnen geven op al die vragen die zich aandienen is 
vitaliteit nodig, onze nieuwe kandidatenlijst getuigd daarvan, de V van 
Vitaliteit. 

Ten slotte duidelijkheid, als er iets is dat het mislukte experiment van de 
zogenaamde nieuwe politiek ons heeft geleerd dat is dat duidelijkheid 
geboden is en laat ik er geen twijfel over laten bestaan duidelijkheid is niet het 
naar de mond praten van de burger of van ontevreden burgers dat is al te 
gemakkelijk, maar het lijdt tot niets. Duidelijkheid is eerlijk zeggen waar het op 
staat want de verantwoordelijkheid is van de overheid wat de 
verantwoordelijkheid is van de burger wat iets kost en wat je er voor krijgt. 
Duidelijkheid is ook de consequenties dan te aanvaarden, belofte maakt 
schuld. Politici die hun beloften niet waarmaken en aftreden en burgers die 
zich niet aan de regels houden dienen te worden gestraft. Ik pleit voor een 
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nieuwe duidelijkheid, de D, heldere bewoordingen die iedereen kan begrijpen 
en die duidelijk stellen wat we willen. 

Beste liberale vrienden, ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe lijst ons 
kandidaten brengt die begrijpen waar we als WO voor staan, die in deze 
verwarrende tijd nieuwe bakens kunnen uitzetten nodig om nieuwe 
antwoorden om te zetten in nieuwe daden. Een enorme uitdaging die ik 
schetste geeft ook enorme kansen. Ik vertrouw erop, ik weet zeker, dat onze 
nieuwe volksvertegenwoordigers, onder leiding van Gerrit Zalm, die kansen 
zullen grijpen. De WO maakt werk van Nederland onder leiding vanGerrit 
Zalm. 

En daarmee hebben we tegelijkertijd met z'n allen bevestigd het besluit wat 
we hebben genomen, we hoeven niet meer te praten over plek één op onze 
lijst, Gerrit jij bent dat. 

Dan is plaats twee aan de orde. 

De heer van de Maarel, afdeling Utrecht; voorzitter, een puntje van orde, hier 
links achterin, voor u rechts achterin. Afgelopen weken hebben we 
geconstateerd dat er heel veel rumoer is geweest in het land, veel overleg, 
afdelingen overleg hoort er ook bij, is één van de leukste momenten denk ik in 
de vereniging in de partij, toch voor de volledigheid. Kunt u wellicht, omdat we 
niet willen dat het reglementair niet goed gaat, toch nog even aangeven hoe 
het nu precies zit met de overdracht van stemmen en mijn tweede vraag is 
kunt u aangeven hoeveel stemmen er zijn uitgegeven in totaal? 

De heer Bas Eenhoorn; met betrekking tot de overdracht van stemmen, dat is 
allemaal precies geregeld in het technisch reglement, ik kan dat allemaal wel 
gaan zitten uitgeven en uitleggen hier maar u hebt dat allemaal keurig 
meegekregen en het ligt al enige jaren vast en er is niet iets nieuws wat ik 
daarover zou kunnen zeggen maar misschien kunt u vragen hebt u de indruk 
dat er iets niet klopt met het aantal stemmen of met de overdracht van het 
stemmen? 

De heer van de Maarel, afdeling Utrecht; nou dat wil ik niet suggereren, want 
dat kan ik niet waarmaken, ik weet alleen wel dat de vergadering in januari, in 
de winter dus nog, constateerde ik toch dat er mensen met batterijen van die 
stemkastjes rondliepen en bij mij weten mag iemand maar maximaal zes 
afdelingen vertegenwoordigen en daar weer aan een maximum van vijftien 
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stemmen. Ik wil er alleen maar op wijzen dat iedereen zich dat realiseert en 
dat u dat nog een keer benadrukt. 

De heer Bas Eenhoorn; heel goed dat u dat doet en wij onderstrepen dat wij 
ons hebben te houden aan de afspraken die we met z'n allen hebben 
gemaakt. 

De heer van de Maarel, afdeling Utrecht; en het aantal uitgegeven stemmen 
hedenmorgen? 

De heer Bas Eenhoorn; ja, maar dat is allemaal exact gegaan zoals het is 
gegaan volgens de regels dus daar kan geen misverstand over zijn. 

De heer van de Maarel, afdeling Utrecht; jawel dat begrijp ik maar weet u 
hoeveel stemmen er nu ter vergadering aanwezig zijn? 

Het aantal stemmen wat nu in de vergadering aanwezig is kunnen we alleen 
maar via stemming vaststellen want dan blijkt hoeveel mensen hier hun stem 
uitbrengen, het zijn er in ieder geval minder dan 1100. 

De heer Bas Eenhoorn; ja want meer kan dus niet volgens ons verhaal. 

De heer van de Maarel, afdeling Utrecht; dat vind ik op zich niet echt 
nauwkeurig het zijn er minder dan 1100, het kan van belang zijn zo direct, hoe 
mensen zich opstellen in een bepaalde stemming. 

De heer Bas Eenhoorn; maar u ziet toch hoe de uitslag is iedere keer, dan ziet 
u hoeveel stemmen er zijn dus mij ontgaat een beetje wat er aan de hand is. 
Mevrouw Vorenkamp links nog? 

Mevrouw Voren kamp; ik kan niks zeggen voorzitter, oh ja toch ik ben blij dat 
hij het doet. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, de test is gedaan. Ik stel nu voor dat we 
overgaan tot de lijst. 

De heer van de Maarel, afdeling Utrecht; ja, nog even voor mijn informatie dan 
nog. Als er straks wordt gestemd dan stemt men voor of tegen maar kan men 
ook blanco stemmen? En dat wordt allemaal zichtbaar zodat we bij de eerste 
stemming weten hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en dat dan ook het 
totaal zal zijn? 
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De heer Bas Eenhoorn; in deze vergadering kan ik niet verplichten dat er 
gestemd wordt. Plaats twee Hoofdbestuur stelt voor de heer Remkes, afdeling 
Purmerend. 
Afdeling Purmerend; de afdeling Purmerend wil graag haar voorstel 
aanhouden tot een later tijdstip, dank u wel voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; daarmee is meneer Remkes benoemd tot twee. Ik 
neem aan dat u ook voor Grafierij sprak, daar ga ik even vanuit maar dat had 
ik moeten zeggen. We gaan naar plaats drie daar zijn geen 
wijzigingsvoorstellen ingediend, mevrouw Schultz van Haegen-Maas op plaats 
drie. We gaan naar plaats vier, mevrouw Terpstra, daarvoor is door de 
afdeling Sliedrecht gekandideerd de heer kamp. 
Is de afdeling Sliedrecht aanwezig? Niet aanwezig. 

Sliedrecht was wel aanwezig maar het was even moeilijk om de microfoon te 
bereiken. Sliedrecht wil de heer Kamp op deze plaats omdat wij hem willen 
belonen voor het vele werk en de grote inzet die hij voor de partij heeft 
gedaan. 

De heer Bas Eenhoorn; juist, dat betekent dat we gaan stemmen op plaats 
vier. U krijgt de wijze waarop u moet stemmen op het scherm dan kan er ook 
geen misverstand zijn. U ziet het als u op knopje één drukt kiest u voor Erica 
Terpstra en op knopje twee voor Henk Kamp, de stemming is nu geopend. 

Hoewel de stemming nu gaande is zou ik dat niet meer moeten zeggen maar 
terecht wordt er door mevrouw Jorritsma op gewezen dat het Hoofdbestuur 
uiteraard zijn eigen voorstel handhaaft en niet gaat mee .. , heel terecht dat 
mevrouw Jorritsma erop wees. Ik ging er een beetje te impliciet van uit dat u 
wel veronderstelde dat wij ons eigen voorstel handhaven en de motivatie hebt 
u overigens allemaal kunnen lezen in het stuk. Dank u wel mevrouw Jorritsma 
voor uw suggestie. 

De stemming is gesloten. Ja, dames en heren het is vervelend maar er is 
zonet hebben wij al eerder gestemd en toen ging het goed maar er is nu een 
hardwareprobleem, ja ik praat maar na wat er achter mij gezegd wordt, dat 
heeft ongeveer een kwartier nodig om hersteld te worden en dat betekent dus 
dat ik de vergadering een kwartier moet schorsen en ik kan ook niks anders, 
we kunnen niks ondertussen doen, we kunnen ook niet verder met de lijst 
want de uitslag van deze stemming bepaalt hoe we verder gaan dus we 
hebben een kwartier en exact om 3 minuten voor half één wordt u geacht hier 
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weer in de zaal op uw plek te zitten en uw kastjes niet mee naar buiten 
nemen. 

Ik hoop dat iedereen zijn plaats nu inneemt en dat we dus tot een hernieuwde 
stemming over plaats vier overgaan, mag ik een ieders aandacht? Nogmaals 
een dringend beroep dat nog een paar stoelen in de rondgang worden gezet, 
de lichten een beetje hoger in die rondgang, ik hoef niet zoveel in het licht 
maar daar moet wellicht bij, goed we gaan opnieuw stemmen. 
Alstublieft, ook daar in het middenpad, zou u willen gaan zitten voorzover dat 
mogelijk is daar. Oké, dan gaan we nu over tot een hernieuwde stemming, de 
kandidaat van het Hoofdbestuur mevrouw Terpstra als medekandidaat is 
gesteld de heer Kamp, de stemming is nu geopend. 
Hebt u allemaal gestemd? ledereen heeft gestemd, de stemming is nu 
gesloten en de uitslag is mevrouw Terpstra 79%. 

Komen wij op plaats vijf en daarvoor stelt het Hoofdbestuur kandidaat Anette 
Nijs, de afdeling Moerdijk, is die aanwezig, afdeling Lelystad, afdeling Baarn, 
afdeling Maassluis en afdeling Reeuwijk. Als u een toelichting wilt geven 
uiteraard dan kan dat nu. 

De heer van Wijk, afdeling Maassluis; voorzitter dat wil ik graag. Wij hebben 
de heer Hoogervorst gekandideerd op plaats vijf onder meer vanwege het feit 
dat onze lijsttrekker heeft gezegd dat een voortzetting van een kabinet met 
CDA tot de mogelijkheden behoort een krachtig financieel en solide beleid 
gevoerd moet gaan worden daarin, ik neem aan dat de WO ook de 
portefeuille financiën wil hebben en dat betekent dat de heer Hoogervorst die 
een zeer uitstekende indruk heeft achtergelaten als staatssecretaris maar 
zeker ook tijdens zijn huidige ministerschap dat we hem graag daarvoor willen 
inzetten en wel op plaats vijf. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan de afdeling Reeuwijk. 

Mevrouw, afdeling Reeuwijk; voorzitter de afdeling Reeuwijk trekt het voorstel 
voor de heer Nicolaï op plaats vijf in. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan kunnen we een stemming hebben 
over de kandidaat van het Hoofdbestuur, Anette Nijs, die wij nadrukkelijk op 
deze plaats hebben gezet en de motivering hebt u gezien en tegen- of 
medekandidaat is Hans Hoogervorst. Dan zien wij nu één Anette Nijs en twee 
Hans Hoogervorst, de stemming is nu geopend. 
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Kan ik de stemming sluiten? Ja, de stemming is gesloten en mevrouw Nijs is 
op deze plaats bevestigd. 
We gaan naar plaats zes daarvoor is onze kandidaat Henk Kamp, geen 
wijzigingsvoorstellen hij is op deze plaats benoemd. 
Plaats zeven, wij stellen voor op plaats zeven Frank de Grave, afdeling Gouda 
stelt medekandidaat Weisglas, afdeling Gouda ik kijk eventjes? Niet? Ja toch. 

Afdeling Gouda; voorzitter, de afdeling Gouda trekt zijn amendement in deze 
in. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. En de afdeling Maassluis stelt ook 
kandidaat de heer Weisglas 

De heer van Wijk, afdeling Maassluis; ja, dank u voorzitter. Wij zijn van 
mening dat de heer Weisglas als kamervoorzitter zeer goed functioneert, dat 
hij ook de ambitie heeft om de volgende keer ook weer kamervoorzitter te zijn 
door hem op een hogere plaats te kandideren menen wij dat wij daar goed 
aan doen om een hele duidelijke boodschap af te geven dat wij dat ook 
ambiëren en vandaar dat wij hem op plaats zeven graag zouden willen 
terugzien. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, en dan gekandideerd afdeling Kampen. 

Meneer de voorzitter, op uw rechtervleugel. De afdeling kampen houdt het 
voorstel aan. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dat betekent dat wij een stemming krijgen op 
plaats zeven aan de ene kant door ons Hoofdbestuur gestelde kandidaat 
Frank de Grave en door de afdeling Maassluis Frans Weisglas. Één Frank de 
Grave en twee Weisglas, de stemming is nu geopend. Kan ik de stemming 
sluiten? Ja, dan is de stemming nu gesloten en de uitslag op plaats zeven is 
Frank de Grave. 
Dan gaan we naar plaats acht en het Hoofdbestuur stelt daar kandidaat 
Jozias van Aartsen, de afdeling Kampen Oplaat. 

Ja meneer de voorzitter, de afdeling Kampen, ook voor dit voorstel, houdt 
aan. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. De afdeling Reeuwijk Hans Hoogervorst. 
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Ja voorzitter, de afdeling Reeuwijk is van mening dat Hans Hoogervorst op 
deze plaats thuishoort. Hij heeft zowel in het kabinet Balkenende als in het 
kabinet Kok laten zien waar hij voor staat, prima staatssecretaris en een zeer 
daadkrachtige minister en met name zijn taalgebruik daar is Reeuwijk ook van 
onder de indruk, zeer kort, daadkrachtig, duidelijk dus ons voorstel is om hem 
het vertrouwen te geven voor deze plek op de lijst. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dat betekent dat wij een stemming krijgen 
voor plaats acht. Het Hoofdbestuur stelt kandidaat Jozias van Artsen en 
medekandidaat is gesteld Hans Hoogervorst, de stemming is nu geopend. 
Heeft iedereen gestemd? Dat is het geval dan sluiten we de stemming en 
Jozias van Aartsen is benoemd op plaats acht. 
Nog even een puntje van orde, wat mij wordt ingefluisterd is als een kandidaat 
wordt aangehouden kan die dus op elke plaats daarna weer worden 
ingebracht. Als een voorstel wordt ingetrokken dan is die formeel dus ook niet 
meer aanwezig zal ik maar zeggen en kan dus niet later meer worden 
ingebracht, dat daar geen misverstanden over zijn over de betekenis van de 
woorden aanhouden en intrekken. 

Plaats negen stellen wij Frans Weisglas, er zijn geen wijzigingsvoorstellen 
ingediend dus Frans Weisglas op plaats negen. 

Plaats tien, Hans Hoogervorst wordt door het Hoofdbestuur hier 
gekandideerd, afdeling Reeuwijk Pieter Hofstra. 

Afdeling Reeuwijk; excuus voorzitter, iets te laat bij de microfoon. De afdeling 
Reeuwijk wil graag de heer Hofstra aanhouden. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dank u wel, dat betekent dat er geen 
medekandidaten zijn op plaats tien, Hans Hoogervorst is bij deze daar 
benoemd. 
Plaats elf stelt het Hoofdbestuur Mark Rutte en de afdeling Oostzaan komt 
met een kandidaat van der Linden. 

Afdeling Oostzaan; dank u voorzitter, u kunt mij waarschijnlijk niet zien? De 
afdeling Oostzaan is van mening dat de heer van der Linden van grote 
verdienste kan zijn en willen dan ook graag hem hierbij nog eens een keer 
ondersteunen en vragen dan duidelijk ook om een stemming daarover. 

De heer Bas Eenhoorn; er wordt stemming gevraagd voor plaats elf, het 
Hoofdbestuur stelt kandidaat Mark Rutte en de afdeling Oostzaan Leo van der 
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Linden. Het knopje één is voor Mark Rutte en knopje twee is voor Leo van der 
Linden, de stemming is nu geopend. 
ledereen zijn stem uitgebracht? Dat is gebeurd dan sluiten we de stemming, 
oh pardon gaat er iets mis? Of mis, nog even een paar seconden nodig denk 
ik? Ja, akkoord stemming gesloten. De uitslag Mark Rutte. 

We gaan naar plaats twaalf, er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend tegen 
het Hoofdbestuur kandidaat Leatitia Griffith, dan is zij bij deze benoemd. 
Plaats dertien, wij stellen Clemens Cornielje graag kandidaat en daar zijn 
medekandidaten gesteld door de afdeling Kampen, Perquin. 

Afdeling kampen; meneer de voorzitter, de afdeling Kampen houdt het 
voorstel van meneer Perquin aan. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dank u wel en Bibi de Vries is hier ook 
medekandidaat gesteld door de afdeling Dronten. 

Voorzitter, de afdeling Dronten die houdt dit amendement aan tot een later 
tijdstip. 

De heer Bas Eenhoorn; ik constateer dat er dan geen medekandidaten meer 
zijn en dat Clemens Cornielje op plaats dertien benoemd is. 
We gaan naar plaats veertien, Geert Wilders, geen medekandidaten? Bij deze 
benoemd. 
Plaats vijftien Atzo Nicolai, geen wijzigingsvoorstellen. 
Plaats zestien stelt het Hoofdbestuur kandidaat Ayaan Hirsi Al i en daar zijn 
medekandidaat gesteld door de afdeling Staphorst de heer Oplaat. 

Afdeling Staphorst; meneer de voorzitter, we vonden de heer Oplaat een hele 
goede kandidaat en we houden hem nog even in beraad dus we houden hem 
nog even aan. 

De heer Bas Eenhoorn; even aanhouden, dat begrijp ik, afdeling Dalfsen stelt 
kandidaat de heer Rijpstra, ja? 

Afdeling Dalfsen; is het toegestaan om vragen te stellen over kandidaten 
meneer de voorzitter? 

De heer Bas Eenhoorn; op dit moment niet dat had eigenlijk voor de 
vergadering moeten gebeuren dus ik denk dat het allemaal. .. 
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Maar ik wil graag iets horen of weten over die mevrouw Hirshi Al i die 
kandidaat is gesteld? 

De heer Bas Eenhoorn; nou dan moet u alles maar goed lezen wat u daar de 
laatste maanden over heeft gelezen, ik geloof niet dat we dat nu weer 
uitvoerig moeten doen. We hebben overig uitvoerig beargumenteerd in het 
Hoofdbestuur waarom wij plaats zestien een voortreffelijke plaats vinden voor 
mevrouw Hirshi Ali. Zij was ook aanwezig en heeft ook een presentatie 
gegeven. 

Meneer de voorzitter, ik wil ook een duidelijkheid hebben over het 
Hoofdbestuur kandidaatstelling van mevrouw Ali dus daardoor wil ik graag 
eigenlijk aantal punten een de orde brengen. 

De heer Bas Eenhoorn; nee, dat is niet de bedoeling. Het Hoofdbestuur stelt 
kandidaat, er zijn medekandidaten en het Hoofdbestuur heeft de argumentatie 
gegeven en heeft geen behoefte om nader te argumenteren wij staan volledig 
100% achter deze kandidatuur en ik heb begrepen ondertussen ook begrepen 
dat de kandidatuur voor de heer Rakhorst op deze plaats is ingetrokken en 
dat de afdeling HeerHugowaard Jelleke Veenendaal kandidaat stelt op deze 
plek. 

Het Hoofdbestuur bepaald het niet en de vergadering bepaalt het. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, dan hoor ik het wel als de vergadering vindt dat ze 
met u .. 

Nee, de Hoofdbestuur zegt wij hebben een besluit genomen die wordt het op 
plaats zestien. De vergadering vandaag bepaalt het wie, 

De heer Bas Eenhoorn; natuurlijk en daar gaan we zo meteen over stemmen. 

Meneer ... , u laat mij niet praten dan daarover. Mevrouw Hirshi Ali komt uit een 
socialistisch nest. Nou ik wil gewoon tegenkandidaat stellen als persoon. Ik 
heb een tegenkandidaat, mevrouw Fadime Örgü heeft in de afgelopen vier 
jaar ... 

De heer Bas Eenhoorn; ja, maar die is niet op deze plaats medekandidaat 
gesteld dus dat komt vanzelf als u de kandidaat op dat moment stelt wanneer 
zij medekandidaat is gesteld. 
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Afdeling Heer Hugowaard trekt mevrouw Veenendaal in. 

De heer Bas Eenhoorn; houdt u aan of trekt u in? 

Afdeling HeerHugowaard; ik trek hem in. 

Voorzitter, mag er dan eigenlijk dus iets gezegd worden over de andere, over 
de tegenkandidaten? 

De heer Bas Eenhoorn; nee, laten we nou niet ingewikkeld zitten doen, we 
hebben gewoon elke kandidaat daar is een toelichting op mogelijk, 
Hoofdbestuur heeft die gegeven en we hebben nu aan de orde dat mevrouw 
Veenendaal medekandidaat is gesteld door de afdeling Heer Hugowaard en 
door de afdeling Wieringen, de afdeling HeerHugowaard trekt deze kandidaat 
in Wieringen? Wieringen ook dus dat betekent dat Dalfsen .. 

Meneer de voorzitter, de afdeling Dalfsen houdt de heer Rijpstra aan. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dat betekent dat op deze plaats zestien geen 
medekandidaten zijn en mevrouw Hirshi Ali is benoemd. 
Plaats zeventien, Willibrord van Beek, afdeling Dalfsen, was al dicht bij de 
microfoon, heeft medekandidaat Oplaat daar gesteld. 

De afdeling Dalfsen houdt het aan meneer. 

De heer Bas Eenhoorn; houdt aan, dan is er ook een aantal afdeling die 
Willibrord van Beek hier een beschermingsvoorstel heeft gegeven, om het 
maar zo in die terminologie te zeggen, ik neem aan dat dat verder geen 
toelichting behoeft of is daar iemand die daar iets over wil zeggen? Niet? 
Dan de afdeling Baarn voor Ruud Luchtenveld? 

Voorzitter, de afdeling Baarn trekt het voorstel voor Ruud Luchtenveld in. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dat is ingetrokken, Ruud Luchtenveld op plaats 
zeventien. Dat betekent dat er geen medekandidaten meer zijn, u hebt het 
met mij gevolgd, dat is juist, dan is Willibrord van Beek op plaats zeventien 
benoemd. 
Er is mij aan het begin van de vergadering vooral ingepeperd het vooral heel 
rustig aan te doen dus als u het gevoel heeft dat het snel gaat dan roept u 
maar. Plaats achttien, Piet Hofstra wordt kandidaat gesteld door het 
Hoofdbestuur, de afdeling Almere stelt medekandidaat Bibi de Vries? 
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Afdeling Almere; Almere houdt dat voorstel aan voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; de afdeling Aa en Hunze, afdeling Coevorden en 
afdeling Tienaarlo stellen kandidaat Pieter Hotstra op deze plaats en dat lijkt 
me dus een goede bescherming en daarmee is hij gekozen op plaats achttien. 

We gaan naar plaats negentien, Charlie Aptroot wordt door het Hoofdbestuur 
gekandideerd op plaats negentien. Afdeling Beemster en afdeling Zeevang 
stellen kandidaat Jelleke Veenendaal, en die wordt aangehouden. 
De afdeling Hummelo en Keppel stelt kandidaat de heer Oplaat. 

Dank u wel, voorzitter. Wij hebben, de afdeling Hummelo en Keppel, heeft 
meneer Oplaat kandidaat gesteld op deze plaats omdat wij een beetje 
zwartgallig zijn over de verkiezingsuitslag, daar krijgen we nu ook een beetje 
gelijk in de peilingen, en we vinden het erg belangrijk dat er iemand met 
verstand van agrarische problemen toch op een zekere verkiesbare plaats 
staat, en ik hoor u denken ja daar wonen minder mensen in het oosten van 
het land maar de prijs van een huis wordt bepaald door de vierkante meters, 
dus meneer oplaat verdiend een plaats op deze verkiesbare plaats. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, afdeling Enschede heeft ook Oplaat hier 
gekandideerd. 

Meneer de voorzitter, de afdeling houdt meneer Oplaat nog heel eventjes aan. 

De heer Bas Eenhoorn; u houdt aan, afdeling Hummelo en Keppel zet door, 
afdeling Assen voor de kandidaat Stef Blok, Assen? Niemand uit Assen? Ja 
toch, Assen houdt aan. 
En dan zijn er nog een aantal beschermingsvoorstellen, ik kijk even of we 
daarmee voldoende iedereen aan het woord hebben gehad? 

De heer Ridderbos, afdeling Wassenaar; ook namens de Cöte de Azur, de 
steunmotie voor de heer Aptroot is helder en duidelijk een succesvolle 
ondernemer en een prima wethouder van Financiën in de gemeente 
Wassenaar, een uitstekend voorzitter van de fractie in provinciale staten van 
Zuid-Holland, publicitair en politiek sterk omgesprongen met de Ceteco affaire. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel voor de ondersteuning van de kandidaat 
van het Hoofdbestuur. Dat betekent dat wij twee kandidaten hebben, Charlie 
Aptroot en als het goed is Gert Jan Oplaat. Er wordt nu geshowd één is 
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Charlie Aptroot en numero twee is Gert Jan Oplaat, de stemming is nu 
geopend. 
Iemand die nog moet stemmen? Nee, dan is de stemming nu gesloten en de 
uitslag is 83% voor Charlie Aptroot waarmee hij benoemd is op plaats 
negentien. 
Op plaats twintig stelt het Hoofdbestuur Anouchka van Miltenburg kandidaat 
en de afdeling Hummelo en Keppel van Egerschot. 

Afdeling Hummelo en Keppel; voorzitter, de argumentatie die het 
Hoofdbestuur geeft voor mevrouw Egerschot vinden wij als Hummelo en 
Keppel dat ze dan ook een verkiesbare plaats verdient want als u vindt dat u 
de JOVD tegemoet moet komen, de opvolgers van wat wij hier samen zijn, 
dan verdient dat toch ook een honorering op een plaats die zeker verkiesbaar 
is. 

De heer Bas Eenhoorn; nou, tot veertig is dat zo. 

Afdeling Hummelo en Keppel; voorzitter, met mijn voorzitten van de afdeling 
zetten wij altijd een flesje wijn in en dat doe ik nu ook. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, bij deze, ik kom naar Hummelo en Keppel om 
het op te drinken met u. Ik wordt gewaarschuwd door de commissaris van de 
Koningin. De afdeling Hengelo Overijssel, dus niet Hengelo Gelderland, stelt 
medekandidaat Oplaat op deze plek. 

Ja, meneer de voorzitter. Wij houden Gert Jan Oplaat aan. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dat betekent dat we gaan stemmen op plaats 
twintig tussen Anouchka van Miltenburg en Eske van Egerschot. 
De stemming sluiten wij af en we wachten op de uitslag en Anouchka van 
Miltenburg is benoemd en dan komen we bij plaats eenentwintig, het 
Hoofdbestuur stelt daarvoor Hans van Baaien kandidaat en een aantal 
medekandidaten van de afdeling Drechterland, uit het West-Friese, is er 
iemand daaruit of namens? Ja, ik zie het wat doet u? oké, u stelt inderdaad 
Luchtenveld op die plek. 
Dan Hans van Baaien uit Brussel wordt daar beschermd en dan Tineke 
Liebregs afdeling Reeuwijk. 

Afdeling Reeuwijk; ja voorzitter, ik wil graag een toelichting geven op het 
voorstel om mevrouw Liebregs op plaats eenentwintig te zetten. Reeuwijk is 
van mening, dat hebben zij ook in de motivatie al aangegeven, dat op de 

WD 28 



1 oge Buitengewone Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 30 november 2002 

ontwerpkandidatenlijst te weinig vrouwen staan en dan heb ik het met name 
over wat minder jonge vrouwen die een rugzak hebben vol bestuurlijke en 
politieke ervaring en bovendien over meer dan voldoende kennis en kunde 
beschikken op een bepaald terrein en bepaald vakgebied. 
Op de groslijst staat wel een vrouw die aan dat profiel voldoet en dat is 
volgens Reeuwijk mevrouw Libregts, Tineke Libregts, en daarom wil Reeuwijk 
haar graag op de lijst voorstellen. Zij is geen onbekende binnen de partij, 
wellicht minder bekend dan de heer van Baaien, maar iedereen die te maken 
heeft met vorming en scholing zal zeer waarschijnlijk ook Tineke Libregts 
kennen. Zij is zeer actief in de Haya van Someren Stichting, is secretaris van 
de partijcommissie Binnenlandse Zaken en is zeer actief geweest in de 
bestuurdersvereniging van de WD. 
Daarnaast heeft zij grote kennis op het gebied van de lokale overheid, zij is 
dertien jaar gemeentesecretaris van Zoetermeer geweest en is sedert medio 
2000 advocaat en procureur, eigenlijk haar oude vak, zij is afgestudeerd als 
juriste bestuur en strafrecht. 

Zij heeft tevens een duobaan als voorzitter van de vereniging voor 
overheidsmanagement dus heer kennis en kunde is volgens mij meer dan 
overduidelijk aanwezig. Wat opvalt op deze plek is dat voor de heer van 
Baaien geen wijzigingsvoorstellen voor een hogere plek zijn ingediend, dat 
geeft in die zin te denken dat ofwel iedereen razend enthousiast is voor de 
plek waarop de heer van Baaien op dit moment staat of dat men het niet zo'n 
heel erg probleem zou vinden als hij nog een stukje zou zakken. Het is even 
een constatering. 

De heer Bas Eenhoorn; ik geloof dat het meer een suggestie dan een 
constatering is. 

Afdeling Reeuwijk; wat in ieder geval voor ons van belang is dat voor 
mevrouw Liebregs eenmalig een kandidatuur is geplaatst, dat is dus op plaats 
eenentwintig zij komt verder op de lijst niet als tegenkandidaat voor, het is dus 
voor ons nu of nooit en ik hoop dat wij daarbij voldoende ondersteuning 
kunnen krijgen van de hier aanwezigen, dank u wel voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, anderen, ja ik dacht al u wou nog even 
het woord voeren? Ga uw gang. 

De heer van den Boogaard, Amersfoort; voorzitter, wij zijn natuurlijk erg blij en 
tevreden over het voorstel van de afdeling Drechterland, ik zou ze willen 
vragen om toch het voorstel aan te houden. 
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De heer Bas Eenhoorn; ja, u kunt de vraag stellen maar. .. ik kijk nog even 
naar de vertegenwoordigers van Drechterland, er wordt nog even een beroep 
op u gedaan om nog even aan te houden maar. .. u houdt het aan dus 
Luchtenveld wordt nog aangehouden door Drechterland en dat betekent dat 
we ... 

Meneer de voorzitter, we hebben nog een aantal aangehouden 
amendementen. Op deze plaats willen we een heel herkenbare kandidaat 
inbrengen namens de afdelingen Kampen, Dalfsen en Staphorst, dat is Gert 
Jan Oplaat. Waarom verklaar ik, we hebben kiezers te winnen op het 
agrarisch vlak van het CDA, dat geldt met name voor de agrarische gebieden 
in Nederland, ook verkeer. We hebben hier een herkenbare kandidaat Gert 
Jan Oplaat, kunnen hier kiezers mee winnen tegelijkertijd is het een 
kandidaat, meneer de voorzitter, uit Oost-Nederland, we zitten hier weliswaar 
in West-Nederland, ik wil hier een lans breken voor Overijssel. We hebben tot 
op dit moment geen Overijsselse kandidaat, dames en heren in de 
vergadering steunt u nu ook eens een keer Oost-Nederland voor deze plaats 
met Gert Jan Oplaat. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, verder niemand die het woord wil voeren? 

Janneke Buseman, afdeling Den Haag; meneer de voorzitter, ik wou graag 
spreken voor Hans van Baaien. We hebben hem allemaalleren kennen als 
een uitstekend kamerlid, een zeer actief iemand die altijd doet wat die belooft, 
die zich inzet voor zaken die hem aangaan, hij heeft bijvoorbeeld de 
internationale Liberale buitengewoon goed geleid, daar zijn we allemaal erg 
blij om denk ik, en het is toch ook goed om iemand te hebben die zich aan 
buitenlandse zaken kan wijden, wij zijn daar heel blij mee. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. leder die het woord wenst te voeren op 
deze plaats heeft het woord gevoerd. Dan hebben we drie kandidaten Hans 
van Baaien namens het Hoofdbestuur, Tineke Liebregs en Gert Jan Oplaat 
zijn medekandidaat gesteld. U ziet het voor u é voor Hans van Baaien, twee 
Tineke Liebregs en drie Gert Jan Oplaat, de stemming is nu geopend. 
Is het gelukt? ledereen heeft gestemd ja? Dan is de stemming nu gesloten en 
Hans van Baaien is benoemd op plaats eenentwintig. 

We gaan naar plaats tweeëntwintig, het Hoofdbestuur stelt voor daar Jan 
Rijpstra en dat wordt in een aantal beschermingsvoorstellen ondersteund 
vanuit Aa en Hunze, Coevorden en Tienaarlo. 
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Meneer de voorzitter, de kandidaat Gert Jan Oplaat, ik doe alsnog een beroep 
op de vergadering, in ieder geval op de WD Oost-Nederland en Noord
Nederland en Gelderland steunt u Gert Jan Oplaat. 

De heer Bas Eenhoorn; ik kijk even verder niemand over deze plek? Dan zijn 
er twee kandidaten het Hoofdbestuur stelt kandidaat Jan Rijpstra en 
medekandidaat is gesteld Gert Jan Oplaat, de stemming is nu geopend. 
Lukt het allemaal? Alles klaar dan sluiten we nu de stemming en Jan Rijpstra 
is benoemd op deze plek, 83% van de stemmen. 
Gert Jan Oplaat die dat verloor wordt door ons nu kandidaat gesteld op plaats 
drieëntwintig Hoofdbestuur stelt kandidaat Gert Jan Oplaat op drieëntwintig, 
iemand daar nog over? Er is een beschermingsvoorstel uit de afdeling 
Deventer. 

Meneer de voorzitter, namens de afdeling Enschede en Hof van Twente wil ik 
een kleine toelichting geven op de kandidatuur van meneer Oplaat. Ik wilde 
even aangeven dat meneer Oplaat, met name in Noord Oost-Nederland, een 
heel geliefd kandidaat is. Hij heeft zich denk ik ook bewezen in de afgelopen 
periode en ik wil nu met klem een beroep op u doen dat we niet, net als de 
vorige verkiezingen waarbij meneer oplaat in de Kamer is terecht gekomen 
juist omdat wij in de regering zijn gekomen, ik wil dat we graag met zijn allen 
nu bewust daarvoor gaan kiezen, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Medekandidaat is gesteld door de 
afdeling Edam en Volendam, Jelleke Veenendaal, die wordt aangehouden. 
Verder nog iemand over plaats drieëntwintig? Nee, nou dan is Gert Jan 
Oplaat hier geplaatst. 
Bibi de Vries stellen wij kandidaat op vierentwintig. Geen 
wijzigingsvoorstellen? Ook niemand die hier nog iemand weer terugbrengt? 
Dan is Bibi bij deze op plaats vierentwintig benoemd. 

Stef Blok op plaats vijfentwintig, het Hoofdbestuur stelt hier Stef Blok 
kandidaat, een aantal afdelingen heeft medekandidaten gesteld, afdeling 
Leersum, afdeling Wijk bij Duurstede en afdeling Amerongen Erik Balemans. 

De heer van der Laag, Wijk bij Duurstede; voorzitter, mede namens Leersum 
en Amerongen, wij houden het amendement voor Erik Balemans aan. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan de afdeling Schermer Jelleke 
Veenendaal? Houdt u ook aan. De afdeling Sliedrecht Paans? 

WD 31 



1098 Buitengewone Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 30 november 2002 

Afdeling Sliedrecht; de afdeling Sliedrecht handhaaft het amendement. Wij 
vinden dat de regio Zuid-Holland-Zuid en met name ook de Alblasserwaard en 
de vijf Herenlanden hoog op de lijst vertegenwoordigd moet zijn. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Stef Blok wordt bevestigd, om maar zo te 
zeggen, door de afdeling Den Haag en Janneke Snijder door de afdeling 
Assen medekandidaat gesteld, afdeling Assen? Wordt aangehouden en dat 
betekent dat we twee kandidaten hebben op dit moment voor plaats 
vijfentwintig is dat juist? De vergadering stemt daarmee in dat betekent dat wij 
kandidaat stellen namens het Hoofdbestuur Stef Blok en medekandidaat Jaap 
Paans. 
De stemming is nu geopend, één Blok en twee Paans. 
De stemming kan ik sluiten? Ja, dat is het geval en Stef is op deze plek 
benoemd. 

Plaats zesentwintig stelt het Hoofdbestuur Paul de Krom, één van de 
verrassingen van de vorige verkiezingen, en er zijn een aantal 
medekandidaten. Menterwolde, Groningen, Barkulo en Delfzijl stellen 
medekandidaat Janneke Snijder. 
Groningen, Menterwolde en afdeling Weert houdt aan. 

Afdeling de Bilt; voorzitter, amendement Balemans wordt aangehouden, 
afdeling Nieuwegein amendement Luchtenveld wordt eveneens 
aangehouden. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan de afdeling Goirle stelt Joop 
Brakhorst, ja gaat u gang. 

Nee, eerst nog even de afdeling Brussel. Wij houden de kandidatuur van de 
heer van Tuyll aan. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dank u wel dan hebben we nog over Joop 
Brakhorst 

Ja, voorzitter, wij handhaven het voorstel van Joop Brakhorst op zesentwintig. 
U hebt net in uw inleiding gezegd dat het donders moeilijk deze uitdaging die 
we nu aangaan met elkaar, ik denk dat er maar één belang is en dat de WO 
een maximum aantal stemmen binnenhaalt. En dat betekent dat je een 
spreiding moet hebben van aanspreekbare kandidaten over de diverse 
regio's. Midden- en West-Brabant hadden tot 15 mei twee leden in de Tweede 
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Kamer en als deze lijst wordt vastgesteld helemaal geen één en ik wil 
inbrengen dat 1,1 miljoen inwoners in Nederland waarvan 20% op de WD 
stemt dan toch wel heel moeilijk te bemerken wordt. 
Joop Brakhorst, wij hebben op de stoelen een korte beschrijving van zijn 
persoon gegeven uitgelegd daar en wij willen zeggen alsjeblieft kies voor Joop 
Brakhorst op zesentwintig en haal daarmee het maximale uit de regio's 
Midden- en West-Brabant, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, anderen nog die het woord wensen te 
voeren? Ja, gaat u gang. 

Voorzitter, Amersfoort houdt aan. 

Meneer de voorzitter, Enschede houdt aan. 

Voorzitter, ik wilde toch een klein woordje over Paul de Krom zeggen. Paul de 
Krom is een kandidaat van Rotterdam, de vorige keer als zodanig al ingezet 
helaas niet in de Kamer gekomen. Hij heeft zich buitengewoon ingezet bij de 
vorige campagne, hij heeft zich nu alweer ingezet in de campagne die komen 
gaat. Paul de Krom verdient volledig op deze plek te staan, hij komt naar 
Rotterdam en wij hopen hem heel snel dus gewoon in Rotterdam weer te 
verwelkomen maar dan als inwoner van Rotterdam en natuurlijk ook als 
kamerlid namens de WD komende uit Rotterdam. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Er zijn twee kandidaten, dat is juist u bent 
het daarmee eens twee kandidaten, wij stellen dus als kandidaat Paul de 
Krom op plaats zesentwintig en medekandidaat zoals verteld Joop Brakhorst 
de stemming is nu geopend. Ja, is het iedereen gelukt, kan ik sluiten? Ja, de 
stemming is gesloten en de uitslag is Paul de Krom 87% van de stemmen op 
plaats zesentwintig. 

Op plaats zevenentwintig stelt het Hoofdbestuur kandidaat lneke Dezentjé 
Hamming. Daar zijn een aantal medekandidaat uit de afdelingen Schipluiden, 
Hellevoetsluis, Schiedam, Vlaardingen, Oss, Amsterdam en Maassluis 
mevrouw Örgü, ja gaat u gang. 

Voorzitter, allereerst begrijpen wij dat het Hoofdbestuur er een hele klus aan 
heeft gehad om uit twee Dordrechtse dames te kiezen, beide hebben kwaliteit 
dat kan ze niet ontzegd worden. Echter we menen toch op dit punt het met u 
oneens moeten zijn in de volgorde die u heeft gesteld, met alle respect voor 
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mevrouw Dezentjé Hamming, kandideren wij hier mevrouw Örgü en wel om 
twee redenen. 
Ten eerste heeft Fadime Örgü bij de vorige verkiezingen bijna 10.000 
stemmen gehaald en dan kunt u zeggen dat was Amsterdam nee, dat was 
niet zo. 5.000 waren in de grote steden en 5.000 keurig verspreid over het 
hele land. Als we zouden kijken naar de plek die ze op basis van die stemmen 
zou hebben gekregen dan zat zij op de zevende plek in de huidige kamer, dat 
is niet gelukt. Dat betekent ook dat zeventien van de huidig zittende 
kamerleden beduidend minder stemmen hadden dan zij. 
Wij vinden dat zeker met de huidige peilingen wij niet het risico kunnen lopen 
dat een dergelijke stemmentrekker geen plekje krijgt dat haar motiveert om 
weer zoveel stemmen voor onze partij te winnen. 

Het tweede argument dat ik wil geven is dat mevrouw Örgü de enige is die 
onze Turkse achterban, die we heel makkelijk bij de WO kunnen betrekken 
omdat ze van nature buitengewoon liberaal zijn, ook kunnen mobiliseren. 
In Amsterdam is dat gebleken omdat inmiddels mede door haar toedoen een 
Turkse liberaal in de gemeenteraad zit en wij er woensdagavond ook een 
hebben gekandideerd voor de Provinciale Staten van Noord-Holland, dank u 
wel. 

De heer Halkas uit Oss; wij zijn bijzonder blij dat de twee kandidaten uit de 
nieuwe Nederlandersgroep op de lijst staan op nummer twaalf en zestien. 
Ik kan me voorstellen dat men dacht nou, het moet niet te gek worden met 
nieuwe Nederlanders maar toch willen wij mevrouw Fadime Örgü steunen 
want ze krijgt A enorm veel steun uit de afdelingen en, wat nog veel 
belangrijker is ergens. Door het feit dat mevrouw Hirshi Ali gekozen is op 
plaats zestien hebben we nu een vertegenwoordigster die helemaal bekend is 
met de Islamitische godsdienst en dat is niet weinig. 

Ik ben er van overtuigd dat mevrouw Hirshi Ali voor een hele zware taak staat 
om haar plaats te verdedigen in de fractie en in de Kamer maar daarom denk 
ik mee, en ook de afdeling Oss, zeer belangrijk dat naast mevrouw Hirshi Ali 
een fractielid aanwezig is dat op zeer grote hoogte ook bekend is met 
gewoontes en gebruiken in de Moslimwereld en vandaar zou ze dus enorm 
veel steun kunnen geven aan mevrouw Hirshi Ali. 

Ik geloof alleen al om het feit om mevrouw Hirshi Ali te laten slagen de kans 
nog groter te maken dat het nuttig zou zijn om mevrouw Fadime Örgü in de 
kamer te hebben dicht bij haar om haar te steunen, dank u wel. 
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De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, ja gaat u gang. 

Voorzitter, ik denk niet dat het hier is om te praten over kandidaten die al 
gekandideerd zijn ik praat ter ondersteuning vanuit Delft voor het 
amendement van mevrouw Örgü. Mevrouw Örgü is in de kamercentrale 
Dordrecht en in alle afdelingen wordt zij buitengewoon gewaardeerd. Het is 
niet voor niets geweest dat zij afgelopen maandag in ieder geval genomineerd 
is geweest voor de van Scherpenberg communicatieprijs, het is een mevrouw 
die op een buitengewoon goede wijze communicatie onderhoud met alle 
kiezers, daar buitengewoon veel tijd in steekt en ook telkenmale het kontact 
blijft onderhouden, ook nadat zij verkozen is. 

Zij heeft daarnaast niet alleen onder alle groepen van de samenleving mensen 
die haar graag ondersteunen, ook bij de allochtonen wordt zij in sterke mate 
ondersteund. Ik doe een zwaar beroep op deze vergadering om in ieder geval 
de kwaliteiten van mevrouw Örgü hier op een zodanige wijze te waarderen dat 
zij nu in ene keer verkozen wordt het zal zeker een ware bijdrage leveren aan 
de kandidatenlijst. 

De heer Ferry Houterman, Amsterdam; een warm pleidooi voor Fadime Örgü, 
niet alleen omdat ze vrouw is, niet alleen omdat ze zoveel voorkeurstemmen 
voor ons realiseert, maar met name haar deskundigheid als woordvoerder 
jeugdbeleid. Onze lijsttrekker Gerrit Zalm heeft een pleidooi gehouden dat 
belangrijke problemen in onze samenleving preventief ook vanaf de jeugd 
aangepakt moeten worden. 
Als er één woordvoerder in onze Tweede Kamerfractie is geweest de 
afgelopen periode die herkend en erkend is vanuit het jeugdbeleid is het onze 
Fadime Örgü. Het zou een gemiste kans zijn op zevenentwintig om haar niet 
te kandideren, dat is niet alleen belangrijk voor de Randstad het is heel 
belangrijk voor Nederland en voor de toekomst van ons land om een goede 
woordvoerder jeugdbeleid te hebben, Fadime Örgü een warme aanbeveling. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, kijken of er anderen nog zijn? Er is nog 
een beschermingsvoorstel uit Kromstrije, verder niemand het woord over 
plaats zevenentwintig? Dan zijn er twee kandidaten voor plaats 
zevenentwintig. Het Hoofdbestuur stelt lneke Dezentjé Hamming kandidaat en 
medekandidaat is Fadime Örgü en de stemming is nu geopend. 
De stemming kunnen we sluiten denk ik? Ja. De computer moet even 
herstemmen. Het zal toch niet weer de hardware zijn? 
Ja de stemming op plaats zevenentwintig Fadime Örgü met 67% ruim van de 
stemmen benoemd verklaart. 
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Even voor de goede orde, maar u weet dat natuurlijk allemaal al, de kandidaat 
van het Hoofdbestuur dat een plaats niet heeft gehaald wordt kandidaat 
gesteld voor de volgende plek. De kandidaat van het Hoofdbestuur op die 
volgende plek schuift ook door tenzij er een voorstel ligt, bijvoorbeeld een 
beschermingsvoorstel of anderszins, en in dit geval ligt er voor Jan Geluk ook 
een beschermingsvoorstel zal ik maar zeggen, een handhavingvoorstel en ik 
vraag aan de afdeling Schouwen-Duivenland of de afdeling Oost-Zeeuws 
Vlaanderen hierover het woord te voeren. 

De heer Jan Schout; voorzitter, namens alle Zeeuwse afdelingen, want wij zijn 
met een aantal mensen aanwezig, pleit ik met name om de plaats van Jan 
Geluk op achtentwintig te handhaven, Jan Geluk heeft in de afgelopen periode 
blijk gegeven van een uitstekend kandidaat voor de Tweede Kamer te zijn. U 
weet dat wij vanuit het Zeeuwse Tweede Kamerleden hadden, ook een Jan ter 
Veldhuis, en ook u weet dat wij met namen Jan ter Veldhuis gesprekken 
hebben gevoerd om zich gezien zijn hele lange uitstekende staat van dienst 
zich terug te trekken uit de Tweede Kamer en dan als kandidaat en ik verzoek 
de vergadering dan ook met klem om de plaats achtentwintig voor Jan Geluk 
te steunen. 

Wij van de kamercentrale Den Helder willen dat graag ondersteunen. Het 
platteland moet sterk vertegenwoordigd zijn. 

De heer Bas Eenhoorn; verder nog over deze plaats achtentwintig? Niet het 
geval. Het Hoofdbestuur stelt kandidaat op plaats achtentwintig lneke 
Dezentjé Hamming en als medekandidaat oorspronkelijk ook op deze plaats 
Jan Geluk. 
De stemming is nu geopend. De stemming kunnen we sluiten? Ja, bij deze dat 
is Jan Geluk met ruim 77% van de stemmen op plaats achtentwintig en de 
systematiek zoals wij die kennen en handhaven, zoals dat dan ook hoort, het 
Hoofdbestuur stelt kandidaat op plaats negenentwintig lneke Dezentjé. 
Op plaats negenentwintig zijn ook een paar medekandidaten gesteld. 
De afdeling Ommen stelt kandidaat op deze plek Balemans. 

Meneer de voorzitter, namens de afdeling Ommen, wij bewaren meneer 
Balemans tot de volgende stap 
De heer Bas Eenhoorn; oké, dan is ook medekandidaat, nee verder zijn er 
geen medekandidaten dus ik kijk even de zaal in, ja gaat u gang. 
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Meneer de voorzitter, namens de afdeling Weert willen wij nogmaals steun 
vragen voor de heer Weekers. De heer Weekers heeft er één periode opzitten 
van 1998 tot 2002, hij is net buiten de boot gevallen de laatste verkiezingen en 
ik wil toch even onder de aandacht brengen dat in 1998 heeft Frans Weekers 
namens Limburg 10.000 stemmen gehaald en behoorde daarmee tot de 
zesde nationale stemmentrekker. Hij is juridisch economisch onderlegd en 
heeft zich met name in de eerste periode heel sterk ingezet voor het juridische 
traject, de zorg en de volksgezondheid, en last butnotleast willen wij hem als 
Limburg op een zeer kansrijke plaats hebben namelijk op deze plaats. Hij is 
nu ook voorzitter van de Limburgse organisatie van zelfstandige 
ondernemingen in Limburg en dat zijn maar liefst 3.000 ondernemers, dank u 
wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, even voor de goede orde, Weekers was 
al medekandidaat op plaats zesentwintig, is toen aangehouden en kan nu 
weer worden ingezet en daar hoeven dus niet meerdere afdelingen hem 
opnieuw te ondersteunen wat wel het geval zou zijn geweest indien hij niet 
eerder medekandidaat zou zijn gesteld zeg ik ook even in de richting van John 
Prins. Dan ben ik toch net even de baas op de statuten en reglementen, dat 
gebeurt mij maar zelden. Ik kijk even of anderen nog het woord willen voeren 
hierover, ik had gelijk hé John? 
Dus we hebben hier kandidaat lneke Dezentjé en kandidaat Frans Weekers 
op plaats negenentwintig en we kunnen gaan stemmen. Is het gelukt met de 
stemming? Dan sluiten we nu. Ja, dus Frans Weekers op plaats 
negenentwintig, we gaan naar plaats dertig. 
Daar stelt het Hoofdbestuur lneke Dezentjé Hamming, dat was net even de 
kwestie van laten we dat zo lopen, nee dat laten we natuurlijk niet lopen want 
we hebben natuurlijk niet zo'n lijst samengesteld op deze manier dus wij 
pleitten zeer nadrukkelijk voor ons hoofdbestuurskandidaat zoals we ook voor 
andere hoofdbestuurskandidaten kiezen dus daar is geen misverstand over. 
Maar op deze plek is ook een medekandidaat gesteld in die zin er is een 
beschermingsvoorstel voor Edith Schippers en dat is een groot aantal 
afdelingen en ik zie daar iemand die namens de afdelingen spreekt, het lijkt 
Wassenaar te zijn. 

Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn inderdaad zestien afdelingen die vinden dat 
mevrouw Schippers op deze plaats moet komen , dat is vandaag eigenlijk 
maar één keer eerder voorgekomen, dat is op zich niet verbazend en ik wil 
daar vanuit een andere hoek nog iets aan toevoegen. 
Als voorzitter van de partijcommissie onderwijs wilde ik zeggen dat onze 
ervaring is dat mevrouw Schippers vanuit het Hoofdbestuur bijzonder goed 
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werk heeft gedaan voor de interne discussie van de partij en dat kan ook in 
het kader van de vernieuwingsdiscussie nog wel eens belangrijk worden de 
komende jaren. Die link van de fractie naar de interne partijorganisatie. Het 
tweede is dat mevrouw Schippers vanuit haar werk bij VNO NCW een zeer 
omvangrijk netwerk heeft in het bedrijfsleven en dat bedrijfsleven is natuurlijk 
een niet onbelangrijk deel van onze achterban dus zeer graag uw aandacht 
voor mevrouw Schippers mede ook vanuit de hoek van de partijcommissies 
en dus die zestien afdelingen, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. En medekandidaat is gesteld door de 
afdeling Goirle Jan Verhoeven en deze wordt aangehouden. 

Meneer de voorzitter? De afdeling Ommen heeft een aangehouden 
amendement vanuit de vorige ronde van meneer Balemans en wij willen als 
afdeling dat graag ondersteunen en indienen. In het kader van dualisme in 
deze periode hebben we behoefte aan echte volksvertegenwoordigers. 
Wij in Overijssel, met een gemeentelijke herindeling achter de rug, hebben 
met meneer Balemans gezien dat hij zich echt als volksvertegenwoordiger kan 
gedragen en ook gedraagt, wij willen hem een hogere plaats toekennen dan 
die nu heeft. Ook gezien zijn bestuurlijke vernieuwing, de ervaring die die 
daarmee heeft, de herindelingen, veiligheid hebben we zo straks in zijn 
speech in de speakerscorner gezien en wij bevelen meneer Balemans aan en 
ik denk dat ook een groot aantal afdelingen in Utrecht daar zo over denken. 

De heer van der Laag, namens Wijk bij Duurstede, Leersum, Amerongen en 
de Bilt; inhoudelijk kunnen we ons buitengewoon vinden in de woorden die 
namens de afdeling Ommen zijn gesprokén, geen discussie over mogelijk. 
Niettemin hebben wij het verzoek aan Ommen om het amendement op dit 
moment aan te houden. 

Afdeling Ommen; meneer de voorzitter, aan dat verzoek geven we even 
gehoor. 

De heer Bas Eenhoorn; u geeft gehoor aan dat verzoek. Dan zijn er twee 
kandidaten voor plaats dertig, ja dat is juist lneke Dezenljé en Edith 
Schippers. Één lneke Dezentjé en twee Edith Schippers, de stemming is nu 
geopend. We kunnen de stemming sluiten dan is dat nu bij deze gebeurt, 
daarmee is Edith Schippers op plaats dertig benoemd gekozen en we gaan 
over naar plaats eenendertig waar lneke Dezentjé de kandidaat van het 
Hoofdbestuur is. Ik wijs er nog even, op want iedereen ziet natuurlijk wel hoe 
het nu gaat want we lopen allemaal wat langer mee in de partij, dat lneke 
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Dezentjé zeer nadrukkelijk de kandidaat van het Hoofdbestuur is voor 
oorspronkelijk de plek waar ze stond en nog steeds voor elke plek, dat wil niet 
zeggen dat wij dus tegen de kandidaat die daar nu op die plek stond, op 
eenendertig, dus in feite laten we zeggen als er beschermingsvoorstellen 
staan, en die zijn er, weer mee doet maar voor de goede orde wijzen we er 
even op dat lneke Dezentjé een vrouw uit het bedrijfsleven is, iemand met een 
grote staat van dienst in het Rotterdamse en dat wij dus niet voor niks laten 
we zeggen hebben gekozen voor nieuwe kandidaten, vrouwen, en in dit geval 
in combinatie een vrouw uit het bedrijfsleven, een combinatie die niet elke dag 
op de lijst in ieder geval .... 

Er zijn een aantal medekandidaten gesteld allereerst Jelleke Veenendaal uit 
Heilo. 

Voorzitter? Een punt van orde alstublieft, ik zit met het volgende probleem. Ik 
droom nog wel eens eng van Papendal op 26 januari het geval Niederer, u 
zegt het al we lopen al een poosje mee in de partij ik ook, en ik zie hier 
hetzelfde gebeuren als met Jacques Niederer. Ik wilde u eigenlijk een voorstel 
doen voordat ook deze mevrouw ernstig beschadigd zou worden, ik herinner 
me nog steeds de gesprekken in het Brabantse. Ik zou een verzoek willen 
doen aan u om even te schorsen en kontact te zoeken met de kandidaat wat 
ze wil want dit wordt natuurlijk gewoon een glijbaan van de bovenste plank. 

De heer Bas Eenhoorn; nee, nee dat gaan we niet doen en dat lijkt me ook 
niet verstandig, wat kandidaten doen na afloop zien we allemaal wel maar op 
dit moment gaan we gewoon door en iedereen heeft het risico van deze zaken 
en we zijn gewoon, als ik het zo mag zeggen, professionals onder elkaar en 
we gaan dit gewoon afhandelen Jan, als je het goed vindt. 
Heilo die houdt Jelleke Veenendaal aan, geldt dat ook voor Wormerland? Ja, 
Eske van Egerschot door een aantal afdelingen. 

Afdeling Brussel; meneer de voorzitter, Brussel wil nogmaals de kandidatuur 
van de heer Van Tuyll van Seroaskerken onder uw aandacht brengen. De 
kandidaat is iemand met een stevig postuur en hij kent Europa van meerdere 
kanten zowel van de kant van de permanente vertegenwoordiging als wel 
intern binnen de Europese Commissie en ik denk dat we zo iemand in de 
Kamer zeer goed kunnen gebruiken. 

De afdeling Leiden houdt haar amendement voor Eske van Egerschot aan. 

De heer Bas Eenhoorn; u spreekt ook namens de andere afdelingen? 
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De heer Ferdy de Lange, ik ben landelijk voorzitter van de JOVD. 
Voorzitter zou ik het woord mogen? Ik wilde graag toch even wat zeggen over 
de aangehouden kandidaat Eske van Egerschot hoewel zij terugkomt op 
achtendertig. Ik wil toch graag de afdelingen die die amendementen hebben 
ingediend hartelijk danken voor de grote steun voor deze verjonging van de 
WO aangezien wij jongeren onder de dertig op dit moment nog niet 
vertegenwoordigd worden door de WO en dat mevrouw van Egerschot, maar 
ook de andere kandidaten die we hebben aangedragen Jeroen de Vet, wel 
voldoen aan die voorwaarde onder de dertig te zijn, zo kan de WO de slag 
wederom winnen om de jongeren terug te krijgen. 
Die slag is op 15 mei verloren dus ik wilde graag mijn dank uitspreken voor 
deze afdelingen en hopen dat Eske van Egerschot wordt vastgehouden op 
achtendertig. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, medekandidaat Heemskerk en Haarlem 
Zsolt Szabo. 

Ja, de afdeling Haarlem hier in het midden, meneer de voorzitter, die wil de 
kandidatuur van de heer Szabo aanhouden en wil ook zijn steun uitspreken 
voor het hoofdbestuursvoorstel van mevrouw lneke Dezentjé want zoals u zelf 
heeft aangegeven een zeer geschikte kandidaat. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan geldt dat ook voor de afdeling 
Heemskerk die houdt aan. Dan is ook medekandidaat gesteld Jan Dirk 
Blaauw de afdeling Zeist. 

De heer van Bentum, afdeling Zeist; ja, voorzitter, we hebben Jan Dirk Blaauw 
kandidaat gesteld voor plaats eenendertig omdat we zoiets hadden van nou ja 
de eerste dertig plaatsen daar hebben we al heel veel vernieuwing en voor het 
eerst in de geschiedenis kunnen we een liberale president leveren voor de 
West-Europese Unie en dat leek ons toch een kans, als je kijkt naar het 
buitenlands beleid, als je kijkt naar het defensiebeleid wat zo belangrijk is, als 
je ook kijkt hoe we als WO zo nu en dan toch de kritiek krijgen dat we erg met 
de rug richting Europa staan dan zou het toch juist een heel goed signaal zijn 
als wij in staat zouden zijn geweest om Jan Dirk Blaauw daar als president te 
krijgen voorzitter. 
Om nu te voorkomen dat Wijk bij Duurstede mij gaat vragen om het 
amendement aan te houden zal ik, gelet op de stemming tot nu toe, het 
amendement voorlopig even aanhouden. 
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De heer Bas Eenhoorn; Arno Visser een plaatsbevestiging vanuit Den Haag 
en, tenminste ik neem aan dat dat ook zo blijft? 

Dat blijft zo. Den Haag heeft natuurlijk zoals u allemaal weet heel veel 
kandidaten op de lijst maar veel van die kandidaten hebben, het is een beetje 
vervelend om te zeggen, maar nauwelijks wortels in de WD in Den Haag. 
Neem Anette Nijs, neem Mark Rutte, perfecte kandidaten maar die zijn als het 
ware voor ons net zo nieuw als voor de rest van de WD om het zo maar eens 
even te zeggen. Visser is een echte Haagse kandidaat, roots in de stad, heel 
veel gedaan voor de WD in Den Haag, de masterclass opgericht waaruit wij 
onze gemeenteraadsleden halen, hij is secretaris van de 
verkiezingsprogrammacommissie geweest en het is toch ook wel aardig hij 
heeft natuurlijk een hele goede voorbereiding op het kamerlidmaatschap, als 
wij dan deze uitslag halen van dertig of meer dan is meer dan de helft van de 
fractie nieuw en dat zou toch wel prachtig zijn als je iemand ook op die functie 
een klein beetje is voorbereid. Dat is Arno Visser en wij steunen hem met volle 
overtuiging. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, de medekandidaat Örgü is uiteraard op 
zevenentwintig geplaatst dus met andere woorden we zitten nu met twee 
kandidaten als ik het goed tel, oh ja drie, van Tuyll, Arno Visser en lneke 
Dezentjé, zijn er nog andere sprekers? 

De heer Herman Touw, afdeling Rotterdam; voorzitter, ik zou een pleidooi 
willen houden om mevrouw lneke Dezentjé Hamming Bleumink op deze plek 
te benoemen. Zij is een perfecte combinatie denk ik van iemand die de 
ervaring in de politiek en het bedrijfsleven in elkaar brengt. 
Zij is raadslid in een kleine gemeente op het platteland, kent de problematiek 
van het platteland en is volledig op de hoogte met alles wat er daar speelt en 
belangrijk is, dat is vanochtend en vanmiddag al vele malen genoemd dat dat 
belangrijk is, maar aan de andere kant met haar functie die ze heeft in het 
Rotterdamse bedrijfsleven weet zij wat er speelt bij het grote Rotterdamse 
bedrijfsleven, het Midden- en Klein Bedrijf maar ook de problemen van de 
grote stad dus alles wat wij in de Tweede Kamer nodig hebben om politiek te 
kunnen functioneren, en ze heeft een groot politiek gevoel denk ik dat in 
mevrouw lneke Dezentjé Hamming is verenigd dus een klemmend beroep om 
het advies van het Hoofdbestuur hier te volgen op nummer één. 
Afdeling Amsterdam ondersteunt vanaf deze plek van harte de 
bestuurskandidaat van mevrouw Dezentjé Hamming. 
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De heer Korteweg; voorzitter, ik wil als gewoon lid iets ter verdediging van 
Arno Visser zeggen. Uw vorige eerste keus, ik doe dat omdat hij mijn 
rechterhand is geweest in de verkiezingsprogrammacommissie van de WO 
een jaar geleden. Als je nadenkt wat je van een volksvertegenwoordiger zou 
verwachten voorzitter dan denk je toch dat die politiek ervaren zou moeten 
zijn en toch onbedorven, dat die eerlijk zou moeten zijn en toch handig, dat die 
aardig zou moeten zijn maar toch krachtig en dat die specialist zou moeten 
zijn maar toch ook generalist en tenslotte zou hij natuurlijk volledig nog 
overtuigd en overtuigend moeten kunnen zijn over de liberale beginselen. 

Dat alles is Arno Visser, Arno Visser is jong, hij is ervaren, hij kan volgens mij 
elke portefeuille aan in de toekomstige fractie en, dat is belangrijker, er is 
jaren in hem geïnvesteerd om te komen tot wat hij nu is en hij heeft jaren 
geïnvesteerd in de partij en ik denk dat dit het moment is voorzitter om hem 
op deze eenendertigste plaats te houden en hem te kiezen, hij is er rijp voor 
en hij is er ook aan toe, dank u wel. 

Mevrouw Pauline Bouvri; voorzitter, met klem zou ik de kandidatuur van 
mevrouw lneke Dezentjé Hamming willen ondersteunen vanuit de 
kamercentrale Dordrecht, begrijpelijk zult u zeggen. We hebben als Dordrecht 
twee kanjers van vrouwen ingezet en mevrouw lneke Dezentjé Hamming is in 
staat om dat te verenigen wat de stad betreft en het platteland en zij heeft 
zoveel ervaring mee te nemen en te geven als het werk als een liberaal in de 
Tweede Kamerfractie, van harte vraag ik uw steun aan de ledenvergadering. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, geen anderen die het woord meer willen 
voeren dan hebben we drie kandidaten voor plaats eenendertig, lneke 
Dezentjé Hamming namens het Hoofdbestuur, Arno Visser en Sammy van 
Tuyll. 
En de volgorde is één lneke Dezentjé, twee Sammy van Tuyll van 
Seroaskerken en drie Arno Visser, de stemming is nu geopend. 
Kunnen we de stemming sluiten? Ja we kunnen sluiten en dan gaan we nu 
tellen. Ja, lneke Dezentjé op plaats eenendertig. 

Nou moeten we altijd even heel goed uitkijken hoe het gaat op plaats 
tweeëndertig stelt het Hoofdbestuur kandidaat Arno Visser. Dan kijk ik even 
want voor Janneke was er al en is er ook nu een beschermingsvoorstel en ik 
neem aan dat Aa en Hunze en Tienaarlo en Groningen ook handhaven? 
Iemand vanuit die hoek? 
Ja meneer de voorzitter, is de microfoon aan? Afdeling Groningen die wil 
graag de kandidatuur van mevrouw Snijder ondersteunen. Zij heeft een hele 
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goede naam in de omgang met allerlei instanties. Het tweede argument 
waarvoor ik haar wil steunen is dat door het wegvallen van mevrouw Jorritsma 
dit de eerste en hoogst geplaatste vrouwelijke kandidaat in het Noord-Oosten 
en het zou te betreuren zijn dat zij niet wordt verkozen op deze plaats. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, anderen nog over deze 
ondersteuningsamendement 

Voorzitter, ze is vrouw, ze is ondernemer, ze heeft in de staten gezeten, ze is 
wethouder geweest, ze heeft in de Kamer gezeten, helaas viel ze bij de 
laatste stemming buiten de boot maar ze heeft geen week voorbij laten gaan, 
zij was in die Kamer, ze heeft met volle inzet de taken gedaan die ze ook als 
opvolgend kamerlid moet doen, ze is de parel van het Noorden en we staan 
haar graag weer voor vier jaar af voor het hele land. 

De heer Bas Eenhoorn; u wilt over de heer Rakhorst iets zeggen? Ja, maar ik 
doe even alles stap voor stap want anders gaan alle kandidaten door elkaar. 
Ik heb eerst even het beschermingsamendement van Janneke Snijder hier bij 
de kop en dan gaan we stap voor stap verder. Daar zie ik nog twee mensen 
die daar nog iets over willen zeggen, gaat u gang. 

De heer Brok, kamercentrale Friesland; ik kan misschien het verwijt krijgen je 
moet op gaan passen als een Fries iets positiefs over een Groninger gaat 
zeggen maar toch ga ik het doen. Janneke Snijder was niet alleen als een van 
de eerst opvolgende kamerleden de afgelopen maanden gewoon op haar 
oude werkplek te vinden maar ze staat ook met beide poten midden in de 
Noordelijke samenleving, nee zo heet dat in het noorden ook in de, Friese klei. 
Ze is een representant van de agrarische sector en dat is hard nodig dat ook 
de WO het geluid van het platteland laat horen dus Friesland steunt van harte 
de kandidatuur van mevrouw Snijder op tweeëndertig, dank u wel. 

De heer Terheegden; voorzitter, de kamercentrale Den Helder. Ook wij 
hebben klei dus ook wij ondersteunen de kandidatuur van mevrouw Snijder. 

Afdeling Assen; de afdeling Assen steunt ook deze kandidatuur. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, oké dank u wel. Nog steeds over de kandidatuur 
van Janneke Snijder ook op deze plek. 
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Ja meneer de voorzitter, de kandidate Janneke Snijder, ook de afdelingen in 
West-Overijssel, agrarische problematiek is daar ook door en door bekend, 
Janneke steunen we van harte. 

De heer Bas Eenhoorn; even een momentje, ik moet zo, voordat er verwarring 
ontstaat, er is dus een kandidaat door het Hoofdbestuur gesteld, er is een 
medekandidaat gesteld en voor die medekandidaat zijn er ook nu een aantal 
pleidooien gehouden, dat is prima. Is er iemand die over Janneke Snijder nog 
iets wil zeggen want dan loop ik nu langs de andere kandidaten die hier mede 
zijn gestemd. 

U zult uw oren niet geloven meneer de voorzitter, uit Limburg steun voor 
Janneke Snijder. Ik ben over haar gebeld en zij is de enige kandidaat uit het 
Noorden waarover ik thuis gebeld ben om haar vooral te steunen. 

Voorzitter, ook wat argumenten nog eens ter herhaling voor Janneke Snijder. 
Het is op dit moment onze huidige voorzitter ook van de partijcommissie 
landbouw, zij doet dat goed, zij is een goede vertegenwoordiger niet alleen 
voor het Noorden maar ook voor die delen van de Randstad waar de 
veehouderij zit, in de Rijnstreek, en ook voor de duin- en bollenstreek heeft zij 
al behoorlijk wat activiteiten verricht. Ik zou het zeer op prijs stellen als wij voor 
Janneke Snijder onze stem uitbrengen. 

Voorzitter, deze kant nog. Ook voor Janneke Snijder de kamercentrale 
Gelderland daar is er dan wel wat meer zandgrond maar de klei en de Betuwe 
ook wij adviseren haar. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt, dan komen we straks nog even terug op de 
kandidaat van het Hoofdbestuur op deze plaats even langs de andere 
kandidaten lopend. 

Mevrouw lngrid Kloosterman, kamercentrale Den Bosch; Voorzitter, wij willen 
graag de kandidatuur voor mevrouw Janneke Snijder ondersteunen. 

Meneer de voorzitter, afdeling Enschede en de Hof van Twente steunt de 
kandidatuur van mevrouw Janneke Snijder. Met name het Noord-Oosten van 
Nederland vinden wij een belangrijke bijdrage hierin moet leveren en vandaar 
dat wij vanuit het Noord-Oosten en daarmee de kandidatuur van Janneke 
Snijder steunen. 
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De heer Bas Eenhoorn; ik heb het wel eens meer gezegd, het is niet nodig dat 
u allemaal nu stemverklaringen gaat afgeven, ik denk dat het nu duidelijk is 
dat er steun is net zo goed als er voor anderen is en ik stel voor dat we nu de 
andere kandidaten langs lopen. 

Voorzitter, ik zou toch even gebruik willen maken ... 

De heer Bas Eenhoorn; ik geef het woord, u pakt het niet, ik geef het woord. 
Jan Schout daar. 

De heer Jan Schout; dank je wel voorzitter, we doen het toch wat u misschien 
niet wilt maar u vergeet een plaats waar de klei het zwaarst is en niet tot aan 
je poten maar tot zwaar over je dijbeen heen staat, wij steunen 
vanzelfsprekend Janneke Snijder. 

De heer Roei Pranger; ik wil graag bij al die vorige sprekers aansluiten, de 
afdeling Assen van de kamercentrale Drenthe had al haar steun uitgesprokén 
maar ook namens alle andere afdelingen in onze mooie zandprovincie willen 
wij onze steun uitspreken voor Janneke Snijder. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt, we gaan nu andere medekandidaten 
langslopen. We komen zo weer terug op Arno Visser want daar wou Den 
Haag iets over zeggen denk ik. We gaan naar de medekandidaat Rakhorst, er 
zijn een aantal afdelingen die Rakhorst kandidaat hebben gesteld, ja gaat u 
gang. 

Ja voorzitter, achtentwintig afdelingen uit West- en Midden Brabant hadden de 
heer Joop Rakhorst kandidaat gesteld maar wij willen die parel uit het noorden 
ook wel eens een keer zien als u die parel uit het zuiden daarna maar een 
plekje geeft. 

De heer Bas Eenhoorn; afdeling Leusden stelt Luchtenveld hier kandidaat. 

Amersfoort namens Leusden houdt aan. 

De heer Bas Eenhoorn; houdt aan, Jan Dirk Blaauw wordt aangehouden, 
Zsolt Szabo? Dat is Amsterdam, die houdt het amendement aan. Arno Visser 
kandidaat van het Hoofdbestuur. 

Mevrouw Mirjam Offermans, Den Haag; ik zou als lid de vergadering willen 
toespreken. Ik ken Arno al tien jaar vanuit mijn werk voor de WO maar vooral 
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ook als een actief en betrokken lid. Hij heeft zich initiatiefrijk getoond, hij heeft 
een politiek café opgezet in Den Haag, bijgedragen aan organisatorische 
vernieuwingen in Den Haag, veel gepubliceerd, veel onder eigen naam 
gepubliceerd en ik zou een pleidooi willen doen om de actieve leden, wat wij 
toch als WO stimuleren en hoog achtten om van dit actieve lid ook een actief 
kamerlid te maken en ik zou het Hoofdbestuur met klem willen vragen zijn 
eigen kandidatuur te ondersteunen. 

De heer Bas Eenhoorn; wij doen even, voor de goede orde ook zeg ik in de 
richting van mevrouw Offermans, dat is niet alleen gebruik maar wij doen dat 
ook. Wij stellen onze eigen kandidaat Arno Visser op deze plaats en de 
kandidaat die op deze plaats stond die doet mee want die is ook ondersteund 
dus met andere woorden we hebben tot nu toe twee kandidaten op plaats 
tweeëndertig. 

De heer Hans Vrind, geboren in het veen te 's-Gravenhage, of op het veen; 
wij stellen, ook als Rijswijk, stellen wij Arno Visser zeer op prijs en wij steunen 
zeer zeker uw kandidatuur als Hoofdbestuur. 

De heer Brand, Haagse ondernemer; Ik wil er graag iets toevoegen als het 
kan. Ik pleidooi hier voor de heer Visser. Als ondernemer investeer je in je 
mensen die je hebt om de toekomst veilig te stellen, ik heb met de heer Visser 
gewerkt samen met de heer Ben Verwaaijen om de WO extern te begeleiden 
met een aantal veranderingstrajecten, toendertijd hadden we te maken met 
a-business, daar was de heer Visser open voor. 
Ik denk dat hij tot nu toe de kans niet heeft gehad om die verandering binnen 
de WO door te voeren, hij was vorige keer uw eerste man, hij heeft het 
nadeel dat hij misschien uit Den Haag komt waardoor zijn positie vanwege de 
Haagse achtergrond ter discussie zou komen te staan maar mijn pleidooi is 
zeer zeker voor de heer Visser en ik hoop dat ik dat hier ook de zaal mee kan 
overtuigen. 

Mevrouw Vorenkamp; dank u wel voorzitter. Wellicht geeft u mij de 
gelegenheid hier om iets over de kandidatuur van collega Joop Rakhorst, ex
collega Joop Rakhorst, te melden. 

De heer Bas Eenhoorn; nou dat lijkt me niet. 

Mevrouw Vorenkamp; hij komt nergens meer te sprake, ik voel mij in zekere 
zin daar erg bezwaard mee. 
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De heer Bas Eenhoorn; hoezo? Hij is aangehouden dus hij kan weer worden 
ingezet dus dan komt hij vanzelf maar hij is niet meer kandidaat voor deze 
plaats. 

Mevrouw Vorenkamp; ja, ... even meedenken of dat klopt?. 

De heer Bas Eenhoorn; als u het woord vraagt als hij weer opnieuw wordt 
ingezet omdat hij is aangehouden dan krijgt u het. 

Mevrouw Voren kamp; dan krijg ik het, u hebt gelijk dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; dan zijn er twee kandidaten voor deze plaats, Arno 
Visser namens het Hoofdbestuur en Janneke Snijder die oorspronkelijk op die 
plaats stond. Op één Arno Visser en knopje twee Janneke Snijder, de 
stemming is nu geopend. Het is gelukt, iedereen heeft gestemd? Ja, dan 
sluiten we nu de stemming. Op plaats tweeëndertig Janneke Snijder met 84% 
ruim van de stemmen en dat betekent dat wij van harte inzetten op plaats 
drieëndertig Arno Visser waar een aantal andere kandidaten worden gesteld ik 
loop ze even langs en kom vanzelf dan ook bij de 
beschermingsamendementen, als ik zo mag zeggen. 
Eske van Egerschot door de afdeling Almere? 

Die wordt ingetrokken voorzitter. 

De heer Bas Eenhoorn; even aandacht erbij want anders hebben we straks 
het niet allemaal op een rijtje, Eske Egerschot wordt ingetrokken en Albert van 
den Bosch afdeling Rotterdam? Zegt de afdeling Rotterdam iets over Albert 
van den Bosch, Den Haag, Utrecht, Amerongen en Amsterdam allemaal met 
een voorstel van den Bosch, iemand die? 

Voorzitter, de afdeling Utrecht aan uw rechterkant. Wij handhaven het voorstel 
voor de heer van den Bosch om deze positie met alle respect voor het werk 
dat u verricht heeft op deze lijst. Hij heeft de afdeling Utrecht op deze positie 
een keuze gemaakt voor Albert van den Bosch. Albert heeft zich als een 
nieuw politiek talent van buiten de groslijst een positie op deze kandidatenlijst 
verworven, hij is een schoolvoorbeeld van een moderne politicus, hij is helder, 
hij is duidelijk en hij is charismatisch. Als geen ander weet hij in de hectiek van 
de Utrechtse gemeenteraad als fractievoorzitter speerpunten van de WD te 
verwezenlijken, hij heeft de WD in Utrecht overeind gehouden in een strijd 
tegen 'leefbaren', voorzitter talent dient gekoesterd te worden. De afdeling 
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Utrecht verzoekt de ledenvergadering ook met klem Albert van den Bosch op 
deze positie te kiezen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank, dan is ook op deze plaats de heer Luchtenveld 
medekandidaat 

De heer van der Laag, Wijk bij Duurstede; voorzitter, wij hebben een 
amendement op deze plaats ingediend voor de heer Luchtenveld. Wij zijn 
ervan overtuigd, en u heeft hem vanochtend allemaal gehoord, dat Ruud 
Luchtenveld deze plaats verdiend, vooral ook vanwege zijn grote inzet in de 
afgelopen jaren met name op het gebied van binnenlands bestuur, een thema 
dat weer buitengewoon actueel is Johan Remkes heeft het onlangs nog in de 
Kamer aan de orde gesteld. Wij handhaven als Wijk bij Duurstede het 
amendement voor Ruud Luchtenveld op deze plaats en ik wil daaraan 
toevoegen want wij hebben op een eerdere plek een amendement Balemans 
ingediend, ook Erik Balemans zoals op de oorspronkelijke lijst staat op deze 
plaats. Ik kan namens Wijk bij Duurstede, Leersum, De Bilt en Nieuwegein 
zeggen dat wij het amendement voor Erik Balemans aanhouden. 

De heer Bas Eenhoorn; maar dat zijn wel twee andere afdelingen namelijk 
Montfoort en Nieuwegein. 

De heer van der Laag, Wijk bij Duurstede; die heb ik wel genoemd. 

De heer Bas Eenhoorn; en Montfoort geldt u ook voor? 

De heer van der Laag, Wijk bij Duurstede; en Montfoort idem dito. 

De heer Bas Eenhoorn; Montfoort idem dito dus Balemans wordt 
aangehouden, oh nee dat kan helemaal niet, nou moet ik even denken hoor. 
Ja, ons voorstel is Arno Visser op deze plaats en dat betekent dus dat 
Balemans doorschuift tenzij het beschermingsvoorstel wordt gehandhaafd of 
als er drie afdelingen hier aanwezig hem alsnog kandideren op deze plaats. 
En als dat niet het geval is dan wordt Balemans aangehouden dus mijn vraag 
is eigenlijk het beschermingsvoorstel wordt ingetrokken, zal ik maar zeggen, 
het Hoofdbestuur heeft één kandidaat en Balemans schuift automatisch door 
naar de volgende plek, nou ja tenzij blijkt dat drie afdelingen overeenkomstig 
ons nieuwe reglement hem alsnog hier kandideren. Dat is niet het geval dan 
denk ik dat we hier door het lijstje zijn en dan kom ik tot de conclusie dat de 
kandidaten zijn Arno Visser ... 
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De heer van den Boogaard, afdeling Amersfoort; Voorzitter!, ik moest harder 
schreeuwen. Ik kan de vergadering mededelen dat het snel zal gaan want u 
heeft toegestaan dat Ruud zijn eigen woord moest doen en wie ben ik om dat 
beter te doen, van harte aanbevolen en ik roep de vergadering graag op voor 
steun voor Ruud Luchtenveld, de argumenten zijn gegeven. Één ding nog, hij 
is zesenveertig en in onze ogen zeker niet oud. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, zijn er nog meer sprekers? Ja daar zie ik 
nog de heer Touw. 

Ik wou graag zegen dat de afdeling Rotterdam de kandidatuur van de heer 
Luchtenveld op deze plaats van harte ondersteunt De kwaliteiten zijn allemaal 
al genoemd, dank u wel. 

De heer Ascher, gewoon lid uit Amsterdam; ik wou een pleidooi houden voor 
Arno Visser. Ik ken Arno Visser van anderhalf jaar geleden toen ik het 
genoegen in de kandidaten toenmalige kandidatencommissie voor de Tweede 
Kamer te zitten, de commissie Kamminga, en wij hebben toen indertijd in 
overleg met het Hoofdbestuur Arno Visser als de hoogste nieuwe 
binnenkomer gezet en daar waren goede redenen voor. 
En dat is zijn talent, hij is een uitgesprokén politiek talent, zijn ervaring als 
assistent van Hans Dijkstal in de Tweede Kamer en als vice premier en zijn 
enorme inzet voor onze partij. Ik denk als ik dit zo beluister om mij heen dat 
de kamercentrales hun gebruikelijke manier allerlei overeenkomsten hebben 
gesloten maar ik zou op de partij een groot beroep willen doen om juist te 
kijken naar wat is nou een groot talent voor de toekomst en die niet verder op 
de lijst te laten zakken. 

De heer Rutger van der Lee, lid in Amsterdam; ook ik wil graag voor Arno 
Visser een pleidooi houden, als je het hebt over een profiel voor een ideale 
kamerlid, politiek ervaren, bedrijfsleven ervaring, het liefst een beetje 
buitenland ervaring en Arno die past volledig binnen dit profiel. 
Het enige is wat je tegen hem zou kunnen gebruiken is dat hij slimmer een 
paar kilometer verderop had kunnen gaan wonen en dat hij niet de naam Den 
Haag achter zich had, dat heeft hij niet gedaan en dat kan je hem kwalijk 
nemen want anders was hij zeker hoger gekomen. 
Ik wil echt graag een pleidooi dat het niet mogelijk moet zijn dat Arno Visser 
verder afzakt dan deze plaats. 

De heer Frits Huffnagel, fractievoorzitter in Amsterdam; ik wil graag een warm 
pleidooi houden voor Albert van den Bosch. Ik heb hem inmiddels leren 
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kennen als de fractievoorzitter in Utrecht, het is iemand die zeer helder is in 
zijn taalgebruik en in zijn standpunten, die enorm vanuit de liberale principes 
beredeneerd, ik denk dat het iemand is die we heel goed in Den Haag kunnen 
gebruiken dus ik wil graag een pleidooi voor Albert van den Bosch. 

De heer Bas Eenhoorn; zijn er nog meer sprekers? Ja, gaat u gang. 

Ik wil graag een pleidooi houden voor Arno Visser. Ik ken hem als oud collega, 
als heel erg loyaal en heel erg enthousiast en liberaal. Hij heeft een lange 
staat van dienst, zowel in de fractie als in de kamercentrale Den Haag, politiek 
café opgezet, masterclass opgezet, hij heeft ook even in het bedrijfsleven 
gezeten wat heel weinig mensen weten en brede ervaring ook in het 
buitenland en uiterst betrouwbaar en ik zou het heel erg vinden als hij verder 
zal zakken. 

Mevrouw Annemarie Jorritsma; ja, voorzitter u zult begrijpen dat het voor mij 
een buitengewoon genoegen is om na twintig jaar eindelijk weer eens bij deze 
vergadering te mogen zijn en ik had niet gedacht dat ik hier iets zou gaan 
zeggen maar ik doe het nu toch omdat ik echt een warm pleidooi zou willen 
houden voor Arno Visser. 
ledere kamercentrale voorzitter of afdelingsvoorzitter die de vorige keer 
gestemd heeft weet goed hoe het toen gelopen is dat mag dus niet weer 
gebeuren, ik vind dat we zo niet met mensen binnen onze partij om mogen 
gaan zeker niet als het over Arno Visser gaat want het is inderdaad een talent, 
een jongen die echt iets kan. Hij heeft ook al heel veel gepresteerd, overigens 
tot nu toe altijd op de achtergrond en het wordt hoog tijd dat hij ook naar 
buiten komt. 

Mevrouw den Boer, kamercentrale Den Haag; Voorzitter ik wou ook graag een 
pleidooi houden voor Arno Visser. Arno is verfrissend en weet daarnaast heel 
goed hoe het werkt op het Binnenhof en ik denk dat het afgelopen half jaar 
hebben kunnen zien dat dat toch ook heel belangrijk is. Arno is een liberaal en 
hij kan ook aan anderen uitleggen waarom hij dat ook is. 
Het nadeel van dit soort procedures is soms dat als je achteraf naar de 
uiteindelijke lijst kijkt dat je denkt hoe heeft dat zo kunnen lopen en ik wil 
graag de vergadering verzoeken om te zorgen dat Arno Visser op deze plaats 
blijft staan. 

In Den Helder zijn ze heel erg gecharmeerd van Ruud Luchtenveld. Hij heeft 
heel veel betekend in de Waddencommissie dus daar heeft hij heel erg veel 
goed werk gedaan dus .. 
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De heer Bas Eenhoorn; nog anderen? Niet meer, dan sluiten we nu de 
beraadslagingen. Het Hoofdbestuur stelt kandidaat op plaats drieëndertig 
Arno Visser en medekandidaten zijn Albert van den Bosch en Ruud 
Luchtenveld, de stemming is nu geopend. 

DH; als ik even geluid kan krijgen. Heeft iedereen gestemd? Ja, dan is de 
stemming gesloten. En Arno Visser is gekandideerd op plaats drieëndertig. 
Gaan we naar plaats vierendertig, daar is nu de kandidaat van het 
Hoofdbestuur de heer Balemans die aanvankelijk op plaats drieëndertig stond 
en daar zijn ook een aantal andere kandidaten gesteld, de afdeling Sint 
Miehels-Gestel voor mevrouw Spermon-Marijnen. 

De heer Maarten Wilden, Sint Michels-Gestel; ik zou graag een kleine 
toelichting willen geven op de motivatie. Ik las 25 november in Trouw een 
artikel over Nederlandse vrouwen in de politiek en daar viel mij op een klein 
stukje wat mevrouw Kroes benadrukte in dat artikel waar ze geciteerd werd, 
het gaat niet om willekeurige vrouwen uit de nodige politiek, nee het gaat hier 
om de noodzaak politieke ervaren vrouwen naar voren te halen. 
Voor je aan zo iets wezenlijks als regeren begint moet je wel enig benul 
hebben van hoe je bemanning eruit ziet, nou dat vonden wij als afdeling Sint 
Miehels-Gestel een zeer goede zaak om mevrouw Renee Sperman naar 
voren te brengen. 
Zij brengt een bewuste keuze naar de politiek mee en zij heeft zich terdege 
voorbereid en dat is de reden dat de afdeling Sint Miehels-Gestel haar graag 
voor plaats vierendertig kandideert mede ook door de geschiedenis van de 
vorige verkiezingen waar ze op één gemeente na allemaal voorkeurstemmen 
heeft weten te halen, dat is de reden, ervaring en stemmen, dank u meneer 
de voorzitter. 

DH; dank u wel, mag ik verzoeken om rust in de zaal en de meer luidruchtige 
beraadslagingen op de gang te doen? Hier vooraan, de afdeling kampen. 

Meneer de voorzitter, ik spreek even namens de afdeling Ommen. We hadden 
een aangehouden amendement van de afdeling Ommen dat ondersteund uw 
kandidatuur van meneer Balemans en ik doe bij de deze een dringend beroep 
bij de afdelingen in Utrecht om in ieder geval meneer Balemans te behouden 
voor, probeer hem in de huidige kamerfractie te krijgen. 

Afdeling Utrecht; voorzitter, wij zetten hier nogmaals Albert van den Bosch in. 
Wij vinden dat er een kans ligt voor de lijst. We hebben het hier over een 
vernieuwer met bijzonder politieke talenten, hij heeft zichzelf bijzonder 
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bewezen in de gemeenteraad van Utrecht, een absolute vernieuwer. Ik beveel 
hem met klem aan Albert van den Bosch op deze positie te kiezen. 

DH; dank u wel. Ik loop overigens even nog langs de afdeling Amersfoort want 
die heeft nog een voorstel staan voor de heer Luchtenveld. 

Voorzitter u kunt mij niet zien maar ik sta achter de camera, misschien niet zo 
handig. Amersfoort zet Luchtenveld opnieuw in. Ik heb daarnet een aantal 
argumenten gehoord voor Arno Visser. Ik denk dat een aantal van die 
argumenten zeker opgaan voor Ruud Luchtenveld en de oproep die gedaan 
wordt aan de afdelingen van Utrecht om te stemmen voor Balemans doet mij 
toch de vraag oproepen waarom Utrecht dan een andere kandidaat inzet dus 
dat zullen wij niet doen. Wij gaan voor Ruud Luchtenveld. 

DH; oké, de afdeling Son en Breugel heeft een beschermingsvoorstel 
ingediend voor de heer van der Sande, is de afdeling Son en Breugel 
aanwezig? 

Die is aanwezig voorzitter en wij ondersteunen de kandidatuur van harte. 

DH; oké, dus de kandidatuur wordt gehandhaafd. Dan kom ik hier vooraan bij 
de microfoon. 

Daarnet werd mevrouw Van der Klei heel veel ondersteund, ik roep nu de 
afdelingen op om voor mevrouw Veenendaal te stemmen. Kandidaat uit 
Noord-Holland, we hebben geen enkele kandidaat in de lijst staan sinds Henk 
van Hoof gestopt is is er geen vertegenwoordiger boven het Noord-Zee 
Kanaal en dat is schandalig voor zo'n groot gebied met een forse WD 
aanhang. 

Meneer de voorzitter, bedankt. Ik wilde een korte toelichting geven op de 
kandidatuur van meneer Balemans. Wij hadden hem geamendeerd op een 
hogere plaats dan dat die nu staat, we hebben dat nog even aangehouden 
maar ik wil in ieder geval toelichten dat wij als Enschede er inhoudelijke kant 
van de heer Balemans ontzettend hebben gewaardeerd en ik vind toch dat het 
een belangrijk onderdeel is, het kan niet zo zijn dat we op basis van locatie en 
regio toch kandidaten daar niet in meenemen en ik vraag daarom uw steun 
die nu op vierendertig staat en waarbij het bestuur hem al eerder op plaats 
drieëndertig heeft geplaatst, dank u wel. 

DH; mevrouw Kloosterman daar achterin, ik kom zo meteen in het midden. 

WD 52 



1 oge Buitengewone Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 30 november 2002 

Mevrouw lngrid Kloosterman, kamercentrale Den Bosch; dank u wel meneer 
de voorzitter. En namens de kamercentrale Den Bosch vinden wij dat Ed van 
der Sande de enig juiste kandidaat is voor plaats vierendertig, dank u wel. 

DH; de microfoon in het midden, achter de camera. 

Voorzitter, van der Laag Wijk bij Duurstede, Leersum en Amerongen; ik heb 
bij plaats drieëndertig met kracht gepleit voor Ruud Luchtenveld, die heeft het 
helaas daar op die plaats niet gehaald. Ik wil opnieuw op deze plaats, ik zal 
maar niet in herhalingen vallen, krachtig pleiten voor Ruud Luchtenveld en 
namens deze afdelingen zet in Ruud Luchtenveld het amendement Ruud 
Luchtenveld op deze plaats in. 

DH; u wilde nog het woord voeren rechts achterin? 

De heer Ten Have, Utrecht; voorzitter, Amersfoort heeft gevraagd waarom 
Utrecht hier van den Bosch inzet? De ledenvergadering van Utrecht heeft 
hiervoor gekozen en we hebben een duidelijke keuze gemaakt, bij ons gaat de 
democratie voor. 

DH; ik kijk even nog of er nog andere sprekers zijn? Rechts achterin. 

De heer Niels Lammen; ik wil graag pleiten voor de heer Luchtenveld. Hij is 
zelf jong begonnen en hij is nog steeds jong en hij zorgt ervoor dat jonge 
mensen een kans krijgen in deze partij en daarom stem op Luchtenveld. 

De heer van Zaanen; dank u wel voorzitter. Ik maak Albert van den Bosch 
bijna dagelijks mee. Het is een zeer uitgesprokén man, geboren in Zeist, zeer 
actief in Utrecht, kan de leefbaren aan als geen ander en de man is vanuit zijn 
werk zeer deskundig op het veiligheidsdossier. De man heeft een uitstraling 
WD wat wil je nog meer in deze tijd? 

Mevrouw Ribbeling; als we in Amsterdam klei en zand hebben dan bouwen 
we daar bij voorkeur huizen op maar voor andere provincies is dat anders en 
zo hoort het ook want zo houden we het samen zeer leefbaar en daarom 
ondersteund Amsterdam van harte de kandidatuur van mevrouw Veenendaal. 

DH; ik kijk even of er nog sprekers zijn? Nee, dat is niet het geval dan 
constateer ik dat we zes kandidaten hebben op deze plaats. In de eerste 
plaats de heer Balemans, dat is de kandidaat die door het Hoofdbestuur wordt 
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gekandideerd, en vervolgens op nummer twee mevrouw Spermon-Marijnen, 
op drie Ruud Luchtenveld, op vier Albert van den Bosch, op vijf Ed van der 
Sande en op zes Jelleke Veenendaal. Ik zie nog een laatste spreker, gaat u 
gang. 

Namens de afdeling Grave willen wij graag de kandidatuur van Ed van der 
Sande graag ondersteunen. 

DH; dat is duidelijk. Dan gaan we over tot de stemming, één van de knopjes, 
wie kiest u voor plaats vierendertig? Is iedereen klaar met stemmen? Ja, dan 
is de stemming gesloten. 

De heer Bas Eenhoorn; dus dat betekent dat wij een herstemming gaan 
krijgen en tussen de twee hoogst geplaatsten, dat wil zeggen een 
herstemming tussen Jelleke Veenendaal en Ruud Luchtenveld. Dus kan dat 
even weer op het schermpje. We zijn met een stemming bezig dus ik denk 
niet dat we tussen door verklaringen kunnen af leggen, ik hoor iemand 
voorzitter roepen maar dat is even nu niet aan de orde. Ja, knopje één Ruud 
Luchtenveld en knopje twee Jelleke Veenendaal voor plaats vierendertig. 
Kunnen we sluiten? Ja, dat is bij deze gesloten 53% stemmen ruim voor Ruud 
Luchtenveld op plaats vierendertig. 

Dan gaan we naar plaats vijfendertig en daar is de situatie nu als volgt: de 
kandidaat die wij hadden ingezet op drieëndertig, het Hoofdbestuur, de 
kandidaat is die dus doorschuift, even voor de goede orde dat u dat bijhoudt, 
dus het Hoofdbestuur stelt kandidaat op plaats vijfendertig Balemans en dan 
gaan we nu even kijken wie er allemaal medekandidaat kunnen worden 
gesteld. Er was kandidaat gesteld van der Sande met een behoud voor die 
plaats door de afdeling Son en Breugel. We gaan eerst naar de afdeling 
Bergen Frans Zomers die is daar medekandidaat gesteld, afdeling Bergen? 
Die wordt aangehouden en u gaat voor Veenendaal. Ruud Kouwenhoven door 
de afdeling Groningen? Iemand daarvoor afdeling Groningen? Wordt 
aangehouden. Sammy van Tuyll wordt ook aangehouden. Misschien is het 
goed om echt even de aandacht erbij te houden want ik zou het echt heel 
vervelend vinden als we straks fouten zouden maken want we zitten dus nu 
met meer kandidaten. Dus wie nog iets heeft te praten graag even naar 
achteren, naar buiten of hoe dan ook. Afdeling Amsterdam stelt 
medekandidaat Van Schijndel op deze plek? 

Mevrouw Ribbeling; de afdeling Amsterdam houdt het amendement op Van 
Schijndel aan. 
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De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Afdeling Zeist Jan Dirk Blaauw wordt 
aangehouden. Dan zijn alle medekandidaten aangehouden en ik kijk even nog 
of er nog kandidaten uit de vorige ronde zijn die nog worden ingezet? 

De afdelingen Haarlem en Heemskerk willen op deze plaats het amendement 
voor de heer Szabo opnieuw inbrengen, de heer Szabo is een jonge 
ondernemer met internationale ervaring en wij zouden die graag op deze 
plaats kandidaat stellen. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, en dat kan omdat Szabo al eerder was ingezet dus 
dat kan opnieuw. 

Mevrouw Veenendaal heeft het net niet gehaald, ik neem aan dat we nu 
Veenendaal nemen. 

Voorzitter, wij wilden hier opnieuw de heer Rakhorst kandidaat stellen voor de 
regio Midden- en West Brabant en dat doen we namens de achtentwintig 
afdelingen in de kamercentrale Tilburg. De heer Rak horst, dat is misschien 
niet helemaal duidelijk geworden, is een kei van een kandidaat 63 jaar jong, 
en er staat geen enkele zestig plusser op de lijst, dat is ook geen goede zaak 
voor de WO want we moeten ook senioren aanspreken. Meer dan dertig jaar 
ervaring in de olie-industrie, gepokt en gemazzeld, tot april wethouder van 
financiën economische en allerlei zaken in Oosterwijk, tot en met geworteld in 
de WO, help Oost- West- en Midden Brabant maar vooral ook de WO zelf. 

Afdeling Brussel; meneer de voorzitter, ook de Belgische achterban van 
meneer Rakhorst steunt hem van harte. 

De afdeling 's Hertogenbosch stelt de heer van der Sande kandidaat. 

De afdeling Amsterdam ondersteunt vanaf deze plek van harte.de kandidatuur 
van de heer Szabo. 

Het Hoofdbestuur heeft destijds de heer Szabo op deze plek willen zetten en 
ik zou daar nog aandacht op willen vragen en ik ondersteun dat als afdeling 
Rotterdam. 

Mevrouw lngrid Kloosterman; dank u wel, namens de kamercentrale Den 
Bosch willen wij de vergadering erop wijzen dat het belangrijk is dat er 
voldoende vertegenwoordiging uit elk gebied in Nederland in de Tweede 
Kamer komt. Als we dan kijken naar hoe de lijst er op dit moment uitziet dan 
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wordt het hoog tijd dat de tweede Brabantse kandidaat wordt gekozen op 
plaats vijfendertig, en de tweede kandidaat is Ed van der Sande. 

De heer Hoes; Ik wil graag de kandidatuur van de heer van der Sande 
ondersteunen. ik moet zeggen vanuit mijn ervaring als gedeputeerde 
economische zaken in Noord-Brabant hoe groot het belang is om herkenbare 
Brabantse kandidaten te hebben, het is veel te lang dat Brabant en Limburg 
CDA bolwerken zijn geweest, daar moeten wij met elkaar een einde aan 
maken en dit is de kans voor ons om dat te doen. 

De heer van der Schee, afdeling Waalwijk; namens de afdeling Waalwijk en 
namens de afdeling Loon op Zand in Midden Brabant willen wij de kandidatuur 
van Joop Rakhorst hier van harte ondersteunen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, zijn er nog sprekers? Niet meer, dan is 
namens het Hoofdbestuur kandidaat voor deze plaats Balemans en 
medekandidaten zijn Jelleke Veenendaal, Zsolt Szabo, Joop Rakhorst en Ed 
van de Sande. 
En de knopjes één tot en met vijf en de stemming is nu geopend. 
Volgens mij hebt u allemaal gestemd, we sluiten de stemming, ja dat wordt 
een herstemming en dat gaat een herstemming worden tussen Zsolt Szabo 
en Eric Balemans. We laten u zo zien welk knopje voor de één en welke voor 
de ander, knopje één is voor Eric Balemans en knopje twee is voor Zsolt 
Szabo, de stemming is nu geopend. We kunnen sluiten? Bij deze. Ja, dat is 
Zsolt Szabo op plaats vijfendertig en dat betekent in onze systematiek dat wij 
als Hoofdbestuur stellen kandidaat Eric Balemans op plaats zesendertig en 
voor plaats zesendertig is medekandidaat, althans door de afdeling 
Drechterland gesteld Jan Verhoeven, u trekt deze kandidaat in, dank u wel. 
Dan moet ik even denken ja, dan kijken we of er andere medekandidaten nog 
worden gesteld voor deze plaats en ook kijken we tegelijkertijd of het 
reglementair allemaal kan, ga uw gang. 

Meneer de voorzitter, op plaats zesendertig stond gekandideerd mevrouw 
lngrid Muijs en we zouden graag haar op die plaats handhaven als 
amendement gesteund om te beginnen door haar eigen afdeling Heerlen 
maar ook door de afdelingen Sittard en op de wereldkaart nu Bezel, ja die 
moet er onmiddellijk bij. Die drie afdelingen steunen mevrouw lngrid Muijs, zij 
is een authentieke Limburgse en ik denk uw meest zuinige kandidaat, die de 
vorige keer warmliep op plaats tweeënzestig, daar ver van de top verwijderd 
toch zeer veel stemmen, niet minder dan duizend wist te halen, nu we haar op 
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een verkiesbare buurt zetten verwachten we die grote achterban van haar, 
zeer actief, zeer veel steun, van harte aanbevolen, dank u. 
Meneer de voorzitter, meneer Balemans stond op drieëndertig, staat nu op 
zesendertig en daarom steunen wij, de afdeling Enschede, het Hoofdbestuur 
in deze kandidatuur. 

De heer van der Laag; voorzitter, ik heb namens Wijk bij Duurstede, Leersum 
en Amerongen een amendement Balemans enige tijd aangehouden, ik wil ter 
ondersteuning van de kandidatuur van het Hoofdbestuur het amendement hier 
namens deze drie afdelingen indienen. 

U raadt het al, Mevrouw Veenendaal, het wordt echt tijd voor de kop van 
Noord-Holland. 

Voorzitter, de afdeling Amersfoort roept de afdelingen van Utrecht op om op 
Eric Balemans te stemmen. 

De heer Bas Eenhoorn; ik kijk even rond, niemand verder? Ja toch. 

Voorzitter, ook de afdeling Zeist zou met u grote vreugde zijn als Eric 
Balemans nu eindelijk gekozen werd, als iemand het verdient is het deze man 
wel. Iemand die altijd bij zijn achterban is, die voor het hele land kandidaat is 
en niet voor alleen een stad, hij heeft het nu verdiend. 

De heer Bas Eenhoorn; nog anderen die het woord willen voeren? 

Heel graag, Amsterdam wil hier nogmaals pleiten voor mevrouw Veenendaal. 
We zijn nu een heel eind op streek in de lijst en Den Helder heeft nog steeds 
geen kandidaat terwijl de meeste andere kamercentrales in ieder geval al wel 
een beetje op streek zijn dus Amsterdam ondersteunt hier van harte de 
kandidatuur van mevrouw Veenendaal. 

. 
De heer Kersten, de Bilt; wat over Luchtenveld gezegd is dat geldt voor 
Balemans evenzeer en daarom gaat de Bilt naar Balemans. 

De heer Bas Eenhoorn; niemand verder? Dan hebben wij drie kandidaten, 
Eric Balemans namens het Hoofdbestuur, dan mevrouw Muijs en mevrouw 
Veenendaal. Één, twee en drie respectievelijk de stemming wordt nu 
geopend. 
Het is gelukt, wij sluiten de stemming en wij gaan tellen. 
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Ja, dat is geen absolute meerderheid, er is geen absolute meerderheid en dat 
betekent dat we een herstemming krijgen tussen Balemans en Veenendaal. 
Knopje één Eric Balemans en knopje twee Jelleke Veenendaal, de stemming 
is nu geopend. Kunnen we de stemming sluiten? Ja, bij deze, dat is Eric 
Balemans met ruim 57% van de stemmen op plaats zesendertig en dat 
betekent dat wij nu op plaats zevenendertig kandideren Ed van der Sande en 
daar zijn een aantal medekandidaten. Jan Mark Lenards door de afdeling 
Noord-Oost polder Urk. 

De heer Kees van Bemmel; dank je wel voorzitter. Vanuit de kamercentrale 
Flevoland een pleidooi voor Jan Mark Lenards, de vorige keer op 15 mei 
behoorde hij nog tot de zesde nieuweling en ik denk dat hij nu op een 
ongelukkige manier met oneigenlijke argumenten op de regionale lijst 
terechtgekomen is, hij is ondernemer, hij is advocaat, hij heeft verstand van 
defensie, van de WAO en van de hele politie en veiligheid, wat ons betreft een 
pleidooi voor Jan Mark Lenards op deze plek. 

Voorzitter, kamercentrale Groningen steunt het amendement van Flevoland 
voor Jan Mark Lenards. 

De heer Bas Eenhoorn; ik kijk even of er nog anderen zijn? Dan is door de 
afdeling Flevoland. 

Voorzitter, dank u. wij uit het Zeeuwse ondersteunen heel graag de inbreng 
hier voor Jan Mark Lenards. 

De heer Bas Eenhoorn; bedankt, tevens is medekandidaat gesteld door de 
afdeling Den Haag, der Drechts. Ja, meneer Pranger, ik wou even aan de 
afdeling Den Haag vragen wat ze van hun medekandidaat zeggen? Kan het 
dat de afdeling Den Haag zich even laat horen. 

Afdeling Den Haag; dat houden we op deze plaats aan voorzitter. 

De heer Pranger, kamercentrale Drenthe; wij ondersteunen van harte de 
kandidatuur van de heer Lenards. 

Hoewel me alle kandidaten sympathiek lijken wordt het toch echt tijd voor 
Jelleke Veenendaal. Ik roep de vergadering op om alstublieft nu even met een 
procent of vijf zes meer als vorige stemming mevrouw Veenendaal in te 
drukken en dan is Noord-Holland heel tevreden, dank u wel. 
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Meneer de voorzitter, de afdeling Den Bosch ondersteunt van harte de 
kandidaat van het Hoofdbestuur, Ed van der Sande, en ik zou de vergadering 
er toch nog eens een keer op willen wijzen, wat net ook al naar voren is 
gebracht, dat Brabant, toch een niet onbelangrijke provincie, slechts één 
kandidaat heeft en dat voor de spreiding ook van de belangenbehartiging. Het 
gaat uiteindelijk niet alleen maar om de individuele provincies maar ook 
landelijk dat het van belang is dat er nog een tweede kandidaat komt en ik 
vraag de vergadering dan ook om de kandidaat Ed van der Sande te steunen. 

Mevrouw Voren kamp; dank u wel voorzitter, ik roep de vergadering op om 
inderdaad hier Noord-Holland ter wille te zijn en de kandidatuur van Jelleke 
Veenendaal goed in aandacht te houden en juist te stemmen. 

Mevrouw Carla Volkes, ondercentrale Gooi- en Vechtstreek; ik wil er bij allen 
hier aanwezig heel erg op aandringen om nu vooral op Jelleke Veenendaal te 
stemmen. Noord-Holland is één van de allerbelangrijkste provincies van ons 
land, sorry maar wij zien dat zou, maar ik vind nu maar eens dat wij met 
Jelleke naar de Tweede Kamer moeten, Jelleke Veenendaal naar Den Haag. 

Afdeling Amersfoort; nog een kleinigheid, de afdeling Amersfoort steunt 
mevrouw Veenendaal en ik hoop dat onze collega afdelingen daarin mee 
zullen gaan. 

De heer Bas Eenhoorn; dan hebben we drie kandidaten voor deze plek: Ed 
van der Sande, Jan Mark Lenards en Jelleke Veenendaal respectievelijk de 
knopjes één, twee en drie, de stemming s nu geopend. Mevrouw Muijs is niet 
opnieuw gekandideerd en die gaat niet automatisch door. 
We sluiten de stemming? Ja, dat is Jelleke Veenendaal op zevenendertig en 
dat betekent dat wij naar plaats achtendertig gaan. 
Daar stelt het Hoofdbestuur kandidaat Ed van der Sande en daar zijn een 
aantal medekandidaten. Zwolle en Hegelo stellen Perquin. 

De afdeling Leiden zou heel graag Eske ... 

De heer Bas Eenhoorn; nee, nee, nee ik loop het rijtje even langs en dan 
komen we bij u dus ik vraag eerst even aan Zwolle, respectievelijk Hengelo, 
wat zij van de kandidatuur Perquin zeggen? 

Meneer de voorzitter, namens de afdelingen Zwolle en in ieder geval ook de 
afdelingen in Overijssel zijn de kandidatuur van de heer Perquin wil ik 
onderschrijven met het volgende. Er zijn een paar belangrijke issues de 
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komende jaren, gezondheidszorg, en we weten allemaal de problematieken 
die daar zijn, meneer Perquin is bedrijfsarts, ook het bedrijfsmatige en de 
gezondheidszorg weet hij te verenigen. Tegelijkertijd is hij heel jong, 35 jaar, 
wij hebben in analogie met de Partij van de Arbeid een soort Rob Oudkerk 
effect gezien, dat kunnen wij ook binnen de WD realiseren middels meneer 
Perquin. Een ander belangrijk item is meneer Perquin komt uit Overijssel en 
dit is onze tweede kandidaat en ik denk voor zo'n belangrijke provincie ook 
een tweede kandidaat moet hebben. 

Afdeling Almere; voorzitter, in aansluiting wat de voorzitter van de 
kamercentrale gezegd heeft zou ik graag nog een oproep willen doen voor de 
kandidatuur van Jan Mark Lenards zoals we het amendement ook ingediend 
hebben als meer op deze plaats, waarom extra aanvulling? U weet dat ook dit 
kabinet Flevoland, en ook Almere, een zeer bijzondere groeitaak geeft, er is 
heel veel aan de orde om problemen elders op te lossen in het Flevolandse, 
ook daarvoor is het erg belangrijk dat ook de WD een zeer sterke regionale 
kandidaat in de Tweede Kamer heeft die verstand heeft van dat regionale 
gebied. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Ook door de afdeling Den Haag Karina 
Kuperus, wie uit die afdeling cq. kamercentrale? 

Ja voorzitter, niet eens uit dezelfde kamercentrale, Rijswijk ligt stukken ver 
weg van Den Haag maar in ieder geval de Rijswijkse Karina Kuperus daar 
willen wij de kandidatuur zeer zeker voor steunen. 32 jaar, 
beleidsmedewerkster geweest in de volksgezondheid, nu organisatieadviseur, 
actieve vrouw geweest vele jaren voor de jongeren in de WD, cursussen 
opgezet, we hebben dat soort vrouwen heel hard nodig in onze Tweede 
Kamerfractie, Rijswijk steunt van harte Karina Kuperus. 

De heer Bas Eenhoorn; ik begrijp het maar ik weet niet of deze 
medekandidatuur wordt gehandhaafd dus dat moet ik eerst nog wel even 
weten van de afdeling Den Haag? 

Voorzitter dat is zonder twijfel het geval. De Rijswijkse afgevaardigde zegt 
Den Haag liggen wel eens ver van elkaar vandaan, zoals u uit de 
geschiedenis weet, maar in dit geval helemaal niet en wij handhaven het 
amendement voor mevrouw Kuperus. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan zijn er nog anderen die het woord 
willen voeren, ik ga even naar mevrouw voor en dan naar achteren. 
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Mevrouw van der Laak; namens de afdelingen Sittard, Heerleen Eijsden zou 
ik graag op deze plaats lngrid Muijs willen kandideren. Ik hoef u niet te 
vertellen wat er allemaal in de groslijst staat over haar CV, dat kunt u zelf 
lezen als u haar al niet zelf kent. Één van de belangrijkste reden is denk ik om 
mevrouw Muijs te kandideren dat wij die lijst samenstellen om stemmen te 
halen. Mevrouw Muijs stond de vorige Tweede Kamerverkiezingen op plaats 
nummer tweeënzestig en was in staat om meer dan duizend stemmen te 
trekken op plaats tweeënzestig dus ik denk dat zij dat op deze plaats nog vele 
malen beter zou doen. Bovendien heeft de commissie die haar in eerste 
instantie op plaats nummer zesendertig heeft gekandideerd daar waarschijnlijk 
hele goede redenen voor gehad, en ik hoor nu allemaal namen langskomen 
die of helemaal niet op de voordracht staan of heel erg laag. 
Ik zou de vergadering in ieder geval namens Limburg willen verzoeken om 
mevrouw Muijs te steunen, dank u. 

De heer Willem Hoekzema; voorzitter, ik heb Jan Mark Lenards leren kennen 
in de partij als een buitengewoon scherpzinnig jurist, buitengewoon veel heeft 
hij zich ingezet voor de partij en ik ga zijn kandidatuur zeer warm aanbevelen. 

De heer Vonk, afdeling Hengelo Overijssel; meneer de voorzitter? Ik wil u 
allen vragen de heer Perquin te ondersteunen voor deze plaats. 

De afdeling Leiden zou Eske van Egerschot willen inzetten op deze plaats. 
Het is buitengewoon belangrijk dat een jonge en aansprekende kandidaat als 
Eske Egerschot wordt neergezet. Het is zo dat zij de afgelopen tijd ook heel 
duidelijk heeft aangegeven dat ze grote groepen jongeren kan aanspreken, ze 
heeft de steun van de JOVD en wij zouden dan ook heel graag als afdeling 
Leiden willen bepleitten dat Eske deze plaats gaat krijgen. 

De heer Ferry de Lange, landelijk voorzitter JOVD; ik wil graag toch wederom 
weer uw steun vragen voor Eske van Egerschot. Zij heeft de volledig steun 
van de JOVD, zij is de enige kandidaat onder de dertig jaar. Wanneer de WO 
de slag met de jongere kiezer niet wil verliezen zal het toch een jongere onder 
de dertig op een redelijk verkiesbare plaats moet komen en daarom vraag ik 
uw warme ondersteuning en investering in de toekomst voor de steun van 
Eske van Egerschot. 

Mevrouw Janneke Buseman, afdeling Den Haag; ik wou graag nog een 
pleidooi houden voor Karina Kuperus. We waren zeer blij met de interventie 
van Rijswijk, een buurstad en daar woont Karina nu, maar ze is bij ons heel 
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erg actief geweest, waar we heel blij mee zijn geweest, ze heeft dus ook juist 
de fusie tussen de JOVD en de Haagse jongeren tot stand gebracht, ze heeft 
allerlei cursussen gevolgd, ze heeft in de afdeling leiding gegeven en wij 
zouden het heel fijn vinden als zij in de Kamer kwam. 
Er werd gezegd iemand onder de dertig is gunstig, zij is pas tweeëndertig dus 
dat komt er lekker dicht bij. 

Namens de kamercentrale Den Bosch nogmaals uw aandacht voor Ed van 
der Sande, de hoofdbestuurskandidaat op deze plaats. Ik heb u er zojuist van 
proberen te overtuigen dat Brabant meer dan één kandidaat in de Kamer 
nodig heeft maar dat is niet het belangrijkste argument. Ed van der Sande is 
een fantastische kandidaat, een kandidaat uit het bedrijfsleven, we hebben er 
nog niet voldoende van op de lijst staan. 
Brabant als economische groeiprovincie bij uitstek, als u naar de cijfers kijkt, 
Ed van der Sande voor deze plek. 

De heer Henk Kamman, namens alle achtentwintig afdeling binnen de 
kamercentrale, inclusief onze twee Belgische zusterafdelingen, wij steunen 
met kracht de kamercentrale afdelingen uit Den Bosch voor van der Sande 
ondanks dat wij zelf een kandidaat hebben maar er moeten gewoon meer 
mensen uit Brabant, uit het bezuiden de rivieren, verdienen een plaats in de 
Kamer en we hopen dat het deze keer lukt. 

De heer Floor Vermeulen, jongerenfunctionaris van de afdeling Boskoop; ik wil 
u allen er hier op wijzen, hier aanwezig, dat één vijfde van onze kiezers in mei 
onder de dertig jaar was en ik wil daarom de kandidatuur van Eske van 
Egerschot, overigens ook kandidaat namens het Hoofdbestuur, van harte 
ondersteunen. 

Ja, voorzitter dat haalt de helft van mijn probleem weg, ik heb tot nu toe, ik wil 
niks afdoen aan de kwaliteiten van mevrouw Egerschot maar er zijn nog maar 
twee afdelingen die haar kandidaat stellen en procedureel moeten er dat drie 
zijn want ze gaat niet mee want u heeft een andere kandidaat ingezet. 

De heer Bas Eenhoorn; nee, nee, maar het is een aangehouden voorstel en 
die kun je weer inzetten. 

Oh, neem me niet kwalijk. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dan zijn we rond. 
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Afdeling Wassenaar; toch nog een laatste vraag aan de vergadering. We 
hebben net horen zeggen dat iemand van vijfendertig jaar jong is. We hebben 
er nu achtendertig plaatsen over gedaan om mensen van die leeftijdscategorie 
en hoger op de lijst te zetten, ik denk echt dat we nog even goed moeten 
nadenken wat we gaan doen. Mevrouw van Egerschot is vijfentwintig jaar 
maar ze heeft de bestuurlijke ervaring van iemand die veel ouder is. Ik denk 
dat dit het moment is om aan de vernieuwingsdiscussie te beginnen en uw 
stem te geven aan mevrouw van Egerschot. 

De heer Bas Eenhoorn; dan sluiten de beraadslagingen. Kandidaat van 
Hoofdbestuur is Ed van der Sande, jonge ondernemer uit Den Bosch en dan 
zijn de andere kandidaten, Perquin, Lenards, Kuperus en van Egerschot, 
knopjes één tot en met zes, de stemming is nu geopend. Kunnen we sluiten, 
bij deze gesloten en we gaan stemmen. Dat wordt toch een herstemming, een 
herstemming zal moeten plaatshebben tussen de kandidaten Eske van 
Egerschot en Ed van der Sande. Knopje één van der Sande en knopje twee 
voor Egerschot, de stemming is geopend. We sluiten de stemming en Eske 
van Egerschot op plaats achtendertig en dat betekent dat Ed van der Sande 
wordt ingezet op plaats negenendertig door het Hoofdbestuur gekandideerd 
plaats negenendertig Ed van der Sande, ik loop even weer langs de 
medekandidaten voordat anderen daar het woord voeren. Afdeling Blaricum 
en Hilversum hebben medekandidaat gesteld mevrouw Muller, iemand uit die 
afdeling? Ja, gaat uw gang. 

De heer Cornelis, afdeling Blaricum; de afdeling Blaricum heeft het volgende 
te zeggen. De afgelopen jaren is Madeion Muller zeer actief geweest binnen 
de WD, lokaal, regionaal en landelijk, ze heeft een uitgebreid netwerk 
landelijk binnen de WD maar zeker ook daarbuiten. Ze is een goede 
communicator en organisator gebleken voor de partij en door haar inbreng 
geeft ze blijk van inzicht in zowel de partijorganisatie als wat er leeft bij 
diegenen die vertegenwoordigd moeten worden. 
Deze karaktervolle, energieke, vooruitstrevende Gooise vrouw staat als 
zodanig ook regelmatig in de lokale media en dat op een heel positieve wijze, 
het is ook geen toeval dat deze kandidaat voorgedragen wordt door Barium 
en Hilversum die bijzonder veel te stellen hebben met de uitdaging van de 
leefbaren en wij vinden dat zij een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren 
aan de WD fractie. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dus dat is mevrouw Muller als 
tegenkandidaat. 
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Mevrouw Hester Slachter, afdeling Hilversum; ik ook nog graag even voor 
mevrouw Muller. Er zijn hier al regelmatig regionale argumenten aan de orde 
geweest. Zoals u weet is het Gooi een bolwerk van de WO en is het 
opvallend dat er geen kandidaten uit die regio komen en het blijft ook voor het 
Gooi belangrijk om een aanspreekpunt te hebben in Den Haag in de Kamer 
op de lijst, dat is de reden dat wij Malon Grin, een zeer en enthousiast en 
betrokken politica zouden willen voorstellen voor plaats negenendertig. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan is medekandidaat gesteld Sammy 
van Tuyll door de afdeling Heemskerk en Haarlem, iemand die daarover het 
woord wil voeren? Ja, gaat u gang. 

Ja, voorzitter, de afdelingen Haarlem en Heemskerk die houden dat voorstel 
aan. 

De heer Wim van de Linden, de parel van de Betuwe de gemeente Buuren; ik 
wil een krachtig pleidooi houden voor de zittende kandidaat die u ook 
genomineerd hebt op negenendertig. Dat is John Prins, het is een geweldige 
man die een enorm politiek gevoel heeft, hij heeft het bewezen de laatste 
jaren, hij heeft zich er veel voor ingezet en het zou echt een gemiste kans zijn, 
en ik vraag het namens vele mensen uit de Betuwe als u deze man niet zou 
kiezen dus ik wil er een zeer warm pleidooi voor voeren want u zal nog heel 
veel van hem horen als hij op deze plaats gekozen wordt en verder moet je 
maar afwachten of hij erin komt maar in ieder geval een heel erg warme 
aanbeveling. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel meneer van de Linden, John Prins op die 
plek en dan is er nog Jan Mark Lenards,. 

De heer Raaymakers, afdeling Lelystad; we weten het al Flevoland wordt 
gewoon straks het grote land van Nederland, we hebben één 
vertegenwoordiger in de Tweede Kamer en we vinden dat Jan Mark Lenards 
daarbij hoort dus wij ondersteunen het voorstel om Jan Mark Lenards op 
plaats negenendertig te zetten. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Dan kijk ik of er nog andere 
medekandidaten gesteld worden? Ja, gaat u gang. 

De afdeling Amsterdam wil op dit moment het amendement dat we eerder 
hebben aangehouden op plaats vijfendertig voor de heer van Schijndel 
inbrengen. De heer van Schijndel is al jarenlang lid van de commissie 
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buitenland en heeft heel veel gepubliceerd over Europa, over de NAVO, over 
internationaal rechtelijke context van asiel en immigratiebeleid en heeft zowel 
voor ons als gehele partij, als ook voor de Tweede Kamerfractie ondanks dat 
hij er nu nog niet inzit, heel erg veel betekent. Zijn inzet en loyaliteit naar deze 
Tweede Kamerfractie in de vorige campagne, in deze campagne en de 
periode daartussen, verdient volgens ons de symbolische beloning dat hij één 
plaats op de lijst stijgt, dus ik vraag u van om harte zijn kandidatuur op deze 
plek te steunen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Ik kijk of er nog andere sprekers zijn? Ja 
ik wil even naar rechts. 

Dank u wel meneer de voorzitter. Toen de lijst gepubliceerd werd oogstte u 
allen lof wegens de stabiliteit van de lijst, er was over nagedacht over de 
kandidaten, over de regio en de locatie waar ze allemaal vandaan kwamen, ik 
denk dat het nog steeds onverkort geldt. Ik hecht er dus aan kandidaat van 
het Hoofdbestuur met een rijke achtergrond in het bedrijfsleven te handhaven 
en te steunen, hij verdient onze steun en iedereen is voortreffelijk, ik weet het 
wel want we hebben allemaal voortreffelijke mensen, maar er is over 
nagedacht. Ik bepleit de steun voor de heer van der Sande. 

De heer Nieuwkerke; voorzitter, namens de kamercentrale Gelderland 
nogmaals een verzoek om John Deighton te ondersteunen en niet eens 
specifiek vanuit die regio maar we hebben hier te maken met een man die de 
kiezer weer durft op te zoeken, die de kiezer durft aan te spreken, hij komt uit 
het MKB, het is een aantal keren genoemd maar wij hebben als WD nogal 
wat goed te maken bij het MKB dus in die zin van harte aanbevolen John 
Deighton. 

De heer Wijsenbeek, kamercentrale Den Haag; ik wil op deze plaats een 
pleidooi houden voor Det Regts. Zij is ooit secretaris van de minister van 
Justitie geweest met het belang wat we hechten aan een goed justitieel beleid. 
Sindsdien heeft zij zich opgewerkt tot advocaat en rechter plaatsvervanger en 
houdt zich zeer duidelijk met het justitieel beleid in de praktijk en theorie bezig. 
Ik denk dat we zulke mensen op de lijst op dit moment meer dan hard nodig 
hebben. 

De heer Bas Eenhoorn; ik moet even snel kijken dat ik geen fout maak, 
mevrouw Regts was eerder gekandideerd dus die kan opnieuw nu worden 
ingezet dat daar geen misverstanden over gaan ontstaan. Meneer Schout op 
de linkervleugel. 
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De heer Schout; ja, dat is zeer toepasbaar als linkse liberaal, dank u wel 
meneer de voorzitter dat heeft u goed gezien maar dat terzijde. Mag ik op de 
vergadering een dringend beroep doen om Jan Mark Lenards te kiezen voor 
plaats negenendertig, dank u wel. 
De heer Houterman; voorzitter, een warm pleidooi op deze plaats voor Anton 
van Schijndel. Het is voor mij een grote eer om in stereo te praten dat ik mede 
op verzoek van professor Paul Cliteur, ons allen bekend, om ook met zijn 
stemadvies mijn advies verwerk. Hij signaleert net zoals ik dat Anton van 
Schijndel geen kat uit de boomkijker is. Het is een man die zelf de lijnen uitzet. 
Hij heeft van zich laten horen als een scherp analyticus in het multiculturele 
debat en de samenleving, in het Europa debat onderscheidt hij zich met een 
standpunt waar het welgemeend eigen belang van Nederland ook in doorklinkt 
en het is iemand met een vooruitziende blik, een vaardige schrijver wat in 
onze fractie ook prima van pas komt. Jarenlange ervaring als advocaat, goede 
staatsrechterlijke achtergrond ook en deskundige op het terrein van het 
Europese recht. 
Anton van Schijndel, zowel qua persoonlijkheid maar met name ook waar 
kwaliteit, moet bij de eerste veertig op onze lijst een welverdiende plaats 
krijgen het is wat Amsterdam betreft een gouwe kans en mede namens Paul 
Cliteur zouden wij u willen vragen laat deze kans op deze plaats niet lopen en 
kies voor Anton van Schijndel. 

De afdeling 's Hertogenbosch doet nog een dringend beroep op u om Ed van 
der Sande te kiezen, de kandidaat van het Hoofdbestuur voor deze plaats en 
de kandidaat van onze afdeling. In de herstemming bij de vorige kandidaat 
heeft eenderde reeds zijn stem uitgebracht op Ed van der Sande, dank 
daarvoor, tweederde nog niet, ik feliciteer degene die met die stemmen de 
jongste kandidaat in de Kamer trachten te krijgen maar ik vraag hun nu hun 
stem op van der Sande uit te brengen. 

De heer Jaap Zijl; voorzitter ik doe een dringend beroep, namens 
kamercentrale Overijssel, om op deze plek op Jan Mark Lenards te stemmen. 

Ik namens een aantal afdelingen uit de kamercentrale Haarlem oproepen om 
de heer van Schijndel te steunen. 

Mag ik daar als Gooi- en Vechtstreek mij helemaal bij aansluiten? Want het is 
heel erg belangrijk dat we heel goede kandidaten uit Noord-Holland in de 
Kamer hebben. 
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De heer Bas Eenhoorn; dan sluiten we de beraadslagingen. De kandidaat van 
Hoofdbestuur is de jonge zuidelijke ondernemer uit Den Bosch, daarnaast zijn 
medekandidaat gesteld mevrouw Muller, John Deighton, Jan Mark Lenards, 
Anton van Schijndel en Det Regts en de knopjes één tot en met zes, de 
stemming is nu geopend. We sluiten de stemming, ja dat gaan we doen in de 
herstemming. Dat worden FC Den Bosch tegen Ajax zullen we maar zeggen. 
Ed van der Sande en Anton van Schijndel, één voorEd van der Sande en 
twee voor Anton van Schijndel. De stemming is nu gestart, kunnen we sluiten? 
A, iedereen gestemd dan gaan we nu tellen. Dat is Ed van der Sande op 
plaats negenendertig en dan zijn we geraakt op plaats veertig en daar is lngrid 
Muijs kandidaat van het Hoofdbestuur en medekandidaat is gesteld Jan 
Maurits Faber uit de afdeling Rotterdam, iemand uit de afdeling Rotterdam? 
Niemand uit Rotterdam, u weet dat als er niemand ondersteund dan valt deze 
medekandidaat weg, dat is het geval dus dan kijken we wie er nog 
medekandidaat zijn uit vorige rondes. 

De heer van der Linden; ja, ik hoef het niet te herhalen wat ik nu gezegd heb 
maar ik wil hem van harte nog de veertigste plaats gunnen. De provincie 
Gelderland, de grootste provincie van Nederland en die heeft maar twee 
kandidaten, het zou toch wel erg zijn als het bij die twee kandidaten zou 
blijven en John Deighton die zo'n ster van de Kamer gaat worden als die 
vergeten wordt dat zou doodzonde zijn, nogmaals bedankt. 

De heer Bas Eenhoorn; de kamercentrale voorzitter uit Amsterdam. 

Ik wil op deze plek nogmaals de heer Anton van Schijndel onder uw aandacht 
brengen, ik wil niet het risico lopen dat u mijn beticht van randstedelijke 
arrogantie maar hij is echt heel erg goed, dus ik roep u echt op om hier uw 
stem uit te brengen op de heer van Schijndel. 

Den Helder wil Van Schijndel ook steunen; intellectueel is ook wel een beetje 
gewenst. 

De kamercentralevoorzitter van Limburg; dank u zeer meneer de voorzitter. Ik 
ga hier diametraal tegenover staan, Den Helder naar Maastricht, ik denk een 
grotere diagonaal is niet mogelijk, dat zijn geen tegenstellingen ik denk dat we 
daar een voortreffelijke kandidaat in dat gebied hebben in de vorm van lngrid 
Muijs. Ook het Hoofdbestuur heeft dat onderkent om haar te nomineren en ik 
denk dat het hoog tijd is dat deze kundige vrouw, fiscale achtergrond, ons 
gaat vertegenwoordigen in de Kamer, dank u zeer. 
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De afdeling Zwolle, mede namens de andere afdelingen in de tuin van 
Nederland ofwel van Overijssel, brengt meneer Perquin erin. 

De heer Houterman; voorzitter, plaats veertig is en kroonplaats en dat is ook 
een plaats denk ik die dan ook toekomt aan Anton van Schijndel. Intellectueel 
een zwaargewicht die we van harte kunnen en willen gebruiken in onze partij 
en in een nieuwe fractie, een man die gelijk Bolkestein weet de zaken te 
formuleren, te analyseren en ik denk dat die kans ons heel dierbaar zou 
moeten zijn. Nog één keer nog even steunt bij de laatste negen procent die 
we nodig hebben om Anton van Schijndel minimaal 51% te geven. 

Namens de kamercentrale Leiden ondersteunen wij graag het betoog wat net 
voor Anton van Schijndel is gehouden. Ik wou dan nog even aanvullen dat 
Anton heel veel gepubliceerd is en niet alleen een zeer kundig mens is maar 
ook, zoals het een waarachtig liberaal betaamt, een charmant mens dus 
graag uw ondersteuning voor Anton van Schijndel. 

De heer Onno Zijlstra; nog even een pleidooi van, mag ik even? Het lijkt wel of 
alleen de Randstad aan de beurt is. Ik wou graag nog even de aandacht 
vragen voor de Gelderse kandidaat John Deighton. We hebben ook in de 
partij politieke standwerkers nodig, laat ik het maar gewoon zeggen, een man 
die op de zeepkist kan gaan staan en het volk weet te boeien. 
Niks ten nadele van Anton van Schijndel, dat is ook een kanjer, maar we 
moeten ook iemand hebben die het volk aan weet te spreken, kies voor John 
Deighton een aparte nieuwe ster aan ons hemels firmament. 

De heer Kammans; namens de hele kamercentrale weer Tilburg, en het is 
echt groot dat Brabant hoor u heeft het over andere delen van het land maar 
het zuiden is ontzettend groot. Als u aan Brabant en Limburg denkt, u weet 
misschien niet eens hoever Maastricht ligt, wij steunen met alle kracht 
mevrouw Muijs voor deze plaats, dank u. 

De heer Bas Eenhoorn; geen sprekers verder voor deze plaats? Dan hebben 
we voor plaats veertig namens het Hoofdbestuur lngrid Muijs, verder John 
Deighton, Anton van Schijndel en Frank Perquin, de stemming is nu geopend. 
De stemming kunnen we sluiten? Ja, oké. Ja, we gaan herstemmen tussen 
Anton van Schijndel en lngrid Muijs, lngrid de kandidaat van het Hoofdbestuur 
knopje één en Anton van Schijndel knopje twee, de stemming is geopend. 
Kan ik sluiten? We gaan tellen, ja dat is Anton van Schijndel met 53% van de 
stemmen en dat betekent dat wij voor de volgende plek inzetten lngrid Muijs 
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op plaats eenenveertig en daar is een medekandidaat van den Bosch uit 
Utrecht. Ik kijk even naar Utrecht of van den Bosch wordt gehandhaafd? 

De heer ten Have, afdeling Utrecht; zoals ik al heb aangegeven is Albert van 
den Bosch een nieuw politiek talent, hij heeft een directe band, ik wil dat 
benadrukken, een directe band met de kiezer in de vierde stad van 
Nederland, hij verdient een kans om zich waar te maken en laat hem dat op 
zijn eigen plaats doen op deze lijst, plaats eenenveertig. 

De heer Kees van Bemmel, kamercentralevoorzitter Flevoland; meneer de 
voorzitter, dank u wel. Namens drie afdelingen Dronten, Almere, de Noord
Oostpolder en Urk zouden wij Jan Mark Lenards voor deze plaats willen 
kandideren. Argumenten zijn voldoende uitgewisseld. 

De heer van der Linden; ja, meneer de voorzitter, ik ben nog één keer op de 
zeepkist want driemaal is scheepsrecht en ik wil toch nog uw bijzondere 
aandacht vragen voor John Deighton, want het is anders een gemiste kans, 
dank u wel. 

Meneer de voorzitter, gezondheidszorg ligt ons na aan het hart, wij gaan voor 
meneer Perquin en die brengen we als afdeling Zwolle graag in. 

Voorzitter, uit Den Haag. Ik ben fractievoorzitter in de gemeenteraad in Den 
Haag. Uit die hoofde heb je natuurlijk wel eens dat je je collega's goed in de 
gaten houdt. De politieke situatie in de stad Utrecht is buitengewoon lastig, 
Henk Westbroek heeft in twee verkiezingen veertien zetels in die raad bij 
elkaar gehaald. De WD in Utrecht, waar Albert van den Bosch 
fractievoorzitter van is, heeft er van die veertien maar eentje hoeven 
inleveren, die is dus staande gebleven tegen dat publicitaire geweld. Kent de 
problematiek van de grote stad als geen ander, problematiek van de grote 
stad met de integratie en veiligheid dat zijn toch, sorry dat ik het zeg, de 
thema's waarop de verkiezingen worden uitgevochten. Zo'n man.met zo'n 
publicitaire aantrekkingskracht, al dertig jaar in de WD actief dus ook niet 
iemand die even zomaar langskomt om het zo maar eens te zeggen, steun Ab 
van den Bosch. Den Haag steunt in ieder geval de fractievoorzitter van 
Utrecht van ganser harte. 

De heer Anno Zeilstra; vergadering, waar we een enorm gebrek aan hebben 
in onze geledingen zijn jongere ondernemers. John Deighton, uit Gelderland, 
is zo'n jonge ondernemer, daarbij weet hij het fantastisch te vertellen ook, ik 
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zou u bijzonder dringend willen vragen, echt bijzonder dringend, om de jonge 
ondernemer te kiezen dadelijk. 

Ik zou nog een keer een pleidooi willen doen voor mevrouw Muijs, kandidaat 
van het Hoofdbestuur, stond op zesendertig. ledereen die heeft het hier over 
zijn of haar kandidaten heelveel goede dingen gezegd en die zijn ook 
allemaal van toepassing op mevrouw Muijs en ik denk dat nu weer even 
Limburg aan de beurt is, dank voor uw steun. 

Mevrouw Voren kamp; dank u wel voorzitter. Ik zou een oproep doen aan de 
vergadering om ik denk de meest moedige kandidaat te steunen die op de 
groslijst staat en die in beeld is. Deze bijzondere liberaal die op eigen kracht 
heeft laten zijn hoeveel het hem waard is om het liberalisme uit te dragen, de 
categorie ondernemers vertegenwoordigt hij ook ondanks zijn handicap, ik 
denk dat het hoog tijd is om deze man te waarderen en een plaats op de 
landelijke lijst te geven en ik denk dat het nu het moment is voor de 
vergadering om deze moed te belonen, Jan Mark Lenards. 

De heer van der Maarel, afdeling Delft; ik zou graag de woorden van mevrouw 
Vorenkamp willen ondersteunen. De heer Jan Mark Lenards, een 
buitengewoon grote persoonlijkheid, iemand die echt op eigen kracht, en 
eigen kracht moet u hier heel nadrukkelijk bezien, is gekomen tot waar hij 
gekomen is, verdedigt het liberale gedachtegoed dag en nacht en ik denk dat 
de vergadering het correct zou gedragen als men nu Jan Mark Lenards in één 
keer stemmen op deze kandidatenlijst want daar heeft hij recht op en daar 
heeft de WD een goede kandidaat aan. 

De heer van Arnhem, afdeling Druten; wij steunen in ieder geval de heer John 
Deighton en waarom wij John Deighton steunen dat is dat deze jongen de 
laatste anderhalf jaar zijn eigen het vuur uit de sloffen gelopen heeft om het 
gedachtegoed van de WD, en daar moeten we maar eens goed over 
nadenken, het gedachtegoed van de WD bij een zo breed mogelijk publiek 
bekend te maken en ik denk dat dat eens beloond moet worden, dank u wel. 

De heer Brok; voorzitter, naarmate we dichter bij drieënveertig komen wordt 
het natuurlijk ook steeds pijnlijker voor een aantal kandidaten die ook door het 
Hoofdbestuur op een bewust hoge plaats zijn gezet. Een paar keer eerder 
heeft de vergadering op het juiste moment nog net dingen kunnen redden van 
mensen die zijn gaan glijden. Er is een paar keer ook al verwezen naar de 
laatste kandidaatstelling die toch ook bijzonder beschamend is verlopen voor 
een bepaalde kandidaat, ik zie dat met mevrouw Muijs nu hetzelfde gaat 
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gebeuren als met een aantal andere kandidaten en ik denk dat we dan geen 
recht doen aan de evenwichtige wijze, relatief evenwichtige wijze, waarop het 
Hoofdbestuur de lijst heeft samengesteld dus ik wil op deze plaats juist heel 
erg pleiten voor mevrouw Muijs om die kandidatuur te ondersteunen vanuit 
Friesland. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan ga ik nu naar rechts en dan kom ik 
straks bij de heer Touw. 

Wij willen ook graag de heer Lenards steunen, we hebben het net gehad over 
de vorige kandidaatsstelling daar heeft meneer Lenards het ook net niet gered 
en ik wens hem nu veel meer geluk hiermee. 

De heer Touw; ik wilde nog even in herinnering brengen dat wij geen slechte 
kandidaten hebben, alle kandidaten zijn goed alleen de volgorde waarin de 
kandidaten in de lijst staan die kan verschillen en dat wil niet altijd zeggen dat 
je dan beter of slechter ben, dat wordt wel eens naar voren gebracht in de 
vergadering, maar dat moeten we sterk relativeren. Ik wil in ieder geval 
zeggen dat één van die goede kandidaten de heer Lenards is. 

De heer Bas Eenhoorn; ik kijk even of er andere sprekers nog zijn in deze 
ronde, dat is niet het geval. Namens het Hoofdbestuur kandidaat lngrid Muijs 
en dan achtereenvolgens Albert van den Bosch, Jan Mark Lenards, John 
Deighton en Frank Perquin, de stemming is nu geopend. 
We kunnen sluiten, iedereen heeft zijn of haar stem uitgebracht? Oké, dan 
sluiten we nu en we gaan herstemmen tussen lngrid Muijs en Jan Mark 
Lenards, knopje één lngrid Muijs en knopje twee Jan Mark Lenards. 
Kunnen we sluiten, iedereen gestemd? Dan gaan we tellen, dat is Jan Mark 
Lenards op plaats eenenveertig. 
Dan zijn we op plaats tweeënveertig, de kandidaat van het Hoofdbestuur is 
daar lngrid Muijs en ik kijk eventjes naar de zaal. 

De heer Wijsen beek; ik dacht u zou gaan zeggen oprecht, want dat wou ik 
namelijk ook zeggen. Det. 

Namens de afdelingen Zwolle, Deventer, Enschede, Almelo en een aantal 
kleinere afdelingen in Overijssel brengen we meneer Perquin weer in. 

De heer Bas Eenhoorn; nog anderen? 

WD 71 



1098 Buitengewone Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 30 november 2002 

Mevrouw Ribbeling; Amsterdam steunt met veel plezier de kandidatuur van 
mevrouw Muijs op deze plek. 

Mevrouw Julia Roeloffs, afdeling Alphen aan de Rijn; ik steun hier van harte 
Robert Blom die jarenlange ervaring heeft binnen het MKZ, ik bedoel MKB, hij 
heeft jarenlange ervaring in het Lagerhuis het is weliswaar de VARA maar 
toch het is een hele goed debater, een goede spreker, jarenlange 
praktijkervaring politiek, hij is wethouder van Alphen aan de Rijn geweest en 
hij is op het ogenblik in een dubbele functie, een fractievoorzitter, hij is zeer 
aan te bevelen door de afdeling Alphen aan de Rijn. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. Er is ook nog een medekandidatuur voor 
Edwin van der Haar, ik kijk even naar de afdeling Den Haag, niet, Den Haag 
zet in op Det Regts. dan kijk ik ja, ik zie daar in het midden een afgevaardigde 
uit Zeist, als ik het goed zie. 

Heel goed gezien voorzitter. De afdeling Zeist zou graag hier gaarne de 
kandidatuur van mevrouw Muijs willen ondersteunen. we hebben in de WD 
niet zo heel veel vrouwen en we hebben hier een talentvolle jonge vrouw als 
kandidaat die helaas een enigszins is gedaald voorzitter en ik mis enigszins 
de pleidooien uit de zaal van dat we zo niet met mensen omgaan want in het 
begin hadden we dat nog wel maar ik denk dat het goed is om dat hier nog 
even te herhalen. Ze stond op plaats zesendertig gekandideerd door het 
Hoofdbestuur, inmiddels zijn we aangekomen bij een plaats tweeënveertig, we 
hebben het over talentmanagement voorzitter maar we hebben het ook over 
iemand die heel goed thuis is in de Limburgse regio. Op plaats tweeënzestig 
slaagde zij erin om op voorkeurstemmen enige duizenden te halen en helaas 
moet ik zeggen dat kandidaten veel hoger op die lijst daar nog niet eens toe in 
staat waren lat staan de helft te halen dus ik zou zeggen een echte 
volksvertegenwoordiger uit Limburg die wij van ganser harte ondersteunen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank je wel, verder geen sprekers in deze ronde? Dan 
hebben we kandidaat namens het Hoofdbestuur lngrid Muijs dan Det Regts, 
knopje twee, Frank Perquin drie, Robert Blom vier de stemming is nu 
geopend. ledereen heeft gestemd of ben ik nu te snel? Ja, de stemming is 
gesloten. 
lngrid Muijs op plaats tweeënveertig en dat betekent dat op plaats 
drieënveertig John Deighton de kandidaat van het Hoofdbestuur is en ik kijk 
eventjes of de medekandidatuur van mevrouw Roetman nog wordt 
ingebracht? Niet het geval, Ja? 
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De heer Hans Rietkerk; meneer de voorzitter, ik ondersteun nu nogmaals 
even dit voorstel van het Hoofdbestuur John Breighton. Ik denk dat er geen 
misverstand over kan ontstaan dat hij nu gekozen gaat worden en dat wil ik 
graag adviseren. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, maar dat betekent dat mevrouw Roetman hier 
niet medekandidaat is. Mevrouw Bonnewits door de afdelingen Hellevoetsluis 
en Vlaardingen. Niet meer? U handhaaft het voorstel, dank u wel. 
Dan Vermneer van de afdeling Rijswijk? 

De heer Vrind; dank u wel voorzitter. Rob Vermeer twintig jaar geleden 
gekozen als raadslid in de gemeente Rijswijk, voortreffelijke carrière gemaakt 
in de bestuurlijke dienst, werd ziek en kwam in de WAO, werd secretaris van 
de HIV vereniging en kwam naar Rijswijk terug omdat hij dacht dat hij niet 
meer lang zou leven. De behandeling sloeg aan, hij werd pas bereid om 
secretaris van de afdeling te worden, kwam toch weer zo in de gemeenteraad, 
is voluit gekozen tot wethouder van Rijswijk en is nu op dit moment tevens 
loco-burgemeester. Het is me een eer en een genoegen u Rob Vermeer 
onder de aandacht te brengen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel, dan Remco Kouwenhoven uit Groningen. 

De heer Remco Kouwenhoven, een voortreffelijk fractievoorzitter in een van 
de lastigste gemeenteraden om als WDér op te treden, doet dat voortreffelijk, 
heeft een ongelooflijk goede achterban die hem door dik en dun steunt, is 
bekend in het hele Noorden, Groningen biedt alweer een kroonjuweel ik mag 
wel zeggen een pronkjuweel. 

De heer Bas Eenhoorn; dank, ik zie de heerLoodaar achter de achterste 
microfoon. 

De heer Loo, Lochem; u trok een ietwat voorbarige conclusie voorzitter door 
te stellen dat de kandidaat mevrouw Roetman daarmee van tafel is, ik wil me 
wel aansluiten bij de kamercentrale en mevrouw Roetman even aanhouden 
als kandidaat. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, dank u wel. Ja van tafel was niet letterlijk 
bedoeld meneer Loo. 

De heer van Pruisen; ik wil namens de afdelingen Haarlem en Heemskerk de 
aangehouden kandidaat van Tuyll op deze plaats graag inbrengen. Het is een 
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sterk analytisch denker met heel veel kennis van Europa en ik denk dat we 
daar op dit ogenblik heel veel aan hebben in de Tweede Kamer. 

De heer Touw; ik wilde de heer Faber op deze plaats inbrengen. De heer 
Faber is een ondernemer in Rotterdam, hij heeft op de vorige Tweede 
Kamerlijst op een hogere plaats gestaan dan hij nu dreigt te komen. Ik denk 
dat de heer Faber met de inzet die hij al jaren heft voor de WO en de wijze 
waarop hij zich manifesteert zowel in de kringen van de WO maar ook 
daarbuiten bij het vertegenwoordigen van de WO een hele goede kandidaat 
is. 

De heer Bas Eenhoorn; mag ik even vragen om echt stiller te zijn en te 
luisteren en als u het over hele andere onderwerpen heeft dan eventjes naar 
buiten te gaan. 

De heer Touw; de aandacht voor de heer Touw is zo groot dat iedereen er nu 
al over zit te praten. Ik wilde zeggen dat dit een uitstekende kandidaat is die 
laten we zeggen toch ook in de organisatiewereld z'n sporen heeft verdiend 
zodat bij de organisatievraagstukken, waar we in de WD ook mee te maken 
hebben in de Tweede Kamer en ook in de vereniging, ook zeker van zijn gave 
gebruik kunnen maken. Dus ik zou op dit moment ook graag dan toch naar 
voren willen brengen de kandidatuur van de heer Faber uit Rotterdam. 

Namens de kamercentrale Den Helder zou ik graag de heer van Zomers in 
willen dienen. 

De heer Bas Eenhoorn; ja maar een kamercentrale kan geen kandidaten 
inbrengen. 

Namens de afdelingen Castricum, Akersloot Limmen en Bergen. 

De heer Bas Eenhoorn; bestaan ze allemaal nog? Herindelen daar dan maar. 

Maar de heer Zomers is een uitstekend wethouder, een goed bestuurder en 
een perfecte liberaal, hij is geschikt om ons hiermede te vertegenwoordigen. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, bedankt, ook meneer Zomers op deze plaats 
erbij. 

Ja, voorzitter, Hans Costerwijk namens de afdelingen in Midden- en West 
Brabant, de gong voor de laatste ronde. De enige zestig plusser op de lijst, ik 
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zou toch een dringend beroep willen doen, denk daar ook aan en denk er ook 
aan dat wij twee kamerleden tot 15 mei hadden, dat er één in de glijvlucht is 
gegaan, Jack Niederer, uit onze regio, dat we een Anke van Bierek tot 4 
november op de kandidatenlijst hadden gedacht, was een verkiesbare plaats 
voor in het vooruitzicht gesteld, heeft bedankt en vanaf 4 november hebben 
wij een probleem en met ons heel veel kiezers uit dat gebied van 1,1 miljoen 
mensen, hier valt voor de WD heel veel te winnen maar dan moet u ook de 
achtentwintig afdelingen de stimulans geven om er met volle kracht tegenaan 
te gaan dus Joop Rakhorst 

Als het dan kennelijk toch belangrijk is om mensen boven de zestig op de lijst 
te krijgen op een hogere plaats dan hebben wij vanuit Zeist nog Jan Dirk 
Blaauw die wij in een eerder stadium hebben aangehouden voorzitter en we 
hebben inmiddels al de Zeeuwse klei behandeld, we hebben de Groningse 
klei behandeld, we hebben het over Amsterdam gehad, we hebben hier niet 
een regionale kandidaat voorzitter maar we hebben hier in feite nationaal, wat 
zeg ik een internationale, kandidaat. Komende week wordt hij gekozen, als het 
goed gaat, tot president van de parlementaire esemble van de West-Europese 
Unie. Een unieke kans voor het eerst in de geschiedenis kan een Nederlands 
liberaal dat gaan doen voorzitter maar dan is het wel belangrijk dat hij dan wel 
op die lijst blijft of tenminste op die lijst komt want helaas heeft het 
Hoofdbestuur gemeend hem niet op die lijst te moeten zetten. 

Het is een uitermate kundig kamerlid geweest vele jaren lang en door die 
ervaring en door zijn inzet in Europa binnen de OVSE, en we krijgen als 
Nederland de komende drie jaar een aantal voorzitterschappen op dat gebied 
zou het juist heel goed zijn om zo'n ervaren kracht als Jan Dirk Blaauw die 
positie te gunnen en ook hem in staat te stellen om Nederland uit te dragen en 
de WD en het liberalisme uit te dragen binnen de Europese Unie. 
Voorzitter, Jan Dirk Blaauw. 

De afdeling Utrecht brengt graag Albert van den Bosch wederom. onder uw 
aandacht. Vernieuwer pur sang, geef hem een kans om ook in de campagne 
zich waar te maken in de vierde stad van Nederland Utrecht. 

De afdeling Amersfoort steunt het voorstel van Utrecht en roept de andere 
afdelingen van Utrecht op om dat ook te doen. 

De heer Marcel Jonker, afdeling Groningen; ik wou graag Remco 
Kouwenhoven van harte aanbevelen. In Groningen hebben we het ook 
moeilijk gehad de laatste tijd, er is ook een soort leefbaar partij gekomen, de 
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stadspartij en die heeft heel veel gewonnen, en hij heeft in Groningen de 
campagne heel goed geleid. We hebben de zes zetels die we hadden 
behouden en ik denk dat hij dat ontzettend goed heeft gedaan en het lijkt me 
goed dat hij die kans ook krijgt om dat landelijk te doen. We moeten die zetels 
van de LPF terug krijgen. Hij heeft er in Groningen voor gezorgd dat ze niet 
naar een leefbare partij zijn gegaan dus ik denk dat hij er landelijk heel goed in 
is om die zetels terug te krijgen van de LPF dus daarom zou ik iedereen 
aanraden om op hem te stemmen. 

De heer Bas Eenhoorn; dank u wel. We gaan over tot stemming, we hebben 
tien kandidaten voor plaats drieënveertig. Is er een knopje tien of is dat nul? 
Er zit zelfs een knopje tien op, de stemming is geopend. We gaan sluiten en 
wij wachten de uitslag af. We gaan een herstemming doen tussen Deighton 
en Kouwenhoven. Ja, daar bent u het mee eens hé, de twee hoogst scorende 
in de herkansing, Deighton en Kouwenhoven. John Deighton uit het Gelderse 
en Remco Kouwenhoven uit het Groningse. De stemming is nu geopend. We 
sluiten de stemming en dat betekent dat John Deighton staat op plaats 
drieënveertig. 

Nu is het zo dat wij in een aantal regiogroepen kandidaten hebben gesteld 
door de stemming die wij gehad hebben en de lijst die wij tot en met 
drieënveertig hebben vastgesteld moeten we even kijken of we bloksgewijs zo 
meteen aan u een voorstel kunnen doen. Dat betekent dat we voor een aantal 
minuten de vergadering schorsen om te kijken of we de kandidaten die uit de 
lijst zijn gerold weer op de regiolijsten kunnen zetten op de eerste plaatsen op 
die regiolijsten dus we komen zo bij u terug dus de vergadering wordt voor 
twee minuten geschorst. 

We gaan weer door, dus dat is precies in twee minuten. Mag ik de aandacht? 
Weliswaar zijn het dan de plaatsen die niet meer overal hetzelfde zijn maar 
het is belangrijk genoeg, want zoals iemand al zei tijdens deze vergaderingen, 
alle kandidaten zijn onze en goede kandidaten. Mag ik vragen ook in het 
middenblok, zo rondom Willem Hoekzema zal ik maar zeggen, is iedereen er 
weer bij? Dan gaan we starten. 

Allereerst kijken we naar de combinatieregio A, Den Bosch, Gelderland, 
Tilburg en Limburg, in dat combinatieblok A zijn wat ons betreft geen 
wijzigingen en ook geen wijzigingsvoorstellen, vierenveertig Jan Verhoeven, 
vijfenveertig Annemieke Stallaert, zesenveertig Groenestein, zevenenveertig 
de Ridder en achtenveertig Permon-Marijnen. 
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De vraag is of u kunt instemmen met plaats vierenveertig Verhoeven, 
vijfenveertig Stallaert, daar zie ik een vinger, meneer Loo. 

De heer Loo, afdeling Lochem, ik heb straks de kandidatuur van mevrouw 
Roetman Modderkolk aangehouden en dat is gebeurd om reden dat er een 
andere Gelderse kandidaat gezakt was naar die plek. Ik wil nu toch heel 
nadrukkelijk de kandidaat van de afdeling hier voorstellen tegenover de 
kandidaat die door het Hoofdbestuur, zonder daar in de afdeling in te kennen, 
op die plek gekandideerd is. Mevrouw Roetman heeft haar sporen 
nadrukkelijk verdiend in het Lochamse en van mevrouw Stallaert is niet veel 
anders te zeggen dan dat ze een half jaar lid is van onze afdeling, dat ze 
weliswaar de kwalificatie vrouw en jong heeft maar wij willen graag steun 
vragen voor onze eigen kandidaat. 

De heer Pranger; ja voorzitter, even een punt van orde, waar is meneer 
Deighton gebleven: 

De heer Bas Eenhoorn; die staat op drieênveertig. Dus op vijfenveertig één 
medekandidaat gesteld. 

De heer Anno Zeilstra; de kamercentrale Gelderland ondersteunt de kandidaat 
van het Hoofdbestuur Annemieke Stallaert, met nadruk de kamercentrale 
Gelderland ondersteunt de kandidaat nummertje één van het Hoofdbestuur 
Annemieke Stallaert, graag daar ook uw steun voor. Dan gaan we over tot 
stemming voor plaats vijfenveertig. Combinatie A en de stemming is nu 
geopend. De stemming is nu gesloten, ben ik te snel? Sorry, het is goed dat u 
daar zit dan kan ik het in de gaten houden, klaar, gesloten en we gaan 
stemmen. 
Marjan Roetman, Annemieke Stallaert beide uit Lochem en dat is mevrouw 
Stallaert met 78%. Voor plaats zesenveertig Peter Groenestein, voor plaats 
zevenenveertig Marnix de Ridder, plaats achtenveertig Renee Permon
Marijnen. 

Dan is combinatieregio A daarmee afgehandeld en dan gaan we naar 
combinatieregio B. vanuit de eerder gehouden stemmingen is overgebleven 
Det Regts dat betekent dat die automatisch kandidaat wordt gesteld door het 
Hoofdbestuur op plaats vierenveertig en de andere schuiven wat ons betreft 
dus allemaal een plekje op. Mevrouw Bonnewits dan naar vijfenveertig, 
Kuperus zesenveertig, Faber naar zevenenveertig en Manusama naar 
achtenveertig waarmee het blokje helemaal vol is incluis dus de ene plek die 
was overgebleven. 
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Plaats vierenveertig Regts,akkoord? vijfenveertig Bonnewits, zesenveertig 
Kuperus, zevenenveertig Faber, achtenveertig Manusama, akkoord allemaal 
daarmee is blok B ook vastgesteld. 
In blok C is ook iemand doorgeschoven vanuit eerdere stemming namelijk 
Albert van den Bosch die gaat dan naar vierenveertig en omdat Jelleke 
Veenendaal op de lijst is gekomen neemt die die plaats in. Sammy van Tuyll 
op vijfenveertig, Christel Bottenheft op zesenveertig en zevenenveertig is leeg 
en daar zijn kandidaten voor de heer Plukkei en Louis Veldmeijer en op 
achtenveertig Zomers. We hebben twee kandidaten dus voor zevenenveertig 
en achtenveertig Zomers, we gaan ze eerst stuk voor stuk weer langslopen. 
Vierenveertig van den Bosch, ik kijk eventjes waar zie ik iemand ja. 

De heer Wim Hak, kamercentrale Utrecht; ik wil namens de totale 
kamercentrale hier oproepen Albert van den Bosch te steunen. 

De heer Bas Eenhoorn; ja, maar we hoeven niet te stemmen als u het 
goedvindt en u applaudisseert dan is hij bij acclamatie gekozen. Goed zo 
bedankt. Dan gaan we naar vijfenveertig Sammy van Tuyll, akkoord. 
Zesenveertig Christel Bottenheft Op zevenenveertig hebben we dus twee 
kandidaten, Pluckel en Veldmeijer. 

Afdeling Zeist; voorzitter, er is ook nog een stemming geweest over Jan Dirk 
Blaauw en gelet ook op het feit dat wij in het Utrechtse nog steeds van mening 
zijn dat hij op de kandidatenlijst moet voorkomen zou ik hem graag daar 
voorstellen. 

Afdeling Haarlem; wij hebben op plaats vijfenveertig de heer van der Stadt 
gekandideerd en die willen wij graag op plaats zevenenveertig inbrengen. 

De heer Bas Eenhoorn; dat kan. Dan is even de vraag of de afdeling Brussel 
Pluckel nog handhaaft hier? Ik kijk eventjes is Brussel nog aanwezig? Zoniet 
dan verdwijnt Pluckel. En Louis Veldmeijer? Iemand van de afdeling Baarn, 
ook niet dan heb ik twee kandidaten Blaauw en van der Stadt, iemand die 
daar nog een vraag over wil stellen? 

Voorzitter, kandidaat achtenveertig voor de combinatieregio de heer 
Belimvante? 

De heer Bas Eenhoorn; we zitten op zevenenveertig en u zit op 
achtenveertig? Ja, ik ben er al voorbij en dat is bij acclamatie vastgesteld dat 

WD 78 



1 oge Buitengewone Algemene Vergadering te Noordwijkerhout, 30 november 2002 

de kandidaat van het Hoofdbestuur het heeft gehaald dat is vervelend want 
dan was ik toch te snel en ik had me voorgenomen om dat niet te doen, neem 
me niet kwalijk maar de stemming is al geweest, excuus. Dus we hebben twee 
kandidaten Blaauw en van der Stadt we gaan nu stemmen, knopje één Jan 
Dirk Blaauw en knopje twee Pietervan der Stadt, de stemming is geopend. 
De stemming wordt gesloten en we gaan tellen en dat is Jan Dirk Blaauw. 
Dan komen we bij plek achtenveertig de groep combinatie C en daar is 
kandidaat gesteld Frans Zomers en achtenveertig is uit Brussel wederom 
Plukkel, niemand uit Brussel? 

Afdeling Haarlem; ja, wederom de kandidaat van der Stadt. 

Afdeling Den Helder wil graag Zomers houden. 

De heer Bas Eenhoorn; we hebben twee kandidaten voor deze plaats, van der 
Stadt en Zomers, niemand verder hierover? Gaan we nu stemmen en knopje 
één is Zomers en twee van der Stad, we stemmen nu. We sluiten. En de 
uitslag is Zomers op achtenveertig. 

Dan gaan we naar de combinatieregio D. De kandidaten in volgorde van het 
Hoofdbestuur, Kouwenhoven is van de eerste drieënveertig nu naar 
vierenveertig, Sandra Korthuis schuift dan op, Perquin schuift een op, Menno 
Knot op zevenenveertig en Goeman Borgesius op achtenveertig. We gaan 
punt voor punt even doorlopen vierenveertig Kouwenhoven. 

De heer Arno Brok; voorzitter, ja u zult misschien denken waarom nu toch nog 
moeilijk doen maar toch om het volgende. Het was iedereen natuurlijk al 
opgevallen dat er op de hele lijst geen Friese kandidaat staat en wij denken in 
Friesland dat het heel slecht is voor de beeldvorming dat men ziet dat dan op 
zeven- en achten veertig achteraan de lijst nog twee regionale kandidaten 
geduwd staan. Daarom hebben wij een amendement ingediend, en dat is 
louter voor de beeldvorming en heeft dus ook niks met mevrouw. Korthuis of 
meneer Kouwenhoven te maken, voor de beeldvorming meneer Goeman 
Borgesius toch op vierenveertig opdat in ieder geval dan ook in Friesland 
duidelijk is dat niet alleen de laatste twee plaatsen voor Friese kandidaten 
gereserveerd zijn, dank u vriendelijk. 

De heer Zeilstra; ik steun Arno Brok van harte, Gelderland vindt ook dat 
Friesland een kandidaat moet hebben en absoluut Goeman Bourgesius de 
Friese kandidaat steunen wij vanuit Gelderland. 
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Mevrouw Ribbeling; ook Amsterdam roept deze vergadering op om zo sportief 
te zijn om Friesland eindelijk die eerste kandidaat te gunnen. 

De heer Potjer, afdeling Smallingenland; wij steunen de kandidatuur van de 
heer Goeman Bourgesius. 

De heer Bas Eenhoorn; nog anderen? Niet het geval dan hebben we twee 
kandidaten namelijk Goeman Bourgesius en Kouwenhoven, we gaan nu 
stemmen. Knopje één Kouwenhoven en knopje twee Goeman Bourgesius. 
Kunnen we sluiten, ik kijk even naar iemand hiervoor met heel veel 
stemkaartjes, bent u klaar? Ja, we sluiten en gaan tellen en dat betekent 
Goeman Bourgesius op 82%. 

We komen nu bij vijfenveertig daar komt dus Kouwenhoven. 

Meneer de voorzitter; de afdeling Zwolle en de afdelingen Deventer, Almelo 
en een aantal kleinere afdelingen in Overijssel houden vast aan meneer 
Perquin op vijfenveertig en dat was in wezen een voorliggend amendement. 

De heer Bas Eenhoorn; oké, stemmen over plaats vijfenveertig tussen 
Perquin en Kouwenhoven. En daar gaat ie, de stemming is nu geopend. We 
sluiten de stemming, en de uitslag is Kouwenhoven op vijfenveertig en 
daarmee zesenveertig kandidaat Perquin, niemand daarover? Nee ik maak 
een fout op zesenveertig Sandra Korthuis. 

Ik zou toch wat willen zeggen over Sandra Korthuis. Ik ben jaren met haar in 
de sociale commissie van de WD actief geweest, zij als mijn secretaris, 
uitstekende vrouw die is doorgegaan als wethouder van Financiën van de stad 
Rotterdam, zij is daar mee gestopt niet zolang geleden ik denk dat zij haar 
carrière op een uitstekende manier kan voortzetten in de Tweede Kamer. 

De heer Bas Eenhoorn; ik kijk even? Geen verdere voorstellen? Sandra 
Korthuis dus gekandideerd voor deze plek, akkoord vergadering? En nu 
Perquin en dan tot slot als Perquin ook akkoord is per acclamatie Menno 
Knot? Dan zijn wij volgens mij rond. 
Hartelijk dank voor uw geweldige inzet en uw fantastische coöperatie, moet ik 
echt zeggen, ik vind het geweldig hoe dit allemaal gegaan is en vooral ook de 
wijze waarop u de stemming hebt gedaan en de stemming er in hebt 
gehouden zonder dat we tot vervelende dingen zijn gekomen, personen 
hebben geraakt of beschadigd. Ik dank u geweldig, hartstikke goed. 
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We schorsen even omdat we de kandidaten nu uiteraard even op de hoogte 
willen stellen van de uitslag voorzover ze dat nog niet mobiel hebben gehoord, 
of via SMS'jes, en over twintig minuten, dus zeg maar om vier uur weer terug 
in de zaal voor de slotrede vanGerrit Zalm. 

Dames en heren, mijn naam is Frits Huffnagel, aan mij de eer om alle 
kandidaten op te komen roepen. Aan u de taak om te klappen, dat is een 
goede verdeling denk ik dus ik wil graag een warm applaus wat dit zijn onze 
kandidaten die werk gaan maken van Nederland Menno Knot , Frank Perquin, 
Sandra Korthuis, Remco) Kouwenhoven Bart Goeman Borgesius, Frans 
Zomers, Jan Dirk Blaauw, Christel Bottenheft, Sammy van Tuyll van 
Serooskerken, Albert van den Bosch, Joost Manusama, Jan Maurits Faber, 
Karina Kuperus, Laurine Bonnewits-de Jong, Det Regts, Renee Spermon
Marijnen, Marnix de Ridder, Peter Groenestein, Annemieke Stallaert, Jan 
Verhoeven, John Deighton, lngrid Muijs, Jan Mark Lenards, Anton van 
Schijndel, Ed van der Sande, Eske van Egerschot, Jelleke Veenendaal, Eric 
Balemans, Zsolt Szabo, Ruud Luchtenveld, Arno Visser, Janneke Snijder
Hazelhoff, lneke Dezentjé Hamming-Biuemink, Edith Schippers, Frans 
Weekers, Jan Geluk, Fadime Örgü, Paul de Krom, Stef Blok, Bibi de Vries, 
Gert Jan Oplaat, , Jan Rijpstra, Hans van Baaien, Anouchka van Miltenburg, 
Charlie Aptroot, Pieter Hofstra, Willibrord van Beek, Ayaan Hirsi Ali, Atzo 
Nicolaï, Geert Wilders, Clemens Cornielje, Laetitia Griffith, Mark Rutte, en dan 
zijn we van tien, Hans Hoogervorst, Frans Weisglas, Jozias van Aartsen, 
Frank de Grave, Henk Kamp, Annette Nijs, Erica Terpstra, Melanie Schultz 
van Haegen-Maas Geesteranus en Johan Remkes. 

Dames en heren, en dan missen we er natuurlijk nog één. Hij is zoon van een 
kolenboer, opgegroeid in Enkhuizen in een gezin met vijf zonen. Hij heeft 
gestudeerd in het rode Amsterdam is vader van vijf kinderen, was acht jaar 
minister van Financiën, is fractievoorzitter in de Tweede Kamer, en is op 2 
november door ons gekozen tot onze lijsttrekker. 
Hij is de nummer één van de WD, dames en heren Gerrit Zalm.· 

Ik verzoek alle kandidaten plaats te nemen op de eerste rijen die voor hun zijn 
gereserveerd zodat we kunnen luisteren naar onze lijsttrekker. 

Dames en heren, u mag blijven zitten maar nog een keer een applaus voordat 
we naar hem gaan luisteren, hier is onze lijsttrekker Gerrit Zalm. 

De heer Gerrit Zalm; ja dat liedje 'Simpley the Best' dat had mijn vrouw al 
gereserveerd voor mijn begrafenis maar het komt wat eerder. En voor degene 
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die zich afvragen hoe dat met dat plekje hier zit, ik denk Gorbatsjov is er ook 
een eind mee gekomen. 
Allereerst dank voor het vertrouwen dat u hebt uitgesproken in de lijst met 
onze kandidaten. En in het bijzonder het vertrouwen dat u in mij als 
lijstaanvoerder van deze lijst stelt, heel veel dank daarvoor. 

We hebben een lijst vol met enthousiaste liberalen, we gaan er tussen nu en 
22 januari hard tegenaan om de kiezers ervan te overtuigen dat hun stem bij 
de WD op de juiste plaats is. Dit land verdient het na de turbulentie, het 
rumoer en het geruzie van het afgelopen jaar goed geregeerd te worden. 
Zo kunnen we niet doorgaan, dat vond ik, dat vond u en dat vond het 
Nederlandse volk. De lijst die we vandaag hebben vastgesteld is evenwichtig. 
Evenwichtig in de combinatie van ervaring en vernieuwing, van vrouwen en 
mannen, van maatschappelijke achtergronden en kennis. De brede 
schakering in onze samenleving is terug te vinden in deze lijst. Onze jongste 
kandidaat is vijfentwintig jaar en onze oudste is nog net geen zestig. 

Het is ook een antwoord op de krachtige roep van vernieuwing, vernieuwing 
niet zoals we de afgelopen tijd hebben gezien om maar wat aan te rommelen 
maar vernieuwing om recht te doen aan nieuwe inzichten en ervaringen. 
We hebben door alle leeftijden heen gezocht naar capabele 
volksvertegenwoordigers en we hebben ze gevonden, ons team is zorgvuldig 
gekozen, zij kunnen het werk als Tweede Kamerlid aan, dit team wil werk 
maken van Nederland. 

Dames en heren, wij zijn liberalen en dat betekent dat wij zeer hechten aan de 
beginselen van vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid, daar draait 
het liberalisme om en vanuit die waarden, denken, handelen en voelen wij. 
Het liberalisme is geen hype, het stoelt op stevige fundamenten, op een 
ideologie met wortels en traditie in onze samenleving, herkenbaar voor 
iedereen in het belang van iedereen en voor onze samenleving als geheel. 
Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze uitgangspunten vrijhe.id, 
verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid ons leidden naar een samenleving 
van vrije mensen die een boodschap aan elkaar hebben en met elkaar 
hebben, vrijheid in verantwoordelijkheid. 

Liberalen dragen graag verantwoordelijkheid, wij verwijzen niet graag naar de 
maatschappij als een anonieme boze kracht. De maatschappij dat zijn wij en 
vanuit die opvatting willen wij verantwoordelijkheid dragen, voor het bestuur 
van ons land. In het in juli gesloten strategisch akkoord zitten dan ook veel 
van onze wensen maar het kan beter en met een sterke WD wordt het ook 
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beter, wij regeren het liefst, ik heb het al eerder gezegd, met het CDA, daar 
zijn we duidelijk in en wij blijven daar duidelijk in. 

Dames en heren, ik concentreer mij vandaag op drie onderwerpen. De eerste 
is de economie, de economie is immers de basis van onze welvaart, zonder 
een sterke economie geen veiligheid. Zonder een sterke economie geen 
integratie. Wij zijn als WD steeds bepleitbezorgers geweest van werk, werk 
en nog eens werk en dat blijven we. 
Met een forse schep er bovenop in een aarzelende economie, werk is het 
medicijn voor de bestrijding van veel maatschappelijke kwalen, werk geeft 
mensen zelfrespect, eigenwaarde, werk zorgt voor orde in je leven, werk zorgt 
voor sociale contacten en sociale integratie, werk zorgt voor 
verantwoordelijkheidsgevoel en verbondenheid met je leefomgeving, werk 
geeft richting en zin aan je bestaan en niet in de laatste plaats, werk zorgt 
voor inkomen waardoor je zelf je eigen keuzes kunt maken. 

Ons sociale zekerheidsstelsel is bedoeld om mensen die niet kunnen werken 
te ondersteunen, dat is een groot goed en dat willen wij verdedigen. Het 
probleem is dat voor mensen voor wie de WAO niet bedoeld er wel een 
beroep op doen, dit holt het draagvlak uit en daarom moet de WAO grondig 
worden herzien. 
Daarnaast moeten mensen die misbruik maken van uitkeringen hard worden 
aangepakt, zij ondermijnen de solidariteit waarop het stelsel is gebouwd en 
dat is onaanvaardbaar. Goed zorgen voor wie niet kan? Geen twijfel maar 
streng zijn voor wie niet wil dat is de opvatting van de WD over sociale 
rechtvaardigheid. Juist in wankele tijden heeft Nederland een sterke WD 
nodig, het gaat slecht met onze economie. 

We hebben een flinke duikeling gemaakt op de ranglijst van meest 
concurrerende landen. In de jaren negentig waren loonmatiging en het laag 
houden van de kosten dé sleutels van het succes van de Nederlandse 
economie. We kregen daarvoor veel internationale erkenning en .ik ben 
daarom blij dat de sociale partners en het kabinet een akkoord hebben bereikt 
waarbij loonmatiging centraal staat. Maar dat heeft alleen waarde wanneer 
iedereen zich daaraan houdt, CAO's met meer dan 2,5% loonsverhoging mag 
dan ook niet algemeen verbindend worden verklaart. 
Het moet weer leuk zijn om te ondernemen in Nederland, we kennen in 
Nederland veel teveel regels die ondernemers belemmeren in het 
ondernemen. We maken het de ondernemers onnodig moeilijk door een 
opeenstapeling aan voorschriften. Er gaan oerwouden papier verloren die wij 
ondernemers laten invullen. Natuurlijk zijn er regels nodig maar in dit land 
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hebben we er een sport van gemaakt zoveel mogelijk regels te produceren 
overbodig, irritant en initiatief dodend, daar moeten we snel van af. 

Deze regelzucht kost ondernemend Nederland acht miljard euro per jaar. Stel 
je voor dat dit geld beschikbaar komt voor echt ondernemen? Breng de regels 
om te beginnen terug met een kwart, dat is haalbaar. Dat betekent voor het 
bedrijfsleven een kostenverlaging van 2 miljard euro, zonder dat iemand daar 
iets voor hoeft te betalen, een minder streng keurslijf van de overheid zodat 
de boeren weer kunnen boeren en de ondernemers weer kunnen 
ondernemen, dat is werken aan Nederland, dat is ondernemen in Nederland, 
dat is wat de WD wil. 

Geef het bedrijfsleven ruimte om te investeren in de toekomst van ons land. 
Ook de industrie levert een belangrijke onmisbare bijdrage aan onze welvaart. 
Meer dan 1 miljoen mensen maken producten in onze industrie en nog eens 1 
miljoen mensen hebben hun baan indirect te danken aan de industrie. 
Maar er is actie nodig om onze industrie te behouden. De productiekosten 
stijgen te snel, er is een tekort aan geschoolde technici, er wordt te weinig 
geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Het Nederlandse bedrijfsleven 
geeft nog niet 1% van het bruto binnenlands product uit aan onderzoek en 
ontwikkeling en dat is schrikbarend laag, innovatie is essentieel voor een 
sterke economie. De overheid kan niet innoveren dat moet het bedrijfsleven 
doen maar de overheid kan wel stimuleren en zij moet ophouden 
ondernemers voor de voeten te lopen. 

Wij willen een betere aansluiting tussen universiteiten en ondernemingen, de 
contacten moeten verstevigd en verdiept, weg met het eiland denken van 
ieder voor zich maar wie voor ons allen? Er moet een brug worden geslagen 
tussen universiteiten en ondernemers en daarom wil de WD 150 miljoen euro 
extra voor onderwijs en onderzoek. De kenniseconomie kan niet zonder de 
industrie en de industrie kan niet zonder kennis. 

Dames en heren, de jongeren van nu zijn de ondernemers van de toekomst. 
Ik maak me wel eens zorgen over onze jongeren, maar jongeren maken zich 
ook terecht zorgen over ons en dan heb ik het over de staatsschuld van 
Nederland. Wij verwachten van de jongeren dat ze bereid zijn bij te dragen 
aan toenemende AOW lasten, we moeten ze dan niet als dank een 
schuldenberg nalaten, de staatsschuld moet in één generatie worden afgelost, 
dat zijn we aan onze jongeren verplicht. 
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Topprioriteit voor de WO is en blijft de veiligheid in Nederland, dat is voor ons 
geen nieuw geluid. Vroeger werden we gehoond als de partij van Law and 
order, de partij van Law and order, ik ben er trots op. 
Want het is simpel, veiligheid is een voorwaarde voor de vrijheid waar wij zo 
aan hechten. Criminaliteit zorgt voor veel onveiligheidsgevoelens. 
Het is te gek voor woorden dat ouderen bijna niet meer de straat op durven, 
ze worden daardoor afgezonderd van de samenleving. 
Het is te gek dat ouders hun dochters niet alleen op stap durven laten gaan. 
Het is te gek dat vaders niet meer met hun kinderen naar een stadion durven. 
Één op de drie Amsterdammers durft zelfs de metro of tram niet meer in, zo 
kunnen we niet doorgaan, dat verstoort en bedreigt ons aller veiligheid en de 
WO pikt dat niet. 

In Lunteren koos u mij als uw lijsttrekker, toen sprak ik over een man die twee 
vandalen had aangesproken op hun gedrag in het openbaar vervoer omdat de 
jongens dreigend op hem afkwamen deelde hij uit zelfverdediging een klap uit, 
hij werd vervolgd wegens openbare geweldpleging, drie jaar lang is hij 
vervolgd van rechtbank naar gerechtshof en nu naar de hoge raad en daar 
wordt hij naar verwachting vrijgesproken. Had het openbaar ministerie nu 
werkelijk niks anders te doen? 

Ik vind dat politie en justitie hun prioriteiten anders moeten stellen. Ik wil ook 
minder bureaucratie, niet alleen voor ondernemers ook voor politieagenten, 
vijf minuten om iemand aan te houden en dan een half uur papierwerk, dat is 
geen juiste verhouding. Agenten horen niet achter bureau's maar op straat. 
Het medeleven dient vooral uit te gaan naar het slachtoffer en niet naar de 
dader. De rechtsbescherming moet vooral uitgaan naar zij die zich 
medeverantwoordelijk voelen voor een veilige samenleving. 
Een betere prioriteitenstelling bij politie en justitie, daar gaat de WO werk van 
maken. 

Niet altijd, maar wel te vaak, zijn het jongeren die zich misdragen, ik heb het 
dan over de verontrustende stijgende jeugdcriminaliteit. Een deel van de jeugd 
is losgelaten en losgeslagen. De WO wil jongeren die voor overlast zorgen 
strenger aanpakken door ze onder een streng regime een nieuwe kans te 
geven, ze hebben nog een heelleven voor zich. Ouders en verzorgers 
hebben te lang te weinig verantwoordelijkheid voor dit wangedrag genomen. 
Ook hier geldt weer wat voor liberalen zo typerend is, neem je 
verantwoordelijkheid. De eerste verantwoordelijkheid voor het doen en laten 
van minderjarigen ligt bij de ouders. We mogen niet alles op het onderwijzend 
personeel afschuiven. Te gemakkelijk worden opvoedingsvragen neergelegd 
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bij de leraar of lerares. Waar ouders hulp nodig hebben bij de opvoeding 
moeten ze die kunnen krijgen en daarom vind ik opvoedingsondersteuning 
van groot belang, niet om de opvoeding over te nemen maar om ouders 
adviezen te kunnen geven. Kinderen opvoeden in een wereld vol verwarring 
en losbandigheden is een enorme klus, ik heb zelf vijf kinderen dus ik weet 
waar ik het over heb. 

In Nederland is het te vaak zo dat pas wordt ingegrepen als de problemen de 
ouders boven het hoofd zijn gegroeid, eerder te hulp schieten in het belang 
van het kind is waar de WD voor staat, vrijheid in gebondenheid, vrijheid in 
verbondenheid. Refensie is nodig om te voorkomen dat jongeren op het foute 
pad raken, door gericht beleid voorkomen we de problemen van morgen maar 
voor de grootste boosdoeners is snel actie geboden. 
Regelmatig hoor ik van de politie dat het meestal gaat om een kleine 
herkenbare groep, die is verantwoordelijk voor een groot deel van de 
misdrijven, dat is niet alleen in de grote steden het geval, dat verschijnsel vind 
je in het hele land maar als we weten wie het zijn en we weten waar ze zijn, 
weten we toch ook wat we moeten doen? Het wordt tijd om hier duidelijk paal 
en perk te sterk stellen, niets doen is geen optie dan zouden we grote 
groepen afschrijven, we zouden hun toekomst afsnijden die liever nu ingrijpen 
dan te laat ingrijpen. Want laten we de wereld niet op zijn kop zetten, niet de 
samenleving moet zich aanpassen aan asociaal gedrag maar a-socialen 
moeten zich aanpassen aan de samenleving. 

Hier ligt een kerntaak van de politie, daarom moeten voldoende cellen zijn, 
moeten ouders worden aangesproken, er moeten voldoende rechters zijn en 
de jonge veelplegers van misdrijven moeten heropgevoed worden in daarvoor 
speciaal ingerichte scholen. Voorbeelden daarvan zijn de Glen Millschool in 
Wezep en Danang in Den Dolder, de kamercentrale Gelderland. 
In die scholen worden de jongeren uit de harde kern heropgevoed en de 
resultaten daarvan zijn verheugend, discipline, samenwerken, belonen en 
respect zijn daar de sleutelwoorden. Dus heropvoeden, manieren leren, een 
opleiding afronden en aan het werk en dan ben ik weer terug bij de economie, 
werk, werk en nog eens werk een baan is een betere plek dan een hangplek. 
In de onderhandelingen over het strategisch akkoord heeft de WD er voor 
veiligheid 800 miljoen euro voor extra uit weten te slepen. In het licht van de 
immense problemen wil de WD er nog eens 500 miljoen euro extra bij zodat 
we 1.300 miljoen euro extra hebben voor veiligheid en met dit extra geld willen 
we concrete resultaten bereiken met prestatieafspraken erbij, kortom meer 
euro's maar ook meer veiligheid per euro, daar gaat de WD werk van maken. 
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Dames en heren, tenslotte de integratie, een onderwerp dat alles te maken 
heeft met economie en veiligheid. Een baan is verreweg de beste manier om 
te integreren in onze samenleving. Integratie houdt niet in dat iedereen in 
Nederland hetzelfde moet worden, niet iedereen hoeft van hutspot te houden 
maar er moeten wel keuzes worden gemaakt. Te vaak nog maken mensen 
wel de keus om niet terug te gaan maar niet de keus om hier te blijven met 
alle gevolgen van dien, wie hier wil blijven kan met recht worden gevraagd 
zich aan te passen, dat heeft alles te maken met de waarden en normen die 
het cement vormen van de samenleving, respect voor de grondslagen van 
onze samenleving moet van iedereen worden geëist. 

We hebben in Nederland een op liberale principes gebaseerde grondwet en 
de essentie van onze waarden en normen is in die grondwet vastgelegd. 
Het gaat om belangrijke uitgangspunten voor het samenleven in ons land, 
Zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Ik erken dat 
deze waardes soms op gespannen voet staan met artikel 1 van de grondwet, 
het anti discriminatieartikeL In Nederland zijn man en vrouw gelijkwaardig en 
er mag niet worden gediscrimineerd op grond van ras, geloof of seksuele 
voorkeur en als liberaal ben ik er vanzelfsprekend trots op op deze liberale 
waarden, ik vind dat we die moeten blijven verdedigen, nieuwkomers die hier 
mogen wonen moeten zich niet alleen het Nederlands maar ook die waarden 
en normen eigen maken. 

Wij moeten die waarden dan ook met verve overdragen, wij moeten daar 
duidelijk over zijn, wat is in ons land veroorloofd en wat niet, wat is in ons land 
wenselijk en wat niet. Als je het goed met de toekomst van je kinderen en je 
kleinkinderen voor hebt leer je dezelfde taal en maak je jezelf wegwijs in de 
Nederlandse samenleving zodat volgende generaties mee kunnen bouwen 
aan een vrije tolerante en verantwoordelijke samenleving. De grondwet geeft 
ons vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst maar dat is geen 
vrijbrief om anderen te beledigen, te discrimineren of te beschimpen, als dat 
gebeurt moet ingegrepen worden. Een beroep op de bijbel, de Koran of welke 
heilige schrift dan ook, geeft niet het recht tot discriminatie. Alle mensen zijn 
gelijkwaardig man en vrouw, heteroseksueel en homoseksueel, gelovigen en 
niet gelovigen, wij maken ons sterk voor een tolerant Nederland dus moeten 
we in één ding tolerant zijn en dat is ten opzichte van intolerantie. 
Dames en heren, we hebben nog 53 dagen voor de verkiezingen op 22 
januari, een half jaar geleden kregen we een ongekende afstraffing, veel 
kiezers zagen ons niet meer zitten, die boodschap is hard aangekomen. 
Ondertussen voelen veel kiezers zich in de steek gelaten door de 
zogenaamde nieuwe politiek, het is nu een nieuwe kans. De keuze die aan de 
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kiezer voorligt is simpel, wilt u dat de economie gaat groeien zodat er weer 
banen bijkomen in plaats van eraf gaan. Wilt u dat we met elkaar de 
Nederlandse waarden en normen verdedigen? Wilt u de oudedagsvoorziening 
en de pensioenen veilig stellen? Vindt u ook dat goed beleid niet op de pof 
kan? Wilt u een werkelijk veiliger Nederland? Dat kan alleen maar met de 
WD in het kabinet. 

Acht jaar lang ben ik minister van Financiën geweest, dat is een prachtige 
baan maar het is ook een prima vooropleiding voor minister President. 
Ik had er nog aan toe willen voegen: juist in moeilijke tijden. En ik ga ervoor 
met uw steun. 

Er is maar één zekere keuze, de WD. Met de WD weet je waar je aan toe 
bent, wij zijn duidelijk, we willen werk maken van Nederland, stem voor een 
stabiel regering, stem veilig, stem WD. 

De heer Bas Eenhoorn; dames en heren, daarmee sluiten wij onze 1 oge 
algemene vergadering af maar ik zou toch nog één ding willen zeggen voordat 
we echt afsluiten. In ons midden zit ook Lidia Zalm, ze wou gewoon in het 
midden zitten en niet vooraan, we wensen haar ook alle sterkte samen met 
Gerrit en we weten we gaan dat winnen, wel thuis allemaal. 
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Programma 1 oge Algemene Vergadering 
Beschrijvingsbrief vastgesteld door het hoofdbestuur 
op 4 november 2002 

De openbare buitengewone algemene vergadering van de WO wordt 
gehouden op zaterdag 30 november 2002 in Congrescentrum de 
Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout 
Tel: (+31) (0) 252 378888. 
Website: http://www.nh-hotels.nl/gtleeuwenhorst 

Kandidatenlijst Tweede Kamer 
Door de ledenvergaderingen van de afdelingen kunnen 
wijzigingsvoorstellen worden ingediend volgens de in de 
bijlage: procedures beschreven methode. 
~·•••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Voor deze versnelde procedure hebben de 
ledenvergaderingen van afdelingen de mogelijkheid om 
tot en met donderdag 21 november te 24.00 uur ook 
wijzigingsvoorstellen in te dienen voor een plaats, waarop 
een kandidaat wordt voorgesteld die niet is opgenomen in 
de in het najaar van 2001 vastgestelde groslijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei jl. 

In dat specifieke geval is het noodzakelijk 
• dat deze kandidaat reeds lid van de WO was vóór 1 juli 

2002 
• dat tezamen met het wijzigingsvoorstel ook een 

schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat wordt 
meegezonden 

(zie verder de procedures!) 

~ ........................................................•.............. 

Dit programma wordt verzonden aan: 

Per email of post: 
• de secretarissen en voorzitters van afdelingen, ondercentrales en 

kamercentra les. 
• de leden van de Statenfracties, 
• de voorzitters van de kamercentrales, 
• de leden van het hoofdbestuur, 
• de secretariaten van het EP, EK en TK 

Verder is deze agenda: 
• te downloaden via www.vvd.nl 
• verzonden via ThorbeckeWeb@vvd.nl 
opvraagbaar bij het algemeen secretariaat (070-3613061). 



Programma 
109e AV te Noordwijkerhout. 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Er zal elektronisch worden gestemd. De ontwerp-kandidatenlijst en motivering is bijgevoegd bij 
deze agenda en wordt gepubliceerd via www.vvd.nl, het ThorbeckeWeb en als bijlage bij 
Politiek! Jaargang 3 nr 4. 

zaterdag 30 november 10.30 uur 

1. Opening door de partijvoorzitter, drs. H.S. Eenhoorn. 
2. Behandeling wijzigingsvoorstellen rapport: "Naar een nieuwe ambtsketen voor de 

burgemeester?" 
3. Gelegenheid voor de voorzitter van de TK-fractie om inlichtingen te geven. 
4. 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 rijkskiaskringen ingediend bij het hoofdstembureau in Den Haag. Totaal derhalve 
19 lijsten. 

2. De lijst wordt ingediend onder de naam WD. 
Er zal geen lijstverbinding met een andere partij worden aangegaan. 

3. Van de reglementaire mogelijkheid om leden van de WO die niet in de groslijst zijn 
opgenomen alsnog kandidaat te stellen wordt wel gebruik gemaakt. 

4. Het aantal plaatsen op de lijst bedraagt maximaal 48. 
Het aantal voorlopige kandidaten dat naar landelijke voorkeur is gerangschikt 
bedraagt 63, waarvan de plaatsen 1 t/m 43 in dezelfde vaste volgorde zijn 
gerangschikt. Plaats 1 is vastgelegd in de algemene vergadering van 2 november 
2002, de overige plaatsen worden vastgelegd in de algemene vergadering van 30 
november 2002. 

5. Door het vormen van 4 combinaties van kieskringen worden de plaatsen 44-48 per 
combinatie telkens bezet door 5 kandidaten van regionale herkomst in een vaste 
volgorde per combinatie. De combinaties zijn: 

kies-.. ' -Combinatie1· · kies~.. combinatie.2 .. :~b~: kies~ é Combinatie 3 
;:kririg::\î). , '<?,F~'~~h· · r : kring; ···: ·.:· ·· :'>>·:•;: •kring ~. " :· >;;: •. 
18 Den Bosch 13 Rotterdam 9 Amsterdam 
17 Tilburg 12 Den Haag 11 Den Helder 
7 Arnhem 15 Leiden 1 0 Haarlem 
6 Nijmegen 14 Dordrecht 8 Utrecht 
19 Maastricht 16 Middelburg 

.kies-. 
kring 
5 
2 
4 
1 
3 

........ zaterdag 30 oktober, ca. 13.00- 13.45 uur ..... 
- pauze, lunch -

Combinatie 4 
··\.· · ... •,':: 
Lelystad 
Leeuwarden 
Zwolle 
Groningen 
Assen 

5. Vaststelling van de in de onderscheiden kieskringen in te dienen kandidatenlijsten 
(ingevolge artikel 6.4 en 6.5 reglement TK): 
a. De plaatsen 2 t/m 43; 
b. De plaatsen 44 t/m 48 in elk van de 4 combinaties van kieskringen zoals beschreven 

in het technisch advies. 
6. Toespraak door de lijsttrekker drs. G. Zalm. 
7. Sluiting door de partijvoorzitter, drs. H.S. Eenhoorn. 
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ONTWERP-KANDIDATENLIJST 
TWEEDE KAMER 2003 

1. G. (Gerrit) Zalm te Den Haag 
2. J.W. (Johan) Remkes te Groningen 
3. M. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Gessteranus te Leiden 
4. E.G. (Erica) Terpstra te Den Haag 
5. A. (Annette) Nijs te Den Haag 
6. H.G.J. (Henk) Kamp te Zutphen 
7. F.H.G. (Frank) de Grave te Amsterdam 

8. J.J. (Jozias) van Aartsen te Den Haag 

9. F.W. (Frans) Weisglas te Rotterdam 
10. J.F. (Hans) Hoogervorstte Den Haag 
11. M. (Mark) Rutte te Den Haag 
12. L.J. (Leatitia) Griffith te Amsterdam 
13. C.G.A. (Ciemens) Cornielje te Den Haag 
14. G. (Geert) Wilders te Venlo 
15. A. (Atzo) Nicolaï te Amstelveen 
16. A. (Ayaan) Hirsi Ali te Leiden 
17. W.l.l. (Willibrord) van Beek te Maarheze 
18. P.H. (Pieter) Hofstra te Paterswalde 
19. Ch. B. (Charlie) Aptroot te Wassenaar 
20. A. (Anouchka) van Miltenburg te Zaltbommel 
21. J.C. (Hans) van Baaien te Den Haag 
22. J. (Jan) Rijpstra te Meppel 
23. G.J. (Gert Jan) Oplaat te Markelo 
24. B.M. (Bibi) de Vries te Almere 
25. S.A. (Stef) Blok te Den Haag 
26. P. (Paul) de Krom te Surrey 
27. I. (lneke) Dezentjé Hamming-Biuemink te Numansdorp 

28. J.M. (Jan) Geluk te Noordgouwe 
29. F.H.H. (Frans) Weekers te Weert 
30. E.I. (Edith) Schippers te Lekkerkerk 
31 . A.P. (Arno) Visser te Den Haag 
32. J.F. (Janneke) Snijder-Hazelhoff te Wagenborgen 
33. E.R.M. (Eric) Balemans te Utrecht 
34. E.A.W. (Ed) van der Sande te Den Bosch 
35. Z. (Zsolt) Szabo te Heemskerk 
36. I.E.J. (lngrid) Muijs te Heerlen 
37. F. (Fadime) Örgü te Vlaardingen 

38. E. (Eske) van Egerschot te Leiden 
39. J.P. (John) Deighton te Maurik 
40. A.H.J.W. (Anton) van Schijndel te Amsterdam 
41. A. (Aibert) van de Bosch te Utrecht 
42. D. (Det) Regts te Den Haag 

43. R.D.J. (Remco) Kouwenhoven te Groningen 
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Combinatieregio A: Den Bosch. Gelderland. Limburg. Tilburg 
44. J.A. (Jan) Verhoeven te Bergeijk 
45. A.P.C.J. (Annemieke) Stallaert te Lochem 
46. P.R. (Peter) Groenestein te Nieuwkuijk 

47. M.P.J. (Marnix) de Ridder te Maastricht 
48. R. (Renee) Sperman-Marijnen te Den Bosch 

Combinatieregio B: Dordrecht. Rotterdam. Leiden. Zeeland. Den Haag 
44. L. (Laurine) Bonnewits-de Jong te Berkel en Rodenrijs 
45. K.J. (Karina) Kuperus te Rijswijk (ZH) 
46. J.M. (Jan Maurits) Faber te Rotterdam 
47. J.J. (Joost) Manusamate Krimpen aan den IJssel 

48. B.W.E. (Bernd) Taselaar te Leiden 

Combinatieregio C: Den Helder. Haarlem. Utrecht. Amsterdam 
44. J. (Jelleke) Veenendaal te Purmerend 
45. S. E. (Sammy) van Tuyll van Seroaskerken te Haarlem 
46. C.E.M. (Christel) Bottenheft te Koekengen 
47. P. (Peter) de Baat te Alkmaar 
48. F. (Frans) Zomers te Bergen (NH) 

Combinatieregio D: Drenthe. Groningen. Friesland Flevoland. Overijssel 
44. S.E. (Sandra) Korthuis te Witteveen 
45. F.J. (Frank) Perquin te Zwolle 
46. J.M. (Jan Mark) Lenards te Emmeloord 
47. M.H. (Menno) Knot te Sloten 
48. B.C. (Bart) Goeman Borgesius te Tzummarum 
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MOTIVERING 
VAN DE ONTWERP-KANDIDATENLIJST EN GEVOLGDE WERKWIJZE. 

Inleiding 
Bij het opstellen van de ontwerplijst heeft het hoofdbestuur zich in hoge mate laten inspireren 
door de vernieuwingsdiscussie. Zowel op de vier zaterdagen en de partijraad voor de zomer als 
in de geschreven bijdragen, leverden de deelnemers de nodige kritiek op de opstelling van de 
kandidatenlijst voor 15 mei 2002. Bij deze lijst had de verwachte verkiezingswinst geleid tot een 
ontwerp waarbij sterk was ingezet op voortzetting van regeringsdeelname en het vasthouden 
van ervaring. Daardoor werd uiteindelijk onvoldoende ruimte geboden aan nieuw talent: 

Bewindspersonen 
De WO is voorstander van dualisme. In dit licht hoort de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer 
namen te bevatten van personen die vier jaar volksvertegenwoordiger willen zijn. Het 
hoofdbestuur heeft alle zittende kamerleden alsmede de ministers en staatssecretarissen 
gevraagd of zij bereid zijn voor de volle periode van 4 jaar zitting te nemen in de Kamer. Voor 
zover zij op de lijst staan, hebben zij die vraag positief beantwoord. Het is mogelijk dat bij 
regeringsdeelname sommige kamerleden bewindspersoon worden, maar de selectie van 
bewindspersonen staat uitdrukkelijk los van de kandidatenlijst. De lijst is in de eerste plaats een 
aansprekende ploeg van prominente liberalen, waarbij bewust het evenwicht is bewaard tussen 
bewindspersonen en fractieleden. 

Criteria totaalbeeld 
Bij de kritiek op de samenstelling van de vorige kandidatenlijst en de fractie die daaruit 
resulteerde speelde ook het totaalbeeld een rol. Voor een partij die het maatschappelijk belang 
van middelgrote en kleine ondernemingen erkent en die de strijd met de bureaucratie wil 
aangaan, zou het goed zijn als er meer mensen uit het bedrijfsleven kandidaat zijn. Het is ook 
wenselijk dat wij zichtbaar maken dat er veel vrouwelijk liberaal talent bestaat. Voor het contact 
tussen kiezer en gekozene is het goed als er enige regionale spreiding bestaat. Meer in het 
algemeen hoort de kandidatenlijst ook een behoorlijk aantal nieuwe gezichten te bevatten, ook 
op hogere plaatsen. 

Criteria individuele beoordeling 
Ook voor de individuele beoordeling van kandidaten is in de vernieuwingsdiscussie veel 
materiaal aangedragen. Het is goed om kandidaat kamerleden nog nadrukkelijker te toetsen 
aan het nagestreefde beeld van de partij (open, eerlijk, betrokken, betrouwbaar). Daarnaast is 
het tegenwoordig van wezenlijk belang dat een kamerlid zowel in directe contacten als via 
(moderne) media uitstekend in staat is de liberale boodschap uit te dragen. In dit kader doen 
zowel het optreden van een kamerlid of bewindspersoon als het behaalde aantal 
voorkeurstemmen ter zake. Vooral bij nieuwe kandidaten is veel gewicht toegekend aan de 
prestaties en beoordelingen tijdens de (Top-)kadercursussen van de Haya van 
Somerenstichting. 

Nadrukkelijk kwam naar voren dat het als vanzelfsprekend terugkeren van zittende kandidaten 
op den duur de interne gerichtheid van de Haagse politiek kan versterken, omdat het de 
doorstroming in de weg staat. In dit kader is ook een maximale zittingsduur (12 jaar) geopperd. 
Het hoofdbestuur is niet uitgegaan van een maximale zittingsduur, maar heeft naarmate een 
kandidaat langer in de Kamer heeft gezeten de lat voor de individuele beoordeling steeds hoger 
gelegd: een normaal functionerend kamerlid kan na een eerste periode terugkomen, na twee 
perioden horen alleen kamerleden met meer dan gemiddelde betekenis voor de WO opnieuw 
gekandideerd te worden en voor herkandidering na drie perioden moeten uitzonderlijke 
argumenten zijn. 

Individuele beoordeling 
De voorstellen in het kader van de partijvernieuwing voorzien in een grondige verbetering van 
beoordelingsprocedures. Uiteraard komen de verkiezingen te vroeg om hieraan al inhoud te 
kunnen geven. Het hoofdbestuur heeft geprobeerd in het korte tijdsbestek dat beschikbaar was 
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toch zo zorgvuldig mogelijk uitwerking te geven aan de vernieuwingsdiscussie. Daarom is niet 
eenvoudigweg uitgegaan van de vorige kandidatenlijst maar heeft een nieuwe beoordeling 
plaatsgevonden aan de hand van de hiervoor genoemde uitgangspunten. Doordat nieuwe 
criteria zijn gehanteerd, heeft dit ook tot aanmerkelijke wijzigingen in de lijst geleid. 

Bij het opstellen van de ontwerplijst heeft het hoofdbestuur gebruik gemaakt van de adviezen 
van de fractievoorzitter alsmede de voorzitters van de Kamercentrales in het POK, zonder 
daarbij de eigen verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur voor het opstellen van een 
evenwichtige lijst uit het oog te verliezen. Het hoofdbestuur heeft steeds voor ogen gehouden 
dat een ontwerplijst dient te worden opgesteld waarin een balans is te vinden tussen nieuw en 
oud bij elke verkiezingsuitslag. 
Tenslotte is er de realiteit dat er bij deze verkiezing 28 personen minder mogen worden 
kandidaat gesteld dan voor de verkiezing van 15 mei (totaal 63 in plaats van 91 personen). Het 
vereist besluitvaardigheid om binnen het korte tijdsbestek dat voorhanden was keuzes te 
maken die recht doen aan een zorgvuldige en evenwichtige afweging. 

Groslijst en zittende leden 
De groslijst voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 mei jl. werd door het hoofdbestuur 
vastgesteld op 3 september 2001. Deze groslijst bevat in alfabetische volgorde de namen van 
personen die door de afdelingen van de WO zijn kandidaat gesteld, tezamen met de door het 
hoofdbestuur gekandideerde personen. De voorlopige kandidaten van de groslijst zijn gevraagd 
of zij zich opnieuw voor de aanstaande verkiezing van de Tweede Kamer willen kandidaat 
stellen. Recentelijk teruggetreden Kamerleden zijn niet meer benaderd. Van de 130 personen 
van de groslijst hebben 37 personen zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe 
kandidatuur. Daaronder zijn de volgende thans zittende Kamerleden en bewindspersoon: Van 
Blerck, Van den Doel, Van Hoof, Jorritsma, Klein Molekamp, Korthals, Te Veldhuis, 
Verbugten M. de Vries. 

Daarnaast heeft het hoofdbestuur twee zittende leden niet opnieuw gekandideerd. Hierbij hoort 
een nadere toelichting. 
De heer Blaauw heeft meer dan 20 jaar als goed kamerlid gefunctioneerd, onder meer in het 
internationale vlak. Zijn verdiensten zijn echter niet zodanig uitzonderlijk dat hij opnieuw 
gekandideerd moet worden. Er zijn geen uitzonderlijke argumenten aanwezig voor een nog 
langere periode. 
De heer Luchtenveld is sinds 1997 een verdienstelijk kamerlid geweest, vooral waar het zijn 
inhoudelijke bijdragen aan het beleid betreft. Naar het oordeel van het hoofdbestuur zijn er 
thans -in het licht van de criteria- sterkere kandidaten aanwezig. 

Nieuwe kandidaten 
Zowel via de fractievoorzitter, via de voorzitters van de Kamercentrales als rechtstreeks bij het 
hoofdbestuur, hebben spontaan ruwweg een 150-tal personen zich gemeld of door afdelingen 
laten melden voor een kandidatuur voor de Tweede Kamer. Er is in de versnelde procedure 
telkenmale gecommuniceerd dat het hoofdbestuur met terughoudendheid en in uitzonderlijke 
gevallen die goed motiveerbaar zijn, personen aan de groslijst zou kunnen toevoegen. De drie 
staatssecretarissen (Schultz van Haegen, Nijs en Rutte) zijn daarbij als voorbeeld 
aangegeven. In het korte tijdsbestek van nauwelijks twee weken na de val van liet kabinet heeft 
het hoofdbestuur uit de genoemde rijke schat aan getalenteerde en enthousiaste kandidaten 
een klein aantal (negen) nieuwe kandidaten geselecteerd en toegevoegd aan de groslijst. De 
keuze voor deze personen behoeft derhalve een nadere motivering. 

Bij het opstellen van het eerste concept van de ontwerplijst stuitte het hoofdbestuur op een 
drietal lacunes. Ten eerste bleek in het nog beschikbare potentieel van de groslijst er te weinig 
goed gekwalificeerde Uonge) vrouwen beschikbaar te zijn. Ten tweede was er een sterke 
behoefte om kandidaten uit het bedrijfsleven op te nemen. Ten derde werd geconstateerd dat 
een aantal regio's niet meer of ten opzichte van het aantal kiezers in die regio niet voldoende 
herkenbaar vertegenwoordigd waren. Als overkoepelend thema was ook de uitdrukkelijke wens 
aanwezig om voldoendè nieuwe gezichten op de lijst op te nemen. 
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Voor alle nieuw toegevoegde kandidaten geldt dat·zij voorzien in de hierboven geschetste 
lacunes en kwalitatief een versterking van de lijst opleveren. Voor wat betreft Van Milten burg, 
Dezentjé, Van der Sande, Deighton, Van de Bosch, Stallaert en Goeman Borgesius is aan 
de hand van deze overwegingen ook de plaats op de lijst bepaald. Ten aanzien van drie 
kandidaten (Hirsi Ali, Szabo, Van Egerschot) dient daarbij nog een aanvullende motivering te 
worden gegeven: 

Mevrouw Hirsi Ali is een unieke kandidate, waarover in de media al veel is gezegd en 
geschreven. Haar artikel in de NRC van donderdag 31 oktober jl. geeft aan waar zij inhoudelijk 
staat. De bijdrage die zij aan het debat over o.a. emancipatie en integratie zal leveren, biedt een 
goede kans geeft om het liberalisme extra over het voetlicht te brengen. 

De heer Szabo is lid van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur heeft uitdrukkelijk gesteld dat het 
in deze versnelde procedure zelf toevoegen van een lid van het hoofdbestuur aan de 
ontwerplijst niet gepast is. Tengevolge van het ontbreken van een geschikte kandidaat uit de 
regio Den Helder en het niet meer beschikbaar zijn van een zittend kamerlid uit Haarlem is er 
echter een lacune ontstaan. De regio Den Helder/Haarlem heeft het hoofdbestuur uitdrukkelijk 
verzocht zijn verantwoordelijkheid te nemen en heeft voorgesteld om de ondernemer Szabo 
voor een plaats op de lijst te kandideren. Het hoofdbestuur heeft na overleg met het POK aan 
dit verzoek voldaan. Voor de goede orde zij opgemerkt dat vanaf het moment dat deze situatie 
ontstond de heer Szabo zich zelf op geen enkele wijze meer met de voorbereiding van de 
kandidaatstelling heeft bemoeid; hetzelfde geldt uiteraard nog sterker voor Schippers, die bij de 
aanvang van de kandidaatstelling uit het hoofdbestuur is teruggetreden. 

Bij de laatste verkiezingen bleek de WO de jongste kiezers veel minder aan te spreken dan 
voorheen. Daarom heeft het hoofdbestuur het advies van de JOVD gevolgd om in de persoon 
van mevrouw Van Egerschot een voor deze categorie aansprekende kandidaat op de lijst te 
plaatsen. 

Afdelingen nu aan zet 
Met het publiceren van de ontwerplijst is het werk van het hoofdbestuur even gedaan. U, de 
leden in de afdelingen, bent nu aan zet. In tegenstelling tot wat hier en daar wel wordt 
gesuggereerd, is de vaststelling van de lijst een open proces. De ledenvergaderingen van de 
afdelingen hebben gelegenheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen voor een plaats 1. Dit 
wijzigingsvoorstel kan zijn door een kandidaat die op de ontwerplijst staat voor een hogere 
plaats in te dienen, door een kandidaat die niet op de ontwerplijst is opgenomen maar wel in de 
groslijst, voor een plaats op de ontwerplijst voor te dragen of door het voordragen van een 
nieuwe kandidaat (dus van buiten de groslijst) voor een plaats op de kandidatenlijst. In de 
procedures is aangegeven aan welke formele vereisten zo'n wijzigingsvoorstel dient te 
voordoen. 

De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing wordt vastgesteld aan de hand van de 
ontwerplijst van het hoofdbestuur en de door u ingediende wijzigingsvoorstellen. Hoewel het 
hoofdbestuur meent met visie, zorgvuldigheid en balans de ontwerpkandidatenlijst te hebben 
opgesteld, verwelkomen wij uw inbreng van harte en zullen wij op 30 november, zoals het hoort 
na een goede discussie, de kandidatenlijst op democratische wijze vaststellen door te stemmen 
over de voorstellen. Hierbij geldt dat iedere afgevaardigde naar vrije overtuiging mag stemmen: 
niet gebonden aan dit ontwerp of instructies van anderen. 

Wij hopen u allen op 30 november te mogen begroeten. 

Het hoofdbestuur 

1 Plaats 1, de lijsttrekker, is niet amendeerbaar. De 1 oae algemene vergadering van 2 november jl. te 
Lunteren heeft Gerrit Zalm benoemd. 
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BIJLAGE PROCEDURES 
Bij het programma voor de 109e AV te Noordwijkerhout 

A. WIJZIGINGSVOORSTELLEN 
1. De ledenvergaderingen van afdelingen hebben na het publiceren van de ontwerp-

kandidatenlijst tot en met donderdag 21 november 2002 (24.00 uur), de gelegenheid om 

schriftelijke wijzigingsvoorstellen in te dienen op de ontwerplijst 

2. Een wijzigingsvoorstel wordt gedaan voor één plaats, waarbij voor die plaats een andere 

persoon kandidaat wordt gesteld. 

3. Deze persoon kan een persoon zijn a) die op een andere plaats op de ontwerplijst staat, b) 

die niet op de ontwerplijst maar wel op de (nieuwe) groslijst staat, of c) die niet op de 

groslijst staat. 

4. Punt 3 c) betekent -in afwijking van de gebruikelijke procedure- dat in deze versnelde 

procedure de afdelingen bij wijzigingsvoorstel iemand kandidaat kunnen stellen voor een 

bepaalde plaats, die bij de vorige procedure geen kandidaat is geweest. Deze persoon moet 

wel al vóór 1 juli 2002 lid zijn van de WD. 

5. Aan deze kandidaatstelling zijn wel een aantal procedure vereisten verbonden. Deze staan 

hieronder genoemd. 

6. Het hoofdbestuur zal zo spoedig mogelijk na 22 november de ingediende 

wijzigingsvoorstellen retour zenden aan de afdelingen en (cc) centrales. 

PROCEDURELE VEREISTEN INLEVEREN WIJZIGINGSVOORSTEL 

7. Essentieel is dat het ingediende wijzigingsvoorstel bevat: 
• Naam van de indienende afdeling 
• Datum van het besluit van de ledenvergadering 
• Naam en handtekening van de secretaris (of ander lid van het bestuur) 
• De plaats waarop het voorstel betrekking heeft 
• Een toelichting (motivering) op het wijzigingsvoorstel 

8. Dit wijzigingsvoorstel mag ook worden ingediend voor een persoon die niet was opgenomen 
in de in het najaar van 2001 vastgestelde groslijst. Deze kandidaat dient vóór 1 juli 2002 lid 
van de WO te zijn. Met het wijzigingsvoorstel dient dan tevens te wordt meegezonden: 

• Een ingevuld curriculum vitae-formulier 
• Een bereidverklaring van de kandidaat, waarin de kandidaat tevens verklaart of 

hij/zij bij verkiezing of plaatsvervulling de benoeming zal aa·nvaarden. 
• Een kleuren pasfoto (niet verplicht) 

Deze wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingezonden bij voorkeur per email: 
aan tk-kandidaat@vvd.nl of per papier: postbus 30836, 2500 GV Den Haag, 
of per fax: 070-3608276, aan het algemeen secretariaat ter attentie van de 
directeur. Het tijdstip van ontvangst in bepalend. Indien niet aan de gestelde 
vereisten is voldaan besluit het hoofdbestuur onherroepelijk over de 
geldigheid van de aanmelding. 

De vereiste formulieren zijn te downloaden vanaf www.vvd.nl of opvraagbaar bij het 
algemeen secretariaat (070-3613061/alg. sec@vvd. nl) 
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8. AFGEVAARDIGDEN 
Alleen afgevaardigden van afdelingen hebben stemrecht, zij dienen zich bij de aanvang van de 
vergadering te laten registreren, waarna stemkaarten en stemboekjes worden uitgereikt. 
Desgevraagd dient de bevoegdheid van de afgevaardigde te moeten kunnen worden 
aangetoond. De afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging overdragen mits: 
1. De vertegenwoordiging wordt overgedragen aan één of meer afgevaardigde(n) van een 

andere afdeling binnen de eigen kamercentrale; en 
2. De afgevaardigde niet meer dan vijftien stemmen namens ten hoogste zes afdelingen 

uitbrengt; en 
3. Overdracht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid plaatsvindt aan de hand van een door 

het hoofdbestuur voor te schrijven model, zonder mogelijkheid van substitutie; 
4. Overdracht van vertegenwoordigingsbevoegdheid plaatsvindt uiterlijk vóór de aanvang van 

de vergadering. 

Overige bepalingen: 
• Voor iedere vijftig leden van een afdeling per één juli van het lopende jaar wordt een stem 

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

• De aspirant-leden worden voor de bepaling van het ledental van een afdeling buiten 
beschouwing gelaten. 

• De afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door de ledenvergadering van die 
afdeling. Als de ledenvergadering geen afgevaardigden heeft benoemd, treden de 
bestuursleden van een afdeling in ieder geval als zodanig op. 

• ledere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering zonder last, naar vrije overtuiging. 
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BESCHRIJVINGSBRIEF 1 09e ALGEMENE VERGADERING 
(Kandidatenlijst Tweede Kamer) 

model WKAV 

ingediend door afdeling: 

Amendement (voor elk amendement een apart formulier gebruiken) 

TEKST 

In afwijking van de ontwerp-kandidatenlijst wordt voor plaats ____ voorgesteld 

(naam voorlopige kandidaat) 

MOTIVERING* 

*Hier dient het wijzigingsvoorstel kort en toch 
duidelijk te worden gemotiveerd. 

zenden aan: 
email: tk-kandidaat@vvd.nl 
of papier: postbus 30836, 2500 GV Den 
Haag, of fax: 070-3608276 
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ModeiCVTK 
STANDAARD CV-FORMULIER TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

Naam 

Adres 

Geboortedatum 

Lid WO sedert 

Opleiding na lagere school 

Gedurende de laatste 10 jaren 

Beroepshalve uitgeoefende 
functies 

Functies in WO en/of 
andere politieke partijen 

Functies in politieke 
vertegenwoordigende 
lichamen 

Gevolgde cursussen bij de 
Haya van Somerenstichting 
en/of andere instituten 

Andere maatschappelijke 
activiteiten 
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Ondergetekende is van mening dat de hieronder aangekruiste onderwerpen 

hem/haar het beste liggen: 

0 1.algemene politiek 
0 2. belastingen/fiscaliteit 
0 3 financiën 
0 4 economische zaken 
0 5 energie 
0 6 midden- en kleinbedrijf 
0 7 toerisme 
0 8 sport, recreatie 
0 9 sociale zaken 
0 1 0 volksgezondheid 
0 11 milieu 
0 12 ontwikkelingssamenwerking 
0 13 natuurbeheer 
0 14 buitenlandse zaken 
0 15 cultuur 
0 16 mediabeleid 
0 17 maatschappelijk werk 

0 18 jeugd- en jongerenwerk 
0 19 emancipatie 
0 20 welzijn 
0 21 volkshuisvesting 
0 22 ruimtelijke ordening 
0 23 verkeer 
0 24 waterstaat 
0 25 landbouw en visserij 
0 26 grote stedenbeleid 
0 27 wetenschappelijk onderwijs/ 

beroepsonderwijs 
0 28 voortgezet onderwijs 
0 29 speciaal onderwijs 
0 30 basisonderwijs 
0 31 binnenlandse zaken 
0 32 lagere overheden 
0 33 openbare orde en 

veiligheid 

0 34 justitie 
0 35 defensie 
0 36 industriebeleid 
0 37 technologie 
0 38 innovatie 
0 39 multiculturaliteit 
0 40 klimaatontwikkeling 
0 41 minderhedenbeleid 
0 42 marktwerking 
0 43 Ned. Antilliaanse 

zaken 
0 44 Europese zaken 
0 45 luchtvaart 
0 46 subsidies 
0 47 ouderenbeleid 
0 48. 
0 49. 
0 50. 

Datum: ____________ Handtekening: ____________ _ 
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OPGAVE VAN AFGEVAARDIGDEN 
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 WD: 

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 uitgeschreven de afgevaardigden benoemen, waaronder in 
ieder geval de bestuursleden. 
Het verdient wellicht aanbeveling om dit 1 x per jaar te doen in de verplichte jaarlijkse 
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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OVERDRACHT VAN STEMMEN 
MODEL OSAV 

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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lunch 
Buitengewone Algemene Vergadering 
30 november 2002 Noordwijkerhout 

Golden Tulip Conference Hotel Leeuwenhorst 

Ondergetekende, de heer/mevrouw 

Naam: ....................................................................................................... .. 

Adres: ....................................................................................................... . 

Postcode/woonplaats: ................................................................................... . 

Telefoonnummer: ......................................................................................... . 

Emailadres: ................................................................................................ . 

.. .. .. x Lunch op zaterdagmiddag à € 12,00 = .............................. . 

De kosten y~nd~ .t{Jnch bedragen 12:.euroendient:!J bijbif1nenko0lst contantt ••.· 
betaleri:·i.R.esérverên hierV-oor:is.nooCizakelijk~,Dit.kuntU tot en, metweerisdä~ 

·' _:. . ....... -.. :._, __ ·.'>·,-.;--··.-.: .-·..,, ..... -.··>··"'"'"")·" ·:.:·.' .. ·· :._::::~.··:··· .. :-·: ... j~.:<·_.:,: -·:.i:":/:'·.: .. ·.,. :: -:·>.=·: :.~···.:. :<···.···/·: .. -.,.··".<,'" .=·. ._::, 

november c{oëri:·bij·'MathleliBor:sboom{rT1Cborsboom@wd.nl I tef.:070: 36·1;:30!'3l .... ·. 

Datum: Handtekening: 

Dit formulier vóór 27 november 2002 opsturen naar: 
algemeen secretariaat VVD 
t.a.v. Mathieu Barsboom 
postbus 30 836 
2500 GV Den Haag 
fax: (070) 360 82 76 
email: m.borsboom@vvd.nl 

Programma 1 og• A V 200214-11-02 p.l5 



,/"" \ 

Algemeen Secretariaat VVD 
De heer mr. D.W. Zwart 
Postbus 30836 
2500 GV DEN HAAG 

Met vriendelijke groeten 

Betreft: Algemene vergadering 30 november 2002 

-----~ 

181 Ter infonnatie 

181 Volgens afspraak 

D Met dank retour 

D Ter ondertekening 

D 

Met vriendelijke groet, 

"Lo '~,J 
~tyt-"'"'ii!:o...:s-

Pieter Dekker 
Commerciële Binnendienst 

' 

D 

D 

D 

D 

Communicatie 

Vlamoven 2 
Postbus 2132 

6802 CC Arnhem 
T (026) 364 48 28 
F (026) 361 15 65 
E-mail info@fidato.nl 

www.fidato.nl 
KvK Arnhem 09074815 

Datum: 28 januari 2003 

S.v.p. na gebruik retour 

Gelieve na ontvangst te bellen 

Graag uw commentaar 

S.v.p. na ondertekening retour 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Fidato BV zijn van toepassing de algemene voorwaarden 
zoals deze op de achterzijde staan vermeld en zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 1juli 1992 onder nummer 1430/1992. 
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