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Politiek!
is een tijdschrift over liberale politiek

6  visie: zorgstelsel barst uit voegen

gens niet minder mensen te laten 

roken, maar meer mensen te laten 

bewegen. “Te weinig beweging in 

combinatie met te vet en te veel 

eten leidt to t steeds meer overge

wicht. Dat heeft weer to t een spec

taculaire toename van diabetes 

geleid en dat op zijn beurt to t 

meer hart- en vaatziekten."

interview: Erica Terpstra 
over politiek en sport

Tijdens de algemene beschouwin

gen vorig jaar moest de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, Hans Hoogervorst, harde en 

soms ingrijpende bezuinigingen op 

de begroting van volksgezondheid 

verdedigen. De toenemende ver

grijzing in Nederland vormt een 

probleem en drukt zwaar op de 

gezondheidszorg. “Als ik de enor

me stijging van de kosten zie die op 

ons afkomt, vraag ik me af hoe lang 

we het kunnen volhouden eer het 

stelsel uit zijn voegen barst.”  Eén 

manier om kosten te beheersen, is 

zoveel mogelijk voorkomen dat ze 

überhaupt gemaakt worden. De 

maatregelen om het roken aan ban

den te leggen moeten vooral in dat 

licht worden gezien. De grootste 

uitdaging op het gebied van preven

tie is volgens Hoogervorst overi-

19

Erica Terpstra was jarenlang één van 

de karakteristieke gezichten van de 

VVD. Ze was jarenlang Kamerlid en 

gedurende een regeringsperiode 

staatssecretaris van Volksgezond

heid en Sport. Eind vorig jaar zei ze 

het Haagse Binnenhof definitief 

vaarwel toen ze werd verkozen to t 

voorzitter van het NOC*NSF. 

Terpstra is sterk verbonden met de 

politiek. “ Ik voelde me één van de 

weinige geluksvogels die iedere dag

fluitend naar hun werk gingen. 

Hans Wiegel heeft wel eens gezegd 

dat de politiek ‘een hondenbaan 

om van te houden’ is en daar kan 

ik me helemaal in vinden.” Nu ziet 

ze uit naar haar nieuwe baan. “ Ik 

vind het heerlijk om met de 

Nederlandse sportwereld bezig te 

zijn. Op dit moment is die enorm 

in beweging.”
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debat: vrede lijkt utopischer dan ooit
In 2003 was het tien jaar geleden dat de 

Akkoorden van Oslo werden getekend. Een 

decennium na de historische handdruk van 

Rabin en Arafat op het gazon van het W itte  

Huis, lijkt vrede tussen de Palestijnen en de 

Israëli’s verder weg dan ooit. Geert Wilders 

en Harry van Bommel, Tweede-Kamerleden 

voor respectievelijk de VVD en de SP zijn het 

over één ding eens: de internationale gemeen

schap moet zich intensiever met het conflict

bemoeien. Van Bommel wil ook dat Nederland 

actiever bij het vredesproces betrokken wordt. 

“ Ik geef er daarbij de voorkeur aan samen met 

andere partijen acties te ondernemen in plaats 

van als SP alleen.” Wilders is daar wat pessimis

tischer over. “ Nederland heeft de neiging te 

veel aan ‘megafoondiplomatie’ te doen en de 

Israëli's zijn daarvoor niet gevoelig. De 

Amerikanen pakken het subtieler aan en heb

ben daardoor meer succes.”

beleid: geen kille financiers
‘Werk, werk, werk’, een oud credo 

van de W D , is weer hoogst actueel, 

vindtTweede-Kamerlid en vice-frac- 

tievoorzitter Bibi de Vries. “Werke

loos zijn is een drama” , ervaart zij 

in haar omgeving. Om de economie 

weer op orde te krijgen en ieder

een aan een baan te helpen zijn 

loonmaatregelen en ingrepen in de 

WAO onvermijdelijk. Niet de 

gemakkelijkste portefeuille, maar 

De Vries ziet dat anders. “Wat we 

uiteindelijk willen bereiken met

maatregelen als loonmatiging en 

beperking van de instroom in de 

WAO is positief. Iedereen, mensen 

met en zonder baan, moet er op 

den duur beter van worden.” De 

Vries houdt zich bezig met het 

Sociaal Akkoord heeft drie aan

dachtsgebieden onder haar hoede: 

de WAO, de AOW  en de pensioe

nen. “Als de afspraken in het 

Sociaal Akkoord niet worden nage

leefd hebben we een heel groot 

probleem.”

europa: is 2004 het jaar 
van de waarheid?
De historische uitbreiding van de 

Europese Unie met tien landen op 

I mei, het mislukte overleg over 

de Europese Grondwet nieuw 

leven inblazen, verkiezingen voor 

het Europees Parlement op 10 

juni, de beslissing over de kandida

tuur van Turkije voor het EU-lid- 

maatschap en Nederland dat van I 

juli to t en met 3 I december het 

voorzitterschap van de Europese 

Unie op zich zal nemen. VVD- 

staatssecretaris Atzo Nicolaï: “Als 

er een jaar is waarin we niet om

Europa heen kunnen, dan is het dit 

jaar.” Toch leeft Europa niet onder 

de Nederlandse bevolking, de 

opkomst bij de laatste verkiezin

gen voor het Europees Parlement 

was met nog geen 30 procent dra

matisch laag. “Als je Europa dich

te r bij de burger w ilt brengen, dan 

moet je beginnen bij wat er 

speelt. Laten zien dat we op heel 

veel gebieden Europees zaken 

móeten doen omdat op die 

manier de beste resultaten bereikt 

kunnen worden.”

En verder...
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visie

Meer eigen verantwoordelijkheid, 
meer marktwerking, maar evenveel

5 0 LTDAKII t l  I
Tijdens de algemene beschouwingen in het voorbije najaar had 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het niet 

bepaald makkelijk. Hij moest harde en soms ingrijpende bezui

nigingen op de begroting van volksgezondheid verdedigen. De 

oppositie deed het voorkomen als zuiver conjunctureel snoei- 

werk, maar Hans Hoogervorst kijkt wel degelijk verder dan één 

begroting. De bezuinigingen en andere maatregelen zijn tevens 

bedoeld om een toekomstige kostenexplosie te voorkomen en 

de solidariteit waarop het stelsel berust betaalbaar te houden.

Het is moeilijk de prijs van de kostenexplosie die ons de komende decen

nia te wachten staat exact te berekenen, maar één cijfer spreekt nu al 

boekdelen. Zo zal tegen de tijd dat de vergrijzing zijn hoogtepunt bereikt 

noodzakelijk zijn dat bijna twintig procent van de beroepsbevolking in de 

zorgsector werkzaam is (tegen twaalf procent nu). Het grotere aantal men

sen dat veel vaker een beroep zal doen op de gezondheidszorg zal boven

dien nagenoeg geheel bestaan uit bejaarden die niet langer werken. De 

komende generatie krijgt dus een dubbele last op de schouders: namelijk 

om voor de stijgende pensioenlasten én voor de toenemende ziektekosten 

op te draaien. Die vergrijzing is de achilleshiel van ons zorgstelsel.

Geen Frans scenario
“W ij laten jongeren en ouderen dezelfde premie betalen, maar jongeren 

benutten amper een vierde van hun premie. De zorgkosten worden voor

al aan het eind van het leven gemaakt. De jongeren financieren dus de ziek

tekosten van de ouderen” , zegt Hans Hoogervorst. “ Er zit veel solidariteit 

in ons systeem en in principe is dat goed. Als ik die enorme stijging van de 

kosten zie die op ons afkomt, vraag ik me echter af hoe lang we dat kun

nen volhouden eer het stelsel uit zijn voegen barst. Ik ben hiervóór staats

secretaris van Sociale Zaken en minister van Financiën geweest, dus ik durf 

wel te beweren dat ik onderhand heb kennisgemaakt met het volledige 

spectrum van de verzorgingsstaat. Deze ontwikkeling beangstigt mij. Het 

feit dat de ontsporing van de gezondheidszorg geen louter Nederlands, 

maar een Europees probleem is, maakt het niet minder beangstigend. 

Duitsland en Frankrijk zijn namelijk veel slechter voorbereid op de komen

de vergrijzing dan wij. Met name in Frankrijk vertonen de kassen nu al

enorme tekorten. Het zal daar heel moeilijk worden deze tekorten aan te 

vullen. Dat wij in Nederland nü al bijsturen, heeft er dan ook alles mee te 

maken, dat wij een Frans scenario voor de zorgsector willen voorkomen.”

Vetaccijns

Eén manier om kosten te beheersen, is zoveel mogelijk voorkomen dat ze 

überhaupt gemaakt worden. De in januari van kracht geworden maatrege

len het roken aan banden te leggen moeten vooral in dat licht worden 

gezien. “ Een kwart van de ziekten die de levenskwaliteit op latere leeftijd 

verminderen, is gedragsbepaald” , aldus de minister. “ Er valt enorm veel 

gezondheidswinst te boeken als we erin slagen de mensen minder te laten 

roken en drinken en meer te laten bewegen. De rookvrije werkplek is al 

een belangrijke stap voorwaarts, omdat het mensen die hun verslaving niet 

willen aanpakken in ieder geval helpt minder te roken. Niet-rokers worden 

minder blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van het meeroken. Als 

liberaal wil ik zo min mogelijk betuttelend zijn en geef ik de voorkeur aan 

voorlichting, maar in dit geval moest ik wel. Eén van de kernstukken van het 

liberalisme luidt nu eenmaal dat mijn vrijheid ophoudt waar die van een 

ander begint.”

De grootste uitdaging op het gebied van preventie is volgens Hoogervorst 

overigens niet minder mensen te laten roken, maar meer mensen te laten 

bewegen. “ Uit onderzoek blijkt dat we tegenwoordig gemiddeld nog maar 

één tiende bewegen van wat we twintig of dertig jaar terug aan beweging 

hadden. In combinatie met te vet en te veel eten leidt dat stilzitten in 

steeds meer gevallen to t overgewicht. Dat heeft weer to t een spectaculai

re toename van diabetes geleid en dat op zijn beurt to t meer hart- en vaat

ziekten. Om het overgewicht te bestrijden, laat ik nu diverse beleidsmoge- 

lijkheden onderzoeken, van het geven van meer voorlichting to t het 

invoeren van een zogeheten ‘vetaccijns’ op voedsel dat teveel vet bevat.”

Zelf betalen

Wanneer het erom gaat de schaarse middelen efficiënter te benutten, is 

ook de vraag gerechtvaardigd waarom veel verzekeraars nog altijd weten

schappelijk ondeugdelijke geneeswijzen als homeopathie vergoeden. 

“ Homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen zitten niet in het wet

telijk verzekerd pakket. Wie zich toch met homeopathische middelen wil 

laten behandelen, moet zich daarvoor aanvullend verzekeren en krijgt daar-
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voor geen cent overheidsgeld. Als minister heb ik daarover dus geen zeg

genschap. Persoonlijk is het mij echter wel een raadsel waarom zoveel art

sen toch dergelijke medicijnen voorschrijven. Ik heb er het laatste woord 

nog niet over gezegd.”

Hoogervorst heeft zich inmiddels wel uitgelaten over andere behandelin

gen die volgens hem niet of slechts gedeeltelijk in het pakket thuishoren. 

“Adoptie is een kostbare aangelegenheid die echter niet wordt vergoed in 

ons stelsel. Waarom zouden IVF-behandelingen dan wél volledig worden 

betaald door de ziekteverzekering? Ik heb ervoor gezorgd dat echtparen 

nu de eerste behandeling zelf moeten betalen, maar als die geen succes 

heeft, vergoedt de overheid wel de tweede en de derde. Ik vond het trou

wens veelzeggend dat kort na de afkondiging van deze maatregelen diverse 

ziekenhuizen de IVF-behandeling gingen aanbieden voor de helft van de 

prijs. Een bewijs temeer dat ons stelsel veel te weinig marktwerking kent.”

Belgisch systeem
Om de marktwerking te bevorderen, bestudeert Hoogervorst momenteel 

de mogelijkheid het in België bestaande stelsel in te voeren, waarbij zoge

heten generieke medicijnen de voorkeur genieten. “ Bij ons is na de premie 

alles gratis. Dat heeft als nadeel dat de aanbieders van medicijnen en 

behandelingen in principe de prijs kunnen vragen die ze willen. In het 

Belgische systeem spelen uitgepatenteerde, maar nog altijd even werkzame 

medicijnen een grote rol. Die merkloze middelen zijn minimaal een bepaald 

aantal procenten goedkoper. Door die concurrentie krijg je dus een reële

re prijs voor medicijnen en dat kan veel geld schelen. De maatregelen die 

ik op dit vlak al heb genomen hebben reeds driehonderdvijftigduizend euro 

voordeel opgeleverd.”

Prikkels voor de consument

Méér marktwerking genereren, betekent niet alleen meer concurrentie 

creëren tussen de aanbieders, maar ook zorgen voor meer prikkels bij de 

consument, in de vorm van een hoger eigen risico en een hogere eigen bij

drage. “ Het is de bedoeling dat de burger niet zonder nadenken een 

beroep doet op de zorg. In de Thuiszorg heeft dat bijvoorbeeld al ertoe 

geleid dat ouderen voor bepaalde kleine taken toch maar liever beroep 

doen op een familielid dan op een professionele verzorgster. Dat is geen 

ouderen pesten, maar een doelbewuste en efficiënte methode om de kos

ten te beheersen."

De oppositiepartijen verwijten Hoogervorst met name op dit punt de las

ten van de gezondheidszorg onevenredig zwaar op de schouders van de 

zwakkeren te leggen. Volgens de minister spreken de feiten echter een 

andere taal: “ Ik heb gezorgd voor fiscale compensatie voor de laagste inko

mensgroepen. Ouderen die enkel van een AOW-uitkering leven betalen 

daardoor voor hun bijdrage AWBZ slechts acht euro per maand extra, 

voor de hogere inkomensgroepen kunnen die extra ziektekosten echter 

oplopen to t honderd euro. Een aantal door mij voorgestelde maatregelen 

heb ik bovendien, na overleg met de zorgsector, teruggetrokken. De pil is 

to t en met 21 jaar in het ziekenfondspakket gebleven, evenals fysiotherapie 

voor chronisch zieken. Bij nader inzien waren die bezuinigingen toch te 

drastisch. De bedoeling van deze hervormingen is niet ons systeem van 

gezondheidszorg af te breken, maar het juist betaalbaar te houden - niet 

alleen gedurende deze regeerperiode, maar ook de komende decennia. En 

als we dat laatste willen garanderen, moeten we nü al daarvoor zorgen.” 

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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europees beleid

De Europese Unie heeft de tien aanstaande nieuwe lidstaten 

veel beloofd, maar beloftes moeten ook financieel kunnen 

worden waargemaakt - en de jaren van nieuwe hoogconjunc

tuur zijn vooralsnog niet aangebroken. Daarom heeft liberaal 

Jan Mulder als lid van de begrotingscommissie van het 

Europees Parlement gepleit voor een zo zuinig mogelijke 

begroting. Zuinig moet echter niet geïnterpreteerd worden 

als 'bezuinigend', maar als doeltreffend. Een aantal door 

Mulder ingediende amendementen was dan ook gericht op 

het optimaler besteden van bestaande geldmiddelen.

De noeste arbeid van Jan Mulder 

wordt door deVVD-leden duidelijk 

gewaardeerd. Zijn herhaalde klei

nere en grotere successen in de 

Brusselse politiek en zijn bereidheid 

het belang en de achtergronden 

daarvan in spreekbeurten voor 

Nederlandse afdelingen telkens 

weer te komen verduidelijken, 

deden hem op de kandidatenlijst 

voor de Europese verkiezingen met

laagste percentage sinds 1990.”

Die terughoudendheid moet zich 

ook vertalen in een betere contro

le op de uitgaven. Het recente 

Eurostat-schandaal heeft aange

toond dat daaraan nog altijd het 

een en ander schort in Brussel, 

hoewel je het ontdekken van de 

fraude natuurlijk evengoed als een 

aanwijzing kunt zien dat de contro

le verbetert.Volgens Mulder hoeven

Kleine bedragen,
stip stijgen van de negende naar de 

tweede plaats. Vanzelfsprekend 

weet hij op zijn beurt de toeken

ning van deze hoge positie te waar

deren. Als begrotingsspecialist én 

landbouwspecialist houdt hij zich 

dan ook bezig met twee van de 

belangrijkste beleidsterreinen. Ook 

al vel je bij de begrotingscontrole in 

principe een oordeel over het tota

le beleid, maar liefst drieënveertig 

procent van de Europese uitgaven 

gaat naar de landbouw.

Boeteclausule

“ Er zijn tijdens de voorbije 

Europese topconferenties heel wat 

beloften gedaan, maar door de eco

nomische stagnatie zijn de jaren van 

beloven nu noodgedwongen voor

bij” , stelt Jan Mulder. “ Er zijn geen 

overschotten meer bij de nationale 

regeringen, dus is het niet meer dan 

logisch dat ook Brussel zich in 

financieel opzicht terughoudend 

opstelt. W ij hebben bij het opstel

len van de begroting voor 2004 

daarom gepleit voor een plafond 

van 0.98 % van het BNP. Dat is het

we echter niet eens de grens over 

te gaan om een voorbeeld te vin

den van onjuist gebruik van 

Europese gelden. “ In de jaren 

negentig werden in Nederland vele 

miljoenen guldens van het Europees 

Sociaal Fonds op de verkeerde 

manier besteed. Als dat kon gebeu

ren in zo’n uitgesproken fatsoenlijk 

land als het onze, wat gaan we dan 

nog meemaken in een land als 

Polen? Onze rekenkamer zegt dat 

de rekenkamers van de tien nieuwe 

lidstaten goed zijn toegerust voor 

hun taak. Het is echter zeer de 

vraag of dat voldoende is. Het pro

bleem is dat Europa toch wel door

betaalt, ook als het land in kwestie 

het geld telkens weer verkeerd 

besteedt. Stopzetting van de bet

alingen, zoals ik heb voorgesteld en 

door het EP is goedgekeurd, zou de 

beste manier zijn om een lidstaat in 

het gareel te dwingen. Die sanctie 

zou bovendien een afschrikwekken

de en dus preventieve werking heb

ben. Zover wil Brussel niet gaan. Ik 

heb echter wel voor elkaar gekre

gen, dat de boeteclausule is aange-
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past. Tot nog toe moest een lidstaat tien procent van het verkeerd bestede 

bedrag extra terug betalen. Dat wordt nu vijfentwintig procent. Jammer 

genoeg heeft de Raad van Ministers negatief gereageerd op het voorstel om 

betalingen te stoppen in geval van verkeerde besteding.”

!
Effectievere besteding

Zorgvuldiger omgaan met Europees geld is zeker geen overbodige luxe. 

Er komen de komende jaren ongetwijfeld nog genoeg struikelblokken op 

het begrotingspad. Om maar een voorbeeld te geven: zullen de arme 

nieuwe lidstaten wel accepteren dat ze indirect een bijdrage moeten 

leveren om het rijke Engeland een netto-ontvanger te laten zijn? Pleiten

grote effecten
Onder auspiciën van de Liberale 

Democratische fractie in het 

Europees Parlement

voor een terughoudende begroting is bovendien maar één kant van de 

liberale financiële medaille. De andere is een pleidooi voor een effectie

vere besteding van de Europese gelden: niet alleen ervoor zorgen dat ze 

op de plek terechtkomen waarvoor ze bestemd zijn, maar ook dat ze 

daar de economische ontwikkeling daadwerkelijk stimuleren. Mulder: “ De 

nieuwe Oost-Europese lidstaten hebben dringend behoefte aan innovatie. 

Veel bedrijven met plannen voor veelbelovende producten en technieken 

kunnen echter moeilijk aan het daarvoor benodigde kapitaal komen. Ik 

heb ervoor gezorgd dat het Europees Ontwikkelings Fonds in Luxemburg 

drieëndertig miljoen euro te r beschikking heeft gesteld voor innovatie in 

Oost-Europa. De bedoeling is dat het EOF met die gelden deels garant 

zal staan voor bankleningen en dat zo de drempel om een bedrijfskrediet

"Door de economische stagnatie 
zijn de jaren van beloven nu 
noodgedwongen voorbij"

te kunnen afsluiten aanzienlijk 

wordt verlaagd.”

Testen

Jan Mulder is nauw betrokken 

geweest bij de maatregelen die 

Brussel heeft genomen om de laat

ste uitbraak van mond- en klauw

zeer te beteugelen. Het feit dat er 

destijds op grote schaal vee moest 

worden geruimd, ging hem aan het 

hart. Daarnaast bedragen de kosten 

van een dergelijke aanpak van een 

uitbraak zo’n anderhalf miljard 

euro. “We hebben to t nog toe niet 

kunnen enten, omdat het verschil 

tussen een gevaccineerd en een 

natuurlijk besmet dier niet zicht

baar kan worden gemaakt door 

middel van een test. Ik heb een 

voorstel ingediend om 2,4 miljoen 

euro ter beschikking te stellen aan 

laboratoria die momenteel hard 

werken aan het vervolmaken van 

de testmethoden. Als die erin sla

gen een manier te vinden om wél 

een onderscheid te kunnen maken 

tussen een geënt en een besmet 

dier behoren die massale ruiming-

acties definitief to t het verleden. 

Dat voorkomt niet alleen ver

schrikkelijk veel dierenleed, maar 

betekent ook een enorme financië

le besparing.”

Multiplier-effect

De bedragen die gemoeid zijn met 

Mulders voorstellen steken maar 

schraal af bij de enorme sommen 

waarin de Brusselse ambtenaren 

gewoonlijk denken. Het bedrag op 

zich is echter niet zo belangrijk als 

wel de positieve ontwikkelingen die 

dit in gang kan zetten. “ Drieën

dertig miljoen euro voor innovatie 

in Oost-Europa lijkt heel weinig, 

maar berekeningen hebben aange

toond dat het multiplier-effect het 

vijftien- of dertigvoudige ervan kan 

zijn,”  aldus Jan Mulder. “ Anders 

gezegd: één miljoen euro uit dit 

fonds genereert voor vijftien to t 

dertig miljoen euro aan privé-inves- 

teringen. Iets dergelijks gaat ook op 

voor de 2,4 miljoen euro die ik 

voor het optimaliseren van de test

methoden voor mond- en klauw

zeer ter beschikking heb laten stel

len. De besparingen daardoor 

kunnen enorm zijn. De kosten van 

een uitbraak van een besmettelijke 

dierziekte komen ten laste van de 

Europese landbouwbegroting. Deze 

begroting wordt krap nu we bin

nenkort 25 nieuwe lidstaten heb

ben. Daarom heb ik voorgesteld 

een Europees Diergezondheids- 

fonds te creëren, met bijdragen van 

alle belanghebbenden uit de sector. 

Uit dit fonds zou de schade van 

toekomstige uitbraken kunnen 

worden betaald.”

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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sauaintnouidinit

Het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenissen neemt elk jaar toe. Op 5 januari jl. 

meldde het ministerie van BZ dat er een triest recordaantal van 2300 Nederlanders over de 

grenzen vast zit. Bijna tweederde van hen is veroordeeld wegens drugsdelicten. Jules Maaten 

pleit ervoor zoveel mogelijk van deze gevangenen via uitwisselingsverdragen hun straf in 

Nederland te laten uitzitten.

Vorig jaar bezocht Jules Maaten tij

dens een reis door Thailand niet 

alle Nederlandse gedetineerden, 

maar wel de zeven die daar 

momenteel lange gevangenisstraf

fen zitten. De interesse van de

liberale europarlementariër en 

fractievoorzitter voor het lot van 

gevangenen in het buitenland is 

niet van de ene op de andere dag 

ontstaan. Al jaren vóór hij parle

mentslid werd en in Londen werk

zaam was voor de Liberale 

Internationale kwam hij onder de 

indruk van de werkwijze van het 

Britse Prisoners Abroad. “ De 

Engelsen hebben een lange traditie 

van gevangenen bezoeken. De 

gedetineerden in kwestie krijgen 

daardoor morele steun. ‘Wat ze 

ook hebben fout gedaan, we laten 

onze burgers niet in de steek’, is 

de boodschap. Bovendien blijken 

de Britten door die traditie beter 

in staat te zijn dan andere landen

10 politiek



om politieke druk uit te oefenen, opdat het vonnis van één van hun staats

burgers die te r dood is veroordeeld niet wordt voltrokken.”

Maatschappelijk belang
De positie van buitenlandse gevangenen is allerminst benijdenswaardig. Ze 

krijgen per definitie minder bezoek van familieleden en de taalbarrière 

maakt het contact met andere gedetineerden en cipiers een stuk moeilij

ken Dat geldt vanzelfsprekend nog veel meer voor Nederlanders die jaren

lang in een Thaise, Marokkaanse of Peruaanse gevangenis verblijven. Daar 

zijn niet alleen de sociale, maar ook de hygiënische omstandigheden verre 

van ideaal. Méér aandacht voor het lot van Nederlanders in buitenlandse 

detentie betekent echter niet een kruistocht organiseren om het gevange

nisregime of de strafmaat in andere landen te veranderen. “ Ons land kent 

geen doodstraf en zal zich altijd verzetten tegen het voltrekken van een 

doodvonnis bij één van onze onderdanen, maar in principe bemoeien we 

ons niet met andermans rechtssysteem” , aldus Jules Maaten. “ Humane 

bekommernissen impliceren bovendien niet dat een misdadiger zijn straf

"In principe bemoeien we 
ons niet met andermans 

rechtssysteem."

moet ontlopen. W ie een misdrijf 

heeft begaan, dient daarvoor 

bestraft te worden. De blaren 

waarop de gedetineerde moet zit

ten, mogen echter niet ontaarden 

in stinkende wonden. Er is ook een 

zuiver maatschappelijk belang met 

deze gevangenen gemoeid. Na ver

loop van tijd komen ze vrij en 

keren ze terug naar Nederland. 

Proefverlof en andere methoden 

die de reclassering aanwendt om 

een gedetineerde voor te bereiden 

op zijn terugkeer in de samenleving 

ontbreken bij buitenlandse gevan

genen. Sterker nog: de reclassering 

in die landen heeft er geen enkel 

belang bij de schaarse middelen in 

te zetten voor een gedetineerde 

die toch direct over de grens 

wordt gezet. Iemand die jarenlang 

in een buitenlandse gevangenis 

heeft gezeten, komt dus volledig 

berooid terug: zonder baan, meest

al ook zonder woning. Dan is de 

kans op recidive groot, maar die 

recidive vindt wel in Nederland zelf 

plaats.”

Uitlevering

Reclassering op afstand is echter 

geen sinecure. De Britten mogen 

dan steevast op de stoep staan 

zodra er ergens een Engelse gevan

gene wordt binnengebracht, voor 

Nederlandse ambassades is dat een 

stuk minder vanzelfsprekend. 

Maaten: “ Ook al heeft er tijdens 

het ministerschap van Jozias van 

Aartsen een koerswijziging plaats

gevonden, waardoor onze ambas

sades nu méér aandacht voor dit

fenomeen hebben dan voorheen, 

wij hebben die traditie nu eenmaal 

niet en dus ook geen standaard 

beleid voor het bezoeken van 

gedetineerden. Het hangt dan ook 

vaak van de ervaring en de welwil

lendheid van het ambassadeperso

neel af of een gevangene geregeld 

bezoek en steun krijgt. Daarom is 

de beste vorm van resocialisatie 

uitlevering aan Nederland.”

Helaas is het pad van de uitlevering 

bezaaid met talloze voetangels en 

klemmen. In de meeste landen 

wordt elk verzoek om uitlevering 

van geval to t geval bekeken. De 

gevangene moet zelf het verzoek 

indienen en vervolgens maar 

afwachten wat de reactie zal zijn. 

De procedure kan lange tijd in 

beslag nemen, het verzoek kan 

zonder opgaaf van redenen w or

den afgewezen of slechts onder 

strenge voorwaarden worden inge

willigd. “ Een directe uitlevering 

komt in de praktijk bijna niet 

voor” , vertelt Jules Maaten. “ In 

Thailand bijvoorbeeld moet je 

eerst acht jaar van je straf hebben 

uitgezeten. Die strengere strafmaat 

in het buitenland levert bovendien 

bijkomende problemen op. 

Marokko bijvoorbeeld was aanvan

kelijk bereid Nederlandse gevange

nen uit te leveren. Toen een van de 

eerste gedetineerden op Schiphol 

aankwam, werd hij onmiddellijk 

vrijgelaten omdat zijn straf er vol

gens de Nederlandse wet al lang en 

breed opzat. De vrijlating werd ter 

plekke gevierd en in het nieuws 

gebracht. Sindsdien hebben de
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www.Ranten&raefce/. v\L

Graag wil ik u bedanken voor de geweldige steun die ik mocht ontvan

gen bij de ledenraadpleging voor de kandidatenlijst van het Europees 

Parlement. De prachtige 7e plaats die mij daarbij ten deel viel is ook 

een verkiesbare. De wekelijkse polls zijn daarvoor minder interessant 

dan de dagelijkse pols van de samenleving. Die heeft de VVD als geen 

ander te pakken. Zeker als het om Europa gaat.

De rechte rug van Zalm, de veto-flirt van Van Baaien, Bolkestein’s 

volharding en de onverstoorbaarheid van Van Aartsen laten de 

Nederlandse burger namelijk zien dat de VVD pal staat. Voor 

Nederland, in Europa! Op een realistische en op een constructieve 

manier.

Dat is ook mijn inzet. Ik geloof namelijk in Europa. Maar gelovigen 

kent Europa al genoeg. Aan ervaring en overtuigingskracht ontbreekt 

het grotendeels. Mijn ervaring is dat Europa werkt. Naar mijn over

tuiging moet dat Europa liberaal zijn, ...of het zal niet zijn.

Ervaring, ideeën en energie breng ik mee om ervoor te zorgen dat 

Europa blijft werken, dat het beter gaat werken en dat we ook eens het 

nodige durven wegwerken.

Op mijn website: www.hantenbroeke.nl. kunt u mijn ervaringen en 

ideeën vernemen. Voor het realiseren daarvan is steun nodig. En dat 

begint op de dag van de verkiezingen.

Op donderdag 10 juni 2004 zullen zoveel mogelijk burgers tot uit

drukking moeten brengen dat alleen een ferme, duidelijke en positieve 

houding Nederland in Europa op de kaart houdt en niet reduceert tot 

een vlekje tussen de 25.

Dat begint bij u, trouwe VVD-kiezers. Uw opkomst kan een over

winning inluiden.

Han ten Broeke 
7e plaats WD-kandidatenlijst EP

http://www.hantenbroeke.nl


Marokkanen geen enkele gevangene meer uitgeleverd. Begrijpelijk: ze voel

den zich voor schut gezet en gezichtsverlies lijden is in dat soort landen 

een grote schande die ten koste van alles vermeden moet worden.”

Categorie stommiteiten
Toch heeft Nederland op het gebied van uitlevering vooruitgang geboekt. 

Op 22 januari jl. maakte de Thaise minister van Justitie bekend, dat hij met 

zijn Nederlandse collega een overbrengingsverdrag zal sluiten. In november 

2003 had Maaten in een gesprek onder vier ogen met de Thaise ambtsdra

ger erop aangedrongen dat hij een dergelijk verdrag zou opstellen en 

ondertekenen. “Vanzelfsprekend hebben de Thai er zelf ook belang bij die 

buitenlandse gevangenen uit te wijzen. Het zijn mensen die hun enkel geld 

kosten en die met hun proces alleen maar voor slechte publiciteit en dus 

voor minder toeristen zorgen. Maar ook wij zijn er nog niet met meer uit

leveringen alleen. De toename van het aantal Nederlanders dat in het bui

tenland wordt opgepakt en gevangengezet, is verontrustend. Elk jaar zijn dat 

er vijftienhonderd. Het merendeel van hen bestaat niet uit zware crimine

len, maar uit mensen die zich hebben laten verleiden to t het smokkelen van 

drugs. Misschien is dat één van de schaduwzijden van ons tolerante drugs

beleid. Hoe dan ook: ik ben er niet trots op en ik vind dat we met een bete

re voorlichting over de grote risico’s die je in het buitenland loopt, als het 

op bezit van of handel in drugs aankomt, in ieder geval een deel van deze 

‘stommiteiten’ kunnen voorkomen. Als we meer uitleveringen kunnen 

bewerkstelligen en het aantal gevallen in de categorie stommiteiten kunnen 

doen dalen, zullen we die mensen - én onszelf - heel wat ellende besparen.”

Tekst: Jeroen Kuypers

"De toename van het 
aantal Nederlandersdatin 

het buitenland wordt 
opgepakt en gevangengezet, 

is verontrustend."

Brigitte Laan: “ Een jaar of vijf geleden las ik in de Libelle een brief van 

ene Pedro Ruyzing. Hij bedankte alle lezeressen die hem, naar aanleiding 

van een artikel over zijn verblijf in een Thaise gevangenis, een brief had

den geschreven. Ik herkende zijn naam, zesentwintig jaar geleden had ik 

verkering met zijn broer. Ik stuurde hem een kaartje en er ontstond een 

briefwisseling.”

“Jarenlang heb ik met drie gevangenen in Thailand geschreven, waaronder 

Pedro. Gelukkig is Pedro inmiddels vrijgelaten. Maar de andere twee met 

wie ik schrijf, zitten er nog, samen met elf andere Nederlanders. Ze zijn 

schuldig en ze weten dat ze fout zaten, maar ik vind dat ze recht hebben 

op een menswaardig bestaan. Door met ze te schrijven, weten ze dat ze 

niet vergeten zijn in Nederland. Natuurlijk, als je iets verkeerd hebt gedaan, 

moet je gestraft worden. Maar wel naar onze maatstaven.”

“ Een paar jaar geleden vatte ik het plan op een website op te zetten, om 

anderen van de situatie van de Nederlandse gevangenen in Thailand op de 

hoogte te stellen en mensen aan te sporen brieven te schrijven. Een web-

sitebouwer, die Pedro in de gevangenis had bezocht, wilde die wel maken. 

Inmiddels is er op www.prisonlife.nl allerhande informatie te vinden.”

“ Ik ben er elke dag één to t twee uur mee bezig. Ik hou een dagboek bij 

voor de jongens in Thailand en ik onderhoud contacten met websitebe- 

zoekers. Ook zoek ik samen met andere familieleden en vrienden van 

gevangenen uit hoe het zit met verdragen en lobby ik bij Tweede- 

Kamerleden. Afgelopen kerst heb ik voor alle vijftien gevangenen in 

Thailand kerstpakketten geregeld.”

“ Zelf ben ik nog nooit op bezoek geweest en dat ben ik ook niet van 

plan. Ik heb te vaak verhalen gehoord van onschuldigen die werden 

opgepakt. Bovendien kennen ze bij de gevangenis vast mijn naam van de 

vele brieven die ik schrijf en wie weet komen ze op het idee mij te 

‘ondervragen'. Dat risico wil ik niet lopen, ook niet vanwege mijn gezin. 

Ik ben wel degene die op Schiphol wacht met een bos rozen als ze 

thuiskomen.”

Tekst: Lonneke van Eldijk
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Carrière in het kort: Na het Gymnasium Alpha studeerde Van Zanen 
Nederlands Recht (zowel in Amsterdam, als in de VS), Master of Laws (aan 

Cornell, New York USA). Van Zanen was bestuurs- en directiesecretaris van 

de landelijke ondernemersvereniging VOG (inmiddels MO-groep) en is 

sinds 1998 wethouder Financiën, Economische Zaken, Openbare Ruimte, 

Monumenten en de wijken Oost en Noord-Oost in de gemeente Utrecht. 

Tevens is Van Zanen sinds november 2003 partijvoorzitter van de VVD.

Tien vragen
1. W a t gaf voor jou persoonlijk 

de doorslag om de politiek in 

te gaan?

“ In 1990 werd ik kandidaat voor de 

Utrechtse gemeenteraad met de 

heldere ambitie: geef de stad draag

kracht terug! Financieel en econo

misch stond de stad er toen slecht 

voor, Utrecht was een ‘artikel-12’ 

gemeente (een gemeente die onder 

financiële curatele is gesteld door 

het Rijk - red.). Er was nauwelijks 

ruimte voor investeringen in 

infrastructuur en er was geen 

(fysieke) ruimte voor wonen en 

werken. De 'groeistuip’ die Utrecht 

inmiddels aan het doormaken is, 

heeft die ambitie voor een deel 

ingelost. Maar meer blijft nodig.”

2. Van welke beslissing die je 

ooit genomen hebt, heb je ach
teraf spijt?

“Van veel kleine soms, van echt 

grote beslissingen nauwelijks. Zo zit 

ik niet in elkaar.”

3. W elke (karakter)eigenschap 

heb je niet, m aar zou je wel 

willen bezitten en waarom?

“ Soms zou ik wel eens willen dat 

iets me zomaar aan zou komen 

waaien. Ik heb altijd hard moet 

knokken om dingen voor elkaar te 

krijgen. Dat bepaalt je karakter, het 

vormt je en dat is op zichzelf heel 

waardevol. Als wethouder en VVD- 

voorzitter pluk ik er de vruchten 

van. Volhouden, doorwerken, vallen 

en opstaan. Juist daarom kijk ik een 

enkele keer vol bewondering naar 

mensen die het automatisch in de 

schoot geworpen krijgen. Om er 

vervolgens achter te komen dat dat 

dikwijls niet zo duurzaam is. Dan 

doe ik het toch liever op mijn 

manier, met alle karaktervormende 

voor- en nadelen daaraan verbon

den.”

4. W at is je grootste passie?
“ Een goede echtgenoot, vader, 

broer, zoon en vriend te blijven.”

5. In welke film had je graag de 

hoofdrol gespeeld en waarom?
“ In geen enkele. Ik hou van goede 

films, vandaar.”

6. W a t is in jouw ogen de bete

kenis van het woord liberaal?
“Vrijheid van het individu als ultie

me waarde. Geloof hebben in je 

eigen kunnen. Het beste uit jezelf 

voor jezelf en je medemens halen. 

Optimisme.”

7. M et welke personen zou je 

een gesprek willen aangaan en 

waarover zou dit gesprek gaan?

“Als het had gekund, zou ik zeker nu 

graag nog eens willen hebben spre

ken met ‘onze’ legendarische Haya 

van Someren-Downer, die bij leven 

nu 77 jaar zou zijn. Zij is voor mij 

nog steeds een voorbeeld in de poli

tiek en was een warm en hartstoch

telijk voorvechtster van een brede 

liberale volkspartij (met in haar tijd 

een enorme ledengroei). Wat zou zij 

vinden van haar VVD anno 2003? En 

wat zou zij adviseren?”

8. W a t is het maatschappelij- 
ke/politieke vraagstuk van de 

nabije toekomst in jouw ogen?
“ Die vraag kan ik op twee manieren 

beantwoorden. Enerzijds moeten 

we met elkaar veel scherper en 

beter definiëren waar de overheid 

eigenlijk voor en van is. Concen

treer je op je kerntaken, is mijn 

devies. Doe die goed en snel. Gooi 

ballast overboord. Anderzijds zijn 

er ook veel maatschappelijke the

ma’s die forse debatten vergen: 

onderwijs, zorg, veiligheid, Europa 

en integratie. In een nieuw Liberaal 

manifest moeten liberalen hierop 

een moderne visie geven voor de 

langere termijn.”

9. W aar heb je een uitgespro
ken hekel aan en waarom?

“Aan mensen die elkaar de maat 

nemen. Respect voor elkaar en 

voor eikaars ideeën en gedachte

goed is voor mij een onvervreemd

bare waarde.”

10. Welke droom zou je willen 

verwezenlijken wanneer je 

geen rekening hoeft te houden 

m et zaken als tijd, geld, of spe

cifieke capaciteiten?
“ Natuurlijk samen met alle vrijwilli

gers en professionals van de W D  de 

grootste politieke beweging van 

Nederland te maken. Zodat we echt 

werk kunnen maken van dit land. En 

in Utrecht: de herbouw in enigerlei 

vorm van het in Art-Nouveaustijl 

uitgevoerde gebouw van levensver

zekeringsmaatschappij De Utrecht 

dat in 1974 is gesloopt.”

Fotografie: Hans van Asch

"Soms zou ik wel eens willen dat iets 
me zomaar aan zou komen waaien."
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buitenland

Democratie versus theocratie
De theocratie in Iran leek twee decennia lang het voorland 

voor de rest van het Midden-Oosten. Sinds 1997 lijkt Perzië 

echter eerder de grote uitzondering te zijn. Het moslimfunda

mentalisme is er geen aanlokkelijke utopie, maar een bittere 

realiteit die het merendeel van de Iraniërs wil veranderen. Met 

de verkiezing van de hervormingsgezinde president 

Mohammad Khatami en vele liberale parlementsleden leek de 

vreedzame overgang naar een vrijere samenleving verzekerd. 

Zeven jaar later lijkt die meer geblokkeerd dan ooit.

Zoals bijna niemand de door 

Khomeini geleide revolutie van 

1978/1979 heeft kunnen voorzien, 

zo kan niemand exact voorspellen 

hoe en wanneer het huidige 

bewind van de ayatollahs zal ver

dwijnen. W ie de geschiedenis van 

het moderne Iran bestudeert, komt 

echter al snel to t de conclusie dat 

de mullahs indertijd niet alleen de 

rijkdom en de macht van de sjah 

hebben geërfd, maar ook de insta

biele samenleving die hem ten val 

bracht. In de afgelopen kwart eeuw 

is Iran er in geen enkel opzicht op 

vooruitgegaan, eerder het tegen

deel. De spanningen die het land 

indertijd verscheurden, bestaan 

nog steeds. Ze worden door de 

islamieten alleen maar beter ver

sluierd.

Geen politieke basis

Iran lijkt een eenheidsstaat, een 

centraal geregeerd land dat zich 

bovendien gelegitimeerd kan voe

len door ruim tweeduizend jaar 

nationale geschiedenis. De laatste 

Sjah, Mohammed Reza Pahlavi, refe

reerde maar wat graag aan het 

oude Perzië. In 1971 vierde hij het 

2500-jarig bestaan van de monar

chie met een megalomane herden

king in de ruïnes van Persepolis, 

een feest dat een slordige driehon

derd miljoen dollar kostte. Het kon 

de armzalige achtergrond van zijn 

familie niet verdoezelen. Zijn vader 

was een ‘simpele’ sergeant in het 

koninklijke leger, die in 1921 op

instigatie van de Britten een staats

greep had gepleegd, en die zich 

enkele jaren later uitriep to t Sjah. 

Diezelfde Britten hadden hem in 

1941 afgezet, toen Reza Pahlavi te 

Duitsgezind bleek, en vervangen 

door diens zoon. In 1953 werd 

Mohammed Pahlavi door de 

Amerikanen met geweld ‘hergeïn- 

stalleerd’ toen zijn eigen premier, 

Mohammed Mossadegh, de olie- 

industrie nationaliseerde en de 

Sovjets te veel in de kaart speelde. 

Het bewind van de Sjah kende

nooit voldoende legitimiteit. De 

man die zichzelf als de rechtmatige 

opvolger van Cyrus en Xerxes 

beschouwde, vond steeds meer dat 

hij zijn bewind moest verdedigen 

met dictatoriale middelen. Hoewel 

het parlement, de Majlis, bleef 

bestaan, werd de ene na de andere 

partij verboden, van de nationalisti

sche Partij van de Zwoegers to t de 

communistische Tudeh. De Sjah ver

trouwde ook steeds meer op zijn 

meedogenloze geheime politie, de 

SAVAK, om elke oppositie in de

kiem te smoren. Als gevolg daarvan 

werd de politieke basis van het 

bewind stelselmatig versmald, to t er 

in januari 1979 bijna niemand meer 

over bleef om het te steunen en 

een monsterverbond van liberalen, 

communisten en reactionairen de 

laatste Sjah ten val bracht.

Sociale ontworteling

Het ontbreken van enige politieke 

basis is eigenlijk vreemd, omdat 

zulke brede volksmassa’s de voor

gaande decennia van de hervormin

gen van de monarch hadden gepro

fiteerd. De middenklasse van 

industriëlen en kooplieden was wel

varend. Miljoenen kleine boeren 

waren door de ‘witte revolutie’ van 

de jaren zestig uit de middeleeuwse 

omklemming van de grootgrondbe

zitters bevrijd. Tweeëneenhalf mil

joen mensen hadden werk gevonden 

in de nieuwe industrieën en bijna 

een miljoen bij de overheid. Het 

onderwijs was verbeterd, de rech

ten van de vrouw waren verruimd. 

Iran was sterk verwesterd.

Achter de door olierijkdom 

gecreëerde fa?ade verborg zich 

echter een andere werkelijkheid. 

De rechten van etnische minderhe

den werden met voeten getreden, 

zoals die van de Turkstalige Azeri’s, 

die ruim een vijfde deel van de 

totale bevolking uitmaken. In de 

door Koerden en Arabieren 

bewoonde provincies woedde een 

door separatisten geleide guerrilla

strijd. De grootschalige trek van het

In de afgelopen 
kwart eeuw is Iran er 

in geen enkel opzicht 
op vooruitgegaan.
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platteland naar de stad had boven

dien to t een even grote sociale ont

worteling geleid. De voormalige 

landarbeiders waren in de steden 

materieel weliswaar beter af, maar 

konden er cultureel nauwelijks hun 

draai vinden. Zij zagen er de enor

me corruptie en rijkdom van de 

hogere klassen en voelden zich 

daardoor armer en misdeelder dan 

voorheen. In hun ontreddering wer

den ze een makkelijke prooi voor 

de fundamentalistische propaganda 

van de reactionaire geestelijkheid, 

die terugverlangde naar de tijd dat 

deze een monopolie had op zaken 

als cultuur en onderwijs en zelf 

grootgrondbezitter was.

Tien miljoen rouwenden

De geestelijkheid nam het voor

touw in de revolutie. De terugkeer 

van ayatollah Khomeini op I febru

ari 1979 uit zijn jarenlange balling

schap vormde het symbolische 

hoogtepunt van de machtsgreep en 

het begin van de omvorming van 

Iran to t een islamitische republiek. 

In tegenstelling to t het fundamenta

lisme was Khomeini zelf wél popu

lair (bij zijn begrafenis in 1989 

waren meer dan tien miljoen rou

wenden aanwezig). Dat de opstan

delingen hun eisen in islamitische 

termen formuleerden, was vooral 

om een ‘anti-taal’ te vinden tegen 

de modernistische fraseologie van 

de Sjah. Als de monarch, die niet 

vies was gebleken van een bloedbad 

op zijn tijd, het leger opdracht had 

gegeven de volksopstand met

Ayatollah Khomeini is nog sterk aanwezig in Iran

geweld te onderdrukken, zou 

Khomeini waarschijnlijk het onder

spit hebben gedolven. De funda

mentalisten wonnen evenzeer 

dankzij de zwakte van hun tegen

stander en de meegaandheid van 

hun bondgenoten, als dankzij de 

steun van de stedelijke bevolking. 

Het feit dat de Sjah zijn laatste rest

jes legitimiteit had verloren, bete

kende nog niet dat zijn opvolger 

wel over voldoende legitimiteit 

beschikte.

Baantjesjagerij

Ironisch genoeg was het vooral de 

buitenwereld die het nieuwe 

bewind de eerste tien jaar van zijn 

bestaan legitimeerde: de Verenigde 

Staten die, sinds het gijzelingsdrama 

op hun ambassade, met de ayatol

lahs in een staat van koude oorlog 

verkeerden en het Irak van Saddam 

Hussein dat het land acht jaar lang 

in een bijzonder bloedige oorlog 

verwikkelde.Vanaf het begin van de 

jaren negentig moest het fundamen

talistische regime echter de onuit

gesproken beloftes gaan inlossen 

die de bevolking met de revolutie 

had verbonden. Daarin is het to t op 

heden schromelijk tekortgeschoten. 

Terwijl onder het bewind van de 

Sjah bijna elke Iraniër er materieel 

op vooruitging, is onder dat van de 

ayatollahs bijna elke bevolkings

groep erop achteruitgegaan. De 

middenklasse is verarmd, evenals de 

boerenstand, de industriële ontwik

keling is gestagneerd.Tegelijkertijd is 

de bevolking wel met meer dan tien 

miljoen toegenomen en is de trek 

naar de steden voortgegaan. 

Teheran telt momenteel twaalf mil

joen inwoners. Voor veel stedelin

gen is er geen werk, met als gevolg 

dat armoede, drugsgebruik, prosti

tutie en criminaliteit welig tieren. 

Een Amerikaanse commentator 

merkte onlangs cynisch op dat het 

feit dat zich meer dan negendui

zend kandidaten hebben aangemeld 

voor de parlementsverkiezingen 

niet alleen een teken is van politie

ke ijver, maar ook van eenvoudige 

baantjesjagerij. Parlementslid is nu 

een betaald beroep. Alleen de gees

telijken zelf zijn er financieel op 

vooruitgegaan, vooral dankzij cor

ruptie. Een schotelantenne installe

ren om buitenlandse zenders te 

ontvangen is streng verboden, maar 

wie voldoende steekpenningen 

betaalt, kan dat wel doen.

Papieren tijgers

Voor de merendeels jonge Iraniërs
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buitenland

is het leven onder de ayatollahs 

armzalig in alle opzichten. De 

optochten die de overwinning van 

de revolutionaire garde op de 

‘Grote Satan’ door middel van de 

gijzeling van het Amerikaanse 

ambassadepersoneel herdenken, 

trekken dan ook elk jaar minder 

toeschouwers. Aan de revolutie 

wordt nog slechts lippendienst 

bewezen. Om de druk enigszins van 

de ketel te halen, heeft Khomeini’s 

opvolger Khamenei op alle vlakken 

een zekere liberalisering toege

staan. Kledingvoorschriften zijn bij

voorbeeld iets minder streng 

geworden, de censuur werd iets 

milder. Als gevolg daarvan is het 

land onmiskenbaar iets vrijer 

geworden. De aandelenbeurs van 

Teheran heeft een hausse beleefd 

en tal van Iraanse films zijn in het 

buitenland bekroond. De hausse 

van veranderingsgezindheid bracht 

in 1997 een hervormingsgezinde 

president aan de top en een libera

le meerderheid in het parlement. 

Toch lijkt het er onderhand op dat 

het regime zich daarmee niets meer 

dan een schijn van democratische 

legitimiteit heeft verschaft. De libe

ralen zijn namelijk papieren tijgers 

gebleken. Tientallen door hen aan

genomen wetten werden niet van 

kracht, tientallen kranten die te kri

tisch over het regime berichtten, 

werden verboden. De wetgevende 

macht loopt zich voortdurend te 

pletter tegen de rechterlijke, die 

nog stevig in handen is van de con

servatieven. Het recente tumult

Mohammed Khatami.de huidige president van Iran

Terwijl onder het bewind 
van de Sjah bijna elke 
Iraniër er materieel op 

vooruitging, is onder dat 
van de ayatollahs bijna 

elke bevolkingsgroep erop 
achteruitgegaan.

rond de parlementsverkiezingen, 

waarbij liberale kandidaten nu eens 

niet en dan weer wel mochtten 

meedingen naar een zetel, is exem

plarisch voor de patstelling tussen 

machthebbers en oppositie. 

Enerzijds toont het de machteloos

heid van de hervormers, anderzijds 

de uitzichtloosheid van de situatie 

waarin de conservatieven zich 

bevinden. Die weten dat ze met al 

hun verboden de groeiende onvre

de onder de bevolking niet kunnen 

indammen. De kiezers de wortel 

van liberalisering voorhouden, 

houdt onvermijdelijk in dat je ze er 

ooit in moet laten bijten. Hoe lan

ger dat moment wordt uitgesteld, 

hoe wijder verbreid de teleurstel

ling over de vreedzame weg en hoe 

groter de kans op een gewelddadi

ge omverwerping van het bewind. 

Een kwart eeuw na de val van de 

Sjah lijdt het bewind van zijn opvol

gers aan hetzelfde manco: een nage

noeg volkomen gebrek aan legitimi

teit. Zoals een koning op het 

schaakbord het spel kan rekken 

met stapjes in alle richtingen, zo 

kunnen de ayatollahs hun politieke 

huid nog wel even redden met poli

tieke spelletjes. Het moment van 

schaakmat lijkt echter onvermijde

lijk - een beeld dat in dit geval meer 

dan symbolisch is, omdat het eeu

wenoude schaakspel van oorsprong 

een Perzisch spel is waarin de term 

schaakmat niets anders betekent 

dan ‘de Sjah is dood’.

Tekst: Jeroen Kuypers
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interview

'De politiek heeft 
me veel gegeven'

Erica Terpstra was jarenlang één van de vaste en vooral karak

teristieke gezichten van de VVD. Ze bekleedde van 1977 tot 

en met 2003 de functie van Kamerlid, met een onderbreking 

van 1994 tot 1998 toen zij als staatssecretaris van 

Volksgezondheid en Sport furore maakte. Eind vorig jaar zei 
ze het Haagse Binnenhof definitief vaarwel toen zij werd ver

kozen tot voorzitter van de overkoepelende sportorganisatie 

NOC*NSF. Politiek! sprak met Terpstra over haar belangrijkste 

wapenfeiten in de politiek, het officiële afscheid en over haar 

nieuwe loopbaan in de sportwereld. "Sport is een onderwerp 

dat dwars door alle politieke partijen heen gaat en dat is 

maar goed ook."

Erica Terpstra

“ Mijn officiële afscheid was hartver

warmend” , blikt Terpstra terug op 

begin december 2003. “ Collega’s 

hebben tijdens mijn afscheidsrecep

tie mooie woorden over me 

gesproken, woorden die je normaal 

gesproken alleen bij iemands uit

vaart hoort uitspreken. Het was 

heftig en emotioneel, want ik moest 

afscheid nemen van een belangrijk 

deel van mijn leven. Een groot 

gevoel van dankbaarheid overheer

ste. Ik voelde me één van de weini

ge geluksvogels, die ieder dag flui

tend naar hun werk gingen. Hans 

Wiegel heeft wel eens gezegd dat

de politiek‘een hondenbaan om van 

te houden’ is en daar kan ik me 

helemaal in vinden. Ik heb het nooit 

als vanzelfsprekend ervaren dat ik 

altijd hoog op de VVD-kieslijst ben 

geplaatst en dat ik tijdens verkiezin

gen zoveel voorkeursstemmen heb 

gekregen. Bij mijn afscheid in de 

Tweede Kamer kreeg ik een staan

de ovatie, een ovatie die werd 

gestart door Kamerleden van ande

re partijen dan de VVD. Tijdens de 

afscheidsreceptie waren alle men

sen aanwezig die mijn leven door 

de jaren heen kleur hebben gege

ven: de Olympische zwemploeg uit

1964 met wie ik veel successen heb 

geboekt, mensen uit mijn studen

tentijd, VVD-politici, vertegenwoor

digers van andere partijen en ten

slotte ook collega’s uit de 

sportwereld, met wie ik als nieuwe 

voorzitter van het NOC*NSF de 

komende jaren samenwerk.”

Nostalgische gevoelens
Haar afscheid van de politiek maakt 

nostalgische gevoelens in haar los. 

“Tijdens mijn afscheid werd ik eerst 

al letterlijk aan mijn beginjaren in 

de politiek herinnerd. In de oude 

zaal van het Tweede-Kamergebouw
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interview

waren panelen geplaatst met daar

op fo to ’s die sinds 1977 in de 

Tweede Kamer zijn gemaakt. Ik zag 

mezelf op een foto staan als jong 

aanstormend Kamerlid, samen met 

collega-WD’ers, van wie er enkele 

inmiddels zijn overleden.Toen ik 27 

jaar geleden voor het eerst in de 

Tweede Kamer kwam, maakte ik 

onderdeel uit van een groepje 

jonge liberale honden, dat nogal wat 

kritiek had op de toenmalige VVD- 

fractie. We vonden dat de fractie 

veel te rechts was en wilden meer 

invulling geven aan het sociaal-libe- 

ralisme. Bekende mensen als Ed 

Nijpels en Loek Hermans behoor

den ook to t dat groepje. Zowel in 

de Tweede Kamer als in het kabinet 

heb ik een flinke bijdrage kunnen 

leveren aan het verwezenlijken van 

dit ideaal."

Politieke successen
Eén van haar 

grootste politieke 

successen noemt 

Terpstra de invoe

ring van het per

soonsgebonden 

budget in de zorg.

“ D it was echt een 

doorbraak, waar

over ik nu nog 

dankbare brieven 

krijg van mensen.

Ik ben trots dat dit 

budget - dat appelleert aan het 

liberale ideaal van het kunnen 

maken van persoonlijke keuzes en 

het nemen van eigen verantwoor

delijkheid - er uiteindelijk is geko

men. Als Kamerlid heb ik het 

onderwerp al te r sprake gebracht 

en als staatssecretaris heb ik het 

ook kunnen verwezenlijken. Het 

was een enorm gevecht om het

persoonsgebonden budget erdoor 

te krijgen, veel kabinetsleden ston

den er argwanend tegenover. Ze 

betwijfelden of mensen hier wel 

goed mee konden omgaan. U it 

verschillende onderzoeken blijkt 

echter dat mensen uitstekend 

weten wat voor zorg zij nodig 

hebben.”

Een ander wapenfeit is volgens 

Terpstra de nieuwe wet op dier

proeven, die zij door de Tweede 

Kamer loodste. “ Deze wet is erop 

gericht het toepassen van dier

proeven zoveel mogelijk te beper

ken. Proeven mogen nu alleen 

worden uitgevoerd als er echt 

geen andere manieren zijn. Ik ben 

blij dat de intrinsieke waarde van 

dieren nu wettelijk is vastgelegd. 

D it komt tegemoet aan mijn 

respect voor alles wat leeft, dus 

zowel voor mensen als dieren.”

Haar eind vorig jaar verkregen 

erelidmaatschap van de VVD vindt 

zij een ‘ongelooflijke bekroning en 

afsluiting’ van haar politieke loop

baan. “ Deze bekroning kwam 

totaal onverwacht. Ik was echt 

ontroerd dat ik benoemd werd 

to t erelid. Vroeger dacht ik dat dit 

alleen was weggelegd voor histori

sche kopstukken van de VVD.”

Doorzettingsvermogen

Tegen echte teleurstellingen is ze 

naar eigen zeggen gedurende haar 

politieke loopbaan nauwelijks aan

gelopen. “ Natuurlijk was ik af en 

toe geërgerd en teleurgesteld als 

belangrijke politieke onderwerpen 

erg stroef verliepen of uiteindelijk 

niet doorgingen. Dan is het een 

kwestie van doorzetten: als het 

over de ene boeg niet lukte iets te 

verwezenlijken, probeerde ik het 

gewoon over een andere. Net als in 

de sportwereld is het niet erg om 

te verliezen, als je maar weer 

opstaat. Iemand die de politiek in 

wil, moet doorzettingsvermogen 

hebben en dat heb ik altijd gehad. Ik 

ben best trots op wat ik in de 

Haagse politiek bereikt heb, vooral 

omdat veel mensen 27 jaar geleden 

dachten dat ik geen blijvertje zou 

zijn.”

“ De politiek heeft me veel gege

ven", vervolgt Terpstra. “ In de loop 

der jaren ben ik persoonlijk 

gegroeid, mede dankzij de boeiende 

interactie met mensen. Als 

Kamerlid en staatssecretaris ben ik 

heel Nederland doorgesjouwd om 

spreekbeurten te houden over uit

eenlopende onderwerpen. Ik heb 

veel interessante liberalen ontmoet, 

die me inspireerden. Ook was het

altijd erg boeiend om met mensen 

op de werkvloer te praten. Door de 

jaren heen heb ik talloze werkbe

zoeken afgelegd en ziekenhuizen en 

zorginstellingen bezocht. Het was 

goed om te zien met welke compas

sie mensen daar hun werk deden en 

hoe creatief zij omsprongen met 

problemen. Sommige politici vinden 

het niks om de straten in te trekken, 

maar ik deed het altijd met plezier. 

Natuurlijk kostte het veel tijd met 

mensen te praten als ik me op 

dezelfde dag ook nog moest voorbe

reiden op een belangrijk debat, maar 

het was altijd de moeite waard. Een 

kenmerk van goede politiek is dat 

deze dichtbij de mensen staat.”

Veel bedenktijd
Terpstra had veel bedenktijd nodig 

toen zij in 2003 werd gevraagd als 

kandidaat voor het voorzitterschap 

van het NOC*NSF. “ Toen Hans 

Blankert in april 

aangaf dat hij niet 

wilde worden her

benoemd als voor

zitter, was er geen 

haar op mijn hoofd 

die er aan dacht me 

kandidaat te stellen. 

In de periode daar

na heb ik met veel 

mensen gepraat, die 

benadrukten dat 

het voorzitterschap 

echt iets voor mij was. Na verloop 

van tijd begon er iets te knagen en 

kon ik een definitieve keuze maken 

tussen mijn twee grote liefdes, poli

tiek en sport. Het besluit om uit te 

politiek te stappen, heb ik niet licht

vaardig genomen. Ik dacht aanvan

kelijk:‘laat ik het maar proberen, als 

ik niet word gekozen, ga ik met 

genoegen terug naar de Tweede

"Ik ben best trots op wat ik in de politiek 
bereikt heb,vooral omdat veel mensen 
dachten dat ik geen blijvertje zou zijn."
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Kamer’. Vlak voor de verkiezings

strijd tussen mij en Ruud Vreeman, 

besloot ik er echt voor te gaan en 

nam ik al wat afstand van het 

kamerwerk. De verkiezing was 

superspannend. Verrukkelijk dat ik 

uiteindelijk als voorzitter ben geko

zen. De reacties uit het land op 

mijn uitverkiezing waren allemaal 

even hartelijk. Niemand heeft 

gezegd dat ik het niet kon maken 

om naar het NOC*NSF over te 

stappen, terwijl ik tijdens de laatste 

verkiezingen zoveel voorkeursstem

men als Kamerlid heb gekregen.”

“ Ik ben al helemaal in mijn werk als 

voorzitter gedoken” , kijkt Terpstra 

in de toekomst. “ Ik vind het heerlijk 

om met de Nederlandse sportwe

reld bezig te zijn, die op dit 

moment enorm in beweging is. Ik 

ben nu druk doende met het 

opstellen van een nieuw meerjaren

plan voor de sport en ook zoek ik 

naar nieuwe, interessante allianties 

tussen sport en onderwijs en sport 

en bedrijfsleven. Verder maak ik me 

zorgen over de bewegingsarmoede, 

die zich niet alleen voordoet onder 

kinderen, maar zelfs al onder peu

ters en kleuters die al een slechte 

motoriek vertonen. TNO-rappor- 

ten tonen aan dat onder sportende 

werknemers een lager ziektever

zuim bestaat dan niet-sportende 

werknemers. Sport is voor alle 

generaties een belangrijke en 

onmisbare factor om de kans op 

hart- en vaatziekten en zelfs op sui

kerziekte te verminderen. Bovendien 

kan sport een bindende sociale fac

to r vormen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. Daarom be

vreemdt het me dat het kabinet 

een kwart van het landelijke sport- 

budget heeft afgehaald. Sport heeft

de samenleving zoveel te bieden!” 

“ De politiek heeft de schone taak 

om de sport een flinke duw in de 

rug te geven” , aldus Terpstra. “ Ik 

heb goede hoop op steun van de 

VVD en andere partijen. Toen ik 

staatssecretaris van Sport werd in 

1994, heeft Gerrit Zalm een mooie 

eenmalige bijdrage gestort in het 

Nederlandse fonds voor topspor

ters. Ik ben ervan overtuigd dat 

Zalm zich binnenkort opnieuw zal 

laten gelden als een man met een 

echt sporthart. Ook partijgenoot 

Jan Rijpstra en CDA’er Joop Atsma 

weten van wanten op sportgebied 

en ik reken ook op de steun van 

PvdA, D66 en andere partijen in de 

Kamer. Sport is een onderwerp dat 

dwars door alle politieke partijen 

heen gaat en dat is maar goed ook.”

Golftas

Terpstra erkent dat zij gedurende 

haar politieke carrière weinig actief 

is geweest op het sportieve vlak. 

“ Het lichaam was lui, denk ik” , luidt 

haar korte verklaring. “ Onlangs ben 

ik weer gaan fietsen, zwemmen en 

fitnessen. Ook probeer ik de golf- 

sport onder de knie te krijgen, met 

behulp van de prachtige golfset die 

ik tijdens mijn afscheid van de frac

tie heb gekregen. Ik moet erkennen 

dat ik als NOC*NSF-voorzitter zelf 

to t de doelgroep behoor, waarvoor 

ik me nu met hart en ziel inzet. Ik 

kan met grote overtuiging tegen 

anderen zeggen dat het heerlijk en 

gezond is om op latere leeftijd weer 

te gaan sporten. Sport is machtig 

om te doen en prachtig om naar te 

kijken. En bovendien wordt 2004 

een wel heel boeiend sportjaar.”

Tekst: BartManders 

Fotografie: Hans van Asch
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In 2003 was het tien jaar geleden dat de Akkoorden van Oslo 

werden getekend, maar geen van de betrokken partijen voel

de er iets voor dat feit te herdenken. Een decennium na de 

historische handdruk van Rabin en Arafat op het gazon van 

het Witte Huis lijkt vrede tussen de Palestijnen en de Israëli's 

utopischer dan ooit. Over de oorzaak en de (mogelijke) oplos

sing daarvan verschillen de Socialistische Partij en de VVD 

van mening, maar over één ding zijn ze het eens: de interna

tionale gemeenschap moet zich intensiever met het conflict 

bemoeien.

Verdient Arafat steun
of is hij een sta-in-de-weg?
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debat

Noch Harry van Bommel, noch Geert Wilders kan gebrek aan interesse 

voor het Israëlisch/Palestijns conflict verweten worden. Integendeel; de 

woordvoerders Buitenland van de Tweede Kamerfracties van respectieve

lijk de SP en de VVD bezochten begin januari Israël en de bezette gebieden. 

Elk afzonderlijk, wel te verstaan. Van Bommel en de overige leden van de 

socialistische delegatie concentreerden zich tijdens hun studiereis op Gaza 

en de Westelijke Jordaanoever, maar woonden ook in Jeruzalem een confe

rentie bij waar onder meer Israëlische parlementsleden spraken. Wilders 

verdeelde zijn tijd tussen gesprekken met Israëlische en Palestijnse politici. 

Is de indruk dat de invloed van de gematigden aan beide zijden (nog) ver

der is afgenomen en dat extremisten steeds meer de toon aangeven vol

gens hen terecht?

"Arafats gezag nog verderaantasten, 
zou de radicalisering aan Palestijnse

zijde alleen maar stimuleren."

Draagvlak voor Vrede

“ Het lijkt wel, of de aanhoudende patstelling het vredesproces in hoge 

mate heeft gedemocratiseerd” , opent Harry van Bommel. “ Iedereen heeft 

er een mening over en iedereen wil zijn invloed laten gelden. Er ontstaan 

ook voortdurend initiatieven, zoals het Akkoord van Genève tussen 

Palestijnse en Israëlische burgers. Dat laatste had helaas vooral morele en 

nauwelijks politieke betekenis, maar het was wel een positief signaal. Het 

nadeel van die veelheid van internationale initiatieven is dan weer dat ze in 

feite geen impact hebben. In de conferentiezalen worden permanente vre

desonderhandelingen gehouden, maar in de dagelijkse realiteit verandert er 

weinig of niets ten gunste van de bevolking. Er wordt doodgewoon door

gebouwd aan de muur en er verrijzen nog steeds nieuwe nederzettingen. 

De mensen moeten er wel op kunnen vertrouwen dat er een vreedzame 

uitweg is en dat vertrouwen is onderhand weg.”

Geert Wilders is van mening dat de opeenvolgende verkiezingsoverwinnin

gen van hardliner Sharon op zich geen obstakel vormen: “ De geschiedenis 

heeft aangetoond dat het draagvlak voor vrede groter is onder een 

Likoed-leider, en dan nog het liefst een generaal, dan onder een regering 

van de Arbeiderspartij. De vrede met Egypte werd immers door Sharons 

partijgenoot en voorganger Begin gesloten. Dat neemt niet weg dat ik kri

tiek heb op enkele punten van het Israëlische beleid. Het is onjuist neder

zettingen te blijven bouwen, liquidaties van Palestijnen zijn niet wettig en 

het is onverstandig een veiligheidshek - een echte muur is het namelijk

niet - op te trekken. De behoefte 

aan veiligheid is voorstelbaar en 

het aantal infiltraties is inderdaad 

afgenomen, maar vrede win je niet 

met een hek.”

Politiek vacuüm
Over de rol van de Palestijnse lei

der Arafat lopen de meningen 

verder uiteen. Van Bommel: 

“Arafat heeft fouten gemaakt. Hij 

heeft niet kunnen verantwoorden 

waar een deel van het geld dat de 

internationale gemeenschap de 

Palestijnse Autorite it te r beschik

king heeft gesteld is gebleven. Hij 

heeft ook pr-fouten gemaakt en 

de rest van de wereld bijvoor

beeld onvoldoende duidelijk kun

nen maken waarom het ‘royale' 

aanbod van Sharons voorganger 

Barak helemaal niet zo royaal 

was. Daardoor is een deel van zijn

legitim iteit te r discussie komen 

staan. Zijn gezag is echter vooral 

afgenomen als gevolg van de 

Israëlische acties. De infrastruc

tuur van de Palestijnse Autorite it 

is grotendeels vernietigd en Arafat 

zelf is fysiek geïsoleerd. Op die 

manier is een politiek vacuüm 

ontstaan en dat blijkt bijzonder 

gevaarlijk, want daardoor groeit 

de invloed van de extremisten. 

Arafats gezag nog verder aantas

ten of hem zelfs van het politieke 

speelveld elimineren, bijvoorbeeld 

door hem te verbannen, zou de 

radicalisering aan Palestijnse zijde 

alleen maar stimuleren. In de stad 

Kalkilia heb ik gezien hoeveel 

bewoners hun huizen inmiddels 

hebben verlaten en hun winkels 

gesloten. De burgemeester 

behoort to t de gematigden. ‘Hoe 

kan ik de mensen kalmeren als ze
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door de muur niet eens meer bij 

hun eigen akkers kunnen komen?’, 

zei hij me.”

Nepdilemma
Het dilemma waarin Arafat zou ver

keren - de terroristen aanpakken en 

de steun van de bevolking verliezen, 

de terroristen ongemoeid laten en 

de steun van de internationale 

gemeenschap verliezen - is volgens 

Geert Wilders een nepdilemma: 

“ De Palestijnen hebben geen leider

schap. Arafat is corrupt en uitslui

tend in zijn eigen positie geïnteres

seerd. Uit een rapport van het IMF 

blijkt dat negenhonderd miljoen 

dollar aan internationale donaties 

buiten de boeken zijn gebleven en 

dat een bedrag van tweehonderd 

miljoen geheel verdwenen is. De 

internationale gemeenschap is cou

lant in het zoeken naar een oplos

sing, maar zou beter via de geld

kraan wat meer druk uitoefenen op 

Arafat, want wie betaalt, bepaalt. Als 

Arafat wordt gedwongen de macht 

te delen met een premier doet hij 

er alles aan die man geen enkele 

werkelijke autoriteit te bezorgen. 

Het is telkens hetzelfde gevecht, 

eerst met Abu Mazen, daarna met 

twee andere ‘Abu’s’ en nu met 

minister van Financiën en vice-pre- 

mier Salam Fayad. Arafat houdt het 

net zolang vol to t de premier volko

men gefrustreerd ontslag neemt. 

Ondertussen wordt er zo goed als 

niets gedaan om de zelfmoordacties 

van Harnas, de Islamitische Jihad en 

de Al Akza Brigade tegen te gaan. 

Hoe je het ook draait of keert: dat 

terrorisme moet toch eerst stop

pen om de vredesonderhandelingen 

kans van slagen te geven. Ik ben er 

geen voorstander van Arafat op de

één of andere manier te laten ‘kalt- 

stellen’, maar het wordt tijd dat hij 

een ceremonieel president wordt. 

De invloed van de extremisten 

groeit. W ij moeten de goede en 

gematigde krachten aan Palestijnse 

kant steunen, maar Arafat is daarbij 

een geweldige sta-in-de-weg.”

Liefst kamerbreed
De reis van de SP-delegatie was 

een studiereis, bedoeld om de par

tijleden overal in het land tijdens 

een reeks debatten over de achter

grond en de stand van zaken van 

het Israëlisch-Palestijns conflict 

beter te kunnen informeren. 

Volgens Van Bommel wil en kan de 

SP een actievere rol spelen in het 

vredesproces. “ De solidariteit met 

de Palestijnen en de kritische 

betrokkenheid bij de Palestijnse 

Autoriteit staan daarbij buiten kijf,

de zogeheten Tweede Intifadah diverse malen als bemiddelaar en gast

heer opgetreden voor kleinere vredesconferenties. “ Ik geef er daarbij de 

voorkeur aan samen met andere partijen acties te ondernemen in plaats 

van als SP alleen. Een goed voorbeeld is de motie Van Balen/Van Bommel 

over het Nederlandse beleid met betrekking to t Turkije. Ik heb toen 

direct zaken gedaan met de VVD, want als ik de liberalen eenmaal over 

de streep heb getrokken, volgen al die tussenliggende partijen in het 

politieke spectrum vanzelf wel. In het geval van het Israëlisch-Palestijns 

conflict heeft zelfs een kamerbreed aangenomen motie helaas vaak niet 

veel meer dan een symbolisch effect, maar het is belangrijk dat we con

creet invulling blijven geven aan onze betrokkenheid. Mensenrechten 

hebben nu eenmaal geen politieke kleur.”

Megafoondiplomatie
Geert Wilders is pessimistischer over de mogelijkheden die Nederland 

heeft om een actievere rol te spelen in het vredesproces. “ Nederland 

heeft, net als de overige leden van de Europese Unie, de neiging te veel 

aan ‘megafoondiplomatie’ te doen en de Israëli’s zijn daarvoor niet 

gevoelig. De Amerikanen pakken het subtieler aan en hebben daardoor 

meer succes. De Europese ambassadeurs konden er bijvoorbeeld niet 

toe besluiten, op welke dag ze een gezamenlijke inspectie van het veilig

heidshek zouden houden - een inspectie die ze van de Israëli’s dan weer 

niet zo mochten noemen en als bezoek dienden te typeren. De

"De Palestijnen hebben geen leiderschap. 
Arafat is corrupt en uitsluitend in zijn

eigen positie geïnteresseerd."

maar groepen die geweld gebrui

ken vallen daarbuiten. Solidariteit 

betekent niet: ‘Help ons bij onze 

gewapende strijd’. W ie daartoe 

oproept hoeft niet op de steun van 

de SP te rekenen.”

Van Bommel wil ook dat 

Nederland actiever bij het vredes

proces betrokken wordt. 

Tenslotte heeft Nederland tussen 

het ondertekenen van de Oslo 

Akkoorden en het uitbreken van

Amerikaanse veiligheidsadviseur Condoleeza Rice heeft wél een bezoek 

gebracht aan het hek, maar ook gedaan gekregen dat de Israëli’s de bar

rière op een aantal plaatsen hebben verlegd, zodat ze niet langer dwars 

door enkele Palestijnse dorpen liep. Wat Nederland ook doet, het zal 

altijd subsidiair moeten zijn aan acties van de Verenigde Staten of van het 

‘Kwartet’, want de VS zijn de enigen die werkelijk druk kunnen uitoefe

nen op Israël. Alle pogingen om de dialoog tussen de partijen gaande te 

houden zijn positief, maar onze rol daarin zal dus noodzakelijkerwijs 

nogal bescheiden dienen te zijn.”

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch

politiek 25



het gezicht

burgemeesterschap
Michiel van Haersma Buma, burgemeester van Leidschendam- 

Voorburg, werd op 18 april 1951, als jongste van twee kinde

ren, geboren in Terneuzen. Zijn vader was destijds beroepsmili

tair bij de Koninklijke Marechaussee en werd uitgezonden naar 

Zeeland om daar de zuidgrens met België te bewaken. De van 

oorsprong Friese familie verhuisde naar Terneuzen. Kort na zijn 

geboorte verhuisde de familie naar Den Haag, maar Zeeland zit 

hem nog steeds in het bloed.

Van Haersma Buma ontvangt ons in het fraaie stadhuis in Leidschendam, 

waar hij sinds mei 2002 burgemeester is van de samengevoegde gemeente 

Leidschendam-Voorburg. “ Ondanks dat we in 1953 al verhuisden naar Den 

Haag, heeft Zeeland me altijd aangetrokken. Het is een fantastische provin

cie. Je hebt daar het gevoel dat je op een eiland bent” , verklaart Van 

Haersma Buma zijn liefde voor Zeeland.

Vrijheid
Behalve het vaak verhuizen, heeft het beroep van Van Haersma Buma’s 

vader grote invloed op zijn jeugd. “ Ik zeg wel eens: ‘ik heb twintig jaar een 

militaire opvoeding gehad’. Helder en duidelijk. Dat wordt naarmate je 

ouder bent lastiger. Zeker in de laatste jaren dat ik thuis woonde, botste dat 

wel eens. Mijn vader had moeite met de omslag in de maatschappij die 

plaatsvond in de jaren zestig en zeventig. De rellen en opstootjes tijdens het 

huwelijk van koningin Beatrix vond hij shockerend. Het gezag was voor hem 

natuurlijk en dat ging toen wankelen. Hij kon dat moeilijk begrijpen en het 

leidde nogal eens to t heftige discussies.”

Ondanks de strenge opvoeding, groeiden de ‘jongens’ op met vrijheid. “ Er 

was binding én zelfstandigheid in ons gezin. Ik ging altijd mijn eigen gang, die 

ruimte kreeg ik ook van mijn ouders. Ik wilde per se naar een openbare 

middelbare school.”

Van Haersma Buma ging naar het Van Maerlandt Lyceum. “ Een heel goede 

school, maar ik wist van tevoren niet dat het een drilfabriek was. Echt een 

strenge school. Ik heb er dan ook lang over gedaan, acht jaar. Ik zeg altijd 

maar: om alle kennis grondig op te nemen” , lacht Van Haersma Buma. “Toen 

ik mijn examen uiteindelijk haalde, zei de oud-rector tegen me: ‘met jou 

wordt het niks’. Nou, dat liet ik me dus niet zeggen. Ik ging rechten stude

ren in Utrecht en haalde binnen anderhalf jaar mijn kandidaats.”

Bezig baasje

“ Mijn studietijd is heel waardevol geweest. Je leert veel over jezelf, je moet

zelfstandig zijn, je moet keuzes maken en kunnen omgaan met de vrijheid 

die je krijgt. Bovendien leer je veel mensen kennen. Ik heb mijn vrouw tij

dens mijn studietijd ontmoet. Sterker nog, we zijn in die periode getrouwd.” 

Van Haersma Buma ontpopt zich als een bezig baasje. Naast hard studeren 

vindt hij tijd om te hockeyen, in de studentenvereniging te zitten en te wer

ken. Onder meer als student-assistent strategische planning en werkinte- 

gratie op de universiteit van Utrecht, waar hij later zou gaan werken. “ Dat 

had ik zo niet gepland. Ik wilde absoluut aan de juridische kant van steden

bouwkundige ontwikkeling gaan werken. Helaas bleek daar geen droog 

brood in te verdienen. Het was lastig een baan te krijgen. Op de universi

teit wisten ze dat en ik kon aan de slag op de afdeling strategische plan

ning.” Uiteindelijk bleef Van Haersma Buma tien jaar op de universiteit van 

Utrecht werken en bekleedde hij diverse functies.

Erfelijk bepaald
Bloed kruipt waar het niet gaan kan en het burgemeesterschap lonkte.“ Het 

kriebelde om burgemeester te worden. Dat moet haast wel erfelijk bepaald 

zijn.Veel van mijn voorvaderen en familieleden zijn burgemeester geweest. 

Tegen mijn echtgenote zei ik altijd:‘ik weet niet wanneer het gebeurt, maar 

het gebeurt. Hou er rekening mee’.” Van Haersma Buma was toen al enige 

tijd actief in de politiek, voor D66 in Nieuwegein, waar hij toen woonde. “ In 

het jaar dat het kabinet Den Uyl/Van Agt sneuvelde en Van Agt metTerlouw 

doorging, ben ik daarmee gestopt. De koers die toen gevaren werd, daar 

kon ik me niet in vinden. Ik ben overgestapt naar de VVD.”

In juli 1986 werd Van Haersma Buma burgemeester van Markelo, een 

gemeente met zevenduizend inwoners.“ Een fantastische tijd. Je gaat van een 

enorme organisatie naar een kleine gemeente waar veel moest gebeuren. 

Mouwen opstropen en aan de gang gaan. Werken in zo’n gemeente is voor

al mensenwerk. Geweldig.”

Van Haersma Buma bleef tien jaar in Markelo. “We hadden inmiddels ook 

drie kinderen (een dochter en twee zonen - red.) en Markelo is een goede, 

veilige omgeving om op te groeien. In 1989 werd de jongste ziek, hij kreeg 

leukemie. Dat was voor ons een signaal: alle ambities aan de kant, eerst hier 

doorheen komen. Dat ziekteproces heeft zo’n vijf jaar geduurd, gelukkig is 

hij helemaal genezen. Het relativeert je bestaan en dat is to t de dag van van

daag zo gebleven.”

Uitdaging
Ondertussen raakte Van Haersma Buma betrokken bij de asielzoekerspro- 

blematiek. “ In Markelo werd ik geconfronteerd met de spoedvestiging van 

een asielzoekerscentrum. Er ging daarmee van alles mis, een behoorlijke uit-
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erfelijk bepaald'
daging om dat to t een goed einde te brengen. Ik ben uiteindelijk als 

bestuurslid het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ingerold en 

dat doe ik nog steeds. In die tien jaar heb ik alles meegemaakt wat je kunt 

meemaken. De omslag van de ‘knuffelaanpak’ naar de verharding van nu. Het 

probleem is: het is handel geworden, mensenhandel. Dat willen we niet, dus 

je wordt streng voor iedereen die hier op economische gronden wil 

komen. Dat heeft het voordeel dat echte vluchtelingen een betere kans 

hebben hier te kunnen blijven.”

In 1996 wordt Van Haersma Buma burgemeester in Voorburg. “ Ik dacht: hè, 

hè, ik ben van die herindelingen af, want daar zat ik midden in in Twente. 

Maar ik kom hier en een collega uit Wassenaar zegt:‘nou, da’s mooi dat je 

hier bent, ze zijn hier net begonnen’. Door die herindeling leerde ik de 

gemeenschap van Voorburg wel meteen goed kennen. Daarnaast liep ook 

het project Sijtwende, de tweede toegangsweg naar Den Haag. Een fantasti

sche ervaring met veel bestuurlijke uitdaging en contacten met inwoners.”

Centralisme
“ In die tijd is de VVD over de herindeling rondom Den Haag to t op het bot 

toe verdeeld geraakt, alles werd in het openbaar uitgevochten. Dat heeft de 

VVD veel schade toegebracht. Wel frappant is dat je ondanks de inhoudelij

ke meningsverschillen, toch met elkaar kunt blijven werken.”

Sinds het voorjaar van 2002 is Van Haersma Buma voorzitter van de 

bestuurdersvereniging van de VVD, een orgaan waarin alle VVD-bestuursle- 

den, zo’n 2200, in het land in verenigd zijn. Een club die volgens hem wel 

opgeschud mocht worden. “ Dat hebben we ook gedaan, vooral inhoudelijk 

zoeken we steeds vaker de discussie. Zoals over de gekozen burgemeester, 

waarbij de meningen fel verdeeld zijn. Maar ook ‘het huis van Thorbecke’ 

vraagt om groot onderhoud. De wereld om ons heen is veranderd, het cen

tralisme is toegenomen, het lokale gezag is uitgehold, Europa is erbij geko

men. Er moet gepraat worden over de verhoudingen tussen gemeenten, 

provincies, kaderwetgebieden en Europa. De VVD-belangen moeten geza

menlijk worden uitgedragen en dat lukt je alleen als er contacten zijn, als er 

gepraat wordt met elkaar. Dat zien wij als onze opdracht.”

Altijd weer die uitdaging zoeken, problemen willen aanpakken, niet stil kun

nen zitten. Is Van Haersma Buma een workaholic? “ Ik moet bewegen. Net 

iets anders bedenken, creatief zijn. En het burgemeesterschap is ook geen 

baan van negen to t vijf. Laten we het er maar op houden dat ik vrij ben als 

ik niet werk."

Tekst: Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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'DeW D zoekt de 
discussie te weinig'
Te weinig debat, te weinig nieuwe ideeën, fossiel, te veel naar 

binnen gericht, elitevorming, alleen tijdens verkiezingen naar 

buiten tredend, het contact met de realiteit verloren, te veel 

bestuurlijk opererend. Een aantal van de harde conclusies uit 

het rapport Idee voor Structuur, over het functioneren van de 

VVD. Het rapport is op verzoek van het hoofdbestuur van de 

VVD gemaakt door de commissie Van Zanen. Politiek! sprak 

met een tweetal commissieleden, Arno Korsten en Mieke 

Geeraedts, over de toekomst van de VVD.

“ De functies van politieke partijen 

zijn vrijwel in heel West-Europa 

geërodeerd” , stelt Korsten, hoogle

raar aan de Open Universiteit 

Nederland en de Universiteit 

Maastricht. “ De zaken die genoemd 

worden, gelden niet alleen voor de 

VVD. In zijn algemeenheid kun je 

stellen dat er binnen politieke par

tijen te weinig inhoudelijke discus

sie is en er geen verschil gemaakt 

wordt tussen partijen. De partijen 

produceren te weinig oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen. 

Iets dat ook opgaat voor de VVD. 

Binnen de partij groeide dan ook 

het besef dat er iets moest gebeu

ren en daarom hebben wij, onder 

voorzitterschap van Jan van Zanen 

(sinds november vorig jaar partij

voorzitter van de VVD - red.), dit 

rapport geschreven.”

De commissie werd vorig jaar 

maart opgericht en had de zware 

taak al in september zijn conclusies 

voor te leggen aan het hoofdbe

stuur. De commissie liet er geen 

gras over groeien, ontwikkelde een 

visie en sprak daarover met veel 

mensen. “ U it al die gesprekken 

kwam vrijwel hetzelfde: de VVD is 

ingeslapen en staat ver van de kie

zer af” , vertelt Geeraedts, Statenlid 

voor de VVD in Noord-Brabant en 

advocaat in ‘s-Hertogenbosch.

Frisse ideeën
Het resultaat van de conclusies uit 

het rapport is al enige tijd pijnlijk 

voelbaar binnen de VVD. “ Het aantal 

leden is teruggelopen en de verkie

zingen van 2002 en 2003 hebben 

niet gebracht waar op gerekend 

was” , vervolgt Geeraedts.“ De vraag 

is dus: hoe dicht je het gat met de
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kiezers? Hoe versterk je de positie 

van de WD? Om daar antwoord op 

te geven, moet je eerst onderzoe

ken wat er niet goed gaat en waar 

verbeteringen kunnen worden aan

gebracht.”

"De W D  is in de loop der jaren te 

veel een onzichtbare partij gewor

den” , meent Korsten. “ Toen 

Fortuyn opkwam, ging hij aan de 

haal met onze sterke standpunten. 

Dat hebben we laten gebeuren. 

Mede omdat er vanuit de partij en 

dus ook vanuit de partijfracties, 

weinig frisse, nieuwe ideeën komen. 

De ‘denktankfunctie’ van de partij is 

zwak ontwikkeld. De VVD zoekt de 

discussie te weinig.”

Er zijn volgens de commissie drie 

pijlers waarop een partij rust. 

Korsten: “ De eerste is zorgen voor 

aansprekende, ervaren personen 

die fungeren als het gezicht van de 

partij. Ten tweede is het belangrijk 

een goed beeld neer te zetten van 

de partij, het moet duidelijk zijn 

waar de VVD voor staat, wat het 

‘imago’ is. Het derde punt is de 

inhoud. Dat is het belangrijkste 

punt; met standpunten en een visie 

op de toekomst onderscheid je je 

van andere partijen. Je alleen op 

personen laten voorstaan is op den 

duur niet genoeg. Om met een ori

ginele visie te komen, moet er heel 

goed worden nagedacht en moet er 

meer geproduceerd worden dan 

oneliners. De VVD produceert de 

laatste jaren te weinig goede verha

len over de toekomstige ontwikke

ling op tal van terreinen. De VVD 

zet de toon in het land niet meer 

voldoende. Dat moet veranderen.”

Ambtenaren

Vooral de Tweede-Kamerfractie 

krijgt er van langs in het rapport.

“Tweede-Kamerleden zijn mede verantwoordelijk voor de inhoud, maar ze 

houden zich vaak te veel bezig met details van de wetgeving en het werk 

van ambtenaren” , stelt Geeraedts. “ Het veelgehoorde argument dat ze 

geleefd worden door de papierwinkel en daardoor geen tijd hebben voor 

andere zaken, vind ik niet erg sterk. Het zit hem in de rolopvatting, priori

teiten leren en willen stellen. Kamerleden zijn ambtenaren geworden, in 

plaats van volksvertegenwoordigers met oog voor de samenleving."

Korsten stelt het nog scherper. “We zijn een voetnotendub geworden. 

Waar is de visie, waar zijn de originele ideeën? Waarom verzamelen men

sen uit de partij, ook Kamerleden, geen mensen uit de praktijk om zich 

heen, die als denktank fungeren? Een politicus als Frits Bolkestein deed dat

van gemerkt. Onze bedoeling is te 

prikkelen to t in alle geledingen van 

de VVD. Ook op provinciaal en 

lokaal niveau: het zijn de gemeente

besturen, de Kamercentrales en de 

afdelingen die hierbij een grote rol 

kunnen spelen. Juist op lokaal 

niveau kom je in gesprek met de 

burger. Laat die rapporten dus 

soms voor wat ze zijn en ga met 

mensen praten. Ik spreek uit erva-

"De W D  is in de loop der jaren te veel 
een onzichtbare partij geworden"

wel en je ziet dat juist hij degene was die met vernieuwende gedachten 

kwam en met inhoud bezig was. Als er debat ontstaat gaat een partij leven. 

Je hebt wat te vertellen, mensen luisteren naar je, praten mee.”

Slimme debatten
Dat klinkt plausibel, maar debatteren alleen maar om het debatteren, is 

toch ook niet de bedoeling? “We moeten werkgroepen formeren en slim

mere debatten voeren die ook wat opleveren” , reageert Korsten. “ Over 

een goed onderwerp, iets dat speelt binnen de samenleving.Vorm rond dat 

onderwerp een commissie die vooral niet alleen uit politici bestaat. Betrek 

er mensen uit de praktijk bij, mensen met ervaring en kennis van de mate

rie. Binnen de VVD zijn er genoeg mensen te vinden die willen meedenken. 

Maak gebruik van de rapporten uit deTeldersstichting en voer goede debat

ten. Zo kom je met nieuwe oplossingen en dus een scherpere politieke her

kenning. Mensen weten weer waar je als partij voor staat.”

“Alleen maar dingen roepen, is natuurlijk niet goed” , haakt Geeraedts in. 

“ Doe er vervolgens iets mee en communiceer dat ook. Hoe vaak is het niet 

zo dat iemand een spectaculaire visie ontvouwt en dat je er vervolgens 

nooit meer iets van hoort? Laat ook zien wat je hebt bereikt en waar je 

mee bezig bent.”

Breed uitdragen
Volgens Geeraedts is een omslag in de partij alleen mogelijk als iedereen 

binnen de VVD zich achter dit rapport schaart en de conclusies onder

schrijft. “ Hoewel het rapport op de Algemene Ledenvergadering in novem

ber wel goed is ontvangen en wordt ondersteund door het hoofdbestuur, 

vind ik het teleurstellend dat we nauwelijks reacties hebben gekregen. Ik 

vraag me ook af of mensen het überhaupt hebben gelezen. Ik vind dat het 

hoofdbestuur dit breed moet uitdragen en daar heb ik to t nu toe weinig

ring als Statenlid. Ondanks de ber

gen papier op mijn bureau slaag ik 

er in veel de straat op te gaan en 

te proeven wat er leeft.”

Korsten beaamt dat er vooral een 

taak ligt voor het hoofdbestuur. 

“ Zij moeten het bespreken met de 

politieke leiding en met 

Kamerleden. Stel ze maar kritische 

vragen: wat heb jij de laatste tijd 

aan visie ontplooid, wat lezen we 

van jou? Verder moet er een imple

mentatieplan komen. Hoe gaan we 

hiermee om? Wat zijn de mogelijk

heden? Binnen het rapport staan 

voldoende suggesties. Soms moet 

je mensen even bij de hand nemen 

om een verandering te bewerkstel

ligen. En die verandering is keihard 

nodig, daar zijn we heilig van over

tuigd, en de partij en het hoofdbe

stuur met ons. De VVD moet met 

meer nieuwe voorstellen en ideeën 

op diverse beleidsvelden komen. 

Dat is de kern.”

Tekst: Monique van Diessen 

Fotografie: Henk van Esch
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Geen kille financiers
'Werk, werk, werk', een oud credo van de VVD, is weer hoogst 

actueel, vindt Tweede-Kamerlid en vice-fractievoorzitter Bibi 

de Vries. "Werkeloos zijn is een drama'/ ervaart zij in haar 

omgeving. Om de economie weer op orde te krijgen en ieder

een aan een baan te helpen zijn loonmaatregelen en ingre

pen in de WAO onvermijdelijk."lnderdaad, soms zijn dat pijn

lijke operaties. Ik zat eens bij een gesprek tussen een 

arbeidsdeskundige en een bouwvakker die gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt was. Hij had last van zijn rug. De arbeids

deskundige adviseerde hem ander werk te zoeken. Zegt de 

bouwvakker dat hij dat niet wil. Dan vraag ik me af of wij daar 

nog iets in te zeggen hebben. Want wie betaalt nu eigenlijk 

zijn WAO? Dat ligt gevoelig, ik weet het, maar om ons sociale 

zekerheidsstelsel toekomstbestendig te houden moeten we 

de bestaande regelgeving tegen het licht houden."

“ Z it mijn haar wel goed? Staat er 

niet ergens een vreemde lok 

omhoog?” Terwijl Bibi de Vries met 

haar vingertoppen op de tast haar 

kapsel modelleert, vraagt ze aan 

haar persoonlijk medewerkster of 

ze zo wel op de foto kan. Sinds ze 

voorzitter is geworden van werk

geversorganisatie ANKO, de 

Algemene Nederlandse Kappers 

Organisatie, heeft ze méér met 

haar dan daarvoor, vertelt ze in een 

gesprek dat ze voorafgaand aan de 

fotosessie met ons heeft. Het 

onderhoud moet gaan over het 

Sociaal Akkoord, maar Bibi de Vries 

belicht graag nog twee andere 

zaken waar haar hart ligt, het vice- 

voorzitterschap van de VVD-fractie 

en het voorzitterschap van de 

ANKO. Lachend wijst ze naar een 

zogenaamde ‘kapperskop’ die 

boven op de kast in haar ruimbe

meten werkkamer staat. De plastic dameskop is getooid met zwart haar 

waarop kappersleerlingen hun knipkunsten bijschaven. “Van politici wordt 

altijd beweerd dat ze ver van de werkelijkheid opereren, dat ze in de 

Haagse kaasstolp blijven zitten” , vertelt De Vries. “ Door deze nevenfunctie 

krijg ik een goed beeld van wat er in het midden- en kleinbedrijf gebeurt. 

Ik hou voeling met kleine ondernemers. Kappers vormen een goede afspie

geling van de mkb’ers. Ze hebben, net als andere ondernemers, allemaal 

met de ziektewet te maken, met WAO en AOW. Doordat ik de branche in 

woord en daad vertegenwoordig, krijg ik een degelijk beeld van de proble

matiek in het mkb. Ik profiteer van een stukje bevruchting tussen praktijk 

en politiek.”

Dualisme

Sinds Jozias van Aartsen voorzitter van de WD-ploeg in de Tweede Kamer 

is, staat Bibi de Vries hem terzijde als vice-voorzitter. Een combinatie die in 

de ogen van De Vries ideaal is. “Jozias komt uit het ambtelijk leven, ik uit 

het bedrijfsleven. Hij is acht jaar minister geweest, ik was fiscalist en werk

te to t 1994 in een belastingadviespraktijk.We vullen elkaar perfect aan.” De 

Vries kenschetst Van Aartsen als ‘een sterke fractievoorzitter met visie en 

een ontspannen houding naar het kabinet’. “Jozias heeft de dualistische 

houding ingevoerd. Dat is heel gezond! Het is de dood in de pot als je niks 

meer zegt, of mag zeggen. Die les hebben we toch wel kunnen leren.Tot op 

heden heeft het dualisme ons veel opgeleverd - Jozias werd bijvoorbeeld 

politicus van het jaar. Het dualistisch optreden van onze fractie zorgt 

ervoor dat het debat terugkomt in de politiek.”  Dat het dualisme ook aan 

de basis ligt van onvrede tussen Van Aartsen en Zalm wil er bij Bibi de Vries 

niet in. “ Gerrit is vice-premier en partijleider. Jozias is fractievoorzitter. 

Allebei vervullen ze hun eigen rol uitstekend. Er is veel geschreven over 

wat er tussen die twee zou zijn. Ik kan je zeggen: het loopt goed!”

Takenpakket

Bibi de Vries heeft drie aandachtsgebieden uit het Sociaal Akkoord onder 

haar hoede: de WAO, de AOW  en de pensioenen. Een relatief klein taken

pakket, geeft ze aan. “ Het is traditie binnen de VVD dat de vice-voorzitter 

een beperkte portefeuille krijgt.” Wellicht gering in omvang, maar wel een 

portefeuille die enkel slecht nieuws brengt, toch? De Vries veert op: 

“Welnéé. Dat is een negatieve benadering. Daar doe ik niet aan mee. Wat 

we uiteindelijk willen bereiken met maatregelen als loonmatiging en beper

king van de WAO is immers positief. Iedereen, mensen met en zonder 

baan, moet er op den duur beter van worden. Kijk, we hebben met een 

aantal punten te maken. Allereerst staat de economie er slecht voor. De
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blijft dalen, omdat onze lonen te 

hoog zijn. We zouden onze staats

schuld moeten aflossen, waar ook

met de bonden en die moeten zich 

daar dan ook aan houden. Want als 

de afspraken in het Sociaal 

Akkoord niet worden nageleefd

loos zijn is een drama.”

Het beeld dat de bezuinigingsmaat

regelen in het Sociaal Akkoord 

vooral de lage en middeninkomens

zo’n mooie VVD-kreet uit de jaren 

negentig, die precies aangeeft wat 

we willen. Ons verzekeringsstelsel 

is te ‘pamperend’ geweest. De

dit kabinet overigens niet aan toe

komt. En tenslotte werken er te 

weinig mensen: boven 55 jaar 

werkt nog maar 37 procent en 

boven 60 jaar een schamele 14 

procent. Dat alles zorgt ervoor dat 

onze economie stokt. Die moet 

weer gaan draaien. Vandaar de nul

lijn voor lonen. Die is afgesproken

hebben we een héél groot pro

bleem.” De Vries bestrijdt dat het 

de VVD alleen gaat om de cijfers. 

“ We worden wel eens weggezet 

als kille financiers, maar daarachter 

zit een drijfveer, een compassie 

met mensen die wel willen, maar 

niet kunnen werken. Ik ervaar het 

in mijn eigen vriendenkring: werke-

treffen, wijst De Vries stellig af. 

“ Het is niet zo dat dit kabinet de 

mensen pakt die het armst zijn; 

iedereen gaat er gemiddeld op ach

teruit. Voor ons te lt dat mensen 

keuzes moeten maken. Tenzij het 

écht niet anders kan, gaat ‘de 

warmte van een baan boven de 

kilte van een uitkering’. Da’s weer

sociale verzekeringen zijn uit hun 

voegen gegroeid. Het moet nor

maal zijn dat je werkt: wij willen 

een participatiestaat.”

Toekomstbestendig

Het aantal W AO’ers moet in 2015 

teruggebracht zijn van bijna een 

miljoen naar 675.000. Om dat te
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bereiken dient de regelgeving tegen 

het licht gehouden te worden, 

vindt De Vries. “We moeten ons 

sociaal zekerheidssysteem toe- 

komstbestendig houden. De regel

geving is in mijn ogen niet prikke

lend genoeg. Zodra mensen in een 

reïntegratieproces zitten, komt er 

weinig meer uit, zo blijkt in de 

praktijk. Ik vind dat we moeten uit

gaan van wat iemand nog kan en 

dat dan ook moet doen. Maar ze 

moeten het zélf doen. Dat is een 

cultuuromslag. Wie kan werken, 

moet werken. Alleen als iemand 

echt niet meer kan, dan doen we

daar niet moeilijk over, dan krijgt 

die persoon WAO. Want werken, 

wat is daar mis mee?”

Toch gaan er ook stemmen op om 

voorlopig te wachten met ingrepen 

in de WAO. Partijgenoot en SER-lid 

Robin Linschoten adviseert het 

kabinet om ‘dit kasplantje maar 

even te laten groeien’. Bibi de Vries 

kent die geluiden. Ze is het er niet 

mee eens. “ De WAO-instroom 

neemt af, dat is positief. Maar wil je 

de regeling degelijk houden, dan 

dienen we nu in te grijpen.” 

Ingrepen moeten volgens De Vries 

onder meer geschieden bij bepaal-

"Tenzij het écht niet anders 
kan,gaat'de warmte 

van een baan boven de 
kilte vaneen uitkering'."

de doelgroepen binnen de WAO, zoals jonge vrouwen. “ Het aantal jonge 

vrouwen in de WAO stijgt dramatisch. Ik wil graag weten wat daar achter 

zit. Neem als voorbeeld een jonge vrouw van 25 jaar. Ze heeft twee kinde

ren, een hoge hypotheek en wordt ziek. ‘Ja’, zegt de verzekeringsarts, ‘deze 

mevrouw is inderdaad ziek’. Maar verder dan de medische kant mag hij met 

de huidige wetgeving niet kijken. Hij mag niet doorvragen. Dat zou aange

past moeten worden. Gelukkig is minister De Geus daar mee bezig.”

Transparantie

Net als voor de WAO staat ook bij de AOW  en de pensioenen de toe- 

komstbestendigheid centraal. Bibi de Vries: “ Om de AOW  veilig te stellen, 

moet de staatsschuld rond 2025 afgelost zijn. En voor de pensioenen is 

vooral transparantie belangrijk. Mensen moeten makkelijk te weten kunnen 

komen hoeveel pensioen ze later precies krijgen, hoe het zit met premie- 

teruggave, met indexering en met de premiestelling. Voor ouderen is dat 

een heel emotioneel thema. Belangrijk is dat de solidariteit tussen jongeren 

en ouderen overeind blijft. Godzijdank is de pensioenwereld eindelijk in 

beweging gekomen. De VVD zal een dialoog tussen politiek en pensioen

fondsen blijven stimuleren.”

Aan het eind van het gesprek komt Bibi de Vries weer even terug op het 

mkb:“ Er wordt wel eens vergeten dat daar het geld wordt verdiend. Bij de 

werkgevers zit een enorme gedrevenheid. Zij werken berehard, daar mag 

wel eens wat meer waardering voor zijn. Gelukkig kan dit kabinet straks 

afgerekend worden op het verminderen van allerlei regeltjes waaraan 

ondernemers moeten voldoen. De papierwinkel voor zelfstandigen moet 

met een kwart afnemen. Op onze website www.minderregels.nl kan over

dadige en tegenstrijdige regelgeving gemeld worden. Het kabinet moet 

daarmee aan de slag, zodat ondernemers weer echt kunnen ondernemen. 

Dat de kapper weer kan kappen. Dat is goed voor onze economie. En zo 

is het verhaal rond.”

Tekst: AdrivanEsch 

Fotografie: Hansvan Asch
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achtergrond

'Onnodige regels leiden tot 
burgerlijke ongehoorzaamheid'

Bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg en burgers: ieder

een wordt tegenwoordig geconfronteerd met steeds meer 

regels en wetten die de samenleving in goede banen zouden 

moeten leiden. Deze ontwikkeling leidt tot enorme stapels 

papierwerk en een grote administratieve lastendruk. In het 

VVD-verkiezingsprogramma van 2003 staat de ambitieuze 

doelstelling het aantal regels en de administratieve lasten de 

komende vier jaar met 25 procent te verminderen. Het uitein

delijke regeerakkoord tussen VVD, CDA en D66 bevat hetzelf

de voornemen. Vorig jaar heeft de VVD de campagne Minder 

Regels gelanceerd, die onnodige, strijdige en onuitvoerbare 

regels uit de samenleving moet verbannen.

“ Minder regels en wetten en het 

verlagen van de hieruit voortvloei

ende administratieve lasten was 

een belangrijk punt uit ons verkie

zingsprogramma” , vertelt VVD- 

kamerlid Charlie Aptroot, één van 

de initiatiefnemers van de campag

ne, die inmiddels in volle gang is. 

“ N iet voor niets zijn we met dit 

punt de verkiezingen ingegaan. 

Gelukkig hebben we het een 

belangrijk onderdeel kunnen 

maken van het regeerakkoord en 

hanteert het kabinet nu het motto 

‘Meedoen, meer werk, minder 

regels’.Te veel regels zijn niet alleen 

belemmerend voor het bedrijfsle

ven, maar ook voor de overheid, 

het onderwijs en de gezondheids

zorg.”

Starters
“ De VVD-fractie is ervan over

tuigd dat als de hoeveelheid regels 

vermindert, het aantal startende 

bedrijven toeneemt en uiteindelijk 

de hele economie aantrekt” , aldus 

Aptroot. “ Nederland loopt ernstig 

achter op andere Europese landen 

wat betreft het aantal starters. 

Deze achterstand moet de 

komende jaren hoognodig worden 

ingehaald. Minder regelgeving voor 

het bedrijfsleven zorgt ervoor dat 

bedrijven kunnen groeien en het 

aantal starters sterk toeneemt. 

Hoewel lang niet alle starters het 

redden, zijn ze voor de toekomst

van onze economie essentieel. In 

veel familiebedrijven bestaat 

bovendien grote twijfel of een vol

gende generatie het bedrijf zal 

voortzetten. Die twijfel wordt 

bijna altijd veroorzaakt omdat 

ondernemen in Nederland lastig 

en niet meer leuk is. ‘Waarom?’, 

vraag ik vaak aan ondernemers. 

Het antwoord is steevast: ‘Omdat 

we door de vele regels worden 

betutteld en zo veel tijd bezig zijn 

met boekhouden voor de over

heid dat we nauwelijks nog kun

nen ondernemen’.”

Campagne
Voor de campagne Minder Regels 

heeft Aptroot in oktober 2003 de 

website www.minderregels.nl 

gelanceerd, waarop mensen hun 

klachten kwijt kunnen over regel

en lastendruk. Verder bestaat de 

campagne uit een vierstappenplan. 

De komende tijd staat het verder 

inventariseren en aanpakken van de 

problemen in het bedrijfsleven cen

traal, volgen (semi)overheidssecto- 

ren als onderwijs en zorg. De 

derde stap is het verzamelen van 

klachten van burgers. Het inventa

riseren van de knelpunten tussen 

overheden en instellingen onder

ling en de aanpak hiervan vormt 

de laatste stap van de campagne, 

die over vier jaar moet zijn vol

tooid. Aptroot heeft het afgelopen 

jaar bedrijven en belangenorgani

saties bezocht om te horen wat 

de belangrijkste klachten zijn. 

Koninklijke Horeca Nederland, de 

Raad voor de Detailhandel, de 

Bovag en de Koninklijke Neder

landse Slagersorganisatie zijn 

slechts enkele voorbeelden van de 

talloze organisaties waar hij inmid

dels is langsgeweest.

Duizenden meldingen

Aptroot erkent dat de inventarisa

tie van klachten veel werk ople

vert. “We hebben inmiddels globaal 

door de vele duizenden meldingen 

van klachten heen gelezen en geke

ken. Op basis hiervan hebben we 

zeventien eerste voorstellen voor 

het bedrijfsleven gepresenteerd. De 

komende tijd komen we nog met 

een nieuw pakket voorstellen. 

Vooralsnog heeft het bedrijfsleven 

prioriteit gekregen, omdat daar de 

meeste klachten vandaan komen." 

Eén van de zeventien concrete 

voorstellen die de VVD vorig jaar 

heeft gedaan, is het afschaffen van 

de Wet Samen. “ D it voorstel is 

door het kabinet uitgevoerd” , aldus 

Aptroot. “ De wet bepaalde dat 

bedrijven de etnische achtergrond
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van hun medewerkers moesten 

registreren. Zij moesten ook bij

houden op welk niveau allochtone 

personeelsleden werkten en welke 

maatregelen werden genomen om 

evenredigheid van allochtonen te 

bevorderen. D it discriminerende 

beleid had geen enkel positief 

effect. Dankzij de afschaffing van de 

wet hoeven bedrijven sinds I janu

ari 2004 de etnische afkomst van 

medewerkers niet meer te regis

treren.”

Illusie

De veel geuite wens om door het 

uitbreiden van regelgeving zaken 

op economisch en maatschappelijk 

terrein beter in de hand te houden, 

noemt Aptroot een ‘illusie’. Hij 

vindt de rampen in Volendam en 

Enschede hiervan een goed voor

beeld. “ Deze rampen zouden nooit 

zijn gebeurd als er niet zo ver

schrikkelijk veel onnodige en over

bodige veiligheidsregels waren. Alle 

betrokkenen zagen hierdoor door 

de bomen het bos niet meer. Hoe 

minder regels er zijn, hoe makkelij

ker ze te handhaven zijn. Alleen de 

basisveiligheidsregels zijn nodig. 

Zowel in Volendam als in Enschede 

hebben de betrokkenen zich niet 

aan alle bestaande regels gehou

den, dus ook niet aan de belangrij

ke. De overheid heeft bovendien 

onvoldoende gecontroleerd of ze 

werden nageleefd.”

Te veel regels leiden volgens 

Aptroot niet alleen to t moeilijkhe

den bij de handhaving ervan, maar 

ook to t ‘burgerlijke ongehoor

zaamheid’. “ Mensen weigeren zich 

vaak aan regels te houden waarvan 

ze het nut niet inzien.”  Hij noemt

specifieke CAO-bepalingen, waar

mee hij tijdens zijn in 2000 beëin

digde loopbaan als ondernemer 

werd geconfronteerd, als voor

beeld. “ In de CAO van onze bran

che stond dat de bedrijfstijd tussen 

acht uur ‘s ochtends en zes uur ‘s 

avonds moest liggen. Op een gege

ven moment merkte ik dat ver

schillende medewerkers vroeger 

naar het bedrijf kwamen om de 

files in de Rotterdamse ochtend

spits voor te zijn. Zij vonden het 

ook fijn ‘s avonds eerder naar huis 

te gaan. Om aan hun wensen tege

moet te komen, heb ik een vroege 

ploeg en een late ploeg gefor

meerd. De eerste ploeg bestond 

uit medewerkers die wilden wer

ken van ‘s ochtends halfacht to t ‘s 

middags vier uur, de tweede ploeg 

startte om halftien in de ochtend 

met werken om na de ochtendspits 

te kunnen komen. Hiermee hield ik 

me als werkgever niet aan de 

regels, maar ik heb wel samen met 

mijn medewerkers op een goede 

manier eigen verantwoordelijkheid 

genomen. Als er minder regels zijn, 

worden mensen meer gedwongen 

over belangrijke dingen na te den

ken en deze verantwoordelijkheid 

zelf te nemen. Hierdoor verbetert 

hun gedrag. Nu bevinden ze zich 

nog in een vicieuze cirkel, omdat er 

nog overbodige regels bestaan. De 

politiek moet proberen deze cirkel 

te doorbreken. Zij moet mensen, 

werkgevers en werknemers meer 

vertrouwen en meer verantwoor

delijkheid geven. Dan krijgen ze 

ook weer vertrouwen in de poli

tiek. In het verleden is het te vaak 

gebleven bij mooie beloften.”

Tekst: BartManders 

Fotografie: Hans van Asch
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maatschappij

Orgaandonatie: 
verplicht kiezen

Nederland heeft sinds 1998 een Wet op de Orgaandonatie 

(WOD). De wet werd destijds ingevoerd omdat er een groot 

tekort aan donororganen was. Minister Borst hoopte dat 

meer mensen hun organen na hun dood beschikbaar zouden 

stellen voor transplantatie. Voordat de wet werd ingevoerd, 

konden mensen aangeven orgaandonor te willen zijn door 

het invullen van een donorcodicil, dat verkrijgbaar was op bij

voorbeeld postkantoor en bibliotheek. De wet heeft echter 

niet het gewenste resultaat gehad; er zijn zelfs minder orga

nen beschikbaar dan voorheen.

In Nederland heeft iedereen een 

registratieformulier gekregen, 

waarop mensen konden invullen of 

ze al of geen donor wilden worden 

(zie kader). In de praktijk blijkt dat 

er maar weinig mensen zijn die dat 

formulier hebben ingevuld. In 

België wordt gewerkt met een 

omgekeerd systeem: alleen indien 

je geen organen w ilt afstaan, moet 

je dit bij de gemeente laten regis

treren. Amper 190.000 Belgen, 

minder dan twee procent, hebben 

dit effectief gedaan. Volgens de Bel

gische volksvertegenwoordiger 

Yolande Avontroodt is het Belgische 

systeem beter dan het Neder

landse. “ Tijdens hun leven denken 

weinig mensen aan de mogelijkheid 

dat ze vroegtijdig komen te overlij

den. Ze gaan dus vaak niet naar het 

gemeentehuis om duidelijk te laten 

akteren dat zij donor willen zijn. 

Indien een dergelijk document 

nodig is om donor te kunnen zijn, 

heeft dit to t gevolg dat zeer weinig 

mensen donor zullen zijn. In België 

ben je donor tenzij je je ertegen 

verzet. Dat maakt dat slechts weinig 

mensen zich verzetten, dus dat er 

meer mogelijkheden zijn inzake 

transplantatie” , stelt ze. Ook heb

ben mensen nog steeds het laatste 

woord over hun eigen lichaam. 

“ Mensen hebben zelfbeschikkings

recht. Wie faliekant tegen is, zal bij 

de gemeente melden dat men geen 

donor wil zijn. Alle rechten zijn dus 

gevrijwaard. Wie zijn organen ter 

beschikking wil stellen, heeft uiting 

gegeven aan zijn zelfbeschikkings

recht door zich niet uitdrukkelijk te 

verzetten.”

W erkt niet
Tweede-Kamerlid Jelleke Veenen- 

daal (W D ) beaamt dat de Wet op 

de Orgaandonatie niet werkt. “ Er 

was verwacht dat ontzettend veel 

mensen zich zouden registreren, 

maar dat is niet uitgekomen. Ik

denk dat dat deels komt doordat 

je eenmalig een formulier krijgt 

toegestuurd en daarna nooit meer 

iets hoort” , zegt ze. “ Het rode 

donorcodicil zag je iedere keer

staan als je bijvoorbeeld het post

kantoor bezocht en daardoor 

werd je er keer op keer aan herin

nerd.”

Toch is het Belgische systeem voor 

haar ook geen optie. “ Wanneer je 

dat systeem zou invoeren, zouden 

de donortekorten in één klap opge

lost zijn. Maar ik vind dat er een 

naar sfeertje omheen hangt. Ik krijg 

bijna het gevoel dat je iemand een 

loer draait. Niet-beslissers moeten 

ook beschermd worden.”

Maar zouden niet-beslissers niet de 

verantwoordelijkheid moeten heb

ben om wél een keuze te maken? 

En als ze toch niet willen beslissen, 

dat er dan vóór hen wordt beslist?
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“ Met dat eerste ben ik het zeker 

eens. Je zou wensen dat iedereen 

de verantwoordelijkheid neemt om 

de last van deze beslissing van zijn 

nabestaanden af te nemen. Ik vind 

dat je moreel gesproken niet kunt 

zeggen: ik kies niet. De vraag of de 

organen van een overledene 

getransplanteerd mogen worden, 

komt namelijk altijd op het moment 

dat niemand het verwacht” , aldus 

Veenendaal. Dat klopt. Orgaan

donatie mag slechts plaatsvinden 

nadat de hersendood is vastgesteld. 

Dat kan alleen wanneer iemand op 

de intensive care overlijdt als gevolg 

van hersenletsel. Hersenletsel krijg 

je door een verkeersongeval, een 

primaire hersentumor of een her

senbloeding. Aan het overlijden van 

een geschikte orgaandonor gaat dus 

geen lang ziekbed vooraf. Er kan 

niet meer overlegd worden met de 

overledene, omdat deze heel plot

seling sterft. “ Ik heb het in mijn 

eigen familie meegemaakt. Een neef

van 19 stierf door een verkeerson

geval. In een heel kort tijdsbestek 

moest worden beslist of zijn orga

nen getransplanteerd zouden wor

den. Toen de arts vertelde dat de 

jongen orgaandonor was, was dat 

voor zijn moeder een hele opluch

ting. Ze kon iets voor hem doen 

wat hij graag gewild had, namelijk 

toestemming geven voor donatie” , 

vertelt Veenendaal.

Verplicht keuzesysteem
Omdat niet iedereen zo verant

woordelijk is uit zichzelf een keuze 

te maken, is Veenendaal voor een 

verplicht keuzesysteem, waarin je 

op meerdere momenten een keuze 

kunt maken. Binnenkort wordt het 

algemene identiteitsbewijs inge

voerd. Veenendaal stelt voor dat 

daarop een vakje komt, waarin 

iemand kan aangeven wat zijn keuze 

is. “ Steeds wanneer je je papieren 

moet vervangen - paspoort, rijbe

wijs, identiteitskaart - krijg je fo r

mulieren mee waarop je jouw keus 

aangeeft. Uiteraard blijven alle hui

dige keuzemogelijkheden gehand

haafd.”

Kom je je verplichting niet na, dan 

volgen sancties. Veenendaal heeft

Een iets zachtere maatregel is een 

andere puntenwaardering op de 

wachtlijst. Wanneer je geen donor 

w ilt zijn, krijg je extra wachttijd. 

Ook daar voelt Veenendaal niets 

voor. Een boete is voor haar ook

"Ikvind datje moreel 
gesproken niet kunt 
zeggen: ik kies niet."

diverse sanctiemogelijkheden over

dacht. “ Een veelgehoorde sanctie is: 

als je geen donor w ilt zijn, dan mag 

je ook geen donororganen ontvan

gen. Dat gaat mij veel te ver. Dat 

doen we verder in de zorg ook 

niet. Bovendien moet een arts altijd 

iemand kunnen helpen, dat is hij 

vanuit zijn eed verplicht. Hij kan 

niet iemand wegsturen, omdat die 

persoon geen keus heeft gemaakt.”

geen optie. Voor dergelijke sancties 

is orgaandonatie een te veel 

gevoelsbeladen onderwerp. “We 

hebben ook aan positieve stimule

ring gedacht, door bijvoorbeeld 

korting op je officiële documenten. 

Maar dan is er weer het koop- 

aspect en ook daar ben ik geen 

voorstander van.”

Dat de beslissing uiteindelijk wordt 

genomen voor de niet-kiezer, is vol-
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maatschappij

gens Veenendaal de beste mogelijk

heid. “Wanneer je je paspoort gaat 

vernieuwen en je kiest niet, dan 

wordt dat één keer geaccepteerd, 

of twee keer. Maak je die keer daar

op weer geen keuze, en dan heb je 

er inmiddels vijf of tien jaar over 

kunnen nadenken, dan wordt de 

keuze voor je gemaakt en dan ben 

je automatisch donor of niet-donor. 

Over de precieze consequentie 

moeten we nu nog beslissen.”

Weinig verkeersslachtoffers

Niet alleen het feit dat te weinig 

mensen een donorregistratieformu- 

lier invullen, veroorzaakt een tekort 

aan donororganen. Ook de uitste

kende Nederlandse zorg en het vei

lige verkeer werken belemmerend. 

“ In België bijvoorbeeld vallen veel 

meer verkeersslachtoffers en dus 

zijn er meer potentiële donors. 

Bovendien overlijden verkeersslacht

offers en mensen die een hartaanval 

krijgen in Nederland veel minder 

vaak. We hebben dus feitelijk meer 

mensen nodig die aangeven donor te 

willen zijn, omdat er simpelweg veel 

minder overlijden.”

Daarnaast kunnen ook de proce

dures rondom orgaandonatie ver

beterd worden. “ Er zijn vragen 

gerezen over ‘missende donoren’. 

Het zou kunnen dat artsen niet 

elke potentiële donor signaleren. 

De Nederlandse Transplantatie 

Stichting is daarom bezig met een 

onderzoek, waarbij alle Neder

landse ziekenhuizen sterfgevallen en 

doodsoorzaken melden. Achteraf 

wordt dan beoordeeld of het een 

potentiële donor betrof. De resul

taten van dit onderzoek worden 

aan het eind van het jaar verwacht. 

De NTS verwacht overigens dat 

artsen een potentiële donor over

het algemeen wel degelijk signale

ren.” In artsenopleidingen is voor 

patiënten- en nabestaandenbegelei- 

ding niet zo veel aandacht. Dat 

betekent dat het voor artsen niet 

gemakkelijk is om over zo’n bela

den onderwerp met de nabestaan

den te praten, omdat die op dat 

moment overmand zijn door schrik 

en verdriet vanwege de plotsheid 

van het overlijden. “ Ook daar is 

sinds de invoering van de W OD al 

verbetering in gekomen, door de 

opleiding van dertien requesters. 

Dat zijn mensen die erin gespeciali

seerd zijn zulke gesprekken te voe

ren met de nabestaanden.”

Evaluatie wet

In april verschijnt een evaluatie van 

de W OD door het bureau ZonMw. 

Dan zal ook de VVD-fractie haar 

standpunt innemen. Daarop volgt 

een algemeen overleg, waarna de 

Tweede Kamer de minister van 

Volksgezondheid een concrete op

dracht voor een wetsvoorstel 

hoopt te geven. “ Wanneer we een 

donorpotentieel hebben van zo’n 

zestig procent, dan zouden we het 

wachtlijstprobleem binnen twee to t 

drie jaar kunnen oplossen. Boven

dien blijkt dat bij bijvoorbeeld nier- 

patiënten de kans op een succes

volle transplantatie veel groter is 

wanneer dat gebeurt nog voor ze 

aan de dialyse moeten, dus ver 

voor ze op een wachtlijst belanden. 

Zou je een nog groter donorpo

tentieel kunnen verwerven, dan 

kunnen transplantaties eerder 

gebeuren en hoeft iemand niet bij

voorbeeld drie keer een nieuwe 

nier te krijgen” , besluit Veenendaal.

Tekst: Lonneke van Eldijk 

Fotografie:Hans van Asch

Hoe werkt de Wet op de Orgaandonatie?

Je kunt je mening over orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen in het 

Donorregister, hoe je er ook over denkt. Als je ervoor kiest om donor te 

zijn, kun je ook bepaalde organen of weefsels uitsluiten op het registratie

formulier. Na je dood kan de arts in het Donorregister nagaan hoe jij over 

donatie dacht. D it geeft duidelijkheid aan de mensen die je achterlaat en 

je behandelend arts. Als je je niet laat registreren, zal de arts je familie 

moeten vragen of je donor mag worden. Door je wel te laten registreren 

laat je je familie niet met twijfels achter op een moeilijk moment. En voor 

jezelf weet je zeker dat er niets gebeurt wat jij niet wilt. Je hebt verschil

lende keuzemogelijkheden. Je besluit donor te worden en weefsels of 

organen af te staan. O f je besluit geen donor te worden. De arts hoeft je 

nabestaanden dan niet onnodig lastig te vallen met een moeilijke vraag op 

een moeilijk moment. O f je laat de beslissing over aan je nabestaanden of 

aan een specifiek, met name genoemd persoon.

Er zijn twee vormen van donatie nadat je bent overleden: weefseldonatie 

en orgaandonatie. Weefsels doneren (en in sommige gevallen ook nieren), 

kan pas als de dokter heeft bepaald dat je hart definitief niet meer klopt. 

Organen doneren kan alleen als hersendood door een hersenletsel is 

vastgesteld op de intensive careafdeling van een ziekenhuis. Om organen 

to t het moment van de donoroperatie in een goede conditie te kunnen 

houden, moet de hersendode donor gekoppeld blijven aan de beade

mingsmachine. De organen hebben namelijk zuurstof nodig. Donatie van 

een of meer weefsels is in principe altijd mogelijk, to t maximaal 24 uur na 

de dood.

Blijkt een persoon na overlijden medisch gezien geschikt voor donatie, 

dan raadpleegt de behandelend arts het Donorregister. Om na te gaan 

welke keuze de overledene heeft laten vastleggen, kan het Donorregister 

dag en nacht worden geraadpleegd. Staat de overleden persoon als donor 

geregistreerd of geven de nabestaanden toestemming, dan meldt de arts 

de overledene aan als donor bij het orgaancentrum van de Nederlandse 

Transplantatie Stichting (NTS). De NTS bemiddelt bij het verkrijgen, type

ren en vervoeren van organen en weefsels van donoren en zorgt voor de 

toewijzing daarvan aan geschikte ontvangers.

De toewijzing van organen en weefsels gebeurt anoniem en op basis van 

medische gegevens en criteria. Zo kijkt men naar bloedgroep, weefselty- 

pering, lengte, gewicht, medische urgentie en wachttijd. De medische gege

vens van alle wachtende patiënten staan opgeslagen in een centraal com

puterbestand bij Eurotransplant International. Hier zijn Nederland, België, 

Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland en Slovenië bij aangesloten. Door de 

samenwerking en uitwisseling van organen is de kans groter dat er voor

een donororgaan een passende ontvanger wordt gevonden.
(Bron:www.donorofniet.nl - NIGZ Donorvoorlichting)
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opinie

De koningin is cruciaal voor 

onze nationale identiteit.

JP; Ik kan deze stelling dik onder

schrijven. Onze samenleving wordt 

steeds mondialer, we gaan steeds 

meer deel uitmaken van Europa. 

We hebben een nationale identiteit 

nodig. En de koningin is daarvan 

hét symbool. Andere symbolen, 

zoals klompen, molens en het 

Nederlands voetbalelftal, zijn meer 

tijdsgebonden en worden minder 

breed gedragen. Overigens is de 

koningin niet alleen een symbool 

voor Nederlanders, maar ook is ze 

dat naar het buitenland toe.

PB: Vanuit historisch perspectief 

zijn de Oranjes altijd heel belang

rijk geweest voor de nationale 

identiteit. De koningin is het staats

hoofd en zij symboliseert de een

heid van de staat. Ze is de hoogste 

vertegenwoordiger van de staat in 

het buitenland.

HdB: De wenselijkheid van een 

sterke nationale identiteit is discu

tabel. Als liberaal ben je met name 

trots op een Nederland waarin 

verantwoordelijke burgers in vrij

heid en verdraagzaamheid samenle

ven. Het koningshuis draagt daar

aan bij, doordat een symbool met 

zo veel uitstraling bruggen kan 

slaan doordat het door iedereen 

wordt gerespecteerd, onafhankelijk 

van cultuur, achtergrond of religie.

Er hebben zich de laatste 

jaren te veel schandalen voor
gedaan om het koningshuis 

nog serieus te nemen.
HdB: De schandalen zouden niet 

zo serieus moeten worden geno

men. Het koningshuis heeft nog

Oranjehoven?
De Margarita-affaire, Mabelgate, de satirekwestie. Het 

koningshuis heeft vaak het nieuws gehaald vanwege ver

meende schandalen. Dat roept de vraag op of de monarchie 

wel de beste staatsvorm is voor Nederland. Aan de hand van 

enkele door Politiek! geponeerde stellingen discussiëren Jan 

Pommer, voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen in 

Nederland, Hans de Backer, Algemeen Bestuurslid Politiek & 

Voorlichting van de JOVD, en Paul Bovend'Eert, hoogleraar 

staatsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, over dit 

onderwerp.

altijd het vertrouwen van de bur

gers, en terecht.

PB: Er zijn inderdaad nogal wat 

schandalen geweest en dat berok

kent schade aan het koningshuis. 

Verhalen worden nu ook veel ster

ker dan ooit uitgelicht en bena

drukt. Je moet ook bekijken wat de 

incidenten nu precies inhouden. In 

de meeste gevallen gaat het om 

‘schandalen’ in de privé-sfeer. Die 

zijn niet te voorkomen, ook de 

leden van het koningshuis zijn 

slechts mensen. Verder is het de 

vraag of die incidenten zo ernstig 

zijn dat je moet twijfelen aan de 

waarde van het koningschap.

JP: De schandalen van de afgelo

pen tien jaar zijn op de vingers van 

één hand te tellen. Het ging daarbij 

grotendeels om schandalen in de 

privé-sfeer. Natuurlijk heeft het 

koningshuis een voorbeeldfunctie, 

maar het koningschap komt pas in 

gevaar als er walging onder de 

bevolking ontstaat over het gedrag 

van leden van het koningshuis. Dat 

is volstrekt niet aan de orde. 

Anders is het wanneer de koningin 

haar invloed onjuist aanwendt voor 

privé-aangelegenheden. Maar de 

koningin mag elke vraag stellen die 

ze wil. Het is aan de minister-presi- 

dent daar wel of niet op in te gaan. 

En de ministers-presidenten van 

Nederland zijn sterk genoeg geble

ken. De vraag is of ze vanuit haar 

onschendbare positie de minister

president in gewetensproblemen 

mag brengen. Een minister-presi- 

dent heeft in ieder geval nooit aan

leiding gehad het bijltje erbij neer 

te gooien.

PB: Jawel! Midden negentiende
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eeuw bood Thorbecke zijn ontslag 

aan. Koning Willem III was hoofd 

van de hervormde kerk en een 

protestantse groepering wilde 

voorkomen dat de bisschoppelijke 

hiërarchie in Nederland hersteld 

werd. Willem III koos de kant van 

de protestanten en dat kon de libe

rale Thorbecke niet zomaar laten 

gebeuren. Daarna is het nooit 

meer voorgekomen.

De minister-president is te  

veel tijd kwijt m et zaken 

rondom het koningshuis.
PB: De minister-president acht 

zich te snel verantwoordelijk voor 

gedragingen van het koningshuis. 

JP: Trekt hij zich dat te veel aan? 

O f is het de Tweede Kamer die 

hem te snel ter verantwoording 

roept?

PB; Ook de politiek moet meer 

afstand houden. De minister-presi

dent is verantwoordelijk voor de 

koning. Ten aanzien van de leden 

van het koninklijk huis kan de 

ministeriële verantwoordelijkheid 

beperkt blijven to t die gevallen

waarin de minister daadwerkelijk 

een behoefte jegens hen uitoefent. 

Denk aan de indiening van een toe- 

stemmingswet, zoals in het geval 

van Friso. Zo gauw de ministeriële 

verantwoordelijkheid in het geding 

is, dan moet de minister-president 

vragen beantwoorden.

JP: Ik heb het idee dat veel parle

mentariërs willen scoren over de 

rug van het koningshuis.

PB: De satirekwestie was erg 

ongelukkig van Balkenende en 

Donner. Dom en ongelukkig. Zo 

ontstond het idee dat het konings

huis zich niet kon verweren. Terwijl 

ook leden van het koninklijk huis 

gewoon naar de rechter kunnen 

stappen.

HdB: Erg jammer dat politici hier 

ook aan meedoen. Zonder politie

ke aandacht beperkt ook de media- 

aandacht zich to t vrijetijdsmedia 

zoals de Privé.

De macht van de koningin 

m oet ingeperkt worden. Zij 

zou een meer ceremoniële 

functie moeten krijgen.

PB Hoever de feitelijke macht van 

de koningin reikt, weet ik niet. Het 

beraad tussen de koningin en de 

ministers is geheim, maar het is 

aannemelijk dat haar invloed 

beperkt is. Wilhelmina had voor de 

oorlog een zekere invloed. Juliana 

had op sommige terreinen invloed, 

zoals bijvoorbeeld bij burgemees

tersbenoemingen.

JP: Van haar wordt gezegd dat zij 

een voor die tijd heel genuanceer

de mening had over defensieaange- 

legenheden en de Koude Oorlog. 

We weten (nog) niet, wat voor 

invloed dat heeft gehad op het 

regeringsbeleid.

PB; O f de koningin minder macht 

zou moeten hebben, ligt aan wat je 

het belangrijkst vindt. Voor mij telt 

het element van democratie heel 

zwaar: we hebben een gekozen 

parlement, dat de ministers con

troleert. Daarbij past geen 

onschendbare koningin die zeggen

schap heeft in de regering. Aan de 

andere kant hebben we te maken 

met een historisch gegroeide situ

atie. Er is geen dringende noodzaak 

om die situatie te veranderen. De 

koningin neemt geen initiatieven, ze 

heeft een lijdelijke rol.

JP: Een grote meerderheid van de 

bevolking onderschrijft het koning

schap nog steeds. De koningin is 

een stabiele factor, zij ziet kabinet

ten komen en gaan. Haar rol bij 

formaties is belangrijk. We hebben 

te maken met vele politieke partij

en, waarbij een soort mediator 

nodig is. Daarnaast kan ze zinvolle 

toespraken houden op terreinen 

die burgers diep raken. Oranje 

staat voor verdraagzaamheid en

tolerantie, iets wat in deze tijd van 

verharding in de maatschappij best 

uitgedragen mag worden.

HdB; De koningin voorkomt, met 

name gedurende het formatiepro

ces, voor een nieuw kabinet een 

absolute fixatie op partijpolitieke 

belangen. Dat de opvolging niet 

democratisch is gelegitimeerd, is 

geen probleem. De uiteindelijke 

beslissingen worden door de volks

vertegenwoordiging of de door 

hen gecontroleerde ministers 

genomen.

W a t te doen als we te maken 

krijgen m et een troonopvol
ger die niet adequaat is?

JP: Dan vertrouw ik erop dat 

gezaghebbende instituten binnen 

ons staatsbestel geen schroom zul

len hebben, handelend op te tre 

den.

PB: Dat is gewoon in de grondwet 

geregeld. Een ongeschikte troonop

volger kan worden uitgesloten van 

troonopvolging. Dat moet dan 

worden aangevraagd door de rege

ring. Ook al om die reden vind ik 

dat we niet te krampachtig moeten 

doen over meningen die leden van 

het koninklijk huis uiten. Als een 

troonopvolger te veel domme uit

spraken doet, en laat blijken dat hij 

of zij niet geschikt is voor het 

koningschap, dan moet hij of zij in 

het uiterste geval uitgesloten wor

den. Krijgt een troonopvolger 

nooit de kans zijn mening te geven, 

dan komen we er ook nooit achter 

of hij of zij geschikt is voor het 

koningschap.

Tekst: Lonneke van Eldijk 

Fotografie: Hans van Asch
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europa

De historische uitbreiding 

van de Europese Unie met 

tien landen op 1 mei, het mis

lukte overleg over de Euro

pese Grondwet nieuw leven 

inblazen, verkiezingen voor 

het Europees Parlement op 

10 juni, de beslissing over de 

kandidatuur van Turkije voor 

het EU-lidmaatschap en 

Nederland dat van 1 juli tot 

en met 31 december het 

voorzitterschap van de Euro

pese Uni$ op zich zal nemen. 

2004, een cruciaal jaar voor 

Europa. VVD-staatssecretaris 

Atzo Nicolaï spreekt liever 

van een mooie samenloop 

van omstandigheden die 

2004 tot 'het jaar van Europa 

maken'. "Als er een jaar is 

waarin we niet om Europa 

heen kunnen, dan is het dit 

jaar'/ stelt de staatssecretaris 

van Europese Zaken vastbe

raden.

“ Meer dan de helft van de wetten 

en regels die in Nederland gelden, 

komt uit Brussel” , begint Nicolaï. 

“ Europa is wat dat betreft een feit 

waar we niet omheen kunnen. En 

toch haalt de gemiddelde 

Nederlander nog altijd zijn schou

ders op als het om Europa gaat. 

‘Europa is goed’, is er lang gezegd.
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‘Ja, en dus?’, vraagt de Nederlandse 

burger zich nu steeds vaker af.Voor 

alle duidelijkheid, ik ben geen voor

stander van Europa-propaganda. Als 

je Europa dichter bij de burger wilt 

brengen, een brede discussie over 

Europa op gang w ilt brengen, dan 

moet je beginnen bij wat er speelt. 

De burger laten zien dat we op 

heel veel gebieden Europees zaken 

móeten doen omdat op die manier 

de beste resultaten bereikt kunnen 

worden. Daarbij gaat het dan niet 

alleen over ‘grote’ zaken als de 

bestrijding van criminaliteit, een 

gezamenlijke buitenlandpolitiek en 

het milieu, maar ook over zaken die 

de burger heel direct raken zoals 

veilig vlees uit Polen en verant

woord speelgoed uit Tsjechië, want 

ook met dit soort zaken houdt 

Brussel zich bezig.”

Dat de economische situatie van de 

afgelopen tijd mede debet is aan 

het gebrek aan interesse voor 

Europa gelooft Nicolaï niet.“ De kri

tische houding van veel

Nederlanders richting Europa was 

er ook toen het ons economisch 

gezien beter ging. De winst is nu in 

elk geval dat mensen over Europa 

nadenken. D it bleek wel toen 

Gerrit Zalm het gevecht aanging 

binnen Europa over het

Stabiliteitspact. Toen had ineens 

iedereen een mening. Een prima 

impuls dus om een breed debat op 

gang te brengen in de samenleving. 

Dat is toch uiteindelijk waar poli

tiek om draait, verschil van menin

gen. Politiek móet in mijn ogen hef

tig zijn, ook of liever gezegd juist als

het over Europa gaat. De Europese 

bestuurslaag staat voor de meeste 

Nederlanders immers heel ver af 

van hun dagelijkse leven, veel ver

der dan gemeentelijke of landelijke 

politiek.”

Europese verkiezingen

De opkomst bij de laatste verkie

zingen voor het Europees Parle

ment was met nog geen 30 procent 

dramatisch laag. Een prima ijkpunt 

om te meten of het Europees 

bewustzijn van de Nederlander is 

gegroeid, is dan ook het opkomst- 

cijfer bij de Europese verkiezingen 

op 10 juni. “ Inderdaad” , beaamt 

Nicolaï. “ Daarom is het ook jam

mer dat de onderhandelingen over 

een nieuwe Europese Grondwet 

zijn mislukt afgelopen december. 

Daarin hadden we immers vast 

kunnen leggen wat Europa nu 

eigenlijk is. Wat er in Europa beslist 

wordt en wat niet en waarom dan 

niet? De grondwet had Europa 

democratischer, simpeler en daar

door slagvaardiger kunnen maken. 

Ook ai omdat met de invoering van 

de Europese Grondwet het 

Europees Parlement meer macht 

zou hebben gekregen.” Ondanks 

het ontbreken van een akkoord 

over de Europese Grondwet, 

hoopt Nicolaï voor de komende 

Europese verkiezingen op een 

opkomstcijfer dat aanzienlijk hoger 

ligt dan in 1999: “ Minimaal ander

half keer zo hoog, dat lijkt me een 

goed streven.” Het open en eerlijk 

aangaan van de discussie over 

Europa in Nederland is hierbij vol

gens Nicolaï heel belangrijk en de

VVD moet hierin volgens hem het 

voortouw nemen.

Sneltrein

“ In sommige opzichten is Europa 

net een sneltrein die voortdendert. 

Neem nou de uitbreiding met de 

tien nieuwe lidstaten. Ik ben per

soonlijk nooit gelukkig geweest met 

de toetreding van tien landen in
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europa

"Ik ben persoonlijk nooit 
gelukkig geweest met 
de toetreding van tien 
landen in één keer,de 

zogenoem de'big bang'."

één keer, de zogenoemde ‘big bang’. 

We moeten zo nu en dan aan de 

noodrem durven trekken. Ons 

pragmatisch opstellen. Ten tijde van 

het uitbreidingsdebat hebben de 

VVD-fractie in de Kamer en mijn 

persoon binnen het kabinet dat 

gedaan. We hebben ons toen hard 

ingezet voor de vrijwaringsclausu- 

les. Ik ben voor toetreding van 

nieuwe landen, maar dan wel stap 

voor stap, zoals dat in het verleden 

ook is gebeurd. Uit rapporten van 

de Europese Unie bleek, toen we 

het formele besluit over de toetre

ding van de tien moesten nemen, 

dat een aantal landen er gewoon 

niet klaar voor was.Vervolgens trok 

de Europese Commissie toch de 

conclusie: laten we niet moeilijk 

doen, alle tien toetreden. De poli

tieke keuze was dus in feite al 

gemaakt toen. wij de formele beslis

sing nog moesten nemen. We moe

ten blijven waken voor deze ‘salami

tactiek’ (red. - tactiek waarbij men 

een doel niet ineens probeert te 

bereiken, maar door steeds een 

stapje verder te gaan).”

Zal hetzelfde in december gaan 

gebeuren in de discussie over de 

toetreding van Turkije? “ Voor mijn 

tijd is besloten Turkije de status van 

kandidaat-lid te geven. Vervolgens 

treedt het draaiboek in werking om 

uiteindelijk via een aantal stappen 

volwaardig lid te worden. We kun

nen de gemaakte afspraken over 

Turkije in Helsinki 1999 niet terug

draaien, maar dat neemt niet weg 

dat we alle problemen en risico’s 

goed onder ogen moeten zien en 

met elkaar in debat moeten over 

hoe en wanneer we de onderhan- 

delingen met Turkije zouden kun

nen gaan beginnen.Terugkomend op 

die trein, realiseer ik me daarbij ter

dege dat we straks, wanneer we het 

voorzitterschap van de Europese 

Unie van Ierland hebben overgeno

men, de positie van machinist inne

men en dus heel voorzichtig zullen 

moeten opereren.Als machinist kun 

je niet maar zomaar aan de nood

rem trekken.”

Kopgroepdiscussie

De toetreding van de tien en het 

niet komen to t een besluit over de 

Europese Grondwet hebben de dis

cussie over kopgroepen binnen de 

EU opnieuw doen oplaaien. De 

Franse president Chirac opperde na 

de mislukte top in december de 

vorming van een pioniersgroep van 

Europese landen die verder willen 

integreren dan de overige landen. 

De kopgroepdiscussie. Nicolaï vindt 

deze discussie niet in het belang van 

Nederland, noch in het belang van 

Europa. “ Het komt de transparan

tie, die in belangrijke mate het ver

trouwen van de burger in Europa 

bepaalt, niet ten goede omdat het 

de vorming van onofficiële clubs in

de hand werkt. Met zo’n club van 

grote landen domineert vaak het 

eigenbelang boven het Europese 

belang en dat is voor een land als 

Nederland, wiens belang vaak het 

beste gediend is bij het Europese 

belang, geen goede zaak. Mocht het 

echter onverhoopt zover komen 

dat Europa zich in verschillende 

snelheden gaat ontwikkelen, dan 

moeten we als Nederland niet aan 

de zijlijn staan, maar dan moeten 

we ervoor zorgen dat we in die 

kopgroep zitten. Als het aan mij ligt 

zal die kopgroep er echter niet 

komen. We moeten samen verder 

en niet in kleine groepjes. Van vijf

tien naar vijfentwintig landen zal in 

het begin best onwennig zijn, maar 

het is in ieders belang er met z’n 

allen uit te komen. Daar ben ik van 

overtuigd.”

Meerjarenbegroting

Een belangrijk punt dat Nicolaï tij

dens het Nederlandse voorzitter

schap zeker aan de orde wil stellen 

is de vaststelling van de meerjaren

begroting van de Europese Unie. 

“ De huidige budgetten zijn ruim 

genoeg om de nieuwe toetreders 

te helpen. D it betekent echter wel 

dat je een einde moet maken aan 

het rondpompen van geld middels 

het zogenaamde structuurbeleid. 

D it beleid regelt de steun aan arme 

gebieden binnen Europa. D it houdt 

echter ook in dat landen als Italië, 

Spanje maar ook het Verenigd 

Koninkrijk, Duitsland en Zweden 

steun krijgen. Gewoon omdat ze 

hun zaken intern niet goed geregeld 

hebben” , stelt Nicolaï. “ Deze landen 

zijn toch net als Nederland rijk 

genoeg om zelf beleid te ontwikke

len om hun armere regio’s er 

bovenop te helpen? Waarom moet 

een land als Nederland hier geld 

aan uitgeven? Het is tijd dat er over 

het structuurbeleid een flinke dis

cussie wordt gevoerd; er moeten 

keuzes worden gemaakt, knopen 

worden doorgehakt. Nederland is 

veruit de grootste netto-betaler 

binnen Europa, gevolgd door 

Zweden en Duitsland. Per hoofd 

van de bevolking betalen we drie 

keer zoveel als Duitsland en ruim 

zes keer zoveel als Denemarken. Ik 

pleit dan ook voor een netto- 

begrenzer van de uitgaven aan de 

EU. Ik ben zeer zeker bereid te 

betalen om de nieuwe toetreders 

te helpen, maar niet om onze rijke 

buren financieel te steunen. We 

moeten ons de kaas niet van het 

brood laten eten. Ik zal deze discus

sie tijdens het Nederlandse voorzit

terschap dan ook graag aangaan. 

Zaken moeten binnen Europa eens 

bij de naam worden genoemd en 

pragmatischer worden aangepakt.”

Tekst: Sandra Kagie 

Fotografie: Hans van Asch
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Het jaar 2004 zal vooral in het teken staan 

van Europa. Eerst treden straks 10 nieuwe lid
staten toe, daarna zijn er de verkiezingen voor 

het Europees Parlement en vlak daarop zal 

Nederland voorzitter zijn van de Europese 
Unie. En laten we het het EK Voetbal niet ver

geten. Met dat drukke jaar voor de boeg, is 
het goed eens stil te staan bij de geschiedenis 
van de Unie. Want er is zeer veel bereikt: zo 
veel zelfs, dat we geneigd zijn het als vanzelf

sprekend te zien.
Want ‘Nooit meer oorlog’ of ‘Nie wieder 
Krieg’, dat was de sleutelzin in het Europa 
vlak na de Tweede Wereldoorlog. Deze zin 

werd voor velen een politieke doelstelling. En 
we kunnen rustig zeggen dat we daarin 
geslaagd zijn. De band tussen Frankrijk en 
Duitsland is nog nooit zo innig geweest. Niet 

alleen is er vrede in Europa: ook de verdeeld
heid die er heerste is met vallen van het ijze

ren gordijn verdwenen. Tot op de dag van 
vandaag wordt deze prestatie, gedreven door 

een sterk gezamenlijk belang, wereldwijd 

bewonderd.

Nog steeds hebben de EU-landen veel geza
menlijke belangen. Maar je ziet ook steeds 
meer dat het eigenbelang een rol gaat spelen. 
Nederland is in Europa vaak het toonbeeld 
van gezeglijkheid geweest, maar het wordt nu 
tijd om naast het Europese belang, ook het 
Nederlandse belang scherp op het netvlies te 
houden. En Nederland is niet gebaat bij een 

grote verhoging van de uitgaven voor de Unie, 

Nederland is niet gebaat bij landen die hun 

begroting weigeren op orde te brengen en 
Nederland is niet gebaat bij onze exceptionele 

netto betalingspositie. Daar gaat de W D  de 
komende tijd een stevig punt van maken. 
Nederland is er altijd voor Europa, maar laat 
Europa er oolyv'oor Nederland zijn.

V rijh eid

D em ocratie

Agenda 2004
(onder voorbehoud van wijzigingen)

Voorjaarscongres
(11 5e algemene vergadering)
16 april Sluiting indienen wijzigingsvoorstellen 
29 april Verzenden leeswijzer 

15 mei 115e algemene vergadering te 
Rotterdam

Najaarscongres
(116e algemene vergadering)
20 augustus

17 september 
29 oktober

12 november 
26, 27 november

Sluiting indienen initiatief
voorstellen 

Verzenden agenda 
Sluiting indienen wijzigings
voorstellen 

Verzenden leeswijzer 

116e algemene vergadering

Overig
3 april

17 april

10 juni

19 juni 
2 oktober 
5,6 november

11 december

Jaarvergadering Bestuurders- 
vereniging i.s.m. de Tweede 

Kamerfractie te Utrecht 
Discussiebijeenkomst “Vrijheid 
van onderwijs en integratie” te 
Bussum

Verkiezingen Europees 
Parlement 

Partijraad 
Partijraad

Najaarscongres Bestuurders- 
vereniging te Lunteren 
Partijraad

D iscussieb ijeenkom st ‘Vrijheid 
van onderw ijs en integratie’
Op zaterdag 17 april organiseert de W D  in 
Congrescentrum ‘t Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3 
te Bussum, een discussiebijeenkomst over het 

onderwerp ‘Vrijheid van onderwijs en integratie’. 

De discussie start om 10.30 uur en eindigt om 

circa 15.00 uur.

Meer informatie, waaronder het programma en 
de voorbereidende discussienota met stellingen, 
is te vinden op www.wd.nl/debat/discussies/vrij- 

heid van onderwijs en integratie. U kunt de 
informatie ook opvragen bij het algemeen secre

tariaat, telefoonnummer 070 - 361 30 61.

De VVD, een ideeën
en debatpartij
De inhoudelijke discussie binnen de W D  leeft! 

Om mede gestalte te geven aan de ontwikkeling 
van de W D  als ideeën- en debatpartij, is er spe
ciale ruimte voor debat gecreëerd op de W D- 
website. Op www.wd.nl is een button ‘debat’ 
waaronder u informatie vindt over actuele 
discussies, de partijraad en discussies binnen de 

partijcommissies.

Op onze website .vv vindt u 
de agenda waarin alle VVD-activiteiten 
zijn opgenomen. Zo blijft u op de hoog
te van bijvoorbeeld de Politieke Café’s, 
regionale bijeenkomsten en landelijke 
activiteiten die worden georganiseerd.

Colofon
Hoofdredacteur Daan Zwart 
Redactie Algemeen Secretariaat
Redactiesecretariaat Mathieu Borsboom T 070 - 361 30 61
Ledenadministratie W D Postbus 30836 2500 GV ‘s-Gravenhage T 070 - 361 30 61 I www.wd.nl 
ISBN 0166-8498

http://www.wd.nl/debat/discussies/vrij-heid
http://www.wd.nl/debat/discussies/vrij-heid
http://www.wd.nl
http://www.wd.nl
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Actief in de ideeën- en debatpartij
In juni 2003 kreeg de partijvernieuwing zijn beslag. Onder meer werd one man one 
vote ingevoerd. Nu krijgen meer mensen de kans te zeggen wat zij als lid van ‘hun’ 
W D  vinden. Inmiddels zijn er drie ledenraadplegingen gehouden, waaronder die 
van het partijvoorzitterschap van de W D.
Samen met drie andere kandidaten ging ik de strijd aan om het voorzitterschap. 
Pionieren was het. We zijn avond aan avond de leden langsgegaan. Steeds opnieuw 
hield ik de aanwezigen voor wat in het rapport dat in de commissie ‘Van Zanen’ 
over partijvernieuwing is voorbereid: het beste recept om het functie- en ledenver
lies tegen te gaan, is de W D  zich te laten ontwikkelen tot ideeën- en debatpartij. 
Debat omdat dat de beste ideeën oplevert, debat omdat dat de samenleving laat zien 
dat je bereid bent om te luisteren, en debat omdat debat altijd gaat tussen mensen. 
Mensen geven de W D  een gezicht: het levert bovendien nieuwe talenten op.

Met uw steun is het hoofdbestuur nu aan de slag. Natuurlijk met als prioriteit om 
van de W D  een ideeën- en debatpartij te maken. Aan het werk op basis van het 
werkplan 2004 van het hoofdbestuur: meer kiezers, meer leden, een sterker kader 
en een doelmatiger organisatie. Vanzelf zal het niet gaan. En ook niet gemakkelijk 
en meteen.

Debat- en ideeënontwikkeling moet niet alleen in ‘Den Haag’ plaatsvinden, maar 
ook lokaal en regionaal. Op de manier, intensiteit en mate die in die specifieke situ
atie past. En met gebruikmaking van nieuwe vormen. Via tijdelijke projecten, the
matisch, met behulp van de nieuwste communicatiemiddelen. ‘Den Haag’ kan en 
wil niet bepa'len wat en hoe het in de afdelingen en regio’s gebeurt. Graag nodig ik 
u ook uit voor de algemene vergadering van 15 mei. Meldt u tijdig aan en doe mee. 
U bent van harte welkom. En maak gebruik van uw stemrecht!

In de eerste weken van mijn partijvoorzitterschap ontving ik ontzettend veel reac
ties. Van Slochteren tot Roermond - ik ga bij zoveel mogelijk afdelingen en regio’s 
langs - je bemerkt dat de partij vitaal is. Dat biedt kansen. Ideeën en debatonder- 
werpen te over. Haal de contacten met de universiteiten, hogescholen en het 
bedrijfsleven aan. Dynamiseer het werk van ons wetenschappelijk bureau de 
Teldersstichting. Organiseer brainstormbijeenkomsten. Denk na over onze pensioe
nen, een nieuw kiesstelsel en de wijze waarop wij omgaan met de rechtstreekse ver
kiezing van burgemeester. Besteed aandacht aan dierenwelzijn. Schakel trend- 
watchers in. Doe meer met nieuwe talenten, pleeg nazorg voor degenen die eerder 
namens de W D  politieke functies bekleedden. Organiseer partij commissies op the
ma’s. Beleg kennisontmoetingen in en vanuit de verschillende regio’s.

Het barst van de suggesties. En bij alles blijven we 
natuurlijk koersvast op basis van de inhoud en onze 
veelkleurige liberale idealen. De inhoud bepaalt de 
koers en het beeld. En niet andersom. Daarom komen 
we binnenkort met voorstellen om een nieuw Liberaal 
manifest te maken. Dat wist u al. Ik had het u immers 
beloofd.

—<-*->

Jan van Zanen, Partijvoorzitter

Benoemingen
M rA.H . Korthals wordt president-commissaris bij de Groep Gerechtsdeurwaarders 
Nederland (GGN). Tevens is hij gekozen tot voorzitter van de Raad van Toezicht 
Betaald Voetbal van de KNVB. Drs A.A.M. Brok is sinds I december 2003 burge
meester in Sneek. Brok was wethouder in Leeuwarden en voorzitter van de KC 
Friesland. In gemeente Bussum is drs. M. Schoenmaker de nieuwe burgemeester 
geworden. Hij was wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Hans Wiegel is 
gekozen als nieuwe voorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond van 
Reisondernemingen. Mr.A.J. te Veldhuis, is benoemd tot voorzitter van het Bestuurlijk 
Platform de Bevelanden, een samenwerkingsverband van 5 Bevelandse gemeenten op 
ruimtelijk en economisch terrein.Te Veldhuis was van 1982 tot 2003 Tweede Kamerlid. 
Oud-Tweede Kamerlid drs. E.F. van Splunter is benoemd tot plaatsvervangend alge
meen secretaris van FMO (de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden). J.J. Hoogendoorn is per I oktober de nieuwe burgemeester 
van Steenbergen. Hoogendoorn was lid van de gemeenteraad in Roosendaal en tot 
vorig jaar wethouder aldaar. Bovendien is hij lid van Provinciale Staten in Noord- 
Brabant. J.M.L.N. Mikkers is per 16 december benoemd tot burgemeester van 
Maasdriel. Hij is thans wethouder in de Heeze-Leende. P.J. van Zunderd wordt de 
nieuwe korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Hij heeft reeds een 
langdurige carrière binnen de politie achter de rug. De voormalige Utrechtste 
Gedeputeerde D.H. Kok is met ingang van 10 november j.l. benoemd tot waarnemend 
burgemeester van de gemeente Bergschenhoek. Voormalig staatssecretaris en oud- 
Europarlementarier G.M. de Vries is door de Raad van Europa benoemd als lid van 
het Comité van Deskundigen van het Europees Handvest voor Regionale of 
Minderheidstalen. A. van Blerck - Woerdman is benoemd tot lid van het College van 
Zorgverzekeraars. R Zoon is benoemd tot burgemeester van Hattem, Hij was 
gemeentesecretaris van Texel en lid van Provinicale Staten van Noord-Holland. 
H.H.M. Groen is per 2 februari 2004 benoemd tot burgemeester van Noordwijk. Hij 
was reeds waarnemer in deze plaats. Daarvoor was hij waarnemend burgemeester in 
Brielle en Landsmeer en wethouder van Amsterdam. G.Dales is per I mei 2004 
benoemd tot burgemeester in Leeuwarden. Dales was wethouder in Amsterdam. Met 
ingang van I januari j.l. is P.J.J.M. Mangelmans benoemd tot waarnemend burge
meester van de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo. Hij was eerder burgemeester in 
Oudenbosch en Best en waarnemend burgemeester in Sint Michielsgestel. De VNG 
heeft recent twee onafhankelijke commissies ingesteld; de eerste met als doel te 
komen tot een fundamentele beschouwing over de autonome positie van gemeenten. 
Van deze commissie maakt oud partijvoorzitter Bos Eenhoorn deel uit. De andere 
commissie moet de mogelijkheden onderzoeken van nieuwe gemeentelijke belastin
gen. Hierin heeft o.a. prof. dr. L. van Leeuwen, oud-burgemeester van Zoetermeer 
zitting. F.T.J.M. Backhuijs wordt per I maart de nieuwe burgemeester van Oldenzaal. 
Tot mei 2002 was hij wethouder in Eindhoven. E.L.P. Hessing begint in maart als waar
nemend burgemeester van de gemeente Rijnwoude. Hij was hiervoor ondermeer 
Tweede Kamerlid en raadslid in de gemeente Voorburg. N.H. van den Broek - Laman 
Trip, WD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, is benoemd tot lid van het College 
sanering ziekenhuisvoorzieningen. Frank de Grave gaat als nieuwe voorzitter van het 
College Tarieven Gezondheidszorg vorm geven aan de Zorgautoriteit in oprichting.. 
Hij was Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Sociale Zaken, wethouder in 
Amsterdam en minister van Defensie. De Haagse wethouder Bas Verkerk is benoemd 
tot vice-voorzitter van Europese Comité van de Regio’s. F. Vletter is per 15 februari 
WD-burgemeester van de gemeente Wervershoof geworden. Hij was nog wethouder 
in Rijnsburg voor de lokale partij Gemeentebelangen. Nederlander en VVD’er Wim 
Schuth is lijsttrekker geworden van de Duitse liberale FDP in de deelstaat 
Nedersaksen voor de aanstaande Europese verkiezingen. Hij werkt thans als burger
ambtenaar van Defensie bij de Nederlandse troepen in Seedorf en omgeving. Het is 
uniek dat een Nederlander via een Duitse lijst mogelijk in het EP komt.

(BronrWD-Bestuurdersvereniging)

Thorbeckepenning
R.J. Dreese Nieuwlekkerland, C.W.A. Kortes-Fontein 

Lichtenvoorde, P. van der Linden Capelle aan den IJssel, J.R. 

Nieuwkerke Hoenderloo, E. van Veggel Acquoy

Stikkerplaquette Margreet Kampspeld
G. van denTweel Nijkerk H.M. Rutgers-Stal Vianen
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Beknopte besluitenlijst I 14e AV te Veldhoven op 28 en 29 november 2003

1. Besloten werd to t het opvoeren van een extra agendapunt en het 
benoemen van mevrouw Erica Terpstra als 22e erelid van de VVD.

2. Besloten werd te benoemen als stemcommissie/notulencommissie
• De heer B. Buining te Scheemda
• Mevrouw T. Zur Lage-Simons te Hummelo
• De heer H. Langenberg te Leiderdorp
• Voor zaterdag 29 november werd mevr. Zur Lage vervangen door 

mevr. M. Geeraerdts te Rosmalen.

Programma B. Partijstructuur, rapport Van Zanen
3. Algemene discussie: De Algemene Vergadering stemde in met de con

clusies van de commissie partijstructuur. Deze commissie heeft aanbe
velingen gedaan om de VVD om te vormen to t een ideeën- en debat- 
partij. De commissie vindt dat de VVD te lang een “gesloten kaderpartij” 
is geweest, waar de leden te weinig aan de bak kwamen. Tevens bena
drukt de commissie dat liberale politici vaker het debat met de leden en 
kiezers aan moeten gaan. De aanbevelingen geven deW D  grote kansen 
om het onderscheidend vermogen van de partij te vergroten.

De aanbevelingen uit het rapport van de commissie zullen in de komen
de periode omgezet gaan worden in concrete voorstellen, die in de vol
gende Algemene Vergadering zullen worden behandeld.

4. Motie I van de afdeling Haarlem wordt conform het advies van het 
hoofdbestuur bij acclamatie overgenomen. D it betekent dat de besluit
vorming over wezenlijke punten van het rapport van Van Zanen zal 
plaatsvinden in de algemene vergadering van mei 2004. Aan deze verga
dering worden de volgende punten voorgelegd, hierdoor wordt een 
samenhangende standpuntbepaling over deze onderdelen van de ver
nieuwing mogelijk:
a. de kern van de in juni 2003 aangehouden vernieuwingsvoorstellen;
b. conclusies naar aanleiding van de evaluaties van de afgelopen 

verkiezingscampagnes
c. de evaluatie van de ledenraadplegingen in het najaar van 2003.

Deze besluiten zullen vervolgens worden uitgewerkt in het Jaarplan 2005 
en voorstellen to t wijzigingen van statuten en reglementen. Tijdens de 
algemene vergadering van 2 1 juni 2003 is afgesproken dat daarbij de kan- 
didaatstellingsreglementen in hun geheel zullen worden voorgelegd aan 
de algemene vergadering van november 2004. Hierbij zullen ook de in 
juni 2003 aangehouden amendementen op statuten en reglementen 
worden meegenomen. Op die manier kan de algemene vergadering in 
het najaar van 2004 opnieuw in samenhang over de uitwerking van de 
voorstellen besluiten.

5. Motie 2 van de afdeling Haarlem over het behouden van een for
mele plaats voor de ondercentrales in de partijstructuur en reglementen 
wordt met voor 37 % (217 stemmen) en tegen 63 % (364 stemmen) ver
worpen.

6. Motie 3 van de afdeling Rotterdam over het afschaffen van de 
Partijraad wordt met voor 35 % (200 stemmen) en tegen 65 % (370 
stemmen) eveneens verworpen.

Programma C Reglementaire aanpassing van de 
vernieuwingsvoorstellen

7. Amendem ent 4 van de afdeling Haarlem werd ingetrokken, nadat 
het hoofdbestuur had toegezegd om de strekking van dit amendement

mee te geven aan de Commissie Evaluatie Ledenraadplegingen.
8. Am endem ent 5 van de afdeling Haarlem werd ingetrokken.
9. Am endem ent 6 van de afdeling Rotterdam werd ingetrokken. 

Toegezegd werd om over punt b) van het amendement (besluitvorming 
over teksten waarop grote hoeveelheden amendementen kunnen wor
den verwacht) in een volgende vergadering nog eens verder te praten.

10. Amendem ent 7 van de afdeling Rotterdam werd ingetrokken, na 
de toezegging van het hoofdbestuur dat zal worden nagedacht over hoe 
leden in de toekomst te betrekken zijn bij onderwerpen waar grote hoe
veelheden amendementen te verwachten zijn (zoals het verkiezingspro
gramma).

I I. Amendementen 8/9/10 van de afdeling Utrecht
werden ingetrokken.

12. Amendementen 11/12 van resp. de afdeling Rotterdam en 
Haarlem werd ingetrokken t.g.v. het instellen van een Commissie 
Evaluatie Ledenraadplegingen.

13. Amendementen 13/14 van resp.de afdeling Haarlem en Rotter
dam werden overgenomen, waardoor de verwijzing naar “ art. 26a.7”  in 
artikel 26a. 10 van het huishoudelijk reglement wordt veranderd in “ art. 
26a.9” .

14. Am endem ent 15 van de afdeling Rotterdam werd overgenomen 
conform het advies van het hoofdbestuur, waardoor in artikel 26a. 13 het 
woord “ overeenkomstig” wordt gewijzigd in “ met inachtneming van” .

15. Am endem ent 16 van de afdeling Rotterdam werd door het 
hoofdbestuur overgenomen conform het advies van het hoofdbestuur. 
Tevens werd door het hoofdbestuur positief gereageerd op een mon
deling voorstel van de KC Zuid-Holland Noord om als tiende lid van 
de commissie een ex-volksvertegenwoordiger op landelijk niveau toe 
te voegen. D it zal voor de volgende algemene vergadering worden 
geagendeerd.

16. De algemene vergadering stelde vervolgens per acclamatie de wijzigin
gen in de statuten en het huishoudelijk reglement met de ver
eiste reglementaire meerderheid vast. De wijzigingen zullen van kracht 
worden met het passeren van de statuten bij de notaris.

Programma D. Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging 
partijvoorzitter

17. Besloten wordt de uitslag van de ledenraadpleging voor de partij
voorzitter te bekrachtigen.Gekozen als Me voorzitter van deW D  werd 
de heer Van Zanen te Utrecht. Leden konden, als uitkomst van de partij- 
vernieuwing, voor het eerst direct een stem uitbrengen op één van de kan- 
didaat-voorzitters.
Er werden 6244 stemmen (13,5%) uitgebracht. De uitslag was als volgt: 
I Jan van Zanen, 2 Henry Meijdam, 3 Pam Evenhuis, 4 Chris Nyqvist

Programma F. Bekrachtiging uitslag ledenraadpleging 
Europees Parlement

18. Besloten wordt de uitslag van de ledenraadpleging voor de kandi
datenlijst EP 2004 te bekrachtigen. Tijdens de ledenraadpleging zijn 
5916 stemmen (12.8%) uitgebracht. De keuze van de leden heeft een 
aantal wijzigingen in de oorspronkelijke advieslijst van het hoofdbestuur 
to t gevolg gehad. Jules Maaten was reeds door de Ie ledenraadpleging 
van september 2003 aangewezen als lijsttrekker. D it besluit is bekrach
tigd in de I 13e algemene vergadering op 27 september 2004 te Ermelo. 
De volgorde van de kandidaten zoals door de 3e ledenraadpleging Werd 
bepaald is:
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2. Mulder, ir.J. (Brussel, België) (m)
3. Manders, mr.A.M. (Asten) (m)
4. Plasschaert.J.A. (Amsterdam) (v)
5. Vermeer, ing.A.H. (Swifterbant) (m)
6. Kallen-Morren, mr.M.N. (Zeist) (v)
7. Broeke, drs.J.H. ten (Brussel, België) (m)
8. Wisse-Maat,A. (Colijnsplaat) (v)
9. Rommel, mr.E.A.S. (Heiloo) (v)
10. Cherribi, prof. dr.O. (Amsterdam) (m)
I I . Donk, drs.M.A. van de (Rotterdam) (m)
12. Versteegh-Weijers, G.L. (Limbricht) (v)
13. Russchen, drs.W.T. (Den Haag) (m)
14. Scholma, mr.E.R. (WachtbergVillip, Duitsland) (m)
15. Bönninghausen tot Herinkhave-Visser, drs.M.M.A. von (Hoogkarspel) (v)
16. Eijk, S.A. van der (Den Haag) (m)
17. Baljeu, drs.J.N. (Rotterdam) (v)
18. Buchsbaum, K.T. (Den Haag) (v)
19. Scheffer, P.H.M. (Zoetermeer) (m)
20. Könings, drs.M.P.E.V. (Brussel, België) (m)
2 1. Pluckel, ir.H. (Zwaanshoek) (m)
22. Werf, mr.A.A.H. van der (Doorn) (m)
23. Franssen, C. (Tilburg) (v)
24. Boogaard, H.M.A. van den (Millingen aan de Rijn) (m)
25. Ongerboer de Visser, A.J. (Bloemendaa!) (m)
26. Valkenburg-Lely, H.E. van (Driebergen-Rijsenburg) (v)
27. Oude, R. de (Zwijndrecht) (m)
28. Noorderhaven, H.J. (Hattem) (m)
29. Neef, drs.R.C.E. (Groningen) (m)
30. Straat, D.D. (Amsterdam) (m)
3 1. Hilten, E. van (Maastricht) (v)
32. Holtland, mr.A. (IJsselmuiden) (m)
33. Eschaurier MBA, MA, MCC.W.A. (Driebergen-Rijsenburg) (m)
34. Goedhart, J. (Rotterdam) (m)
35. Zantinge, ir.J.F. (Velp.GLD) (m)
36. Roem, drs.C. (Amsterdam) (m)
37. Vos.J.P. (‘s-Hertogenbosch) (m)
38. Dekker, F.J. (Houten) (m)
39. Lyczak, mr.S.J.P. (Alphen aan den Rijn) (m)
40. Onkelen, R. van (Alkmaar) (m)
4 1. Loeckx, C. (Middelburg) (v)
42. Potsdammer, R. (Dronten) (m)
43. Onur BSc, M.S. (Zuidlaren) (m)
44. Ouborg.Th.J. (Kerkdriel) (m)
45. Reijnen.T.W.A. (Velp.NB) (m)
46. Breure, M.J. (Kats) (m)
47. Jonker, C.F. (Culemborg) (m)
48. Oldenbroek, J. (Vise, België) (m)

Programma G I . Jaarplan
19. Motie 17 van de afdeling Rotterdam over het herzien van de begin

selverklaring van de VVD wordt afgedaan met de toezegging dat het 
hoofdbestuur om éérst een Partijraad te houden en pas daarna te bekij
ken of verdere vervolgstappen, zoals een Liberaal Manifest, nodig zijn.

20. Motie 18 van de afdeling Rotterdam over de partijcommissies 
wordt aangenomen als ondersteuning van het thans lopende beleid van 
het hoofdbestuur.

21. Motie 19 van de KC Zuid-Holland Noord over informatievoorzie
ning aan alle leden op papier en per traditionele post wordt afgedaan 
met de toezegging dat er een gesprek tussen de KC en de algemeen 
secretaris zal plaatsvinden voor inventarisatie van problemen en moge
lijke oplossingen.

22. H et Jaarplan 2004 wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 

Programma G l. Begroting 2004
23. De begroting 2004 wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

In de discussie over de begroting werd wel aandacht gevraagd voor het 
beperkte budget voor inhoudelijke discussiedoor voldoende budget om 
de vernieuwing in de partij te kunnen uitwerken.Tevens wordt verzocht 
bij de begroting meer informatie op te nemen, die voor alle leden te 
raadplegen is. De penningmeester zegt toe in de voorjaarsvergadering, 
wellicht aan de hand van een voorjaarsnota, op een en ander terug te 
komen, mede aangezien dan meer duidelijkheid is over de verhoging van 
de overheidssubsidie.

Programma H Scoutingscommissie
24. Per acclamatie werd besloten de volgende 9 personen te 

benoemen in de permanente scoutingscommissie:
• Pauline Krikke te Arnhem, burgemeester 

(voorzitter van de commissie).
• Adjiedj Bakas te Amsterdam,

directeur van Dexter Communicatie en Personeelsmanagement.
• Hans van den Broek te Wateringen, lid van de Stuurgroep 

Opleiding en Training van de Haya van Somerenstichting en lid van 
de Stuurgroep Talentmanagement.

• Frans Gosses te Amsterdam, partner bij Hudson Highland 
Group executive search en lid van de Stuurgroep Talentmanagement.

• Henri Kruithof te Groningen, voorzitter van de afdeling Groningen 
en oud-lid van de vernieuwingscommissie.

• Anneke van Leeuwen-Gijsberts te Heerjansdam, interim 
manager, lid van de commissie Partijstructuur en oud-voorzitter van 
de kamercentrale Rotterdam.

• Hans Nieukerke te Hoenderloo, directeur van de Hoenderloo 
Groep en oud-voorzitter van de kamercentrale Gelderland.

• Peter Smit te Den Haag, oud-fractievoorzitter in de gemeenteraad 
van Den Haag.

• Joan Leemhuis-Stout te Rotterdam, voorzitter van de NVZ 
Vereniging van Ziekenhuizen, oud-Commissaris der Koningin in Zuid- 
Holland.

Programma i Gedragscode
25. Besloten wordt de gedragscode voor voorkeurstemmen verkiezingen 

vast te stellen, met uitzondering van punt I. D it punt wordt geschrapt 
aangezien dit onduidelijkheden oplevert. De gedragscode luidt:

Persoonlijke campagnes worden de laatste jaren steeds belangrijker in de 
verkiezingsstrijd. Maar uiteraard is het uitgangspunt hierbij dat we met 
elkaar - en niet tégen elkaar - campagne voeren. Mede gezien ervaringen 
die in het verleden zijn opgedaan, wil het hoofdbestuur graag dat alle 
kandidaten in campagnetijd handelen volgens een gedragscode, die u 
hieronder aantreft. Niet om kinderachtig te doen, maar om duidelijke 
afspraken met elkaar te maken. Om te onderstrepen dat we allemaal 
naar hetzelfde streven en om eenduidigheid in de campagne-uitingen te 
behouden.

Gedragscode
Kandidaten handelen bij het voeren van een persoonlijke campagne in 
overeenstemming met de volgende uitgangspunten:
1) Wanneer persoonlijk campagnemateriaal (zoals posters, folders of 

visitekaartjes) wordt ontwikkeld, dan wordt hiervoor gebruik gemaakt 
van het Basispakket Campagne dat door het reclamebureau wordt 
ontwikkeld. Om de huisstijl te bewaken, worden ontwerpen ter 
accordering voorgelegd aan de partijvoorlichter;

2) De financiering van activiteiten wordt door elke kandidaat zelf ver
zorgd en wordt open en transparant bijgehouden; Op verzoek moe
ten deze gegevens overlegd kunnen worden aan het hoofdbestuur.
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3) In geval van sponsoring wordt gehandeld volgens de door het hoofd
bestuur vastgestelde sponsorcode;

4) Iedere kandidaat houdt zich aan het relevante verkiezingsprogramma 
(en indien van toepassing een puntenplan) en bedenkt geen eigen 
programma;

5) Er wordt campagne gevoerd met respect voor de andere 
VVD-kandidaten.

Punt I is alleen van toepassing voor EP, EK en TK verkiezingen 

Rondvraag
26. Tijdens de rondvraag wordt er aandacht gevraagd voor het inzichtelijk 

maken van de bezoeken van Kamerleden aan de regio’s. Het hoofdbe
stuur antwoordt dat dit is opgenomen in het jaarplan voor 2004.

27. Tevens wordt toegezegd na te gaan hoe binnen de bestaande reglemen
taire mogelijkheden omgegaan kan worden met agendering van discus
sies over actuele politieke zaken tijdens een congres.

28. Tenslotte wordt verzocht in het vervolg in de foyers een rookverbod te 
laten gelden.

Programma E Ambtsketen burgemeester
29. Uitvoerig werd gediscussieerd over de direct gekozen burgemeester 

ondermeer aan de hand van tien stellingen. Deze stellingen hadden 
betrekking op de wijze waarop de rechtstreeks door de bevolking geko
zen burgemeester vorm zou moeten worden gegeven. Deze discussie 
leverde mede bouwstenen aan ten behoeve van deTweede-Kamerfractie 
ter voorbereiding op de discussie van de notitie van de minister voor 
Bestuurlijke vernieuwing. Uit de stemmingen over de stellingen blijkt 
ondermeer:
• dat de burgemeester wordt gekozen op een eigen verkiezings

programma.
• dat er een college van B&W blijft, alleen de samenstelling ervan komt 

anders to t stand en de verantwoordelijkheden zijn van de gekozen 
burgemeester afgeleid.

• dat de partij heeft aangegeven dat -in haar ogen- een direct gekozen 
burgemeester grondwetsherziening noodzakelijk maakt.

• dat de direct gekozen burgemeester niet langer voorzitter van de 
gemeenteraad kan zijn, maar wel het gezag over de politie moet houden.

• dat de verkiezingen voor gemeenteraad en burgemeester tegelijker
tijd moeten plaatsvinden.

• dat uiteraard er zorgvuldig moet omgegaan worden met de rechts
positie van de huidige en toekomstige ambtsdragers (zowel burge
meesters als wethouders).

Overzicht van het verloop van de stemmingen:
1) Geen verschillende burgemeesters in Nederland (aangeno

men)
Bij acclamatie.

2) De burgemeester wordt gekozen op een eigen programma
(aangenomen)
Voor 69 % (361 stemmen) Tegen 31 % (161 stemmen)

3) De burgemeester is het bestuursorgaan in plaats van het 
college van burgemeester en wethouders (aangenomen)
Eerst ordevoorstel inzake gewijzigde tekst van de stelling:
Voor 79 %, Tegen 21 %

Gewijzigde tekst: Er blijft een college van B &W  , alleen 
komt de samenstelling anders to t stand en zijn de verant
woordelijkheden in het college van de direct gekozen bur
gemeester afgeleid.
Vervolgens stemming over gewijzigde tekst
Voor 79 % (418 stemmen),Tegen 21 % (109 stemmen)

4) De burgemeester is verantwoordelijk voor benoeming en 
ontslag van de wethouders (aangenomen)
Voor 81 % (418 stemmen),Tegen 19 % (96 stemmen)

5) De gemeenteraad is niet langer het hoofd van de gemeen
te (verworpen)
Voor 49 % (264 stemmen),Tegen 51 % (276 stemmen)

6) De burgemeester is niet langer voorzitter van de gemeen
teraad (aangenomen)
Bij acclamatie

7) H et is aan de raad zelf om een sterke positie tegenover de 
burgemeester in te  nemen (aangenomen)
Voor 92 % (502 stemmen),Tegen 8 % (42 stemmen)

8) De rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester 
behoudt het gezag over de politie (aangenomen)
Bij acclamatie

9) Verkiezingen burgemeester en gemeenteraad:“om en om”
(verworpen)
Voor 45 % (243 stemmen),Tegen 55 % (299 stemmen)

10) Nieuwe rechtspositieregeling voor burgemeester en wet
houders “nieuwe stijl” (aangenomen)
Bij acclamatie

Alle agendastukken zijn tenminste gedurende een jaar na te lezen via www.vvd.nl

Verkeer verbonden
De VVD, een ideeën- en debatpartij! Een delegatie van de partijcommissie 

Verkeer en Waterstaat o.l.v. Paul Nouwen overhandigt de notitie Verkeer 

verbonden aan partijvoorzitter Jan van Zanen en fractievoorzitter Jozias van 

Aartsen. In de notitie wordt ingegaan op de actuele mobiliteitsvraagstukken 

in Nederland. De notitie is te vinden op www.vvd.nl/partij/debat/partijcom- 

missies. Link door naar de partijcommissie Verkeer en Waterstaat.
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10.00 uur 
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13.45 -
15.00 uur

15.15 uur
15.30 uur
16.00 uur 
16.25 uur
16.30 uur
16.30 uur
17.30 uur
19.30 uur

Beknopte agenda
115e Algemene Vergadering, zaterdag 15 mei
onder voorbehoud van wijzigingen

Kijk voor de uitgebreide agenda en andere informatie op www.vvd.nl (kijk bij AV).
O f neem contact op met het algemeen secretariaat: 070 - 3613061 of Postbus 30836, 2500 GV te Den Haag.

W ordt gehouden in het W orld Trade Center, Beursplein 37, Rotterdam. 
Telefoon 0 10 - 4054496, website: www.wtcrotterdam.nl.

Officiële start door partijvoorzitter Jan van Zanen

Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA)
‘Huishoudelijke vergadering’
1. Rekening en verantwoording van het hoofdbestuur over 2003, alsmede het 

gevoerde beleid (jaarverslag)
2. Verslag van de financiële commissie van drie leden over het verslagjaar 2003
3. Benoeming financiële commissie van drie leden voor het verslagjaar 2004
4. Vaststellen van de hoogte van de contributie voor 2005
5. Voorstellen ‘Idee voor structuur’, inclusief aangehouden amendementen
6. Benoeming lid scoutingscommissie
7. Initiatiefvoorstel afdeling Den Haag
8. Rondvraag
9. Benoeming en afscheid van een aantal leden van het hoofdbestuur

Parallel aan plenair programma; Parallelsessies deel I
* Door o.a. partijcommissies en aan de VVD-gelieerde organisaties 
Ie  Stemvenster huishoudelijke vergadering (AVA)
Speech van Jozias van Aartsen
Lunch

Algemene ledenvergadering (ALV)
‘Politieke vergadering’
*Verantwoording door fracties van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees 

Parlement over gevoerde beleid 
*Aan de orde zijnde politieke kwesties

Parallel aan plenair programma; Parallelsessies deel II
*  Door o.a. partijcommissies en aan de VVD-gelieerde organisaties 
2e Stemvenster politieke vergadering (ALV)
Speech G errit Zalm  
Campagne Europese Verkiezingen 
Slotwoord Jan van Zanen 
Einde
H et borreluur m et muziek
Buffet
Einde

Eventuele stemmingen vinden niet plaats bij het agendapunt, doch tijdens de 

stemvensters. Daardoor kunnen bezoekers deelnemen aan parallelsessies 

zonder de mogelijkheid te missen om gebruik te maken van hun stemrecht.

Aanmelden voor de 
algemene vergadering
Voor dit congres is -naast het gebruikelijke stem

recht van afgevaardigden- voor de eerste keer 

het persoonlijk stemrecht van alle leden toepas

selijk. Voor de aanmelding gelden daarom spelre

gels. Deze zijn afgedrukt op het bij Politiek! 

gevoegde formulier en zijn opvraagbaar via 

bovenstaande contactmogelijkheden.

W ij willen uw schriftelijke aanmelding graag vóór 

vrijdag 30 april ontvangen. Om te voorkomen dat 

u zich tijdens de algemene vergadering nog bij 

een aanmeldbalie moet aanmelden, waardoor er 

lange rijen ontstaan, is aanmelden van tevoren 

verplicht. Hebben we uw aanmelding vóór 30 

april ontvangen, dan ontvangt u ongeveer één 

week voor de algemene vergadering alle stukken 

thuis, inclusief een stempas.

W ij verzoeken u vriendelijk voor aanmelding 

alleen gebruik te maken van het formulier dat bij 

dit blad is gevoegd. Meer formulieren zijn gratis op 

te vragen (zie boven). Aan de aanmelding zijn kos

ten verbonden.
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Bedrijf:

Adres:

E-mail

Loekie van Maaren
v.m. Burgemeester van Leeuwardeno.a. ’Hoezo Burgemeester’

EXCLUSIEF
Een Ervaring Rijker?

Soms b lijk t dat zaken in het leven z ijn  voorbestemd. 
E en vervelende ervaring geeft een wending aan je leven, 
waarop je  onbew ust zat te wachten. R o b  O udkerk, 
L oekie van Maaren en Bram  Peper is dit overkom en en 
zij kunnen hier zeer boeiend over spreken. Uiteraard zijn 
zij overigens ook beschikbaar voor andere onderwerpen.

Bel ons gerust voor méér informatie:
043-343 21 69

Hou mij op de hoogte van alle bijzondere bijeenkomsten en activiteiten.

________________________ Naam (+ Voorletters):_____________________

Postcode: Plaats:.

. Telefoon:. Fax:.
Stuur deze bon in een gefrankeerde enveloppe naar: ★  Assemblee BV ★  Postbus 550 ★  6200 AN ★  Maastricht ★

m/v
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Het zijn slechts elektrische impulsen die atmosferische 

kolommen in beweging zetten.

Ze zijn in staat onze verbeelding te prikkelen
Regen in New York of verwoestende golven in de oceaan.

Ervaar een nieuwe dimensie in geluid.

Q f T O M '
p u r e m u s i c

i

i

Ervaar de nieuwe CD-serie. Neem voor meer informatie contact óp met uw dealer o f met N L- Servi-Q B.V., Hoevelaken, tel. 0 33-2 53 71 93, 
www.canton.nl, B -JobetradeN .V, Deinze, tel. 09-3 80 81 8 0 .www.canton.de
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losse verkoopprijs €  3,50



Amsterdam -
Straatsburg

Wij verwelkomen u graag aan Tarieven: vanaf €  129,- retour*

boord van een van onze comfor- Voor meer informatie en de

tabele ATR-42 toestellen, met 46 uitgebreide voorwaarden, neem 

zitplaatsen en ruim zitcomfort. contact op met uw reisagent, of

Amsterdam

' \_ /V

AlsaceExel

Vanuit Amsterdam vliegen we 2 

keer per dag naar het bestuur

lijke hart van Europa. Straatsburg 

staat ook bekend om haar gas

tronomische keuken, exclusieve 

wijnen en prachtige landschap.

bel KLM reserveringen:

020 - 4 747 747

* Exclusief luchthavenbelasting.

Member of the ExelAviationGroup



Scandinavische hoofdsteden
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Politiek!
is een tijdschrift over liberale politiek

3
3
3 kiezen voor Europa

Op 10 juni gaan we naar de stembus om een nieuw 

Europees Parlement te kiezen. Verkiezingen waar de 

opkomst over het algemeen niet zo groot is. Toch is het 

belangrijk dat iedereen zijn stem uitbrengt. Wat in het 

Europees Parlement wordt beslist, raakt ons allemaal. VVD- 

lijsttrekker Jules Maaten roept iedereen op om te stemmen: 

“ Er valt op 10 juni heel wat te kiezen. Een stem op de VVD 

is een stem op een goed werkend Europa, waarin 

Nederland een eigen identiteit heeft. Een Europa dat ruim

te biedt voor onze ondernemers, ruimte voor onze handel, 

ruimte voor onze wetenschap. Een Europa dat stabiliteit 

biedt: politieke stabiliteit, monetaire stabiliteit en een stabiel 

economisch klimaat.”

Politiek! is een uitgave van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie (VVD) en wordt gere
aliseerd door UitgeverijTOPpers bv.

Redactieadres
UitgeverijTOPpers bv.
Edelweisstraat5 
5241 AH Rosmalen 
T 073-6140858 
F 073-6140873 
E redactie@toppers.nl

Algemeen directeur
PeterWesterling

Redactie
Monique van Diessen (chefredactie)
Sandra Kagie (eindredactie)
Lonneke van Eldijk 
Adri van Esch 
Jeroen Kuypers 
Bart Manders

Fotografie
Hans van Asch

geld mee over de grens18
Bij vrij verkeer van mensen in alle 

landen van de Europese Unie hoort 

ook verkeersveiligheid in de vorm 

van sociale uitkeringen. De VVD 

heeft vóór een regeling gestemd die 

het werknemers nu mogelijk maakt 

hun zelf opgebouwde sociale rech

ten mee te nemen over de grens. 

“ Het is volkomen terecht dat een 

werknemer zijn recht op een pen

sioen en een werkloosheidsuitke

ring niet bij de grens hoeft achter te 

laten. Hij heeft er tenslotte jarenlang

uit zijn eigen salaris voor betaald” , 

meent WD-europarlementariër 

Toine Manders. Hij legt overigens 

wel de grens bij uitkeringen die 

door de werknemer zelf zijn opge

bouwd. Een bijstandsuitkering of een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, die 

wordt aangevuld to t het sociaal 

minimum, wordt uit de algemene 

middelen wordt betaald. “ In dat 

geval vind ik dat je moet blijven 

wonen in de maatschappij die het 

geld voor je uitkering opbrengt.”
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Johan Remkes staat bekend als de minister die bij tijd en wijle 

geen blad voor de mond neemt. Enerzijds geeft hij soms 

ongezouten zijn mening, anderzijds weegt hij zijn woorden 

zorgvuldig voor hij antwoord geeft. De laconieke man, die 

soms stoïcijns overkomt. “ Ik weet dat ik zo overkom, maar ik 

ben zeker gedreven. De dingen die ik doe, wil ik per se goed 

doen.” Politiek! had een gesprek met hem over zijn jeugd, zijn 

drijfveren om de politiek in te gaan en zijn toekomst. "Ik 

hecht me bewust niet te veel aan functies en stoelen. Ik heb 

geen idee wat ik hierna wil doen, daar ben ik niet mee bezig.”
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30  een vrij en veilig Europa
“ Een van de belangrijkste opdrachten die we in mijn ogen als 

Europa hebben, is het bewerkstelligen van een vrij en veilig 

Europa.” Aan het woord is Marianne Kallen, nummer zes op 

de lijst van VVD-kandidaten. “Wel heel wrang dat eerst de 

aanslagen in Madrid moeten gebeuren alvorens echt iedereen 

hiervan doordrongen is en er daadwerkelijk actie wordt 

ondernomen.” Kallen doelt hierbij onder meer op de aan

stelling van Gijs de Vries to t nieuwe Europese terreurbestrij

der. “Wat ik verwacht van De Vries is dat hij gaat onderzoe

ken hoe de uitwisseling van informatie door politie en 

nationale veiligheidsdiensten verder kan worden gestroom

lijnd. EU-lidstaten moeten elkaar meer en beter op de hoog

te stellen. Grensoverschrijdende belangen vragen nu eenmaal 

om een gezamenlijke aanpak.”

wat merken we van het Europees beleid?
Hoewel veel burgers zich ver van de Europese Unie en van Brussel af voelen staan, zijn de beslissingen die in het 

Europees Parlement worden genomen vaak van belang voor de dagelijkse gang van zaken.“Talloze Nederlandse regels 

en wetten zijn binnen de EU geharmoniseerd, zoals de garantie van goede zwemwaterkwaliteit en scherpe richtlijnen 

op het gebied van product- en voedselkwaliteit” , vertelt Aly Wisse-Maat, nummer acht op de WD-kandidatenlijst. 

Politiek! zette samen met haar een zestal Europese maatregelen op een rijtje, die direct invloed hebben op ons leven.

42  onbegrensd, maar niet grenzeloos
Op I mei van dit jaar wordt de Europese Unie met tien nieu

we lidstaten uitgebreid: Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, 

Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië. Critici 

vrezen meer criminaliteit en werkeloosheid, door de 

instroom van goedkopere werknemers. Jeanine Plasschaert, 

nummer vier op de lijst voor de VVD, ziet het zo somber niet 

in. “ Ik was verbaasd dat politici steeds harder gingen roepen 

dat we een te grote toeloop van goedkope werklieden zou

den krijgen. Werkgeversverbond VNO /N CW  was het daar 

immers helemaal niet mee eens. En ook het bedrijfsleven 

heeft aangegeven niet bang te zijn overspoeld te worden 

door buitenlandse arbeiders.” Wel waarschuwt Plasschaert 

voor de gevolgen van gemakzuchtig beleid ten opzichte van 

verdere uitbreiding. “ Stel grenzen aan omvang en beleid. Het 

getuigt van weinig realisme als je denkt dat de Unie een gren

zeloos project is.”
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maar

Door de uitbreiding van de Unie met tien nieuwe lidstaten wordt de Nederlandse vertegen

woordiging in het Europese Parlement (nog) kleiner. Toch groeit de invloed van de liberalen. 

Samen met de fracties van andere nationale liberale partijen slaagt de VVD er steeds vaker in 

een doorslaggevende rol te spelen in het steekspel tussen christen-democraten en socialisten. 

Anders dan bij een keuze voor een kleine partij, is die voor de VVD nooit verloren of marginaal.

Op 13 maart jongstleden hebben 

de WD-leden tijdens de Partijraad 

het tien-puntenplan voor de Euro

pese verkiezingen van 10 juni vast

gesteld. Lijsttrekker Jules Maaten is 

tevreden met het programma: “W ij

willen een goed werkend Europa, 

waarin Nederland een eigen identi

te it heeft. Een Europa dat ruimte

biedt voor onze ondernemers, ruim

te voor onze handel, ruimte voor 

onze wetenschap. Een Europa dat 

stabiliteit biedt: politieke stabiliteit, 

monetaire stabiliteit en een stabiel 

economisch klimaat. D it zijn zaken 

die efficiënter op Europees niveau 

kunnen worden besloten dan op 

nationaal niveau. Een Europa daar 

waar het een meerwaarde biedt, dat 

is wat wij van Europa verlangen.”

Meerwaarde

Het verleden leert dat Europa die 

meerwaarde ook daadwerkelijk 

biedt. Er is veel bereikt: geld pinnen 

in andere Europese landen is gratis, 

geen kosten meer bij het overboe

ken binnen Europa, één Europese 

markt voor effecten, de Europese 

vennootschap en straks een Euro

pees patent en een Europese markt 

voor diensten. WD-commissaris 

Frits Bolkestein heeft hiervoor baan

brekend werkt verricht en verdient 

daarvoor lof. Daarnaast heeft het 

interne marktproject de Europese 

Unie het afgelopen decennium meer 

dan 2,5 miljoen banen en 877 miljard 

euro extra opgeleverd. Een bedrag 

dat per huishouden neerkomt op 

5700 euro. “ Maar de hervormingen 

moeten verder gaan” , meent Maaten. 

“ De Europese economie kan alleen 

uit de malaise getrokken worden als 

het Europese bedrijfsleven weer de 

mogelijkheid krijgt te ondernemen 

en groei te genereren. Dat betekent:

6 politiek!



met grenzen
versterking van onderzoek en inno

vatie, een flexibele arbeidsmarkt, 

meer ondernemerschap door min

der regelgeving. Het is heel goed dat 

Gerrit Zalm hiervan een hoofdthe

ma maakt tijdens het aanstaande 

Nederlandse voorzitterschap van de 

Europese Unie.”

Grenzen kennen

Veel mensen vinden dat Europa 

zich met te veel zaken bemoeit en 

te betuttelend optreedt. D it klopt 

echter niet altijd. Nationale ambte

naren voeren de Europese wetge

ving vaak strenger in dan nodig, om 

vervolgens met een beschuldigende 

vinger naar Brussel te wijzen. Maar 

ook in Brussel zie je de neiging to t 

overregulering. Maaten: “ Daar moe

ten we iets aan doen, ook al verwij

ten andere politici ons dat we ons 

daarmee ‘eurosceptisch’ opstellen. 

Ik zou het zelf liever ‘euro-ambiti- 

eus’ noemen. Neem het beruchte 

verbod op chocoladesigaretten. Ik 

heb in het plenaire debat gewaar

schuwd voor de gevolgen van een 

dergelijk besluit. De burger keert 

zich door dit soort onnodige regel

tjes van de Europese politiek af. 

Helaas hebben uiteindelijk alleen de 

liberalen tegen het verbod op cho

coladesigaretten gestemd.”

N iet alleen adviseren
De invloed van Europa neemt stel

selmatig toe. Ongeveer de helft van

de politieke beslissingen heeft 

reeds een Europese component of 

wordt simpelweg in Brussel geno

men. De invloed van het Europees 

Parlement is echter ook groeiende. 

Maaten: “Veel mensen hebben nog 

het beeld van een instantie die 

slechts een adviserende rol is toe

gedacht. In werkelijkheid geldt dat 

nog enkel wat het buitenlands 

beleid van de Unie betreft. Op tal 

van andere gebieden, zoals milieu, 

volksgezondheid en transport, 

speelt het EP een rol van betekenis. 

Het is trouwens logisch dat buiten

lands beleid het laatst overgebleven 

terrein is waarop het parlement 

niets anders kan dan adviseren. 

Ook in Nederland was dat to t in 

het begin van de vorige eeuw 

exclusief het terrein van de rege

ring. Het EP evolueert dus op 

dezelfde wijze als destijds de natio

nale parlementen.”

Gunstig effect

De uitbreiding met tien nieuwe lid

staten in één keer zal weliswaar lei

den to t een uitbreiding van het 

totaal aantal zetels (van 626 nu 

naar 732 na 14 juni a.s.), maar to t 

een vermindering van het aantal 

afgevaardigden van Nederland (van 

31 nu naar 27 straks).Voor de libe

rale familie in haar geheel zal de 

uitbreiding waarschijnlijk alleen 

maar een gunstig effect hebben. 

Voor de VVD hoeft de verminde

ring van het totaal aantal voor 

Nederland beschikbare zetels geen 

handicap te zijn. “ De aanhang van 

de liberale partijen is in Oost- 

Europa relatief groot en stabiel. Alle 

peilingen voorspellen bovendien de 

meeste winst voor de liberalen en 

het grootste verlies voor de groe

nen” , aldus Jules Maaten. “ Ook de 

VVD is al geruime tijd aan het stij

gen in de peilingen. Als ik de 

komende Europese verkiezingen 

bovendien vergelijk met de laatste 

provinciale verkiezingen, dan denk 

ik dat we minstens vijf zetels moe

ten kunnen behalen en dat een 

zesde of zelfs een zevende geen 

wishful thinking is.”

De kandidatenlijst waarmee de 

VVD de kiezer probeert te overtui

gen weerspiegelt de combinatie van 

ervaring en vernieuwing waarnaar 

de partij heeft gestreefd. Er staan 

zittende parlementsleden op de lijst 

die hun mandaat met vijf jaar zou

den willen verlengen. Ze hebben 

ervaring met het behandelen van 

rapporten, het amenderen van de 

voorgestelde wetgeving en hebben 

al een netwerk binnen het Parle

ment opgebouwd. De diverse poli

tieke punten die de Nederlandse 

liberalen sinds 1999 hebben kunnen 

scoren, zijn dan ook in de eerste 

plaats hun persoonlijke successen. 

Op de lijst staat ook veel nieuw 

talent, waaronder een aantal talent

volle vrouwen. Hun maatschappelij

ke ervaring en netwerk zal zeker 

een belangrijke meerwaarde zijn 

voor de WD-eurofractie.

Iets te kiezen

Dit zijn cruciale verkiezingen voor 

de Europese Unie. Sceptici roepen 

dat er op 10 juni niets te kiezen 

valt en de opkomst dus nog lager 

zal worden. Maaten: “ Niets is min

der waar. Er valt op 10 juni heel 

wat te kiezen. Neem PvdA-lijsttrek- 

ker Max van den Berg. Hij wil de 

Europese verkiezingen in het teken 

van een sociaal Europa zetten. Maar 

onze socialistische collega’s blijken 

toch een wel heel ander beeld te 

hebben van hoe we de Europese 

economie weer concurrerend kun

nen maken. Een voorman van de 

Europese Socialistische Partij, 

Martin Schultz, zei onlangs in het 

Europees Parlement dat zijn fractie 

een actieve welvaartsstaat wil, met 

vaste standaarden voor sociale 

zekerheid en vooral een welvaarts

staat waar méér geld naar toe gaat. 

Geen woord over het creëren van 

banen of het stimuleren van econo

mische groei. W ij zullen er in onze 

campagne alles aan gaan doen om 

op 10 juni aan het langste eind te 

trekken. Dat is goed voor de W D , 

dat is goed voor Nederland en dat 

is goed voor Europa.”

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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“ De liberalisering van de telecom

municatiemarkt en de daaropvol

gende revolutionaire opkomst van 

de gsm en internet hebben het 

leven van de werknemer de afgelo

pen tien jaar ingrijpender veran

derd dan honderd jaar socialisme 

daarvóór” , zegt Han ten Broeke, 

nummer zeven op de kandidaten

lijst van de VVD voor de komende 

Europese verkiezingen. “ Die libera

lisering is het werk geweest van 

Europa. Zonder de concurrentie 

van de vele nieuwkomers op de 

telecommunicatiemarkt zouden de 

staatsmonopolisten van destijds 

nooit voldoende bedrijven en bur

gers zover hebben kunnen krijgen 

een gsm- of internetaansluiting te 

nemen. Halverwege de jaren 

negentig verkocht KPN gemiddeld 

anderhalf toestel extra op elke 

twee die Libertel wist te verkopen. 

Daarom ook was geen bedrijf zo’n 

groot voorstander van het open

breken van de markt als KPN. Een 

aandeel van dertig procent binnen 

een geliberaliseerde markt bete

kent namelijk veel meer omzet en 

winst, dan een aandeel van hon

derd op een gemonopoliseerde 

markt.”

Van explosie naar implosie
Ten Broeke heeft als manager 

gewerkt bij Base, de Belgische 

dochteronderneming van KPN, to t 

hij in maart dit jaar ontslag nam 

om zich volledig aan de verkie

zingscampagne te kunnen wijden. 

Dat hij in zijn campagne graag refe

reert aan de liberalisering van de 

telecommarkt, heeft echter niets te 

maken met een of andere vorm 

van beroepsdeformatie. De vrije 

telecommarkt is, na de euro en de

interne markt, het derde vlaggen

schip van de Unie. Ten Broeke: 

“Voor veel mensen zijn hun mobie

le telefoon en hun pc met interne

taansluiting onmisbare elementen 

in het dagelijks leven geworden. 

Dat geldt zeker voor ondernemers 

en anderen die voor hun werk 

afhankelijk zijn geworden van deze 

instrumenten, maar ook voor niet- 

werkenden.Als iemand tegenwoor

dig zijn woning uitstapt, controleert 

hij misschien wel eerst of hij zijn 

gsm bij zich heeft in plaats van zijn 

huissleutels. Desondanks heeft 

Europa ook enorme fouten 

gemaakt in haar behandeling van de 

telecommarkt. De liberalisering in 

het begin van de jaren negentig

heeft de éxplosie mogelijk ge

maakt, de UMTS-veilingen tien jaar 

later hebben de Implosie mede in 

de hand gewerkt. De miljardenbe

dragen die bedrijven destijds op 

tafel moesten leggen, vormden 

niets meer of minder dan de 

grootste georganiseerde kapitaal- 

roof in de Europese geschiedenis. 

De schuld daarvoor ligt natuurlijk 

ook bij de telecombedrijven zelf, 

die zich al biedend als lemmingen 

in de afgrond hebben gestort, maar 

de staat had beter moeten weten. 

De miljarden die in eerste instantie

werden binnengehaald, zijn de afge

lopen jaren simpelweg weggesmol

ten, omdat de telecomimplosie 

substantieel heeft bijgedragen aan 

de lagere economische groei die 

we sindsdien kennen.”

Arbeidsdynamiek belemmeren
Europa heeft het transnationale 

werken binnen de Unie vergemak

kelijkt en daardoor bevordert. Toch 

blijven er nog (te) veel hordes over 

die internationaal werken nodeloos 

duur maken en dus de arbeidsdy

namiek belemmeren. Brussel zou 

doortastender moeten zijn om de 

werknemer de mogelijkheden te 

geven waarop hij recht heeft. “ In 

Nederland is het al zes jaar moge

lijk je nummer te behouden als je 

van provider verandert. Daarin 

lopen we vooruit op andere lan

den. In België bijvoorbeeld is dat 

pas vorig jaar mogelijk geworden - 

en nog proberen de diverse aan

bieders daarvoor drempels op te 

werpen. Dat het internationaal 

mobiel telefoneren zo duur blijft, 

heeft in de eerste plaats technolo

gische oorzaken. Aangezien elk land 

zijn eigen ‘spoorbreedte’ heeft, is 

het niet eenvoudig de tarieven te 

verlagen.Toch isVodafone al verge

vorderd met het ontwikkelen van

een systeem waarbij het die kosten 

voor zijn zakelijke klanten fors kan 

verlagen. Brussel kan een dergelijke 

ontwikkeling niet afdwingen, maar 

het moet wel druk uitoefenen om 

de markt daartoe te bewegen.”

Een goed voorbeeld waartoe dit 

soort druk kan leiden is de bank

sector. Ondanks de invoering van 

de euro bleven de banken in 2002 

kosten berekenen voor het gebruik 

van een geldautomaat in het bui

tenland. De reden die de banken 

hiervoor opgaven, was een inge

wikkelde technische uitleg. Na druk 

van liberale eurocommissaris Frits 

Bolkestein bleek een geldopname 

in het buitenland alsnog kosteloos 

te kunnen worden. Ten Broeke:

“ Geldoverschrijvingen naar het 

buitenland blijven duur, omslachtig 

en traag. Er is ook nog geen enkel 

zicht op de mogelijkheid je bankre

keningnummer mee te nemen naar 

het buitenland. Ik begrijp best dat 

dit laatste de banken veel hoofd

brekens zal kosten, omdat momen

teel in elk land met een ander sys

teem wordt gewerkt. Waar het 

echter om gaat is dat de banken 

die ontwikkeling zo lang mogelijk 

zullen uitstellen of in ieder geval 

geen priorite it eraan zullen geven 

zolang Brussel niet aandringt.”

"Geldoverschrijvingen naar het buitenland blijven 
duur,omslachtig en traag.Er is ook nog geen enkel 
zicht opde mogelijkheid je bankrekeningnummer 
mee te nemen naar het buitenland."
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europa

N iet blindstaren op 

marktaandelen

De socialistische partijen bekijken 

de liberalisering met een groot 

wantrouwen. Zij wijzen op het 

gevaar van het ontstaan van markt- 

dominantie door enkele grote 

bedrijven en suggereren openlijk of 

tussen de regels door, dat de con

sument en de werknemer uiteinde

lijk vooral de slachtoffers van de 

liberalisering zullen zijn en niet 

degenen die er het meest profijt 

van hebben. Volgens Han ten 

Broeke moeten de Europese en 

nationale overheden weliswaar 

toezicht houden, maar zich niet 

blindstaren op marktaandelen: “Als 

overheid doe je al snel te veel. Het 

gevaar van overregulering is niet 

denkbeeldig. De belangrijkste taak 

van de toezichthouder moet zijn 

de markt toegankelijk te houden 

voor alle bedrijven, maar daarvoor 

is het elimineren van allerlei bottle

necks en overbodige regels even 

belangrijk als het aanpakken van 

monopolisten. De OPTA heeft in 

Nederland goed werk geleverd, 

maar in de beginjaren leek ook 

deze mededingingsautoriteit zich 

soms blind te staren op marktaan

delen. Als KPN niet genoeg markt

aandeel verloor, moest het maar 

gedwongen worden dit af te staan. 

De vraag of het voormalige staats

bedrijf misschien simpelweg zulke 

goede producten en diensten 

leverde dat het als gevolg daarvan 

noodzakelijkerwijs marktaandeel 

won, werd niet eens gesteld.”

Kleine hervormingen

Wantrouwen lijkt soms makkelijker 

aan de man te kunnen worden 

gebracht dan vertrouwen. Er hoeft

maar iets mis te lopen bij een libe- 

raliseringproces of een socialistisch 

politicus wijst met een beschuldi

gende vinger, zegt ‘Zie je wel?’ en 

trekt het complete principe in tw ij

fel. Daarom wordt het de hoogste 

tijd dat liberale politici de kiezer de 

concrete voordelen van Europa 

voor ogen houden, vindt Ten 

Broeke. “ De afgelopen decennia is 

er enorm veel ten voordele veran

derd dank zij Europa. De generatie 

van mijn ouders reisde vroeger zel

den per vliegtuig reisde en als ze 

dat deden, dan uitsluitend met de 

KLM. Mijn generatie pakt met 

evenveel gemak en voor evenveel 

geld een low tarif vlucht naar 

Stockholm of Lissabon, als hun

rechtstreekse gevolgen zijn van de 

eenwording van Europa. W ij als 

liberalen mogen en moeten die 

pragmatische kant van Europa 

meer benadrukken. Het zijn name

lijk die vele kleine hervormingen 

die het werken én leven binnen de 

lidstaten van de Unie zoveel mak

kelijker en goedkoper hebben 

gemaakt.”

Nie wieder Madrid

Meer pragmatisme betekent min

der grote verhalen. Volgens Ten 

Broeke zijn de liberale politici er 

met dat laatste hoe dan ook niet in 

geslaagd de burger warm te laten 

lopen. “ Ik heb grote bewondering 

voor een liberaal als Gijs de Vries,

in Madrid gezien. In plaats van ‘nie 

wieder krieg’ zouden we beter ‘nie 

wieder Madrid’ kunnen roepen, 

maar het zal hoe dan ook geen 

burgers naar de stembus brengen, 

evenmin als de ronkende slogans 

over de ‘meest dynamische econo

mie te r wereld’, zoals die na de 

topconferentie van 2000 werden 

gelanceerd. Ik bevond me in het 

gezelschap van toenmalig staatsse

cretaris Monique de Vries toen de 

Europese politici die afspraken 

maakten. Ik was er dus bij in 

Lissabon en vond de beloftes toen 

al onhoudbaar. We zijn inmiddels 

bijna op de helft van de termijn die 

de EU zich destijds heeft gesteld 

om die ‘meest dynamische econo

"Europa dreigt zich met Lissabon een geval 
van overpromise and underdeliver op de hals te 
hebben gehaald."

ouders de trein naar een provincie

plaats. Als mijn ouders naar 

Frankrijk op vakantie gingen, kwa

men ze trots thuis met een paar 

flessen wijn die ze bij een of ande

re boer hadden gekocht. De wijn 

was niet echt goed en te duur 

betaald voor wat ze waard was, 

maar ze hadden het er graag voor 

over omdat het zo ‘exotisch’ was. 

Nu stappen ze een willekeurige 

supermarkt in en kunnen ze kiezen 

uit een zeer breed en betaalbaar 

aanbod van Australische, Zuid- 

Afrikaanse en Europese wijnen. We 

vinden dit allemaal vanzelfsprekend 

en we staan er nooit bij stil dat het

maar het ‘nie wieder krieg’ waar

mee hij en de generatie vóór hem 

het verenigd Europa heeft trachten 

te verkopen, is weliswaar een 

prachtige en ware kreet, maar blijkt 

geen burgers naar de stembus te 

lokken. Mijn generatie werd vol

wassen in de jaren tachtig, toen het 

politieke debat werd beheerst 

door de kwestie van het plaatsen 

van kruisraketten. De generatie die 

na de val van de Berlijnse Muur 

volwassen is geworden, werd dan 

weer geconfronteerd met de mas

samoorden in Screbrenica en dege

nen die nu achttien jaar worden, 

hebben de gevolgen van de aanslag

mie ter wereld’ te creëren en er is 

nog amper wat veranderd. 

Integendeel, Europa dreigt zich met 

Lissabon een geval van overpromi

se and underdeliver op de hals te 

hebben gehaald. We kunnen wat 

mij betreft niet ‘euro-ambiteus’ 

genoeg zijn, maar we moeten con

creet blijven. Pas in de werkelijke 

verworvenheden blijkt namelijk de 

kracht en daarmee ook de aantrek

kingskracht van Europa.”

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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De liberale traditie als basis
De afgelopen tijd is het partijbestuur van de VVD hard bezig 

met de vernieuwing van de partij. Onlangs heeft de Algemene 

Vergadering het rapport Idee voor Structuur vastgesteld, waar

in getracht is antwoord te geven op de vraag op welke manier 

de partij in de toekomst zou moeten functioneren. Volgens de 

commissie, onder leiding van Jan van Zanen, moet de VVD meer 

een ideeën- en debatpartij zijn. "We moeten onderscheidend 

zijn, het moet duidelijk zijn waarvoor we staan'/ meent partij

voorzitter Van Zanen. "Debatteren betekent ook: bereid zijn te 

luisteren, je tussen de mensen begeven. Bovendien spoor je op 

deze manier de talenten op, die je als partij hard nodig hebt."

In het verlengde van het rapport 

over de partijvernieuwing, ligt het 

initiatief het Liberaal Manifest kri

tisch tegen het licht te houden en 

te actualiseren. “ Het Liberaal 

Manifest is voor het laatst in 1981 

besproken en vastgesteld. Het is

weliswaar nog steeds actueel, dat 

zal het ook altijd zijn, maar op een 

aantal punten is aanpassing nodig” , 

vervolgt Van Zanen. De commissie 

die zich zal buigen over een nieuw 

Liberaal Manifest bestaat uit vijf 

personen en zal worden aange

voerd door Geert Dales, burge

meester van Leeuwarden. Verder 

zullen Frank Ankersmit, historicus, 

Arthur Docters van Leeuwen, 

bestuursvoorzitter Autoriteit Finan

ciële Markten, Nurten Albayrak, 

hoofddirecteur Opvang van het 

Centraal Orgaan Opvang Asiel

zoekers en Ineke Alsem, senior 

beleidsmedewerker welzijn, wonen 

en zorg van de MO-groep, zitting 

hebben in de commissie. Stuk voor 

stuk mensen die volgens Van Zanen 

een opvallende visie hebben en 

geworteld zijn in de liberale traditie.

Tijdloos
“ Ik vind het erg interessant dat de 

partijleiding dit initieert” , vertelt 

Dales. “ En ik vind het heel eervol 

dat ik gevraagd ben als voorzitter

van deze commissie. Ik ben welis

waar een man van de politieke 

praktijk, maar ik hecht ook sterk 

aan het ideologisch fundament van 

de partij. Het zijn de liberale begin

selen en de ideologie van de partij 

die van mij een overtuigd VVD’er 

maken.” Dales ziet ook de nood

zaak in van een herziening van het 

Manifest. “ Ik heb het in 2001 ook al 

eens gezegd: wij liberalen zijn 

gevaarlijk zorgeloos geworden. We 

moeten er voor opletten dat we 

niet ten onder gaan aan ons eigen 

pragmatisme. Onze liberale traditie 

moet de basis zijn, het uitgangspunt. 

En dat vereist permanent onder

houd. Daarom is het zo belangrijk 

dat we het Liberaal Manifest weer 

uit de kast halen en erover praten. 

Ervoor zorgen dat het weer leeft.”
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De maatschappij is in de loop der 

jaren zo veranderd dat een aanpas

sing van het Manifest noodzakelijk is, 

vindt Van Zanen. “Thema’s als inte

gratie, onderwijs, werk en toene

mend geweld zijn sterk veranderd, 

hierop moeten nieuwe antwoorden 

komen. De ideologische basis van 

het Manifest is goed doordacht, 

maar moet worden doorontwikkeld. 

Hoe verhoudt onze ideologie zich 

to t de actuele vraagstukken? Boven

dien is het politieke veld vooral inge

steld op personen, deze zijn belang- 

rijker geworden bij de beeldvorming 

van de partij. Het is belangrijk een 

visie te hebben die dwars door 

trends heengaat, die de beginselen 

van het liberalisme verankert in de 

partij. Daarom is het werk van deze 

nieuwe commissie zo belangrijk. Een 

Liberaal Manifest is tijdloos.”

Liberaal antwoord

In de stroom van de vernieuwings- 

discussie is het vanzelfsprekend dat

iedereen zich over het nieuwe 

Liberaal Manifest kan uitspreken. 

Zowel aan het begin als over het 

eindresultaat. “ Logisch” , stelt Van 

Zanen. “ Het moet een open debat 

worden, mensen moeten kunnen 

meepraten. Er zal ook een speciaal 

emailadres worden geopend.” Dales 

is het hiermee eens. “ Hoe is nog 

niet duidelijk, we zijn net begonnen, 

maar we zoeken juist de dialoog 

met onze achterban. Wel denk ik 

aan een openbaar debat en natuur

lijk aan een Ideeëndag zoals die eer

der in het kader van de partijver- 

nieuwing is georganiseerd.” Op de 

vraag of er wel interesse zal zijn 

voor het Liberaal Manifest antwoor

den beide heren positief. “ Ik merk 

op straat dat ideologie leeft” , vertelt 

Van Zanen. “ De discussies die nu 

aan de gang zijn, hebben alles te 

maken met ideologie” , meent Dales. 

Van Zanen erkent dat ideologie niet 

op de eerste plaats staat als het gaat 

over politiek. “ Zeker, er is minder

belangstelling voor ideologie in zijn 

algemeenheid. De burger is geëman

cipeerd geraakt, tegelijkertijd is voor 

alles gezorgd. De dominee en de 

pastoor zijn de deur uit gedaan, in 

plaats daarvoor hebben we dertig 

kanalen op de televisie en bestellen 

we bij wijze van spreken ons eten 

per internet. Dat heeft grote voor

delen, maar het betekent ook dat 

her en der het cement in de samen

leving is verdwenen. Het is onmoge

lijk dat terug te krijgen, de maat

schappij is ingericht op het individu. 

Maar je moet er wel een liberaal 

antwoord op hebben."

Constante factor

Een belangrijk onderwerp dat ook 

een rol zal spelen in het Liberaal 

Manifest is de rol van de overheid. 

“ Ook hierin zie je in de maatschap

pij veel tegenstrijdigheden” , stelt 

Dales. “ In het onderzoek De 

Sociale Staat van het Land had in 

2000 65% van de burgers vertrou

wen in de overheid. In 2002 was dat 

nog maar 35%. Tegelijkertijd blijkt 

uit datzelfde onderzoek dat er wel 

steeds meer van die overheid ver

wacht wordt. De burger vraagt dus 

meer van een overheid waar hij 

echter geen vertrouwen in heeft. 

Een frappant verschijnsel.”

Op dat soort vragen voorziet een 

nieuw Liberaal Manifest volgens Van 

Zanen in een antwoord. “ Ontwik

kelingen in de maatschappij zijn een 

dynamisch proces. Het Manifest 

biedt houvast, het kan een inspira

tiebron zijn. Een verkiezingspro

gramma geldt slechts voor vier 

jaar, het Liberaal Manifest is een 

constante factor.”

Het is de bedoeling dat het con

cept voor een nieuw Liberaal Mani

fest dit najaar gereed is en dat het 

tijdens de Algemene Vergadering in 

mei 2005 wordt vastgesteld.

Tekst:Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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De Engelse liberalen verloren na de Eerste Wereldoorlog hun dominante machtspositie en hebben die sindsdien nooit meer 

weten te heroveren. Conservatieven en socialisten wisselen elkaar af. Decennialang bleef de Liberal Party in het parlement 

gemarginaliseerd met een handvol zetels. De fusie met de Social Democratie Party tot Liberal Democrats, ruim twintig jaar gele

den, heeft de partij doen groeien tot een serieuze coalitiepartner. De komende verkiezingen zullen moeten bewijzen of de Lib 

Dems eindelijk (een) tweede partij worden of de eeuwige derde blijven.

Engeland is het land waar veel van 

de verworvenheden van het klassie

ke liberalisme voor het eerst gereali

seerd werden. Misschien is het daar

om niet meer dan logisch dat de 

Engelse liberalen het slachtoffer 

werden van een politieke variant van

de wet van de remmende voor

sprong. Dé partij van de negentiende 

eeuw speelde het grootste deel van 

de twintigste geen rol van betekenis. 

Geen wonder dus, dat de liberale 

fractievoorzitter in cartoons stee

vast als een dwerg werd afgebeeld.

Verloren stem

Dat wil niet zeggen, dat de liberalen 

geen weerklank vonden onder de 

bevolking. Integendeel, miljoenen 

Britten hadden sympathie voor veel 

liberale standpunten. Door het dis

trictenstelsel was een stem op de

Liberal Party echter meestal bij 

voorbaat een verloren stem - en als 

ze het niet was, zorgde de percep

tie van de kiezer er wel voor dat 

de gedachte een self ful-filling prop

hecy werd. Daar komt bij dat de 

twee dominante partijen in theorie
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twee verschillende maatschappelij

ke stelsels voorstonden (een kapi

talistisch en een socialistisch), maar 

in de praktijk even gematigd waren. 

Verkiezingen worden immers niet 

gewonnen aan de randen, maar in 

het midden van het politieke spec

trum. De liberalen vinden hun kie

zers traditiegetrouw in het cen

trum. Ze visten echter in dezelfde 

vijver als de socialisten en conser

vatieven en dan nog met een onbe

nullig klein stukje aas. Charles 

Kennedy, de huidige leider van de 

Liberal Democrats, formuleerde 

het liberale probleem terecht als 

volgt: “ De uitdaging is niet voor de 

kiezer aantrekkelijke standpunten 

te formuleren, maar überhaupt 

door hem te worden opgemerkt.”

H et Lib-Lab aanbod
Desondanks heeft juist dat (te veel) 

naar elkaar toe groeien van 

Conservatives en Labour ervoor 

gezorgd dat de na-oorlogse con

sensus in de jaren zeventig verbro

ken werd. Bij de Tories werd 

Margaret Thatcher partijleider, bij 

Labour won de linkervleugel stel

selmatig aan invloed. Na een 

regeerperiode met ongekend veel 

stakingen (de beruchte ‘winter of 

discontent’) verloren de socialisten 

de verkiezingen en werd Thatcher 

premier. De ultra-liberale Iron Lady 

zette met een golf van groot

scheepse privatiseringen, bezuini

gingen en belastingverlagingen, de 

Keynesiaanse welvaartsstaat op zijn 

kop. Labour reageerde op die uitda

gingen door, op instigatie van Tony 

Benn, de ongekroonde koning van 

de linkervleugel, een ultra-socialis- 

tisch programma aan te nemen. 

Benn pleitte voor arbeiderszelfbe-

stuur in de industrie, eenzijdige 

nucleaire ontwapening en terug

trekking uit de EEG. De grote par

tijen radicaliseerden, zeer to t 

onvrede van zowel gematigde con

servatieven als socialisten. Het poli

tieke midden lag volledig open. De 

leider van de liberale partij, David 

Steele, zag zijn kans schoon. In 1976 

had hij nog tevergeefs naar de gunst 

van de socialisten gedongen, door 

hun parlementaire steun aan te bie

den voor het geval ze zetels tekort 

zouden komen voor het vormen 

van een regering. D it zogenaamde 

Lib-Lab aanbod was destijds nog 

lacherig weggewuifd. In 1981 stapte 

een groep vooraanstaande socialis

tische parlementsleden, onder wie 

David Owen en Shirley Williams, uit

Labour en stichtte de Social 

Democratie Party. Steele voelde 

intuïtief aan dat de SDP, net als zijn 

eigen partij, op zichzelf even weinig 

kans maakte om de gematigde kie

zer te overtuigen. Samen konden ze 

echter een serieuze gooi naar de 

macht doen. Zeker nu een steeds 

groter deel van het electoraat voor 

een andere partij dan de twee 

gevestigde koos - naast de liberalen 

en sociaal democraten zaten name

lijk ook de regionale partijen, zoals 

het Noord-lerse Sinn Fein en de 

Scottish National Party al jaren in

de lift - werd het steeds waar

schijnlijker dat ofwel de conserva

tieven ofwel de socialisten slechts 

met behulp van een coalitiepartner 

aan de macht konden komen of blij

ven. De SDP hapte toe. De Alliance 

was een feit.

Golfbeweging

Waarom is er twintig jaar later fun

damenteel nog niets veranderd in 

de Britse politieke machtsverhou

dingen? Het antwoord is in de eer

ste plaats de golfbeweging van 

Labour terug naar het politieke 

centrum. Eerlijkheidshalve moet 

worden toegegeven dat Tony Benn 

met zijn marxistische koers niet 

volledig schipbreuk leed bij de ver

kiezingen. Labour won zetels in het

noorden, maar verloor er meer in 

het zuiden en midden van het land. 

Het zuiden telde minder inwoners, 

maar had evenveel kiesdistricten. 

De socialisten werden dus op hun 

beurt slachtoffer van het districten

stelsel. De harde confrontatie met 

Madame Thatcher liep bovendien 

telkens op een nederlaag uit, met 

de ontwrichtende staking van de 

mijnwerkers in 1984/1985 als triest 

dieptepunt. Partijleider Neil 

Kinnock koos daarom geleidelijk 

voor een rechtsere koers. De 

koerswijziging ging de kiezer blijk

baar echter niet ver of snel genoeg, 

want zowel in 1987 als in 1992 

verloor Labour opnieuw de verkie

zingen. Thatcher leek onverslaan

baar. Die aura had zij deels te dan

ken aan het feit dat haar drastische 

hervormingen resultaat opleverden. 

Na enkele jaren van massa-werk- 

loosheid en bedrijfssluitingen in de 

eerste helft van de jaren tachtig 

ging het met de Britse economie 

bergopwaarts. Terwijl Engeland in 

de lange na-oorlogse boomperiode 

steevast langzamer groeide dan het 

continent en in de jaren zeventig 

zelfs het predikaat ‘de zieke man 

van Europa’ kreeg, is het nu de 

snelst groeiende en gezondste eco

nomie van de Europese Unie. Tony 

Blair, die in 1994 de vierde nieuwe

partijleider werd na het debacle 

van 1979, paste er dan ook wijselijk 

voor de klok vijftien jaar terug te 

draaien. Met zijn jeugdige charme 

en politieke gematigdheid won hij 

in 1997 de verkiezingen met een 

verpletterende kamermeerderheid. 

De grijze erfgenamen van Thatcher 

misten haar pit. De schrijver Julian 

Barnes schreef spottend dat het 

enige originele idee van de conser

vatieve premier John Major een 

voorstel was meer toiletten naast 

de snelweg te plaatsen. De kiezer 

spoelde het idee door.

In de schaduw van Blairs succes zijn de Liberal 
Democrats blijven groeien.Momenteel kiest 
tussen de tien en twintig procent van het 
electoraat voorde liberalen.
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Pyrrusoverwinning

In de schaduw van Blairs succes zijn 

de Liberal Democrats blijven groei

en. Momenteel kiest tussen de tien 

en twintig procent van het electo

raat voor de liberalen. Die hebben 

hun zeteltal daardoor al enkele 

malen kunnen verdubbelen. Het 

lijkt erop dat de liberalen boven

dien profiteren van een hernieuwde 

radicalisering bij de beide grote 

partijen. In plaats van Blair te imite

ren hebben Majors opvolgers 

ervoor gekozen zich een hard 

rechts profiel aan te meten. De 

enige conservatief die de partij naar 

het midden wilde laten zwenken, de 

vroegere Boy Wonder van 

Thatcher, Michael Portillo, is door 

zijn partijgenoten de deur gewezen.

langen is onduidelijk. Feit is dat de 

geest van Tony Benn aan een come

back bezig is binnen Labour, terwijl 

de Tories zich maar niet van de 

geest van Margaret Thatcher kun

nen losmaken. In geen van beide 

gevallen lijkt het een toverformule 

om de komende verkiezingen te 

winnen. De Liberal Democrats 

spinnen er in ieder geval garen bij, 

ook al is hun opkomst in de peilin

gen niet helemaal vrij van populisti

sche smetten. Een deel van hun 

nieuwe aanhang bestaat immers uit 

proteststemmen van burgers die 

niet zozeer hun programma, als wel 

hun anti-oorlogsstandpunt waarde

ren. Niettemin zouden deze pro

teststemmen net voldoende kun

nen zijn om het huidige zeteltal

Engeland is het land waar veel 
van de verworvenheden van het 
klassieke liberalisme voor het 
eerst gerealiseerd werden.

De verkiezingsuitslag van 2001 gaf 

hem echter gelijk. De conservatie

ven verloren één zetel.

Tony Blair is een winner, maar zijn 

eigen partij lijkt hem hartgrondig 

beu te zijn. Vooral zijn pro- 

Amerikaanse houding in de aanloop 

naar de Irak-oorlog werd hem 

door zoveel backbenchers kwalijk 

genomen, dat ze een motie van 

wantrouwen tegen hun eigen pre

mier indienden. O f het nostalgie 

naar het socialistisch gedachtegoed 

is of een massaal politiek doodsver

opnieuw te verdubbelen to t ruim 

honderd. Een afgang van Labour en 

een Pyrrusoverwinning van de con

servatieven zou de Lib-Dems op de 

wip kunnen plaatsen voor een 

coalitieregering. O f dat dan een 

eenmalige of de definitieve terug

keer van de liberalen betekent, 

moet de verdere toekomst uitwij

zen.

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie:MetdankaanVisitBritain, 

Toeristenbureau voor Groot-Brittannië
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europa

De sociale dimensie 
is een sociale illusie

Bij vrij verkeer van mensen in alle landen van de Europese 

Unie hoort ook verkeersveiligheid in de vorm van sociale uit

keringen. De VVD heeft vóór een regeling gestemd die het 

werknemers nu mogelijk maakt hun zelf opgebouwde sociale 

rechten mee te nemen over de grens. De liberalen hebben 

echter de grens gelegd bij uitkeringen die uit de algemene 

middelen worden betaald. Ook een Europees stelsel van 

sociale zekerheid is volgens de VVD ongewenst, omdat dit 

nooit op dat van de rijkste, maar altijd op het stelsel van de 

armste lidstaat zou worden gebaseerd.

408/71 - de verordening die het 

leven van miljoenen werkende Euro

peanen de komende jaren een stuk 

makkelijker zal maken - had een min

der bureaucratische naam verdiend, 

maar ze is van kracht en dat is het 

belangrijkste. VVD-europarlementa- 

riër en woordvoerder Toine Man- 

ders was bij de stemming in het EP 

voorstander, omdat 1408/71 de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie 

aanmerkelijk kan verhogen. Een 

Amerikaan die zijn baan in Florida 

verliest en een beter betaalde in 

Californië vindt, kan zonder al teveel 

fiscale en verzekeringstechnische 

rompslomp verhuizen van de ene 

kant van het continent naar de ande

re. Een Portugees die zijn dienstver

band in Lissabon beëindigt om een 

betrekking in Stockholm te aanvaar

den, kon to t voor kort wel zijn talen

ten en ervaring, maar niet zijn socia

le rechten meenemen.

Detacheringbureau aan de 

grens

“ Het is volkomen terecht dat een 

werknemer zijn recht op een pen

sioen en een werkloosheidsuitke

ring niet bij de grens hoeft achter 

te laten. Hij heeft er tenslotte 

jarenlang uit zijn eigen salaris voor 

betaald” , zegt Manders. “Je kunt 

daar tegenin brengen dat het wel 

erg lang heeft geduurd eer dit 

mogelijk werd - we zijn immers al 

sinds 1971 bezig - maar dergelijke 

hervormingen moeten controleer

baar blijven en dus geleidelijk wor

den geïmplementeerd. Ik ben overi

gens ervan overtuigd dat je de 

arbeidsmobiliteit nog extra zou 

kunnen bevorderen wanneer je
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mannen en vrouwen, die in het bui

tenland gaan werken, via een soort 

detacheringbureau aan de grens de 

keuze zou kunnen bieden onder 

welk sociaal en fiscaal systeem ze 

zullen vallen. De vele Nederlanders 

bijvoorbeeld die in België een baan 

accepteren, worden nu heen en 

weer geslingerd tussen de voor- en 

nadelen die elk land hen biedt. Bij 

onze zuiderburen zijn de wegenbe

lasting en de autoverzekering goed

koper en is de kinderbijslag hoger, 

bij ons kunnen ze dan weer pro

fiteren van de hypotheekaftrek. 

Zo’n detacheringbureau zou alles 

een stuk eenvoudiger en eerlijker 

maken. De keuze ligt dan bij de 

werknemer, echter onder die voor

waarde dat er slechts gekozen kan 

worden voor het systeem van het 

woonland of van het werkland. Het 

huidige cafetariamodel is dan ten

einde.”

Exporteerbaarheid

Als het aan de socialisten ligt, gaat 

Europa niet geleidelijk, maar in één 

stap een heel stadium verder. Zij 

zouden de huidige exporteerbaar

heid van sociale rechten willen uit

breiden to t bijstandsuitkeringen en 

bijstandsgerelateerde uitkeringen 

zoals de wet Wajong en de Toe

slagenwet. De liberalen zijn daar 

tegen, eenvoudigweg omdat een bij

standsuitkering of een arbeidsonge

schiktheidsuitkering, die wordt aan

gevuld to t het sociaal minimum, uit 

de algemene middelen wordt be

taald. “ In dat geval vind ik dat je 

moet blijven wonen in de maat

schappij die het geld voor je uitke

ring opbrengt” , aldus Toine Manders. 

“ Op grond van bilaterale verdra

gen staan we al toe dat Turkse en

Marokkaanse Nederlanders deze 

uitkeringen naar hun land van her

komst kunnen exporteren - waar 

die vanzelfsprekend veel meer 

koopkracht vertegenwoordigen - 

terwijl Europeanen dat niet kunnen. 

Hiermee wordt het gelijkheidsbe

ginsel aangetast en dat zou hersteld 

kunnen worden door de expor

teerbaarheid van uitkeringen voor 

ieder gelijk te maken, zelfs als daar

voor internationale verdragen moe

ten worden aangepast.”

Manders vreest bovendien dat een 

zogeheten volledig vrije exporteer

baarheid de deur open zet voor het 

creëren van een Europees stelsel 

van sociale zekerheid. “ De socialis

ten willen het maximale, maar wat 

we zouden krijgen is het minimale. 

Een stelsel van sociale zekerheid is 

altijd een afgeleide van de econo

mie en cultuur van het land zelf. In 

Nederland en Zweden garandeert 

dat stelsel een relatief grote mate 

van sociale bescherming, omdat dit 

twee relatief rijke landen zijn. De 

Europese Unie als geheel is echter 

een stuk minder welvarend. Net 

zoals water altijd naar het laagste 

punt stroomt, kunnen we dus 

gerust aannemen dat een eventueel 

Europees stelsel voor een lidstaat 

als Litouwen misschien een voor

uitgang betekent, maar voor een 

land als het onze een forse achter

uitgang. De ironie van de door de 

socialisten beleden sociale dimensie 

is dat een ‘Europees meeneemstel- 

sel’ zoiets zou worden als het 

Amerikaanse stelsel van sociale 

zekerheid. De beruchte ‘Ameri

kaanse toestanden’ die de socialis

ten altijd zeggen te willen vermij

den, zouden we daardoor juist 

invoeren.”

Meer dynamiek = m eer banen

Sociale rechten waarvoor je als 

werknemer of zelfstandige zelf hebt 

betaald, kunnen meenemen naar een 

ander land van de Unie is een voor

uitgang. De volledige vrije exporteer

baarheid van alle sociale rechten lijkt 

op het eerste gezicht een nog grote

re vooruitgang, maar zal op middel

lange termijn onvermijdelijk leiden 

to t een uitkleding van ons zo moei

zaam en met zorg opgebouwde stel

sel van sociale zekerheid. De vraag 

welke partij de ware progressief is, is 

in dit geval niet moeilijk te beant

woorden. “We moeten niet steeds 

blijven schermen met die sociale 

dimensie", aldus Toine Manders. “ In 

plaats daarvan moeten we ons 

inspannen om de zo succesvolle 

strategie van het vrijmaken van de 

interne markt voort te zetten. Meer 

economische dynamiek leidt to t 

meer banen. Voldoende werkgele

genheid is de beste garantie voor het 

behoud van onze welvaart. In dit 

opzicht kan ik niet vaak genoeg Frits 

Bolkestein citeren, die ooit zei dat de 

meeste mensen ‘de warmte van een 

baan prefereren boven de kilte van 

een uitkering’. Daarom is de andere 

kant van dezelfde sociale medaille 

het streven naar minder administra

tieve rompslomp en lasten voor het 

bedrijfsleven. Werkgeversorganisatie 

VNO-NCW  heeft niet zo lang gele

den berekend dat de Europese regel

geving het Nederlandse bedrijfsleven 

jaarlijks 17 miljard euro kost. Dat 

bedrag is ongeveer gelijk aan dat wat 

de regering momenteel bezuinigt. 

Mijns inziens is die enorme kosten

post best terug te dringen. Daarom 

pleit ik voor het instellen van een 

Europees asessmentbureau dat de 

financiële impact van nieuwe wetge

ving op het bedrijfsleven bepaalt en 

waar mogelijk aanbevelingen voor 

een terugdringen daarvan doet. 

Noem het maar een EER (Econo

mische Effecten Rapportage). Als het 

aan mij ligt, zouden we bovendien 

een roulatiesysteem voor ambtena

ren instellen. Daarmee bedoel ik niet 

de uitvoerende ambtenaren, zoals 

een loodgieter in dienst van de 

gemeente, maar de beleidsmakers. 

Veel burgers klagen momenteel dat 

bijvoorbeeld een bestemmingsplan 

zelden substantieel wordt gewijzigd 

als het eenmaal is vastgesteld, onge

acht welke politieke kleur de volgen

de wethouder heeft, of welke plan

nen hij met het gebied heeft. Dat ligt 

niet zozeer aan die politicus als wel 

aan de ambtenaren die het bestem

mingsplan hebben opgesteld. Als ze 

jaren daaraan hebben gewerkt, zullen 

ze een wethouder die per definitie 

maar een beperkte tijd die functie 

bekleedt niet te veel aan dat plan 

laten veranderen. Het onvermijdelij

ke gevolg daarvan is een bestuurlijke 

patstelling. Geen wonder dat de bur

ger klaagt dat politiek ‘allemaal één 

pot nat is’. De rem die hierdoor op 

de economische ontwikkeling wordt 

gezet, is echter minstens even 

schadelijk. Al die extra lasten, al die 

rompslomp en stagnatie zijn in feite 

even zware en even onnodige drem

pels voor de dynamiek van de 

arbeidsmarkt. En daarmee even 

grote hindernissen voor een socialer 

Europa als de vroegere onmogelijk

heid de sociale rechten waarvoor je 

nota bene zelf had betaald, mee te 

nemen over de grens."

Tekst:Jeroen Kuypers 

Fotografie:Hansvan Asch
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europa

De ontstaansgeschiedenis 
van een unieke organisatie

De Europese Unie vormt een familie van democratische Europese landen die gezamenlijk aan vrede en welvaart werken. Wat 

is de ontstaansgeschiedenis van deze unieke organisatie in de wereld die wortelt in de Tweede Wereldoorlog? Politiek! werpt

een blik in de roemrijke geschiedenis van de EU.

In het voorjaar van 1950 staat 

Europa aan de rand van de afgrond.

Door de koude oorlog dreigt een 

ernstig conflict tussen Oost- en 

West-Europa. Bij velen overheerst 

de overtuiging dat na de Tweede 

Wereldoorlog nooit meer een 

bloedige strijd mag volgen. De 

grote vraag is hoe de fouten kun

nen worden vermeden die in het 

recente verleden zijn gemaakt. Het 

realiseren van duurzame vrede tus

sen de gezworen vijanden Frankrijk 

en Duitsland, die tussen 1870 en 

1945 drie keer oorlog met elkaar 

voerden, lijkt een belangrijke eerste 

stap. Enkele Europese leiders 

menen dat vrede tussen deze lan

den alleen kan worden gegarandeerd door ze op economisch en politiek 

gebied hun krachten te laten bundelen.

EGKS
De Fransman Jean Monnet stelt aan de minister van Buitenlandse Zaken van 

Frankrijk Robert Schuman voor de Franse en Duitse productie van kolen en 

staal gezamenlijk te beheren, zodat beide landen geen wapens meer kunnen 

produceren. Schuman bespreekt dit vervolgens met de Duitse 

Bondskanselier Konrad Adenauer. Beide heren zijn enthousiast en werken 

een plan uit. Zij bieden ook andere landen de gelegenheid zich aan te slui

ten. Nederland, België, Luxemburg en Italië grijpen deze kans met beide han

den aan. Samen vormen de zes lan

den vanaf 1952 de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal. 

De landen hebben nog een andere 

reden zich te verenigen in de EGKS. 

De Amerikaanse president Truman 

meent dat een gezonde Europese 

economie een nieuwe oorlog helpt 

voorkomen. Daarom introduceert 

hij het Marshall-plan om Europa 

weer op de been te helpen. In het 

kader van dit plan geeft Truman 

geen geld aan individuele landen, 

maar aan Europa als geheel. Zo 

worden de landen nog eens extra 

gestimuleerd to t samenwerking.

De krachtenbundeling wordt een 

succes. Na enkele jaren vatten ze 

het plan op niet alleen samen te werken op het gebied van kolen en staal, 

maar ook op andere economische terreinen.

De landen ondertekenen in 1957 de verdragen van Rome. Belangrijke 

onderdeel van deze verdragen is de oprichting van de Europese Gemeen

schap voor Atoomenergie (Euratom) en de Europese Economische 

Gemeenschap. Ze starten met de opheffing van onderlinge handelsbelem

meringen als invoerrechten en vormen voortaan een gemeenschappelijke 

markt. Ook realiseren ze een gemeenschappelijk landbouwbeleid. De in de 

EEG woonachtige boeren gaan op dezelfde wijze produceren en krijgen 

voortaan gegarandeerde prijzen voor hun producten, ook als de door vraag 

en aanbod bepaalde prijs lager ligt.

Groepsfoto na eerste bijeenkomst EGKS: v.l.n.r.: Paul Finet, Léon Daum, E. Giacchero, F. Etzel, J. 
Monnet, A.Coppé,D.Spierenburg,A.Wehrer,H.Potthoff



Fusie
Uiteindelijk fuseren de EGKS, de Europese Economische Gemeenschap en 

de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in 1967. Zo ontstaat een 

Europese Gemeenschap, bestaande uit een Europese Commissie, een Raad 

van Ministers en een Europees Parlement.

Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken treden in 1973 toe to t de EG. 

Griekenland sluit zich in 1981 aan en in 1986 volgen Spanje en Portugal. In 

de jaren zeventig wordt ook de Europese Raad opgericht. Doelstelling van 

deze uit regeringsleiders bestaande raad is het bevorderen van de besluit

vorming en de integratie. Oorspronkelijk worden de leden van het 

Europees Parlement verkozen door de nationale parlementen van de aan

gesloten landen, maar in 1979 vinden de eerste rechtstreekse verkiezingen 

plaats.Tijdens deze verkiezingen kunnen burgers van de lidstaten stemmen 

op de kandidaat van hun keuze. Sindsdien vinden om de vijf jaar rechtst

reekse verkiezingen plaats.

Stagnatie
Begin jaren tachtig stagneert het 

Europese integratieproces. Door 

slechte economische omstandighe

den richten de lidstaten zich meer 

op hun binnenlandse problemen 

dan op voortzetting van de Euro

pese samenwerking. De integratie 

is duidelijk toe aan een nieuwe 

impuls en krijgt deze ook dankzij 

de ondertekening van de Europese 

Akte, waarin afspraken staan die de 

interne markt moeten versterken.

De grenzen tussen de EG-landen 

komen te vervallen, zodat vrij ver

keer van personen, kapitaal, pro

ducten en diensten vanaf eind 1992 

mogelijk wordt. Een belangrijke 

verandering volgt in december 1991 nadat de Europese regeringsleiders 

het Verdrag betreffende de Europese Unie, beter bekend als het Verdrag van 

Maastricht, hebben ondertekend. Met het verdrag worden nieuwe vormen 

van samenwerking tussen de regeringen van de lidstaten van kracht, onder 

andere op het gebied van defensie, justitie en binnenlandse zaken. Door de 

toevoeging van deze intergouvernementele samenwerking aan het bestaan

de gemeenschapssysteem ontstaat de Europese Unie. Het verdrag treedt 

op I november 1993 in werking en de naam Europese Gemeenschap ver

andert logischerwijs in EU. Het verleent burgers van de EU nieuwe rechten, 

zoals actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen in de lidstaat waar 

zij verblijven.

Euro doet haar intrede

Een opvallend resultaat van de onderhandelingen in Maastricht is het plan 

voor de oprichting van de Economische en Monetaire Unie. De realisatie 

van deze unie, die er uiterlijk in 1999 moet zijn, vindt in drie fasen plaats. 

Ten eerste stemmen de lidstaten hun economische beleid op elkaar af. In 

de tweede fase houdt de EU zich vanaf I januari 1994 ook bezig met de 

afstemming van het begrotingsbeleid van de lidstaten. Hiervoor wordt het 

Europees Monetair Instituut opgericht als voorloper van de Europese 

Centrale Bank, die nu als onafhankelijke bank het monetaire beleid bepaalt. 

In de op I januari 1999 gestarte derde fase volgt een koppeling van de wis

selkoersen. In het girale verkeer doet de euro haar definitieve intrede. Wat 

later vindt de introductie van de nieuwe eurobankbiljetten en -munten 

plaats. Vanaf I januari 2002 kunnen burgers hiermee betalen. Naast 

Nederland kan ook met de euro worden afgerekend in België, Duitsland, 

Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

Nadat Oostenrijk, Finland en 

Zweden zich in 1995 als laatste 

nieuwe lidstaten hebben aangeslo

ten, treft de EU begin 2004 de aller

laatste voorbereidingen voor de 

toetreding van tien landen uit Oost

en Zuid-Europa met wie de toetre

dingsonderhandelingen in december 

2002 succesvol zijn afgerond: 

Cyprus,Tsjechië, Estland, Hongarije, 

Letland, Litouwen, Malta, Polen, 

Slowakije en Slovenië. Deze landen 

zullen dit jaar to t de EU toetreden. 

Bulgarije en Roemenië zijn in 2007 

aan de beurt en ook Turkije is een 

veelbesproken kandidaat-lidstaat.

Dagelijks leven

Terwijl de samenwerking tussen de 

EU-landen in de beginjaren vooral draait om de handel of de economie, zet 

de Europese Unie zich vandaag de dag ook in voor talloze andere vraag

stukken die het dagelijks leven van mensen beïnvloeden, zoals burgerrech

ten, vrijheid, veiligheid en gelijkwaardigheid, werkgelegenheid en milieu. Een 

halve eeuw Europese eenwording heeft gezorgd voor stabiliteit, vrede en 

welvaart. Een interne markt in Europa en de invoering van de euro als 

gemeenschappelijke munt zijn andere concrete resultaten. En tenslotte 

heeft Europa dankzij de EU een krachtiger stem in de wereld gekregen.

Tekst:BartManders

Fotografie:met dank aan de Centrale Mediatheek van de Europese Commissie

Ondertekening Verdrag van Rome
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europa

Europese samenwerking,
meer dan het op weg zijn naar één gezam enlijke markt

November 2002. De tanker Prestige breekt voor de kust van 

Galicië (Spanje) in tweeën. Er ontstaat een gigantische olie

vlek van 278 bij 28 kilometer die door de harde zuidwesten

wind langzaam naar de kust wordt gedreven. Tweeduizend 

kilometer kustlijn raakt ernstig door olie vervuild. 14 decem

ber 2002. Het autoschip Tricolor komt in het Kanaal (Franse 

wateren) in aanvaring met het containerschip Kariba. Meer 

dan een maand later komt tijdens bergingswerken aan het 

wrak van de Tricolor mogelijk tot 170 ton olie in zee terecht. 

Duizenden overwinterende zeevogels worden met olie 

besmeurd en spoelen aan op de Franse, Belgische en 

Nederlandse kust. Voorbeelden van (recente) milieurampen 

die de Europese Commissie hebben aangezet onder meer 

maatregelen te nemen om enkelwandige tankers, zoals de 

Prestige, te weren uit Europese havens.

Herman Vermeer, europarlementa

riër namens deW D, noemt boven

staande voorbeelden ter onder

steuning van de noodzaak to t 

Europese regelgeving als het gaat 

om het voorkomen van milieuram

pen als deze. “ Vanaf 2005 mogen 

enkelwandige olietankers die ouder 

zijn dan 23 jaar niet meer in de 

Europese havens komen. Vanaf 

2010 geldt dit voor alle enkelwan

dige tankers. De Europese Com

missie zal zich bij de Internationale 

Scheepvaartorganisatie bovendien 

sterk maken voor een wereldwijd 

verbod op deze tankers. Een be

langrijke stap om milieurampen als 

die met de Prestige in de toekomst 

te voorkomen. Bovendien zal de

veiligheid op zee dankzij deze 

maatregelen aanzienlijk worden 

vergroot” , aldus Vermeer. Milieu

beleid als dit is volgens Herman 

Vermeer een goed voorbeeld van 

succesvol Europees beleid.

Milieuvriendelijke sloop

In het verlengde hiervan wil 

Vermeer zeker ook het feit noe

men dat de Europese Commissie 

een onderzoek is gestart naar de 

milieuvriendelijke sloop van sche

pen in Europa. Het STOP (Stichting 

Tanker Ontmanteling Platform) ini

tiatief in de Eemshaven in Groningen 

zal hierbij als voorbeeld dienen. “ Ik 

ben zeer verheugd dat de Euro

pese Commissie op deze manier
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invulling geeft aan mijn oproep om 

to t een gecertificeerd sloopproces 

te komen. Het feit dat de Com

missie bereid is een onderzoek te 

verrichten, maakt het mogelijk om 

op korte termijn to t zo'n proces te 

komen. Europa neemt haar verant

woordelijkheid en voorkomt zo op 

lange termijn dat wij onze schepen 

op grote schaal in Azië blijven dum

pen. Zolang Europese reders niet 

verplicht worden hun schepen op 

een verantwoorde manier van de 

hand te doen, blijft de oprichting 

van sloopwerven in Europa immers 

onwaarschijnlijk. D it onderzoek is 

dus een enorme opsteker voor de 

ontwikkeling van het Groningse 

STOP-initiatief. Zo zie je hoe 

Europees beleid zeer positief kan 

uitpakken voor Nederland. Aller

eerst natuurlijk als je het hebt over 

het milieu. Een ramp als die met de 

Prestige kan immers ook voor 

onze kust plaatsvinden, maar ten 

tweede is ook de werkgelegenheid 

in Groningen gebaat bij de verdere 

ontwikkeling van het STOP-initia

tief.”

Verkeersveiligheid
Herman Vermeer is inmiddels 

tweeënhalf jaar werkzaam als euro

parlementariër en ziet, zoals uit 

bovengenoemde voorbeelden op 

het gebied van milieubeleid blijkt, 

meer voordelen van Europese 

samenwerking dan een Europese 

centrale markt alleen. Verkeers

veiligheid bijvoorbeeld is een 

onderwerp dat Vermeer na aan het 

hart ligt. “ Europees beleid is er op 

gericht het aantal verkeersdoden 

binnen de Europese Unie in 2010 

met de helft terug te brengen. Nu 

vallen er in de EU veertigduizend 

doden in het verkeer per jaar, met

name in de bebouwde kom. Het 

gaat hierbij vooral om ‘zwakke’ ver

keersdeelnemers zoals voetgangers. 

Vanaf 2005 zullen er daarom auto’s 

op de markt komen die hoofd- en 

beenletsel als gevolg van een aanrij

ding zullen reduceren. In 2010 zul

len bovendien strengere eisen aan 

het ontwerp van de voorkant van 

een auto worden gesteld. Er moet 

dan aan vier testen worden vol

daan: twee beentesten en twee 

hoofdtesten. Doelstelling is het aan

tal voetgangersverkeersdoden met 

vijftig procent terug te brengen, nu 

zijn dit er per jaar achtduizend. En 

dan heb ik het nog niet over de 

driehonderdduizend gewonden.”

Europese wetgeving in het alge

meen moet volgens Herman 

Vermeer aan drie eisen voldoen. 

“ Op de eerste plaats moet de wet

geving uiteraard iets toevoegen; ten 

tweede moet er alleen dan to t 

Europese wetgeving worden over

gegaan als Europa het meest 

geschikte niveau is voor de 

betreffende regelgeving en to t slot 

moet er geen nader onderscheid 

tussen verschillende landen nood

zakelijk zijn om wetgeving in te 

kunnen voeren. Pas als aan deze 

drie eisen wordt voldaan, moet 

Europese wetgeving worden inge

voerd. In andere gevallen zou de 

keuze moet vallen op nationale of 

zelfs provinciale of gemeentelijke 

wetgeving” , aldus Vermeer.

Bereikbaarheid over water
Bereikbaarheid is het laatste 

onderwerp dat Vermeer in het 

kader van succesvol Europees 

beleid naar voren wil halen. “ Ik zie 

namelijk enkele belangrijke ontwik

kelingen, met name op het gebied

van waterwegen. Bijvoorbeeld het 

RIS-systeem (River Information 

Services) dat binnen de gehele EU 

een belangrijke bijdrage zal gaan 

leveren aan de veiligheid en bevaar

baarheid van de Europese rivieren. 

Deze worden steeds drukker. Een 

positieve ontwikkeling, omdat we 

als Europa moeten werken aan een 

goede bereikbaarheid en dus aan 

goede alternatieven voor de steeds 

voller wordende snelwegen. Wan

neer schepen en havendiensten 

elkaar beter herkennen via RIS en 

gegevens over de dieptes en afme

tingen van de havens voor iedereen 

beschikbaar zijn, kunnen we con

gesties en ongelukken voorkomen 

en internationaal via water en weg 

beter bereikbaar zijn. Met vervoer 

over water kunnen we namelijk 

meer bereiken dan we denken.

Bovendien heb je het hier ook nog 

eens over een duurzame vorm van 

vervoer. De milieubelasting per kilo 

vervoerd product over water is 

immers aanmerkelijk lager dan die 

voor vervoer over de weg. Boven

dien kan één binnenvaartschip de 

lading van 250 vrachtwagens ver

voeren en dat ook nog volgens een 

zeer nauwkeurig tijdschema. Iets 

dat middels wegvervoer al (bijna) 

niet meer te garanderen is.”

Om als Nederland te kunnen profi

teren van de verbeterde bereikbaar

heid via vaarwegen, moet volgens 

Herman Vermeer nationaal gezien 

ook geïnvesteerd worden in de bin

nenvaart. Knoopunten zoals brug

gen en viaducten moeten worden 

verbeterd zodat ook binnenvaart

schepen met drie lagen containers 

de Nederlandse waterwegen kun

nen bevaren. “Alleen als we ook als 

Nederland investeren in de binnen

vaart kunnen we als land profiteren 

van de noord-zuid en oost-west 

netwerken die ik binnen Europa 

heel duidelijk zie ontstaan. Euro

pese projecten als de Rijn-Donau 

verbinding in Zuid-Duitsland en de 

Schelde-Seine verbinding in Noord- 

Frankrijk zijn hierbij voor onze 

haven Rotterdam van cruciaal 

belang. Zoals eerder gezegd, trans

port over water is kansrijker dan 

we denken. Hier moeten we als 

Nederland zeker in investeren. 

Vijfenzeventig procent van de bin

nenvaart in Europa wordt immers 

uitgevoerd door Nederlandse 

bedrijven en daar mogen we best 

trots op zijn.”

Tekst:Sandra Kagie 

Fotog rafie: Hans va n Asch

"Doelstelling is het aantal voet
gangersverkeersdoden met vijf
tig procent terug te brengen, nu 
zijnditerperjaarachtduizend."

politieks



het gezicht

'Ikben ingehuurd om

mijn mening te geven'
Johannes Wijnandus Remkes wordt in 1951 geboren in het dorp Oosterbroek, onder de rook 

van Hoogezand-Sappemeer. Vader Remkes heeft een glastuinbouwbedrijf en het gezin woont 

op het vredige platteland. Een geborgen en onbezorgde jeugd, zo beschrijft Remkes het zelf. 

Op dit moment heeft Remkes de rust van Groningen ten dele verruild voor de hectiek van Den 

Haag. Ten dele omdat hij iedere vrijdagavond terugrijdt naar Groningen om daar het weekend 

door te brengen."Op die manier kan ik letterlijk afstand nemen van mijn werk." Een interview 

met de minister van Binnenlandse Zaken.

De minister oogt ontspannen tij

dens het gesprek, alhoewel hij het, 

te zien aan de stapel papieren op 

zijn bureau, erg druk heeft. Hij 

geeft toe dat het hard werken is als 

minister, ‘je  maakt lange dagen, 

werkt veel in het weekend. Wat ik 

wel doe, is allerlei verplichtingen 

terugbrengen to t het minimum. Ik 

ben erg terughoudend met niet

zakelijke dingen. Mijn taak is bestu

ren, niet aan een spelletjespro- 

gramma meedoen.”

Mening
Johan Remkes: de minister die bij 

tijd en wijle geen blad voor de 

mond neemt. Enerzijds geeft hij 

soms ongezouten zijn mening, 

anderzijds weegt hij zijn woorden 

zorgvuldig voor hij antwoord geeft. 

De laconieke man, die soms stoï

cijns overkomt. “ Ik weet dat ik zo 

overkom, maar ik ben zeker gedre

ven. De dingen die ik doe, wil ik 

per se goed doen.” Als kind was 

Remkes volgens eigen zeggen niet 

moeilijk, maar kon hij wel erg drif

tig zijn. “ Dat heb ik nu beter onder 

controle, maar soms bekruipt me

dat gevoel wel weer. Als ik naar een 

hoop gezeur aan de vergadertafel 

moet luisteren bijvoorbeeld. En 

over die ongezouten opmerkingen: 

ik ben ingehuurd om mijn mening 

te geven. Soms breng ik dan mijn 

emotie en ergernis to t uitdrukking. 

Een minister wordt geacht terug

houdend te zijn, daar ben ik het 

niet altijd mee eens.”

Idealen

In het gezin Remkes wordt veel 

gesproken over politiek en Remkes 

ontwikkelt al in zijn jonge jaren een 

interesse voor maatschappelijke 

onderwerpen. Toch was een poli

tieke carrière geen automatisme, 

to t aan zijn studie aan de universi- 

teit speelt Remkes nog steeds met 

het idee het bedrijf van zijn vader 

over te nemen. “ Het bedrijf was 

belangrijk in ons gezin. Na school

tijd en in vakanties werkten mijn 

broer en ik in de kassen. Niet 

alleen omdat dat gevraagd werd, 

ook voor het zakcentje.” Tijdens 

zijn studie raakt Remkes echter 

betrokken bij de JOVD, doordat 

een vriend hem meeneemt naar 

een vergadering. “ Eén vergadering 

daar en je zit meteen in het 

bestuur” , grijnst hij. Bij de JOVD 

ontwikkelt Remkes zijn politieke 

belangstelling. “Als ik er op terug

kijk, is het de gedrevenheid voor 

de publieke zaak die me aantrok in 

de politiek. Ik had heel wat idealen, 

zag de tegenstellingen in de maat-

26 politiek



115e AV, 15 mei 2004 te Rotterdam
(per lid één form ulier gebruiken, meer formulieren gratis verkrijgbaar via 070-3613061)

VOORAANMELDING WD-ALGEMENE VERGADERING

(graag duidelijk schrijven)
Ondergetekende, de □  heer □  mevrouw

Naam:...................................................  E-mailadres:............

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

Bereikbaar onder de telefoonnummers:

Is aanwezig op de AV en maakt graag gebruik van de volgende reserveringsmogelijkheden:

□  1 -persoonskamer op vrijdag 14 mei a €  106,00 = €________

□  2-persoonskamer op vrijdag 14 mei a €  122,00 = € ________

max. 75 kamers in totaal beschikbaar, toewijzing op basis van de volgorde van aanmelding

□  Lunch op zaterdag 15 mei a €  14,00 = €________

□  Diner op zaterdag 15 mei a €  23,00 = € ________

W ij a tte n d e re n  u e r op  d a t b ij a n n u le r in g  n a  7  m e i 2 0 0 4
b e ta lin g  van  b ovens taande  vo lled ige  kosten  v e rp lich t is __________ +

JA, Aanmeldingskosten a €  10,00 (incl. 2 consumpties), zie spelregels = € 10,00

een stem pas w o rd t ca. één week v o o r de a lgem ene  
ve rgade ring  toegezonden  a a n  b o v e n s ta a n d  adres

Totale kosten van de reservering: = €

Bovendien maak ik graag gebruik van de volgende mogelijkheden:
• Ik wil mij tot wederopzegging permanent aanmelden voor de algemene vergaderingen □  Ja 

(indien ik verhinderd ben dan geef ik dat schriftelijk door aan postbus 30836,
2500GV Den Haag of vooraanmelding@vvd.nl)

•  Ik wil als service automatisch op bovengenoemd adres de papieren
• agenda (met voorstellen) ontvangen □  Ja
• leeswijzer (met reacties) ontvangen □  ja

(de  ag e n d a  ve rsch ijn t 5  m a a r t, de leesw ijze r ve rsch ijn t 2 9  april, ook z e lf te  d o w n lo a d e n  via  w w w .v v d .n l)

Hierbij machtig ik éénmalig de W D het totaalbedrag van bovenstaande reservering af te schrijven van: 

Banknummer................................................... Datum:........................................................

T.n.v...............................................................  Handtekening:.................................

Dit form ulier dient vóór 30 april 2004 ontvangen te zijn.
Verzenden in een gefrankeerde enveloppe naar:
Postbus 30836, 2585 GV te Den Haag o.v.v. VOORAANMELDING AV
Na 30 april kan er geen vooraanm elding meer in behandeling worden genom en.

In te vullen door het algemeen secretariaat

OV: RN: PN: PM:

mailto:vooraanmelding@vvd.nl
http://www.vvd.nl


[^SPELREGELS ALGEMENE VERGADERING
1. Algemeen

1. Voor deze algemene vergadering geldt naast het gebruikelijke 
stemrecht voor afgevaardigden, voor de 1 e keer het persoonlijk 
stemrecht voor alle leden van de WD.

2. Aanmelden kan vanaf 6 maart 2004 tot 30 april 2004, of 
anders ter vergadering. In dit laatste geval gelden beperkingen.

3. Na deze termijn kan geen gebruik meer worden gemaakt van 
vooraanmelding of van bijkomende faciliteiten. U kunt zich 
aanmelden ter vergadering op 15 mei waarbij de beperking 
van het aantal mensen dat ter plekke nog kan worden toegela
ten afhankelijk is van de grootte van de zaal of zalen en van de 
beschikbare stemfaciliteiten.

4. Leden van de WD dienen zich vooraf schriftelijk aan te melden 
door middel van het vooraanmeldingsformulier. Telefonische 
aanmeldingen kunnen helaas niet worden aangenomen.

5. De algemene vergadering is openbaar. Alleen leden van de 
WD hebben stemrecht. In de agenda is aangegeven voor 
welke onderdelen alleen de afgevaardigden (AVA) of alle leden 
(ALV) stemrecht hebben. Overigens kunnen alle leden altijd aan 
de discussies deelnemen.

6. Zonder aanmelding (vooraf of ter plaatse) worden geen stem- 
passen afgegeven. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel.

2. Individuele leden met vooraanmelding
7. Individuele leden die zich tot vrijdag 30 april schriftelijk hebben 

aangemeld, hebben gegarandeerd toegang tot de algemene 
vergadering en hebben het recht hun stemrecht uit te oefenen 
in de vergadering.

8. Deze leden ontvangen de stempas per post ongeveer één week 
voor de algemene vergadering. Is dit niet het geval dan wordt 
u verzocht contact op te nemen met het algemeen secretariaat.

9. Als extra service kunnen deze leden zich kosteloos de agenda 
en de leeswijzer via de post laten toezenden.

10. Het is mogelijk om zich éénmalig op te geven voor alle toe
komstige algemene vergaderingen (permanente aanmelding). 
In dat geval gaat het algemeen secretariaat ervan uit dat dit lid 
deelneemt aan iedere algemene vergadering, tenzij het lid zich 
schriftelijk voor een bepaalde algemene vergadering heeft afge
meld.

3. Individuele leden zonder vooraanmelding
11. Individuele personen die zich voor het eerst ter vergadering 

melden, dienen zich te kunnen identificeren. Vervolgens wordt 
vastgesteld of de persoon lid is van de WD en moet een aantal 
gegevens worden geregistreerd.

12. Voor de aanmelding dient de persoon zich te kunnen legitime
ren met een lidmaatschapskaart, of een identiteitsbewijs (pas
poort of rijbewijs) met foto.

13. Deze categorie leden worden in overeenstemming met het 
huishoudelijk reglement slechts toegelaten zolang de capaciteit 
van de zaal en de beschikbaarheid van het stemsysteem dat 
toelaten.

4. Lidmaatschapskaart en Volmachten
14. Alle leden ontvangen een lidmaatschapskaart ingesloten bij 

Politiek! ongeveer één week voor de algemene vergadering.
15. Deze lidmaatschapskaart kan worden gebruikt als legitimatie 

indien wordt gebruik gemaakt van aanmelding ter plaatse of 
kan desgewenst worden afgegeven als volmacht aan een ander 
lid.

16. Een lid mag maximaal twee volmachten accepteren van andere 
leden. Dit kan alleen maar op de in het volgende punt aange
geven wijze.

17. Een volmacht kan worden afgegeven door de lidmaatschaps

kaart in te vullen, te ondertekenen en fysiek mee te geven aan 
een ander lid. Er kan slechts één volmacht worden verstrekt. De 
volmachtverkrijger meldt zich ter vergadering aan de balie en 
ontvangt op het tonen van de volmacht een stempas.

18. Een volmacht wordt ingetrokken door vóór afgifte van de stem
pas aan de balie de afgegeven lidmaatschapskaart terug te krij
gen van de volmachtverkrijger.

5. Kosten
19. Voor een algemene vergadering wordt een bijdrage gevraagd 

van euro 10,00 (gereduceerd tarief) voor degenen die zich 
vooraf aanmelden en euro 15,00 (normaal tarief) voor degenen 
die zich ter vergadering aanmelden. Deze bijdrage is inclusief 
twee consumpties.

20. De bijdrage geldt niet voor leden die een volmacht hebben 
afgegeven.

21. Het is mogelijk om via het aanmeldingsformulier aan te geven 
gebruik te willen maken van aangeboden faciliteiten (lunch, 
diner, overnachting).

22. De verschuldigde kosten zullen na de algemene vergadering in 
rekening worden gebracht. Hiervoor dient door het lid een 
éénmalige incasso te worden verleend.

23. De verschuldigde kosten worden alleen in rekening gebracht 
bij de leden die daadwerkelijk ter vergadering aanwezig waren 
of die zich niet tijdig hebben afgemeld.

24. No show voor overige afgenomen faciliteiten wordt altijd in 
rekening gebracht, tenzij vóór 7 mei een gemaakte reservering 
wordt afgezegd.

6. Afgevaardigden van afdelingen
25. Afgevaardigden dienen zich als individueel lid aan te melden 

voor verkrijging van de persoonlijke stempas.
26. Het verkrijgen van de stempas(sen) in de hoedanigheid van 

afgevaardigde vindt echter op vertrouwde wijze ter vergade
ring plaats. Voor de afgifte van de stempas dient te worden 
getekend met naam en handtekening. Deze stempassen wor
den dus niet toegezonden. Dit geldt ook indien de afgevaardig
de een machtiging heeft ontvangen van andere afdelingen (de 
spelregels voor het ontvangen van machtigingen door afge
vaardigden zijn opgenomen in de agenda voor de algemene 
vergadering).

7. Stempas en stemvenster
27. Stempassen zijn alleen geschikt gemaakt voor de actuele alge

mene vergadering.
28. De te verstrekken stempas is eigendom van de WD en dient na 

de algemene vergadering te worden geretourneerd om kosten 
te besparen.

29. In de agenda is een stemvenster opgenomen. In dat tijdvak vin
den in principe de stemmingen plaats, zodat er gelegenheid is 
om deel te nemen aan parallelsessies, zonder de stemmingen 
te moeten missen. De voorzitter van de vergadering kan in 
voorkomende gevallen besluiten ook een stemming te houden 
buiten het geagendeerde stemvenster.

30. Een eenmaal afgeven pas kan niet worden vervangen, ook niet 
in geval de ontvanger deze is vergeten mee te nemen of indien 
de pas in ongerede is geraakt.

8. Spreektijd
31. Voor ieder algemene vergadering bepaalt het hoofdbestuur wat 

de spreektijd is van de deelnemers en welke andere maatrege
len eventueel worden getroffen voor een zorgvuldig verloop 
van de vergadering.
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de pas in ongerede is geraakt.

8. Spreektijd
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115e AV, 15 mei 2004 te Rotterdam
(per lid één form ulier gebruiken, meer form ulieren gratis verkrijgbaar via 070-3613061)

VOORAANMELDING VVD-ALGEMENE VERGADERING

(graag duidelijk schrijven)
Ondergetekende, de □  heer □  mevrouw

Naam:...................................................  E-mailadres:............

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

Bereikbaar onder de telefoonnummers:

Is aanw ezig op de AV en m aakt graag gebruik van de volgende reserveringsm ogelijkheden:

□  1 -persoonskamer op vrijdag 14 mei a €  106,00

□  2-persoonskamer op vrijdag 14 mei a €  122,00

max. 75 kamers in totaal beschikbaar, toewijzing op basis van de volgorde van

□  Lunch op zaterdag 15 mei a €  14,00

□  Diner op zaterdag 15 mei a €  23,00

W ij a tte n d e re n  u e r op  d a t b ij a n n u le r in g  n a  7 m e i 2 0 0 4  
b e ta lin g  van  boven s ta a n d e  vo lled ige  kosten v e rp lic h t is

= € 

= €

aanmelding

= €

= €

+

Cf JA, Aanmeldingskosten a €  10,00 (incl. 2 consumpties), zie spelregels = €  10,00

een stem pas w o rd t ca. één week vo o r de a lgem ene  
ve rg a d e rin g  toegezonden  a a n  b o v e n s ta a n d  adres

Totale kosten van de reservering: = €

Bovendien m aak ik graag  gebruik van de volgende m ogelijkheden:
• Ik wil mij tot wederopzegging permanent aanmelden voor de algemene vergaderingen □  ja 

(indien ik verhinderd ben dan geef ik dat schriftelijk door aan postbus 30836,
2500GV Den Haag of vooraanmelding@vvd.nl)

• Ik wil als service automatisch op bovengenoemd adres de papieren
• agenda (met voorstellen) ontvangen □  Ja
• leeswijzer (met reacties) ontvangen □  Ja

(de  a g e n d a  ve rsch ijn t 5  m a a rt, de leesw ijze r ve rsch ijn t 2 9  ap ril, ook z e lf te  d o w n lo a d e n  v ia  w w w .vvd .n l)

Hierbij machtig ik éénmalig de W D het totaalbedrag van bovenstaande reservering af te schrijven van: 

Banknummer................................................... Datum:........................................................

T.n.v...............................................................  Handtekening:.................................

Dit form ulier dient vóór 30 april 2004 ontvangen te zijn.
Verzenden in een gefrankeerde enveloppe naar:
Postbus 30836, 2585 GV te Den Haag o.v.v. VOORAANMELDING AV
Na 30 april kan er geen vooraanm elding meer in behandeling worden genom en.

In te vullen door het algemeen secretariaat

OV: RN: PN: PM:
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schappij.”  Vooral Oost-Europa 

noemt hij als een belangrijk motief 

de politiek in te gaan. “ Ik ben daar 

vaak op vakantie geweest. Mensen 

kenden daar zoveel onvrijheden en 

ik had het gevoel dat een deel van 

de Nederlandse politiek dat niet 

serieus nam.”

Invloed
Remkes geeft uiteindelijk zijn stu

die Economie aan de Universiteit 

van Groningen op om zich te kun

nen richten op de politiek. "Een 

moeilijke keuze, maar ik heb er

‘nee’ meer zeggen.” Hoewel 

Remkes niet overkomt als een car- 

rièredier wordt hij na vier jaar 

staatssecretaris van VROM en in 

2002 minister van Binnenlandse 

Zaken. “ Een geweldige baan, je 

oefent rechtstreeks invloed uit op 

zaken waar je mee bezig bent. Het 

is ook een moeilijke baan, besturen 

is toch vaak het toebrengen van 

leed. Bij iedere keuze die je maakt, 

is er wel iemand ontevreden.” Toch 

lijkt Remkes daar relaxed mee om 

te gaan. “ Ik hecht me bewust niet 

te veel aan functies en stoelen. Ik

mensen die stampij maken aan de 

balie van een ziekenhuis of aan 

ouders die leerkrachten schoffe

ren. Ik erger me aan het egoïsme 

en het gebrek aan verantwoorde

lijkheid.”  Zijn plattelandsachter- 

grond speelt hierbij een rol. “ De 

sociale structuur was daar veel 

hechter. Toch heb ik wel het gevoel 

dat, door de discussie over normen 

en waarden, de slinger zich weer 

de andere kant op beweegt. Het is 

ook een politiek bestuurlijke ver

antwoordelijkheid om daar een bij

drage aan te leveren. Daarbij zou ik

voor vrij te maken. “ Geert Mak, 

Thomas Rosenboom, maar ook 

Robert Ludlum lees ik graag.Verder 

reis ik veel, ik ben zo’n beetje over

al op de wereld geweest. Samen 

met vijf vrienden heb ik een huis 

gekocht op een Thais eiland. Om 

beurten vieren we daar vakantie, 

maar iedere jaarwisseling brengen 

we er gezamenlijk door. Dan heb

ben we daar de vergadering van de 

vereniging van eigenaren” , grijnst 

Remkes opnieuw. Ook in het 

Groningse uitgaansleven is hij geen 

onbekende. “ Ik ga erg graag op

nooit spijt van gehad.”  Als voorzit

ter van de JOVD stapt hij in 1978 

over naar de gemeenteraad van 

Groningen, is hij Statenlid en gede

puteerde. Pas in 1993 neemt hij 

plaats op het pluche van de Tweede 

Kamer. “ Het was me al vaker 

gevraagd om Kamerlid te worden, 

maar dat wilde ik niet doen voor 

mijn opvolging als gedeputeerde 

was geregeld. Ik kon echter niet 

meer weigeren in de fractie te 

stappen, toen Nel Ginjaar er mee 

ophield. Op het moment dat Frits 

Bolkestein me vroeg, kon ik geen

heb ook geen idee wat ik hierna 

wil doen, daar ben ik niet mee 

bezig.”

Ergernis

Tijdens het gesprek, waar hij ruim 

de tijd voor neemt, blijft Remkes 

rustig in zijn stoel zitten. Een man 

van weinig woorden en zichtbare 

emoties. Tot het gesprek komt op 

normen en waarden. Hij gaat 

rechtop zitten en er flitst iets in 

zijn ogen. "Ik erger me mateloos 

aan het gedrag van de automobilis

ten met de opgestoken vinger, aan

overigens niet graag zien dat de 

overheid meekijkt in het privé- 

domein, maar in het publieke 

domein ligt dat natuurlijk anders.” 

Op de vraag wat zijn speerpunt is 

de komende tijd als minister ant

woordt Remkes dan ook ‘veilig

heid’.

Ontspanning

Ondanks zijn drukke baan weet 

Remkes zich aardig te ontspannen. 

Als kind zat hij al veel met zijn 

neus in de boeken en ook nu pro

beert hij daar zoveel mogelijk tijd

stap. Ook probeer ik regelmatig 

naar de sauna te gaan, maar dat 

komt er vaak niet van. Ik heb niet 

veel vrije tijd, dat is de consequen

tie van deze baan. Dat hoort er nu 

eenmaal bij.”  Op de slotvraag wat 

Remkes graag zou doen als hij 

meer tijd krijgt, antwoordt hij cryp

tisch ‘investeren in mijn omgeving’. 

En hiermee blijft de minister net zo 

ondoorgrondelijk als aan het begin 

van het gesprek.

Tekst:Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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"Nederland zal zich

sterk
moeten opstellen"
Op 1 juli van dit jaar neemt Nederland het voorzitterschap 

van de Europese Unie over van Ierland. In tegenstelling tot 

wat velen denken, is het een periode van betekenis, waarin 

belangrijke beslissingen vallen. Tijdens eerdere Nederlandse 

voorzitterschappen in 1991 en 1997 werd de basis gelegd 

voor de Verdragen van Maastricht en Amsterdam. Er valt dus 

eer te behalen met een goed voorzitterschap en de 

Nederlandse regering is dan ook al geruime tijd bezig met de 

voorbereidingen hiervan.

VVD-Kamerlid en Europa-woord- 

voerder Hans van Baaien heeft 

zo zijn eigen ideeën over wat er 

op de politieke agenda moet t ij

dens dat voorzitterschap. “ Er zijn 

een paar heel belangrijke punten 

die dan aan de orde komen en 

de VVD wil daar vanuit de Twee

de Kamer invloed op uitoefenen.

Bijvoorbeeld de Europese grond

wet die nu in de maak is. O f beter: 

het grondwettelijk verdrag, want 

het is geen echte grondwet. Naar 

alle waarschijnlijkheid is die 

grondwet aan het eind van het 

Ierse voorzitterschap aangenomen 

of aan het begin van het Neder

lands voorzitterschap. Hoe snel of 

langzaam het zal gaan: de VVD wil 

dat het resultaat goed is. Zo niet, 

dan zal de VVD-fractie in het te 

houden referendum de bevolking 

adviseren tegen de grondwet te 

stemmen.”

Ondemocratisch

Er is volgens Van Baaien veel aan te 

merken op de grondwet, zoals hij 

er nu ligt. “ In die grondwet wordt 

de positie van de grotere landen 

aanzienlijk versterkt” , stelt hij. “ Het 

is bijvoorbeeld de bedoeling dat er 

een vaste president aan het hoofd 

van de Europese Raad (waarin de 

regeringsleiders van alle Europese 

landen vertegenwoordigd zijn - red.) 

komt te staan. Deze wordt niet 

gekozen door de bevolking of door 

het Europees Parlement, maar aan

gewezen door de leden van de 

Europese Raad zelf, in de achterka

mer, waarin de grote landen in de 

praktijk meer invloed hebben, dan 

de kleinere landen.Wij zijn er daar

om erg beducht voor dat die vaste 

voorzitter een soort verlengstuk 

wordt van de grote landen. Daar

naast is het niet nodig, het voor

deel van een roulerend voorzitter

schap is dat er in die periode binnen 

het betreffende land veel aandacht 

is voor Europa. Het argument dat 

er veel dubbel wordt gedaan of 

dossiers wellicht niet goed worden 

overgedragen bij een halfjaarlijks 

voorzitterschap vinden wij niet 

afdoende. Mocht dat dan echt zo’n 

groot probleem zijn, laat het 

Europees Parlement dan de voor

zitter van de Europese Commissie, 

het dagelijks bestuur van de EU, 

kiezen en laat hem het voorzitter

schap van de Europese Raad waar

nemen. Dat is wel zo democratisch 

en transparant.”  Het voordragen 

van de voorzitter van de Europese

Commissie en de Europese minis

ter van Buitenlandse Zaken, een 

nieuwe functie, door diezelfde 

Europese Raad vindt van Baaien 

eveneens bezwaarlijk. “ Opnieuw 

geven de regeringsleiders van de 

grote landen dan feitelijk de door

slag. Dat betekent dat de invulling 

van de drie belangrijkste posten in 

de EU door de grote landen wordt 

bepaald.”

Veto
Na toetreding van de I0 nieuwe 

landen kent de Europese Commissie 

25 eurocommissarissen, die allen 

stemrecht hebben. Dat zou volgens
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Frankrijk, Duitsland en Groot- 

Brittannië niet werkbaar zijn en het 

voorstel is de helft van de euro

commissarissen stemrecht te geven 

en de andere helft niet. Hiermee 

heeft Van Baaien moeite. “ Ook hier 

dreigt weer het gevaar dat de grote 

landen hun gewicht laten gelden, zij 

zullen zonder compensatie elders 

geen eurocommissaris zonder 

stemrecht accepteren. Bovendien is 

zo’n eurocommissaris iemand die 

de belangen van zijn land (voor 

Nederland is dit Frits Bolkestein - 

red.) in de gaten houdt, leder land 

heeft dus een gelijke stem.” 

Daarom bepleit de VVD, gesteund

door een Kamermeerderheid, één 

stemhebbend commissaris per lid

staat.

Een ander punt dat Van Baaien 

noemt, is het vetorecht op de meer

jarenbegroting. Iedere zeven jaar 

worden de inkomsten van de 

Europese Unie vastgesteld. Op dit 

moment heeft ieder land een veto 

en kan het de meerjarenbegroting 

afkeuren. Dan geldt het laatste jaar 

van de ‘oude’ meerjarenbegroting 

to t een akkoord wordt bereikt. 

Een krachtig wapen, meent Van 

Baaien. “ Die laatste begroting is 

altijd lager dan een nieuwe. Door 

een veto uit te spreken, is het 

mogelijk allerlei geldverslindende 

plannen tegen te houden. In de 

nieuwe grondwet is er sprake van 

een meerderheidsstem, dat bete

kent dat een meerderheid van ont

vangers de betalers kan wegstem

men.”

Een laatste punt met betrekking 

to t de grondwet waarop Van 

Baaien aanscherping wil zien, is het 

Europees strafrecht. “ Er moet een 

heldere scheiding komen tussen 

Europees strafrecht aan de ene 

kant en nationaal strafrecht aan de 

andere kant” , meent hij. “ Als er 

sprake is van grensoverschrijdende 

criminaliteit, fraude of terrorisme

bestrijding is dat een Europese 

zaak. Er dient op deze terreinen 

dan ook een eigen Europees straf

rechtssysteem te komen. Maar 

Europa moet zich niet bemoeien 

met het Nederlands strafrecht. Je 

moet er niet aan denken dat zij 

zich mengen in ons softdrugs- of 

prostitutiebeleid.”

De grondwet zal naar alle waar

schijnlijkheid op 18 juni aanstaande 

worden gepresenteerd, iets dat Van

Baaien dwars zit. “ Het is toch 

vreemd dat je op 10 juni de verkie

zingen hebt en dat een paar dagen 

later zo’n grondwet er ineens ligt. 

Waarom niet vóór de verkiezingen? 

Dan kan er over gesproken worden, 

dan gaat het tenminste ergens over.”

Turkije
Een andere zaak die speelt tijdens 

het Nederlands voorzitterschap 

zijn de onderhandelingen over toe

treding to t de Unie met Turkije, 

sinds 1999 kandidaat-lid. "Onder 

het Nederlands voorzitterschap 

wordt besloten of we in 2005 gaan 

onderhandelen met Turkije” , vertelt 

Van Baaien.“Turkije voldoet op een 

aantal vlakken nog niet aan de 

eisen van de Unie, met name op 

het gebied van de democratische 

rechtsstaat. Minderheden, zoals de 

Koerden hebben nog steeds geen 

gelijke rechten. Vrouwen hebben 

dat volgens de wet wel, maar daar 

blijkt in de praktijk niet veel van 

terecht te komen. Daarnaast heeft 

het leger grote invloed op de poli

tiek, iets dat niet aanvaardbaar is. 

En dan is er natuurlijk de kwestie 

van de Turkse bezetting van 

Noord-Cyprus.Aan de andere kant 

is Turkije een trouwe NAVO-bond- 

genoot en heeft het de nodige 

stappen in de juiste richting gezet. 

In oktober verschijnt een rapport 

van de Europese Commissie met 

betrekking to t de vorderingen van 

Turkije en aan de hand daarvan 

moeten we bepalen of we in 2005 

de onderhandelingen ingaan. En 

niet zeggen: ‘maar ze doen toch zo 

hun best’. Dat moet blijken uit de 

resultaten.”  Turkije de kandidaat- 

status ontnemen wil Van Baaien 

niet. “We sluiten de Turken niet

principieel uit; het gaat om de 

voorwaarden waaronder ze EU-lid 

kunnen worden.”

Sterk opstellen

Naast de genoemde punten liggen 

ook terrorismebestrijding, de 

Lissabon-agenda en het gemeen

schappelijk asielbeleid op tafel. Van 

Baaien beaamt dat er veel op het 

bord van Jan Peter Balkende ligt op 

het moment dat hij EU-voorzitter 

wordt. “ Maar je moet niet verge

ten: er is veel te winnen met het 

voorzitterschap. We moeten ons 

dus niet te bescheiden opstellen en 

onze eigen belangen een halfjaar in 

de ijskast zetten. Bovendien is het 

de gelegenheid bij uitstek de bur

ger meer te betrekken bij Europa, 

doordat er tijdens deze periode 

veel meer aandacht zal zijn voor de 

Unie. Nederland zal zich sterk 

moeten opstellen, het debat moe

ten zoeken over deze onderwer

pen. Als VVD zullen wij dit kritisch 

volgen en ons dus ook constructief 

kritisch blijven opstellen. Met name 

waar het de grondwet betreft, 

maar ook op punten als het land

bouwbeleid en de subsidieregelin

gen. We moeten en we zullen ook 

de discussie naar ons toetrekken. 

Europa is een gebied waarop de 

W D  sterk is en de dingen durft te 

zeggen die nodig zijn. W ij willen 

een positieve, optimistische kijk op 

Europa, waarbij politici dilemma’s 

en keuzes aan de bevolking voor

leggen, in plaats van ze toe te dek

ken. Voor de VVD geen Europa van 

grote lidstaten en achterkamers, 

maar het Europa van vrije burgers.”

Tekst:Monique van Diessen 

Fotografie:Hansvan Asch
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europa

'Veiligheid, Europees
"Als Madrid ons één ding heeft geleerd dan is het wel dat 

terrorisme dichterbij is dan wij denken. Het is dus een heel 

goede zaak dat Gijs de Vries onlangs door de regeringsleiders 

van de EU-landen tot nieuwe Europese terreurbestrijder is 

benoemd. Veiligheid is immers bij uitstek een onderwerp dat 

in Europees verband moet worden aangepakt. We moeten als 

Europa gezamenlijk de risico's boven tafel zien te krijgen en ik 

denk dat De Vries hiertoe zeker de juiste man op de juiste 

plek is." Aan het woord is Marianne Kallen, nummer 6 op de 

lijst van de VVD voor de aanstaande Europese verkiezingen.

Europa is dichterbij dan wij den

ken! De slogan waarmee Marianne 

Kallen iedereen bij Europa wil be

trekken. Op dit moment is Kallen 

advocaat in Zeist. Daarnaast is ze lid 

van Provinciale Staten van Utrecht. 

Europa is niet nieuw voor haar, 

want als voormalig gedeputeerde 

in de provincie Utrecht had ze 

onder meer Europese Zaken in 

haar portefeuille en was ze namens 

deze provincie lid van het Comité 

van de Regio’s, een adviesorgaan 

van de Europese Commissie. “We 

realiseren ons niet dat steeds meer 

regelgeving uit Brussel komt. We 

hebben er echter allemaal mee te 

maken. Een van de belangrijkste 

opdrachten die we in mijn ogen als 

Europa hebben, is het bewerkstel

ligen van een vrij en veilig Europa. 

Heel wrang dat eerst de aanslagen 

in Madrid moeten gebeuren alvo

rens echt iedereen hiervan door

drongen is en er daadwerkelijk

actie wordt ondernomen middels 

de aanstelling van Gijs de Vries 

(voormalig staatssecretaris van Bin

nenlandse Zaken en europarlemen

tariër voor de VVD - red.).”

Nationale veiligheidsdiensten

“Wat ik verwacht van De Vries is 

dat hij gaat onderzoeken hoe de 

uitwisseling van informatie door 

politie en nationale veiligheidsdien

sten verder kan worden gestroom

lijnd. EU-lidstaten moeten elkaar 

meer en beter op de hoogte stel

len. Natuurlijk ligt dit gevoelig, 

zeker waar het nationale veilig

heidsdiensten betreft. Lidstaten 

zien samenwerking tussen hun 

nationale veiligheidsdiensten als 

een ongewenste bemoeienis van 

buitenstaanders met hun te rrito 

rium. Grensoverschrijdende belan

gen vragen echter om een geza

menlijke aanpak. Daar kunnen we 

sinds Madrid niet meer omheen.
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onderwerp bij uitstek'
De Spaanse veiligheidsdienst heeft 

de aanslagen immers niet kunnen 

voorkomen. We moeten op dit 

gebied samenwerken om aanslagen 

als deze in de toekomst te voor

komen. Bovendien ligt juist in de 

aanpak van grensoverschrijdende 

zaken als terrorismebestrijding de 

basis voor een gezamenlijk Europa.”

Echte bevoegdheden
In het kader van een effectief justi

tieel en politieel beleid dat de W D  

nastreeft, moet Europol volgens 

Kallen beter worden toegerust 

voor de opsporingstaak die het 

heeft meegekregen. Er moeten in 

haar ogen echte bevoegdheden bij 

Europol worden neergelegd en 

daarnaast moet er meer mankracht 

en geld voor Europol worden vrij

gemaakt. Alleen op die manier 

wordt Europol volgens haar een 

algemeen gerespecteerd en ook 

gebruikt orgaan dat internationale 

criminaliteit als drugshandel en 

mensensmokkel daadwerkelijk kan 

bestrijden.“Wanneer je Europol de 

benodigde middelen geeft, worden 

nationale politiediensten ontlast 

waardoor eventueel geld kan wor

den vrijgemaakt om Europol inder

daad om te turnen to t de gewens

te serious crime unit. Deze kan 

vervolgens samenwerken met natio

nale veiligheidsdiensten om zo op 

een effectieve wijze internationale 

criminaliteit en terrorisme te be

strijden. Het principe van nationale

zaken, nationaal aanpakken, waar ik 

een voorstander van ben, blijft dus 

zeker overeind. Daar hoeven natio

nale veiligheids- en politiediensten 

niet voor te vrezen” , aldus Kallen.

Tien nieuwe landen

Terrorisme, drugshandel, mensen

handel, maar bijvoorbeeld ook de 

invoer van gestolen auto’s. Deze 

problemen zullen in de ogen van 

Kallen niet groter worden wanneer 

de tien nieuwe lidstaten zullen toe

treden to t de EU.“Je buitengrenzen 

worden ruimer. De bewaking hier

van zul je samen moeten oppak

ken, maar verder verandert er in 

het kader van de veiligheid weinig. 

Ook de nieuwe landen zullen zich 

moeten committeren aan de af

spraken die hierover nu worden 

gemaakt. Een heel ander verhaal 

vormt in mijn ogen Turkije. De 

eventuele toetreding van dat land 

kan nog wel even duren. De Turken 

zullen toch eerst aan alle criteria 

moeten voldoen. Dat geldt met 

name voor het eerbiedigen van 

fundamentele vrijheden, het bestij

den van foltering en corruptie en 

het eerbiedigen van de culturele 

rechten van minderheden” , aldus 

Kallen.

Dreiging van epidemieën

Een heel ander gevaar op het 

gebied van veiligheid dat volgens 

Kallen ook zeker in Europees ver

band moet worden aangepakt, is

dat van epidemieën zoals onlangs 

de dreiging van de SARS-epidemie. 

“ De Europese Unie moet in crisis

situaties in staat zijn binnen 24 uur 

effectieve maatregelen te nemen 

tegen de dreigingen als deze” , geeft 

Kallen aan. “ Niet in de laatste 

plaats omdat de volksgezondheid 

middels de verspreiding van virus

sen ook een terroristisch doelwit 

kan zijn. Ook hiertoe is meer

samenwerking tussen de verschil

lende landen noodzakelijk. Een 

dergelijk virus stopt niet aan de 

grens van een bepaald land. Maar 

waarom zou je dan als afzonderlij

ke lidstaten steeds zelf het wiel 

moeten uitvinden? We treffen waar

schijnlijk allemaal dezelfde voor

zorgsmaatregelen of zouden dat in 

elk geval moeten doen. Neem de 

aanwezigheid van bepaalde vaccins. 

De coördinatie en logistiek omtrent 

de voorraad daarvan zou Europees

geregeld moeten worden. Daarmee 

bewijs je voor iedereen ook het 

daadwerkelijke nut van Europa. 

Heel belangrijk in het kader van de 

beeldvorming van Europese bur

gers aangaande Europa.” Om zaken 

zoals de aanwezigheid van bepaalde 

vaccins in kaart te brengen, zou 

volgens Kallen haast gemaakt 

moeten worden met een gezamen

lijke veiligheidsvisie binnen de EU.

“ Geen bureaucratische rompslomp, 

maar een heldere visie over poten

tiële dreigingen en de aanpak daar

van. Het gevoel van noodzaak hier

toe is er nu, daar moeten we 

gezamenlijk gebruik van maken. 

Europese veiligheid vraagt op dit 

moment om een Europees pragma

tisch praktijkdenken.”

Tekst: Sandra Kagie

Fotografie:Fotopersbureau Dijkstra BV

"Grensoverschrijdende belan
gen vragen om een gezamen
lijke aanpak.Daar kunnen 
we sinds Madrid niet meer 
omheen."
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MAGNIFIEK KASTEEL MET 7 EXTRA WOONUNITS EN 
17 PAARDENBOXEN OP 13 ha IN NOORD FRANKRIJK, 
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ad v erten tie

U l  &/UTM .

Brussel, 5 mei 2004,

Vandaag vieren we in Nederland en in West-Europa een vrijheid die al bijna 60 jaar oud is. 
Vanaf deze week behoren 10 Oost-Europese landen tot de grootste en meest succesvolle unie van 
vrede en veiligheid: de Europese Unie. Die Unie kent al bijna een half miljard inwoners, die zich 
allemaal 'kinderen van de verlichting' mogen noemen.

De bevrijding van dictatuur, onderdrukking en oorlog is verre van pensioengerechtigd. Dat is 
niet zo omdat Frankrijk en Duitsland nog met elkaar op de vuist zullen gaan, hun handjeklap is 
juist onze dagelijkse werkelijkheid geworden. Dat is omdat 'Nie wieder Krieg' plaats moet gaan 
maken voor 'Nooit meer Srebrenica' en 'Nooit meer Madrid'.

Aan de grenzen van Europa zijn vrijheid, vrede en veiligheid geen vanzelfsprekendheden, maar 
ook daarbinnen worden ze dagelijks op de proef gesteld. Europa verlegt haar grenzen voortdurend.
In beginsel slechten liberalen grenzen, maar ze wensen deze niet volledig uit het oog te verliezen. 
Vrijheid wordt immers begrensd door verantwoordelijkheidi Europa dreigt nu grenzeloos te worden: 
mateloosheid, inertie en decadentie, verlies van identiteit en zelfs waardenloosheid liggen dan op 
de loer.

Open en vrije samenlevingen zijn kwetsbaar. Hun fundamenten werden ooit gelegd met 'vrijheid, 
gelijkheid en broederschap'. Het cement wordt nu gevormd door de emancipatie van mannen en vrouwen, 
respect en tolerantie en democratische wetten. De roep die van deze samenlevingen uitgaat is net 
zo onweerstaanbaar voor wie de vrijheid lief heeft als voor wie haar haat. Wat is ons, liberalen, 
deze liefde eigenlijk waard? Is kwetsbaarheid nu ook zwakte?
Wie klimt er voor ons op de muren van de vrijheid?

Nu Nederlanders hun leven kunnen verliezen in een discotheek op Bali, in de metro op weg naar 
hun werk in de stad, of op een wachtpost in Irak, staat onze liberale levenssfeer op het spel.

Haat en terrorisme vallen moeilijk te bestrijden en niet te voorkomen. De angst ervoor kan wel 
worden geminimaliseerd. Angst bedreigt onze vrijheid: ze is een slechte raadgever en een ramp
zalige wetgever. Toch vraagt de vrijheid nu dringend om maatregelen: van een Europees arrestatie
bevel tot de uitwisseling van persoonsgegevens. De vrijheid smeekt erom dat we haar zelfbewust 
uitdragen, afdwingen en handhaven en zo ieders liberale levenssfeer garanderen: in gezinnen en 
scholen, in buurthuizen en verenigingen. Bovenal echter, in het vrije debat 1

Uitdragen van de vrijheid en ervoor de muur opgaan begint in het verlichte, maar ver-doofde 
Europa. Europa dat een grondwet formuleert waarin zo'n beetje alle waarden worden omarmd en er 
niets meer te omhelsen valt. De urgentie van de vrijheid is mij wat waard. Ik wens in elk geval; 
geen ge-doofd Europa. Juist nu moeten wij, liberalen, de bakens gaan verzetten. Europa is een 
liberaal project en het zal liberaal zijn ... of het zal niet zijn.

Wij moeten het vrijheidsbeeld naar Europa terughalen.

Nummer 7 - VVD-kandidatenlijst Europese Parlement
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Tegen versnippering en verspilling
Vier jaar geleden spraken de Europese regeringsleiders in 

Lissabon af tegen 2010 van de Europese Unie de meest dyna

mische economie ter wereld te hebben gemaakt. Volgens de 

liberalen zal die afspraak een loze belofte blijken, tenzij we 

erin slagen de enorme versnippering op het gebied van onder 

meer technologie en onderzoek terug te dringen. Nederland 

heeft er alle belang bij dat de Unie 'Lissabon' waar maakt. Dat 

lukt echter zeker niet door er tal van onhaalbare sociale en 

groene ambities bovenop te stapelen.

Soms lijkt het of de linkse partijen 

ervan uitgaan dat de Europese wel

vaart een natuurlijk gegeven is, in 

plaats van een moeizaam en met 

hard werken verworven rijkdom. 

Het gemak waarmee tegenwoordig 

complete bedrijven naar Azië wor

den verplaatst, is een bewijs te

meer voor de kwetsbaarheid van 

onze werkgelegenheid. Europa kan 

de concurrentie met de zogeheten 

Aziatische tijgers nooit winnen als 

de hoogte van de lonen het door

slaggevende criterium is. De emi

gratie van arbeidsintensieve bedrijf

stakken leidt alleen dan niet to t 

economische scheefgroei als ze 

wordt gecompenseerd door de 

groei van nieuwe, kennisintensieve 

bedrijvigheid. Voorwaarde voor dat 

laatste is echter dat de technologi

sche vernieuwing in Europa in een 

stroomversnelling raakt - precies 

zoals men in Lissabon beoogde. De 

woeste golven blijven echter voor

alsnog kabbelende bewegingen.WD- 

europarlementariër Jan Mulder volgt 

dit fenomeen met bezorgdheid en 

heeft er ook een verklaring voor.

Nobelprijzen

“ Er is een tijd geweest dat Neder

land op het gebied van de exacte 

wetenschappen de ene na de ande

re Nobelprijs in de wacht sleepte. 

Het koudste punt ter wereld bij

voorbeeld lag ooit in een Leids 

laboratorium. Sinds de Tweede 

Wereldoorlog zijn we echter steeds 

vaker buiten de prijzen gevallen. 

Daarin staan we binnen de EU niet 

alleen. Enerzijds beschikt Europa 

over een aantal concerns die hun 

ontstaan en hun bestaansrecht aan 

spitstechnologie danken, zoals Philips 

en Siemens, anderzijds valt op dat 

het merendeel van de technologi

sche vernieuwingen tegenwoordig 

van buiten de Europese Unie komt. 

De Amerikanen en de Japanners 

lopen in dit opzicht steeds verder 

voor op ons.”

In hun kielzog volgen de Chinezen 

en de Indiërs. Het beeld van de 

staalarbeider in een Maopakje en 

de koelie die jutezakken vervaar

digt, is hopeloos gedateerd. Chinese 

ingenieurs sturen communicatiesa

tellieten de ruimte in en Indische

programmeurs schrijven de mo

dernste software voor westerse 

computers. De komende decennia 

zullen deze snelgroeiende econo

mieën veranderen in afzetmarkten 

die de Europese Unie weliswaar 

niet in de schaduw stellen, maar 

wel evenaren. Toch is Jan Mulder 

allerminst een onheilsprofeet die 

de Untergang des Abendlandes 

voorspelt. “ Het voorbeeld van A ir

bus bewijst dat Europese bedrijven 

de concurrentie met niet-Europese 

wel degelijk aankunnen. Airbus kan 

niet alleen gelijke pas houden met 

het Amerikaanse Boeing, maar het 

zelfs van de eerste plaats verdrin

gen. En dan te bedenken dat Boeing 

nog een groot voordeel heeft in de 

vorm van de miljardenorders uit 

de defensiesector. Het succes van 

Airbus is in één woord samen te 

vatten: samenwerking. Deze vlieg

tuigbouwer is een samenwerkings

verband tussen diverse Europese 

bedrijven. Daarbij concentreert elke 

onderaannemer zich op dat aspect 

van het productieproces waarin hij 

de beste is. Zo worden er in 

Nederland onderdelen van de vleu

gels gefabriceerd. Voor een com

pleet zelfstandige vliegtuigindustrie, 

zoals we die indertijd met Fokker 

hadden, is in ons land geen plaats 

meer, maar dankzij Airbus is toch 

een deel van deze bedrijvigheid 

levensvatbaar gebleven.”

Grote groene invloed
Defensie is een goed voorbeeld 

van de wijze waarop de Ameri

kanen hun onderzoeksinspanningen 

bundelen. Iets dat de Europeanen 

niet doen, met als gevolg meer 

innovatie en dus meer groei in de 

Verenigde Staten. Defensie valt nu 

eenmaal buiten de Europese ver

dragen. Volgens Jan Mulder is de 

versnippering van onderzoek ech

ter een karaktertrek van alle eco

nomische sectoren. “ Eén van de 

negatieve gevolgen van die versnip

pering is niet alleen een weinig effi

ciënte besteding van gelden, maar 

niet zelden ook een complete ver

spilling. Veel onderzoek wordt na

melijk zowel in het ene als in het 

andere land verricht en veel kennis 

wordt simpelweg niet toegepast en 

blijft abstract en onbenut. Het ene 

land maakt bovendien al beter 

gebruik van de technologiefondsen 

dan het andere. België bijvoorbeeld 

weet de gelden die Brussel hier

voor ter beschikking stelt effectie

ver aan te wenden dan Nederland. 

Verder wordt het onderzoek naar 

bepaalde vormen van nieuwe tech

nologie onnodig sterk afgeremd 

door de groene partijen en lobby

isten. Ik denk daarbij met name aan 

de landbouw en de medische sec

tor. De zorg voor het milieu is zeer 

belangrijk. Dat vinden wij als libera

len evenzeer als de socialisten en 

de groenen zelf. Het bewijs dat we 

dit menen en niet uitsluitend met 

de mond belijden, hebben we in de 

jaren tachtig en negentig dubbel en 

dwars geleverd met Winsemius en 

Nijpels op het departement milieu. 

Ik heb echter vaak de indruk dat
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de invloed van de groene criticas

ters onevenredig groot is. Daar

door doen wij in Europa minder 

onderzoek naar bijvoorbeeld gene

tische manipulatie van gewassen 

of naar stamcellen dan andere 

werelddelen. Het gevolg is natuur

lijk wel dat als er bruikbare 

producten of technieken uit die 

research voortkomen, die buiten 

de Europese Unie ontwikkeld zul

len worden.”

Té ambitieus

Jan Mulder is van oordeel dat de 

doelstellingen van Lissabon niet on

haalbaar zijn, maar dat de huidige 

lappendeken van technologisch 

onderzoek wel vervangen moet 

worden door één Europese elek

trische deken. 'Technologie en in

novatie zijn voor de liberalen altijd 

al een speerpunt van beleid geweest. 

Als het aan ons ligt, focussen we 

ons de komende jaren nog sterker 

daarop. Omdat die doelstelling al 

zo ambitieus is, is het volgens ons 

ook onverstandig geweest dat tij

dens de Europese topconferenties 

na die in Lissabon telkens nieuwe 

doelstellingen daaraan werden toe

gevoegd. De Unie moet nu én de 

meest dynamische economie ter 

wereld worden én de meest socia

le én de meest milieuvriendelijke. 

De vraag is echter of het ambitie- 

bord daardoor niet veel te vol is 

geraakt. We moeten immers niet 

vergeten dat het gemiddeld Euro

pees welvaartsniveau, door de toe

treding van de tien nieuwe lidsta

ten, met twaalf procent omlaag is 

gegaan. Op korte termijn betekent 

de uitbreiding in cultureel opzicht 

een verrijking, maar in sociaal-eco- 

nomisch een verarming."

Groeiende economie

De nieuwe landen hebben niet voor 

toetreding gekozen vanwege de in 

ronkende bewoordingen geuite - 

maar niet gerealiseerde sociale en 

milieuvriendelijke - ambities van de 

Brusselse politici, maar vanwege 

het vooruitzicht op een substan

tieel hogere economische groei. 

Mulder: “Waarom heeft Engeland 

destijds aansluiting gezocht bij de 

EG? Omdat de economie van de 

toenmalige zes lidstaten aanzienlijk 

sneller groeide, dan die van het 

Verenigd Koninkrijk. Die snellere

groei was het resultaat van een 

harmonisering van de regels en het 

geleidelijk creëren van een interne 

markt. Spanje, Portugal en Grieken

land kozen tien jaar later dan weer 

voor de EG vanwege de rechts

zekerheid. Die landen hadden elk 

een periode van dictatuur achter 

zich. Destijds was Spanje net zo 

arm als sommige van de Oost- 

Europese toetreders nu. Momenteel 

heeft het land één van de snelst 

groeiende economieën van de Unie. 

Daarom heb ik vorig jaar, net als 

mijn fractiegenoten, vóór uitbrei

ding van de Unie gestemd. Op 

korte termijn kan die weliswaar 

voor moeilijkheden zorgen, maar 

op middellange termijn zullen alle 

landen binnen de Unie baat hebben 

bij de toetreding van die nieuwe 

lidstaten. Op voorwaarde tenmin

ste dat we in Europa ernst maken 

van het realiseren van onze ambitie 

op technologisch vlak en onze 

krachten bundelen in plaats van 

verder te versnipperen.”

Tekstderoen Kuypers 

Fotografie:Hansvan Asch
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Welke invloed heeft het Europees
De kiezersopkomst tijdens de Europese verkiezingen is 

over het algemeen bedroevend laag. Nederlandse kiezers 

denken dat door het Europees Parlement genomen besliss
ingen geen invloed hebben op hun dagelijks leven en zien 

geen enkele reden om te stemmen. "Een groot misver

stand" concludeert Aly Wisse-Maat, nummer acht op de 

VVD-kandidatenlijst voor het Europees Parlement. "Talloze 

Nederlandse regels en wetten zijn binnen de EU geharmo
niseerd, zoals de garantie van goede zwemwaterkwaliteit 

en scherpe richtlijnen op het gebied van product- en voed

selkwaliteit. Zonder deze harmonisatie zou Nederland de 

kleine Calimero zijn die het steeds moet afleggen tegen de 

grote landen binnen het Europees Parlement. Nederland 

geniet diverse voordelen van de EU en heeft ook veel 
invloed. Daarom is het belangrijk op 10 juni 2004 naar de 

stembus te gaan."

Een belangrijk resultaat van de in

spanningen van het Europees Parle

ment is de gegarandeerde basiskwali

teit van producten en de bijbehorende 

kwaliteitskeurmerken.“ Deze garantie 

is erg belangrijk,omdat dit goed is voor 

de vrije handel binnen de EU” , aldus 

Wisse.“ De EU-landen kunnen elkaar 

niet vals beconcurreren op de kwali

teit van producten en voedingsmidde

len. Zo heeft de Europese voedsel- 

autoriteit er, middels kwaliteitsnor

men, voor gezorgd dat voedings-

Politiek! heeft enkele'prestaties'van het 
Parlement op een rij gezet:

middelen binnen de EU-landen veilig 

en gezond zijn. Ook is het Europees 

Parlement verantwoordelijk voor 

strenge kwaliteitseisen op het gebied 

van biologisch voedsel. Biologische 

producten in Europa moeten allemaal 

op dezelfde wijze worden geteeld en 

geproduceerd. Natuurlijk is dit slechts 

één van de zaken die door het 

Europees Parlement zijn bereikt.”

Europees

Verscherpte veiligheidseisen 

vliegtuigen

De Europese Unie heeft in januari 

2004 de veiligheidseisen aange

scherpt voor vliegtuigen en charter

maatschappijen afkomstig uit landen 

buiten de Unie. Ook komt er een 

systeem, waardoor consumenten 

kunnen nagaan hoe veilig de maat

schappij is waarmee ze overwegen

te vliegen. Het Europees Parlement 

en de EU-lidstaten zijn dit overeen

gekomen. In het nieuwe systeem 

krijgt de Europese Commissie de 

mogelijkheid om een maatschappij - 

die door één van de lidstaten in de 

baan is gedaan vanwege veiligheids

problemen - de toegang to t het 

hele Europese luchtruim te ontzeg

gen.
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Parlement op ons dagelijks leven?
Minimum kwaliteitseisen 

producten
Het Europees Parlement heeft 

door de jaren heen diverse richtlij

nen uitgevaardigd voor minimum 

kwaliteits- en veiligheidseisen waar

aan producten moeten voldoen. 

Producten die aan een EU-richtlijn 

voldoen, zijn te herkennen aan het 

CE-keurmerk. De betekenis van dit 

merk is:‘dit product voldoet aan de 

wet’. Met de CE-markering geeft de 

producent aan dat het product vol

doet aan in EU-richtlijnen vastgeleg

de eisen op het gebied van veiligheid, 

gezondheid, milieu en consumen

tenbescherming. Producten zonder 

deze markering mogen niet op de 

Europese markt worden verhan

deld, ook al voldoen ze aan de 

eisen. Ook buiten de EU gemaakte 

producten moeten van zo’n marke

ring zijn voorzien, voordat ze in 

Europa worden toegelaten. De 

markering geeft alleen aan dat het 

product aan de gestelde minimum

eisen voldoet en is daarom geen 

kwaliteitskeurmerk. “ Er moeten 

ook Europese richtlijnen voor kin

derarbeid worden opgesteld, vooral 

voor landen buiten Europa” , meent 

Wisse. “ Deze richtlijnen kunnen 

dan ook onder de kwaliteitsnorm 

CE vallen.Voor het welzijn van die

ren zijn al talloze regels opgesteld. 

Ik vind dat deze regels zo moeten 

worden aangepast dat ze eveneens 

onder deze norm komen te vallen.”

J

Pinnen in buitenland 

goedkoper
Nadat zowel VVD-eurocommissaris 

Frits Bolkestein als het Europees 

Parlement jarenlang hebben geha

merd op een harde aanpak van de 

hoge Europese banktarieven, is pin

nen in het buitenland sinds de 

zomer van 2003 stukken goedko

per geworden. D it is mede te dan

ken aan inspanningen van het 

Europees Parlement. Sinds I juli 

2002 mag het uit de muur tappen 

van euro’s niet duurder zijn dan in

eigen land. Een jaar later zijn ook 

de tarieven voor een giro-over- 

schrijving naar een ander land fors 

omlaag gegaan. Wisse meent dat 

het geldverkeer nog verder grens

overschrijdend toegankelijk moet 

worden gemaakt. “ Met de euro zijn 

we al een eind op de goede weg, 

maar de EU moet ons ook 

beschermen tegen de verspreiding 

van vals geld. Door het goedkoper 

pinnen zijn de risico’s om vals geld 

te bemachtigen al weer iets ver

minderd.”
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Waarschuwingen op 

sigarettenpakjes

‘Rokers sterven jonger’, ‘Roken tij

dens de zwangerschap is slecht voor 

uw baby’, ‘Roken kan de bloedsom

loop verminderen en veroorzaakt 

impotentie’ en ‘Roken kan leiden tot 

een langzame, pijnlijke dood’. Deze 

waarschuwingsboodschappen staan 

sinds I mei 2002 groot vermeld op 

sigarettenpakjes. De waarschuwin

gen zijn to t stand gekomen in het 

kader van het uitgebreide antirook- 

beleid van de Europese Unie. Ze zijn 

onderdeel van een officiële richtlijn 

van het Europees Parlement en de 

Europese Raad. Voor deze richtlijn 

hebben de EU-lidstaten belangrijke 

aspecten op het gebied van produc

tie, presentatie en verkoop van 

tabaksproducten op elkaar afge

stemd.

Afschaffing belasting op auto’s
Naar alle waarschijnlijkheid zal de 

aanschafbelasting op auto’s op ter

mijn verdwijnen. Deze belasting 

wordt vervangen door een ander 

systeem van belastingheffing. D it is 

te danken aan het pleidooi dat het 

Europees Parlement in november 

2003 heeft gehouden bij de 

Europese Commissie. De belasting, 

die in ons land bekend is onder de 

naam BPM, zorgt op dit moment 

nog voor grote prijsverschillen tus

sen auto’s binnen de Europese 

Unie. Elk land hanteert hiervoor

een ander tarief. Bovendien maakt 

de regeling het lastig om auto’s te 

kopen of in te kopen in andere lan

den. De aanschafbelasting, die in 

Nederland bijna een kwart van de 

koopprijs van een nieuwe auto 

bedraagt, behoort op termijn dus 

waarschijnlijk to t het verleden. 

"Deze maatregel had eigenlijk al 

eerder moeten worden ingevoerd” , 

besluit Wisse. “ De aanschafbelasting 

op auto’s werkt namelijk concur

rentievervalsend. Met de afschaffing 

wordt een nieuw stukje vrijheid op 

de automarkt gerealiseerd.”

Betere kwaliteit zwem water
De Europese lidstaten testen het 

zwemwater in zwembaden, zeeën, 

rivieren en andere open wateren 

sinds 1976 op negentien verschillen

de verontreinigingen. Dankzij deze 

inspanningen is de waterkwaliteit de 

afgelopen tien jaar sterk verbeterd. 

Bijna al het zwemwater voldoet 

tegenwoordig aan Europese nor

men.Tien jaar geleden gold dit voor 

minder dan de helft van de rivieren 

en meren en voor slechts tachtig 

procent van het zeewater in de 

kustplaatsen. Het milieukeurmerk

de Blauwe Vlag voor stranden en 

badplaatsen is een bekend particu

lier initiatief. Het keurmerk werd in 

2002 toegekend aan meer dan 

2.800 stranden en badplaatsen in 

Europa. De Europese Commissie 

brengt ieder jaar, per lidstaat, een 

rapport uit met gedetailleerde lijs

ten en kaarten van de zwemwater- 

kwaliteit. In dit rapport wordt per 

plaats aangegeven hoe schoon of 

vuil het water is en of er verbete

ring is opgetreden ten opzichte van 

het vorige jaar.
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Jules Maaten

^  ■ J * ’

Paspoort
Naam: Jules Maaten 

Leeftijd: 43
Burgerlijke staat: gehuwd 

Kinderen: een dochtertje van 2

Woonplaats: Rijswijk. Zijn nomadenbestaan betekent dat 

hij ook minstens zo vaak of vaker in Brussel en Straatsburg is

Luistert graag naar: Beethoven,The Beatles en Belle & Sebastian 

Laatst gelezen boek: The Human Stain van Philip Roth 

Favoriete vrijetijdsbesteding: zijn gezin. Daarnaast bezoekt hij 

graag het theater, de opera en de bioscoop.

Gaat het liefst op vakantie naar: Zuid-Oost Azië

Houdt erg van: boerenkool

10 vragen aan.



Carrière in het kort: Jules Maaten was al jong actief in jongerenorganisaties, in Nederland (de JOVD) en internationaal. Begin jaren tachtig werd hij 

persoonlijk medewerker van verschillende Tweede-Kamerleden van de VVD. Eind jaren tachtig was hij gemeenteraadslid in Amstelveen om daarna 

secretaris generaal van de Liberale Internationale in Londen, met onder meer Graaf Lambsdorff, Sir David Steel en Frits Bolkestein als voorzitters, te 

worden. Sinds 1999 is hij lid van het Europees Parlement, sedert 2001 voorzitter van de VVD-eurofractie.

T ie n  v r a g e n
I .W a t gaf voor jou persoonlijk 

de doorslag om de politiek in 

te gaan?

“ De interesse voor maatschappe

lijke onderwerpen en politiek heb 

ik van thuis uit en ook op school 

meegekregen. Het was voor mij 

een normale zaak dat ik politiek 

en maatschappelijk actief zou w or

den. Ook wilde ik niet langs de 

kant blijven staan, maar zelf een 

bijdrage leveren aan onze samen

leving. Mijn interesse voor de 

Europese Unie komt voort uit het 

feit dat er volgens mij veel te zeg

gen is over de ontwikkeling van de 

Unie. Het is één ding om van alles 

te roepen, een ander om je kwets

baar op te stellen en er iets mee 

te doen. Ik heb besloten er iets 

mee te doen.”

2. Van welke beslissing, die je 

ooit genomen hebt, heb je 

achteraf spijt?
“ Ik heb te veel fouten gemaakt om 

op te noemen, en ik heb daar 

hopelijk iets van geleerd. Maar spijt 

hebben, heeft geen zin.”

3. Welke (karakter)eigenschap 

heb je niet, maar zou je wel 

willen bezitten en waarom?
“ Soms zou ik wat harder moeten

zijn. Ik zoek liever harmonie dan 

het conflict, ik zoek liever naar 

oplossingen in plaats van zaken op 

de spits te drijven, maar als het 

nodig is, sla ik natuurlijk ook 

gewoon spijkers met koppen. ”

4. W at is je grootste passie?

“ Feyenoord! Mijn ouders zijn gebo

ren Rotterdammers, dus ook dat 

heb ik van thuis meegekregen. Uit 

mijn Londense periode heb ik een 

voorliefde voor Indiaas koken 

overgehouden. Dat heb ik daar 

geleerd en het is eigenlijk het enige 

dat ik goed kan klaarmaken. Ook 

heb ik in Londen de cricketsport 

leren waarderen.Vooral het menta

le uithoudingsvermogen dat een 

goede cricketer heeft, spreekt me 

aan.Wedstrijden duren soms dagen 

en degene die mentaal het sterkst 

is, wint."

5. In welke film had je graag de 

hoofdrol gespeeld en waarom?
“ Ik kan niet acteren. Maar ik zou 

wel de verfilming van De 

Toegewijde Tuinier van John 

LeCarré willen regisseren. Dat is 

een geweldig boek, met veel her

kenbare menselijke aspecten. De 

volgende James Bond-film zou ik 

ook wel willen doen.”

6. W a t is in jouw ogen de bete
kenis van het woord liberaal?

“Vooral het hebben van respect 

voor anderen, dat is ook een echte 

VVD eigenschap. En ook het altijd 

kritisch volgen van de uitoefening 

van macht - dat is, of was, mis

schien wat minder typisch VVD.”

7. M et welke personen zou je 

een gesprek willen aangaan en 

waarover zou dit gesprek 

gaan?

“ Ik zou wel eens de toekomst van 

het verenigd Europa willen bespre

ken met Thomas Jefferson, een van 

de kritische vaders van de 

Verenigde Staten van Amerika. Wat 

ik jammer vind, is dat wij in Europa 

zo weinig leren van de Amerikanen. 

Dat terwijl zij door hetzelfde pro

ces zijn gegaan als wij nu, alleen 

langer geleden. Jefferson was van 

mening dat ondanks dat de staten 

verenigd waren, er veel macht 

moest blijven in de onderste laag. 

Verenigd maar toch zelfstandig. 

Deze visie deel ik met hem.”

8. W a t is hét maatschappelij- 
ke/politieke vraagstuk van de 

nabije toekomst in jouw ogen?

“ De groeiende en steeds jongere 

wereldbevolking - in een wereld

met slechts beperkte grondstoffen. 

We wonen steeds dichter op 

elkaar en dat botst, dat zie je bij

voorbeeld duidelijk op de wegen. 

Wat betekent dus die overbevol

king voor individuele vrijheid? Maar 

ook voor de markteconomie en 

het milieu? We kampen met een 

verdeelprobleem van frisse lucht 

en water. Hoe pakken we dat aan? 

Een enorme uitdaging voor libera

len.”

9. W aar heb je een uitgespro
ken hekel aan en waarom?
“ Telefoneren - ik spreek mensen 

liever persoonlijk. En te luide walk

mans irriteren mij enorm, net als 

ander asociaal gedrag.”

10. Welke droom zou je willen 

verwezenlijken wanneer je geen 

rekening hoeft te houden met 

zaken als tijd, geld of specifieke 

capaciteiten?

“ Ik zou een theeplantage beginnen 

in Darjeeling, ik drink namelijk erg 

graag thee. O f een whiskydistilleer

derij op een Schots eiland. Whisky 

is een hobby van me.”

Fotografie:Hans van Asch

politieks 41



europa

Europese Unie:
niet grenzeloos

JeaninePlasschaert

Europees parlementskandidaat Jeanine Plasschaert - na haar 

huwelijk van enkele maanden geleden officieel Hennis- 

Plasschaert - constateert dat de Europese Unie weliswaar een 

politiek draagvlak heeft, maar lang niet altijd een groot maat

schappelijk draagvlak. "Die discrepantie zie je in de bestaan

de EU-lidstaten: telkens worden er beslissingen genomen 

waarvoor wel politieke consensus bestaat, maar waarvoor de 

maatschappelijke consensus veelal ver te zoeken is. Je ziet dat 
verschil tussen politiek en maatschappij ook in de toetre

dingslanden: er is een paradijs beloofd, maar dat komt niet, 

althans niet al op 1 mei aanstaande. Dat is het grootste 

gevaar dat op de loer ligt voor de Europese Unie: dat de 

bevolking het niet oppikt."

Soms neemt je carrière onverwach

te wendingen, zonder dat je het zelf 

voorziet of het zo gepland hebt. 

Dat overkwam ook Plasschaert. Ze 

rolde van de ene interessante baan 

in de andere en amper drie jaar 

nadat ze besloten had de interna

tionale politiek in te ruilen voor de 

private sector, kwam er een poli

tieke uitdaging op haar pad die ze 

niet af kon slaan. “ In 1995 ben ik 

naar Brussel vertrokken voor mijn 

werk bij de Europese Commissie. 

Namens de Europese Commissie 

werd ik in 1998 uitgezonden naar 

de Letse hoofdstad Riga. In 2000 

werd ik lid van de VVD en ruilde ik 

Riga in voor Amstelveen, waar ik 

subsidieadviseur bij KPMG werd. 

Sinds anderhalf jaar assisteer ik nu 

VVD-wethouder Mark van der 

Horst van Amsterdam” , schetst

Plasschaert in een notendop haar 

loopbaan. En weer hangt er een 

ommekeer boven het hoofd van de 

3 1 -jarige Amsterdamse: haar vierde 

plaats op deW D-lijst voor de Euro

pese parlementsverkiezingen lijkt 

een garantie voor een beurtelingse 

zetel in Brussel en Straatsburg. “ Ik 

heb het echt niet bewust zo 

gepland” , lacht Plasschaert haast 

schuldbewust. “ In februari 2003 

werd ik gepolst. Ik was er niet 

zeker van of ik het wel moest 

doen. Ik heb het toch gedaan: wie 

niet waagt, wie niet wint. Het 

hoofdbestuur plaatste mij in de 

conceptlijst op een verrassende 

tweede plaats. Ik wist dat ik zou 

gaan zakken, in het land was ik 

immers nog niet erg bekend. Ik 

kwam uiteindelijk als vierde uit de 

bus, geweldig!”
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Uitbreiding

De uitbreiding van de Europese 

Unie op I mei heeft altijd de bijzon

dere belangstelling gehad van Jeanine 

Plasschaert. “ De uitbreiding is inte

ressante thematiek. In één klap tien 

landen erbij brengt zeker risico’s 

met zich mee. Maar het is een gege

ven waar we niet meer onderuit 

kunnen. Roemenië en Bulgarije 

mogen in 2007 ook toetreden - 

afspraak is afspraak - maar als ze 

niet voldoen aan de gestelde eisen 

moeten we absoluut geen oogje 

meer toeknijpen, zoals bij deze uit

breiding wel is gebeurd. Het meten 

met twee maten werkt uitholling 

van onze rechtsgemeenschap in de 

hand. Dat moet afgelopen zijn. Voor 

de wat verdere toekomst moeten 

we grenzen durven stellen en pas op 

de plaats maken. Goede relaties 

hebben met landen als Moldavië, 

Oekraïne, Wit-Rusland of zelfs 

Rusland hoeft niet meteen in te 

houden dat we hen het lidmaatschap 

van de Europese Unie in het voor

uitzicht stellen. Om het succes van 

onze Unie te garanderen moeten 

we consolideren, op omvang en 

beleid. We moeten prioriteiten dur

ven stellen, kiezen voor bijvoorbeeld 

terrorismebestrijding. Dat we de 

Lissabon-strategie, waarin is vastge

legd dat Europa in 2010 de beste 

kenniseconomie ter wereld is, niet 

tijdig kunnen verwezenlijken is 

funest voor het draagvlak van de EU. 

Daarom: stel grenzen aan omvang 

en beleid. Het getuigt van weinig 

realisme als je denkt dat de Unie 

een grenzeloos project is.”

Goedkope werknemers

Het uitgebreide Europa biedt nieu

we kansen en mogelijkheden op

economisch, maatschappelijk en 

cultureel gebied. Maar een ver

groot Europa geeft ook veel ellen

de, zo vrezen velen. Zal de werk

loosheid, die volgend jaar in 

Nederland oploopt to t zeven pro

cent, nog verder toenemen als 

straks een grote stroom nieuwe, 

goedkope werknemers uit de 

voormalige Oostbloklanden de 

bestaande lidstaten overspoelt? Op 

Ierland na hebben alle EU-landen 

hun grenzen voor een deel geslo

ten voor arbeidskrachten van bui

tenaf. Nederland zal maximaal 

22.000 buitenlandse werknemers 

toelaten. Maar over zeven jaar is 

het afgelopen met de restricties, 

dan is er voor alle EU-leden vrij 

verkeer van werknemers. “ Ik denk 

dat het niet zo’n vaart zal lopen” , 

sust Plasschaert de angstdromen. 

“ Natuurlijk staat het de Tweede 

Kamer vrij gebruik te maken van 

de clausules die beschikbaar zijn. 

Maar ik was verbaasd dat politici 

steeds harder gingen roepen dat 

we een te grote toeloop van goed

kope werklieden zouden krijgen. 

Werkgeversverbond VNO /NCW  

was het daar immers helemaal niet 

mee eens. En ook het bedrijfsleven 

heeft aangegeven niet bang te zijn 

overspoeld te worden door bui

tenlandse arbeiders. Wellicht heb

ben we wat koudwatervrees.”

Een ander doembeeld: we raken 

nog meer macht kwijt. Feit is dat 

het aantal zetels voor Nederland 

wordt teruggebracht van 3 I naar 

27. En Duitsland en Frankrijk trek

ken alle macht naar zich toe, toch? 

Plasschaert glimlacht. “ We hebben 

een stukje nationale soevereiniteit 

ingeleverd, daar is niet veel mis 

mee. Langs deze weg realiseren we

een aantal gemeenschappelijke aan

gelegenheden. We moeten er ech

te r wel voor waken dat de EU 

door twee landen gedomineerd 

wordt.Alle lidstaten zijn gelijkwaar

dig. Een Europa van twee snelhe

den is in mijn ogen onwenselijk. 

Aan de andere kant moeten we 

ons niet wentelen in het ‘kleinelan

densyndroom’. Alleen met weder

zijds vertrouwen en begrip is men 

bereid verder te gaan met het 

realiseren van de Europese integra

tie. Al merk ik ook dat het afblazen 

van het grondwettelijk verdrag en 

het ondergraven van het stabili

teitspact het vertrouwen in Europa 

geen goed hebben gedaan.”

Nettobetalers

Van alle burgers betalen Neder

landers het meest aan de Europese 

Unie. Moeten we na de uitbreiding 

nog dieper in onze portemonnee 

tasten? “ Het is niet erg dat we 

moeten betalen, daar krijgen we 

ook veel voor terug. Wel erg is dat 

we veel meer betalen dan vergelijk

bare landen als Duitsland en 

Denemarken. Dat principe is niet 

eerlijk. Ik pleit voor een nettobe- 

grenzer aan onze bijdrage.”

Jeanine Plasschaert is er ook voor 

de structuurfondsen, waaruit inves

teringen worden gedaan in achter

bleven regio’s, in de toekomst af te 

bouwen en alleen nog maar in te 

zetten voor de toetredende lan

den. Plasschaert: “ De huidige lan

den moeten voortaan afzien van 

steun voor de zogenaamde ‘achter

gebleven regio’s’. Dat geld gaat bij

voorbeeld naar Flevoland, dat is 

toch belachelijk? De eigen achter

gebleven regio’s kunnen prima op 

nationaal niveau gefinancierd w or

den, daar hebben we Brussel niet 

voor nodig. Bijdragen aan de EU 

hiervoor kunnen dan omlaag en 

dat wat er overblijft, kan vervol

gens in eigen land worden besteed. 

Lijkt me efficiënter dan het rond

pompen van de nationale gelden 

via Brussel om ze vervolgens weer 

in eigen land, maar dan onder 

Brusselse voorwaarden, uit te 

geven.”

Tekst:AdrivanEsch 

Fotografie:Hansvan Asch
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Jan Timmer
Spreker & dagvoorzitter 

o.a. 'Hoe nu verder
met Europa?'

Loekie van 
Spreker & dagvoorzitter 

o.a. 'Te veel Vrouw’ 
en ‘Hoezo burgemeester’

Ds. Hanncke Eggels
Spreker & dagvoorzitter 
Over filosofische en 
culturele onderwerpen. 
Verder een no-nonsense 
dagvoorzitter.

Spreker S c  dagvoorzitter 
1ver o.a. Veiligheid e

Spj 
Óz
politievraagstukken, 
Functioneren openbaar 
bestuur, Crisismanagement 
& advisering in crisis-

Mr. Marijn de Koning
Spreker & dagvoorzitter 
o.a. ‘Corporate 
governance in The 
Netherlands’

Prof. Mr. Dries van Agt
o.a. 'Politiek Sprokkelhout’ 
en ‘Israël en onze dubbele 
moraal’

Rob van Gijzel
Spreker & dagvoorzitter 
o.a. 'Ethiek en Bestuur’

Spreker & dagvoorzitter 
Over o.a. Royalty, 

Staatsrecht en Politiek

Marcel Metze
Spreker & dagvoorzitter 
o.a. 'Het Generatie-effect’ en 
'Corruptie en Ethiek in het 
zakendoen'

Assemblee
sprekers, m oderators & dagvoorzitters

Bernard Haminelburg
Spreker & dagvoorzitter 

Over o.a. De rol van 
de media in de moderne 

samenleving, 
Het Midden-Oosten, 
De Verenigde Staten

Jan Pronk
Spreker & dagvoorzitter 
óver  o.a. Ontwikkelings
samenwerking, Verenigde 
Naties, Internationaal 
onderhandelen en 
Het klimaat.

Paul Nouwen
Spreker & dagvoorzitter 
ó ver  o.a. Spiritualiteit en 
Ondememmgschap

A s s e m b l e e  B V
I n t e r n a t i o n a a l  S p r e k e r s b u r e a u  

M a a s t r i c h t  
s i n d s  1 9 8 5

Drs. Hans de Boer 
Spreker & dagvoorzitter 

Over o.a. Sociale 
Zekerheid, Arbeidsmarkt, 

Macro Economie en Corporate 
Governance (behoorlijk bestuur)

Drs. Reinildis van 
Ditzhuyzen

Historica en auteur van 
circa 40 historische boeken 

‘Monarchie versus republiek ’ 
en ‘Oranjebastaarden en 

hun nakomelingen’
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Spreker &
dagvoorzitter
Onderwerpen o.a-:
-  leidinggeven
-  cultuurver

andering in 
organisaties

- angelsaksische 
o f Rijnlandse 
modelf

Titels o.a.:
- ‘Spanningsveld 

tussen politiek 
en uitvoerders’

-• ‘Organisaties 
veranderen niet,  

misschien 
mensenT

Hans Couzy 
Ltn. Generaal b.d.

T W E E S P R A A K
‘Leiderschap en Prikkeldraad’

Een duo-optreden waarbij Hans Couzy, 
als generaal, vooral zal ingaan op het 
profiel van de leider en de praktijk van het 
leiding geven op het gevechtsterrein en 
Bert de Vries als psycholoog vooral zal 
stilstaan bij de daar aanwezige valkuilen 
en prikkeldraadversperringen.

Bel ons gerust voor méér informatie:

043-343 21 69 Bert de Vries 
psycholoog, ere-voorzitter van het 

Genootschap voor Reclame, 
ex-quizmaster en columnist

Spreker &
dagvoorzitter
Onderwerpen o.a.:
-  humor
- cultuurverschillen 

en misleidende 
vooroordelen

- generatie- 
verschillen

~ spreken in het 
openhaar

Titel o.a.:
- ‘ Gevechtsregels 

voor ondernemers'
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D e m o c r a t ie Zomer 2004
Nummer 1481

Agenda 2004
(onder voorbehoud van wijzigingen)

1 5 mei 11 5e algemene vergadering te Rotterdam

Europees Parlement-campagne
ljun i Start van de EP-campagne
5 juni W D  kiezerscontactdag: W D  politici zoeken de kiezers op
6 juni Europadag in Arnhem, Gelderland
8 juni Slot EP-campagne
10 juni Verkiezingen Europees Parlement

Najaarscongres (116e algemene vergadering)
20 augustus Sluiting indienen initiatiefvoorstellen
17 september Verzenden agenda
29 oktober Sluiting indienen wijzigingsvoorstellen
12 november Verzenden leeswijzer
26,27 november 116e algemene vergadering

Overig 
19juni 
2 oktober 
5 en 6 november 
11 december

Partijraad
Partijraad
Najaarscongres Bestuurdersvereniging te Lunteren 
Partijraad

12,13,14 november Topkadertraining

Verkiezingskoorts
Met het aanbreken van de lente raakt Europa een heel 

klein beetje in een verkiezingskoorts. Burgers kunnen 

hun stem laten gelden, als zij op 10 juni het Europees 

Parlement kiezen.

Om deze verkiezingen te winnen moet de W D de juis

te snaar raken bij de kiezer. Nederlanders hebben 

angstgevoelens over de immer voortdenderende 

Europa-expres. Eurofielen juichen dat deze niet te 

stoppen is. Maar de burger heeft daar helemaal niet om 

gevraagd. Wat heeft hij of zij er nu aan en wat heeft hij 

of zij er mee te maken? Wat betekent de toenemende 

afdracht van invloed voor onze identiteit? En bovenal, 

levert de Unie wat de mensen in Europa nodig hebben?

Het is spijtig, maar de gemiddelde Nederlander weet 

niets van wat er allemaal gebeurt in Brussel. Het lijkt 

hem een vaag en onduidelijk proces, waarop zijn 

invloed nihil is. Het ergste is dat politici zeggen dat het 

allemaal heel goed voor hem of haar is. Van deze hou

ding moeten wij af. ‘Europa' kunnen we politiseren. De 

WD-fractie had dat al gedaan bij de uitbreiding van de 

Unie en bij het mogelijk maken van een referendum 

over de grondwet.

Het is de taak én de kans van de W D helderheid over 

Europa te brengen. Op basis van het ELDR-program- 

ma zullen wij ons daarom richten op punten waar de 

EU iets voor Nederland kan betekenen.

Ik denk daarbij -  naast de bekende thema’s van uitbrei

ding, Europese grondwet en Stabiliteitspact -  nu voor

al aan maatregelen om de veiligheid voor de burgers te 

verhogen. Na de bestiale aanslagen van Madrid moeten 

de 25 lidstaten van de Europese Unie daar nu eens echt 

werk van gaan maken. Dat geldt nationaal ook!

Wij willen allemaal een vrij, liberaal en democratisch 

Europa. De W D zal zich hiervoor blijven inzetten. Wij 

rekenen op uw steun!

Joziasvan Aartsen 

Fractie-voorzitter

Het najaarscongres van 2004 vindt plaats in 
Hotel Leeuwenhorst op de Langelaan 3 in 
Noordwijkerhout. W ij zien u graag op vrijdag 
26 en zaterdag 27 november op de I 16e alge
mene vergadering!

Op 14 mei organiseert de Kamercentrale 
Rotterdam in samenwerking met het hoofdbe
stuur een gezellige avond in een feestelijke 
zaal in Engels! Op deze avond kunnen alle 
VVD-leden elkaar in een leuke sfeer ontmoe-

Colofon

ten en zich voorbereiden op de algemene ver
gadering van 15 mei.
Vanaf 21.00 uur bent u allen welkom in zaal 
Royal Residence, waar een welkomstdrankje 
staat te wachten. Een theatergroep zorgt voor 
de creatieve input en u kunt natuurlijk swin
gen op de muziek van de DJ. Rond 02.00 uur 
eindigt de avond in Engels.

W ij hopen u 14 mei om 21.00 uur 
te verwelkomen met een drankje in Engels, 
Stationsplein 45 in Rotterdam!

Hoofdredacteur Daan Zwart 

Redactie Algemeen Secretariaat
Redactiesecretariaat Mathieu Borsboom T 070 - 361 30 61
Ledenadministratie W D  Postbus 30836 2500 GV 's-GravenhageT 070 - 361 30 6 1 1 www.wd.nl 
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Uitvoering vernieuwingsagenda 
in de steigers

Zo rond 5 mei - bevrijdingsdag - verschijnt deze Politiek! Vrijheid (kunnen) vieren is een 

groot goed. Misschien wel het grootste goed dat bestaat. En niet alleen voor liberalen 

overigens. In vrijheid (en in een democratie) kunnen leven, werken enje ontplooien is 

niet vanzelfsprekend. In deze tijd is het goed ons dat steeds opnieuw te realiseren.

De 115e Algemene Vergadering in Rotterdam werpt haar schaduw vooruit. Het is de eer

ste keer dat alle leden - met name in het middaggedeelte - zich rechtstreeks via het indivi

duele stemrecht over actuele politieke zaken kunnen uitspreken. Ik kijk er naar uit en 

ben nieuwsgierig hoevelen van u aan de discussies zullen deelnemen. Ook is de campag

ne voor de Europese verkiezingen van 10 juni aanstaande. Jules Maaten en alle andere 

kandidaten staan er klaar voor. Maak ook op 10 juni van uw stemrecht gebruik! Als 

brede volkspartij heeft de W D last van een lage opkomst...

Met plezier kijk ik terug op de afgelopen maanden. De uitvoering van onze vernieu

wingsagenda is op stoom gekomen en de vernieuwing van inhoud, kwaliteit en talenten 

staat in de steigers. Geert Dales en zijn commissieleden gaan met ons allemaal aan de slag 

met de inhoud: op weg naar een nieuw Liberaal Manifest. De auditcommissie onder lei

ding van Henry Meijdam licht de partij door op haar vernieuwende kwaliteit en presta

ties als ideeën- en debatpartij. En tenslotte staat de scoutingscommissie van Pauline 

Krikke borg voor de zorg voor bekende en onbekende talenten.

Met gepaste trots kondigde het Hoofdbestuur, op de uitstekend verlopen partij raad van 

maart, een lijstverbinding met D66 voor de Europese verkiezingen aan. De ‘Haya’ presen

teerde een fonkelnieuw opleidingstraject als steun voor lokale en regionale partijbestuur

ders -naast leden en kiezers, ons échte vrijwillige kapitaal-, De Tweede-Kamerfractie liep 

eind februari voorop in het publieke debat met de notitie In teg ra t ie  v an  n ie t-w es ter s e  

m ig ra n ten  in N e d e r la n d  en minister Rita Verdonk kreeg alom waardering voor haar rechte 

rug. Waar ik ook kom in het land, bij leden en niet-leden, ik merk dat de frisse wind in libe

rale kring wordt erkend en herkend. Er is behoefte aan debat en ruimte en begrip voor tur

bulentie. In Alphenaan de Rijn, Arnhem, Schiedam, Amsterdam, Wassenaar, Spijkenisse, 

Baam, Brussel en Woerden. De W D is daarmee opvallend. En dat is nodig. Alleen als het er 

toe doet of ergens over gaat, sluiten mensen zich bij ons aan. En zijn kiezers bereid naar de 

stembus te komen. Tot ziens op 15 mei!

Jan vanZanen 

Partijvoorzitter

Benoemingen
De Stuurgroep dualisme gemeentebestuur onder leiding van voormalig com 

missaris van de Koningin in Zuid-Holland MevrouwJ.M. Leemhuis-Stout zal in 

het komend najaar haar bevindingen moeten presenteren aan m inister de 

Graaf. Europarlementariër mevrouw E.C. Plooy-van Gorssel is m et ingang 

van I april jl. benoemd to t  vo o rz itte r van ‘De raad van deskundigen voo r de 

nationale standaarden’. G.M. de Vries, oud-europarlem entariër, Tweede 

Kamerlid en staatssecretaris is benoemd to t  Europees veiligheidscoördinator. 

Th. H. Dragt legt per 19 december 2004 zijn functie van algemeen directeur 

van het C entrum  Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel ( CAOP) neer. 

Mevrouw G.E.A. van Craaikamp is sinds I januari d irecteur Koninkrijks

relaties bij het M inisterie van Buitenlandse Zaken. H ie rvo or was zij d irecteur 

Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van Justitie. Z ij was geruime tijd raadslid 

en w ethouder in haar woonplaats Benthuizen en later in de heringedeelde 

gemeente Rijnwoude. G .D. Dales, per I mei de nieuwe burgemeester van 

Leeuwarden,is benoemd to t  lid van deW erkgroep'Bestuurlijke en financiële 

verhoudingen Nederlandse A ntillen ’. H.F. Dijkstal is benoemd to t  voo rz itte r 

van de raad van toezicht van Natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.Hij 

volgt dan partijgenote M.Vos-van Gortel op. De burgemeester van Leider

dorp, M. Zonnevylle, is met ingang van I maart benoemd to t  voo rz itte r van de 

Bond van Oranje-verenigingen. De Zoeterm eerse w ethouder F.W. van Gils 

maakt deel u it van deVNG-commissieVerbetering dienstverlening, onder lei

ding van de burgemeester van A lm ere mevrouw A. jorritsma-Lebbink. De 

nieuwe adviescommissie‘C oördinatie ICT en rampenbestrijding is ingesteld. 

V oorz itte r is L.M.H.C. Hermans, thans vo o rz itte r van MKB-Neerland. Een 

van de leden is mevrouw P. Krikke, Burgemeester van Arnhem . De Utrechtse 

gedeputeerde J. S treng treed t per I mei aan als waarnemend burgemeester in 

Abcoude.Z ijn beoogd opvolger als gedeputeerde is de huidige fractievoorzit

ter,/. Ekkers.E. ter Keurs is m et ingang van 26 april a.s.de nieuwe burgemees

te r van Leeuwarderadeel. Hij was w ethouder in Slochteren. Europarlemen

ta rië r M . Sanders -  ten Holte w o rd t benoemd to t  hoofd van deVerkiezings 

Observatie Missie van de Europese Unie voo r de presidents- en parlements

verkiezingen in Malawi op 18 mei 2004.

(bronrWD-Bestuurdersvereniging)

Thorbeckepenning
deheer R.L.PrangerteTynaarlo 
deheer G J.NoestteGrave 
deheer H.Niestadtte Den Haag

Stikkerplaquette
de heer ir.W.G.de Raad te Emmeloord
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VVD maakt een nieuw Liberaal Manifest!
Liberalen moeten weer het initiatief grijpen. Een liberaal geestelijk klimaat 
moet worden uitgelokt. De tijd is er rijp voor. Het past in de ontwikkeling 
van de W D  to t ideeën- en debatpartij en biedt de inhoudelijke grondslag 
voor de plaatsbepaling van de VVD en de vooraanstaande rol van het libe
ralisme in de nabije toekomst. De 114e algemene vergadering heeft mede 
in dit licht op 28 november 2003 ingestemd met de aanbeveling uit het rap
port Idee voor structuur om een nieuw Liberaal Manifest te maken.

Een vitale politieke partij moet oog hebben voor zowel de korte als de 
lange termijn. Naast een helder verkiezingsprogramma (Ruimte, respect & 
vooruitgang) voor de lopende periode van vier jaar is het daarom goed ook 
voor de lange termijn een eigentijdse liberale visie op allerlei belangrijke 
thema’s te ontwikkelen. Eerder deed de VVD dat met de liberale manifes
ten van 1972 en 1981 en met de rapporten van de commissies Nord 
(Ongebroken lijnen, 1990) en Opstelten (Vrij en verantwoordelijk, 1996).

De I 14 e algemene vergadering heeft mede in dit licht op 28 november 2003 
ingestemd met de aanbeveling uit het rapport Id e e  v o o r  s t r u c t u u i  om een 
nieuw Liberaal Manifest te maken.

Samenstelling en opdracht commissie
De samenstelling van de commissie is als volgt:
Voorzitter:Geert Dales (burgemeester van Leeuwarden)
Leden: Ineke Alsem (senior beleidsmedewerker wonen, zorg en welzijn 
Maatschappelijke Ondernemers-groep),NurtenAlbayrak (hoofddirecteur Op
vang COA), FrankAnkersmit (hoogleraar geschiedenis RU Groningen),Arthur 

Docters van Leeuwen (bestuursvoorzitterAutoriteit Financiële Markten).

Een liberaal Europa
Op 10 juni aanstaande vinden de zesde rechtstreekse verkie

zingen voor het Europese Parlement plaats. De VVD moet bij 

deze verkiezingen duidelijk maken hoe zij de toekomst ziet 

van Nederland en de rol die de Europese Unie daarbij vervult.

D eW D  maakt zich sterk voor een liberaler Europa. D eW D  wil als onder
deel van de liberale ELDR-fractie in het Europees Parlement werken aan 
een Europa, dat vrijheid garandeert: vrijheid om te ondernemen, vrijheid 
om te werken, vrijheid om wetenschap te beoefenen, vrijheid om te ont
wikkelen. W ij zijn voor een vrij en veilig Europa zonder binnengrenzen, met 
meer markt en minder regels. De W D  is voor verbeterde en versterkte 
Europese samenwerking. De W D  is voor Europese samenwerking, maar 
schroomt niet te zeggen dat het beter kan. W ij zijn vóór Europa, maar dan 
wel een Europa dat zijn grenzen kent. Een Europa, dat zich richt op al die 
problemen die de lidstaten alleen niet kunnen oplossen.

Ambtelijk secretaris van de commissie is Luuk van Middelaar, voorts wordt 
vanuit het algemeen secretariaat en deTeldersstichting ondersteuning ver
leend. Gerrit Zalm,Jozias vanAartsen.Nicoline van den Broek,Jules Maaten en 
Jan van Zanen treden op als adviseurs van de commissie.

De commissie heeft als opdracht een nieuw Liberaal Manifest te schrijven dat op 

heldere en kernachtige wijze vanuit de liberale idealen een visie op de toekomst 

geeft. Een nieuw Liberaal Manifest steunt op de beginselverklaring van de W D  

en dient (nog) meer mensen te motiveren zich bij het liberalisme aan te sluiten. 

De commissie kan daarbij gebruik maken van de uitkomsten van discussies en 

trajecten die op dit moment lopen binnen de diverse geledingen van deWD.

Daarnaast wordt een vooralle leden toegankelijke Ideeëndag georganiseerd, 
die to t inspiratie van de commissie zal dienen. Eveneens wordt een speciaal 
emailadres geopend. De commissie dient komend najaar een concept voor een 
nieuw Liberaal Manifest te presenteren.

W erkwijze commissie
AlleWD-leden kunnen zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het 
proces to t de vorming van een nieuw Liberaal Manifest hun invloed laten gel
den.Aan het begin tijdens een landelijke Ideeëndag.Tijdens het proces met 
behulp van een speciaal emailadres. Nadat het Liberaal Manifest in concept is 
verschenen, hebben alle leden gelegenheid er wat van te vinden. Er zal boven
dien een speciale themadag worden georganiseerd. De vaststelling van het 

Liberaal Manifest vindt plaats tijdens de algemene vergadering van mei 2005. 

De commissie kiest overigens haar eigen werkwijze.

1. Afspraak is Afspraak
Het stabiliteitspact staat garant voor gezonde overheidsfinanciën en voor
komt dat landen hun economische problemen afwentelen op de toekomst 
of op andere lidstaten. Onlangs heeft een aantal landen de regels van het 
pact geschonden. Deze landen werden niet gestraft. De W D  accepteert 
schending van het stabiliteitspact niet. Immers,afspraak is afspraak. D eW D  
pleit voor versterking van het pact en steunt de Europese Commissie bij 
haar gang naar het Europese hof.

2. Een Europees asiel- en immigratiebeleid
Er valt veel te winnen met goede Europese samenwerking, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het asiel- en immigratiebeleid. D e W D  wil het asiel- en immi- 
gratievraagstuk goed aanpakken door rechtvaardig en eenduidig beleid. 
Naast gemeenschappelijke normen voor de opvang en toelating van vluch
telingen wordt gewerkt aan een eenduidig restrictief toelatingsbeleid voor 
economische migranten. Het asielbeleid wordt zoveel mogelijk gericht op
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opvang van vluchtelingen in de regio. Hiervoor zullen voorzieningen moe
ten worden getroffen. Voor asielzoekers die toch naar Europa komen gel
den dezelfde normen in alle Europese landen. Door een ‘Groene Kaart’ te 
introduceren wordt voorkomen dat economische migranten de asielproce
dure misbruiken. Individuele lidstaten zullen over hun eigen immigratiedoel- 
stellingen moeten kunnen blijven kunnen beslissen. Alle Europese landen 
moeten samenwerken bij het uitzetten van illegalen. Commissie en Raad 
dienen in onderhandelingen met derde landen clausules overeen te komen 
voor probleemloze terugzending van illegalen naar het land van herkomst. 
De Europese buitengrenzen dienen streng te worden bewaakt.

3. Een veilig Europa
Grensoverschrijdende problemen bedreigen de veiligheid van de Europese 
burger. Hier is een belangrijke rol voor de Europese Unie weggelegd. De 
bestrijding van terrorisme en internationale criminaliteit (zoals drugshandel 
en mensensmokkel) vragen bij uitstek om een gezamenlijke aanpak. De 
VVD staat voor een effectief justitieel en politieel beleid. Europol moet 
beter worden toegerust, er moet sprake zijn van een nauwere politiële en 
justitiële samenwerking tussen de lidstaten en criminele geldstromen als 
ook fraude moeten hard worden aangepakt.

4. Een gezond Europa
D eW D  is van mening dat in het geval van crisissituaties (bijvoorbeeld drei
gende epidemieën zoals SARS en de vogelgriep) de EU binnen 24 uur in staat 
moet zijn om effectieve maatregelen daartegen te nemen. De W D  streeft 
naar een vrije markt voor de levering van medische diensten en medicijnen. 
Door grensoverschrijdende concurrentie toe te staan kunnen patiënten 
terecht waar ze willen, zullen de wachtlijsten slinken en kunnen de kosten 
van medicijnen fors omlaag. Uiteraard moeten de lidstaten zelf verantwoor
delijk blijven voor de organisatie en financiering van hun zorgstelsels.

5. Een betaalbaar Europa
Van alle lidstaten draagt Nederland per hoofd van de bevolking het meest 
af aan de EU. D it moet veranderen. D eW D  zet daarom in op een strak uit
gavenbeleid en een netto-begrenzer van de Nederlandse afdracht om te 
komen to t een redelijke bijdrage. Europese structuurfondsen moeten in de 
toekomst alleen ten goede komen aan de landen die ze werkelijk nodig 
hebben, dat zijn dus de nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa. Het 
uitgavenbeleid moet Europese meerwaarde opleveren. Rijke lidstaten kun
nen veel beter zelf investeren in hun eigen zwakkere economische regio’s 
dan dat de Commissie dat doet met hun geld. Tijdelijke financiële onder
steuning van armere Europese landen zodat zij aansluiting vinden bij de rest 
is nodig. Niettemin moeten ook deze landen uiteindelijk op eigen benen 
staan. Europees wat moet, nationaal wat kan.

6. Ondernemende boeren voor veilig en eerlijk voedsel
De VVD wil het Europese landbouwbeleid grondig hervormen. Europese 
boeren moeten zich richten op de markt. Subsidies voor productie en uit
voer moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft. De ontwikkelingslanden 
moeten een echte kans krijgen om te concurreren. Duidelijke milieunor
men, strenge naleving en intensieve dier- en voedselcontroles dienen voed
selveiligheid en dierenwelzijn te garanderen, voor producten van binnen en 
buiten de EU. De VVD wil duurzame plattelandsontwikkeling waarbij alle 
economische potenties op het platteland worden benut.

7. Een innovatief en dus geen bureaucratisch Europa
Europa moet kansen bieden door één Europese markt, minder regels, min
der bureaucratie, meer vrij ondernemerschap en meer individuele verant
woordelijkheid. Ook in Europa moeten de kosten, ontstaan door nieuwe 
regelgeving, omlaag. De VVD wil dan ook dat Europese regels (nieuwe en 
bestaande) worden getoetst op de administratieve lasten die deze regels 
veroorzaken voor zowel de private als de publieke sector. Het streven naar 
een Europese innovatieve en hoogwaardige kenniseconomie moet worden 
versterkt. Hiertoe moet een bindend politiek spoorboekje worden opge
steld in plaats van aanbevelingen die to t niets verplichten. Een flexibele 
arbeidsmarkt, gemakkelijke toegang to t risicodragend kapitaal, flexibele pen
sionering, deregulering, goed en toegankelijk (grensoverschrijdend) onder
wijs zijn in deze van groot belang. Ruim baan voor private initiatieven en 
slimme pps-constructies. Na vijf jaar vervallen Europese regels automatisch, 
tenzij wordt aangetoond dat ze nog steeds een grensoverschrijdend doel 
dienen. Milieuvervuiling beperkt zich niet to t landsgrenzen. Hiervoor is 
Europese regelgeving in de vorm van doelvoorschriften noodzakelijk.

8. Een democratisch Europa
D e W D  wil een democratisch Europa.Wie in Europa verantwoordelijk is 
voor welke besluiten moet voor de burgers duidelijker worden. W ij willen 
het Europees Parlement meer invloed geven. De Europese instellingen 
moeten betrouwbaar zijn, en dus mag er geen plaats zijn voor fraude, 
vriendjespolitiek, verspilling en geheimzinnigheid.

9. Buitenlands beleid
D eW D  is voorstander van een gemeenschappelijk buitenlands beleid, waar
bij naast mensenrechten, Europese belangenbehartiging een belangrijke 
doelstelling is. Defensie, handelspolitiek en Europese ontwikkelingssamen
werking dienen daarbij inzetbare middelen te zijn. De lidstaten behouden de 
autonomie over de inzet van hun troepen. Bij conflicten, van welke aard dan 
ook, dient gestreefd te worden naar multilaterale oplossingen. De relatie 
tussen Europa en de VS is gebaseerd op partnerschap. De lidstaten van de 
Europese Unie moeten met het oog op toenemende terroristische dreiging 
en verdere internationale vredestaken een gezamenlijke veiligheidsvisie ont
werpen en een defensiebeleid ontwikkelen in samenwerking met de NAVO. 
De W D  steunt de oprichting van een Europese Snelle Reactiemacht. De 
VVD wil dat de EU zich blijft inzetten voor een verdere vrijmaking van de 
wereldhandel middels overleg in de Wereld Handels Organisatie.

10. Een slagvaardig Europa
Op I mei treden 10 nieuwe lidstaten to t de Unie toe.Andere landen zijn kandi
daat om lid van de EU te worden. DeW D wil voor 2009 geen nieuwe kandidaten 
uitnodigen, laten we eerst ons eigen EU-huis op orde maken. Bij een eventuele 
verdere uitbreiding van de EU verkrijgt een Europees land slechts kandidaat-sta- 
tus wanneer het voldoet aan de politieke Kopenhagen-criteria. Pas daarna 
wordt een traject voor toetreding overeengekomen. Daadwerkelijke toetre
ding vindt alleen plaats wanneer de kandidaat-lidstaat volledig voldoet. 
Belangrijk is dat verdere uitbreiding de slagvaardigheid van de Unie niet aantast.

Vastgesteld door de Partijraad op 13 maart 2004
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Het nieuwe cursuscluster'Besturen' Wereldkampioen

Om de afdelings-, ondercentrale en kamercentralebesturen te ondersteu
nen hebben drie ervaren trainers van de Haya van Somerenstichting, Bert 
Homan.John Prins en Jan Heek, het opleidingstraject voor besturen geheel 
herzien. Met dit opleidingstraject op maat kan het beleid van uw bestuur, 
daar waar nodig, worden aangescherpt of bijgesteld.

Hoe gaat het in zijn werk?
Met een aantal gerichte vragen door een trainer van de Haya van 
Somerenstichting aan de voorzitter, wordt een analyse van de stand van 
zaken in uw afdeling/OC/KC gemaakt. De vragen gaan over 12 onderwer
pen, waar u als bestuur verantwoordelijk voor bent. Aan de hand van de 
resultaten van de analyse wordt een WD-Kompas opgesteld door de trai
ner. Hierin kunt u zien op welke onderdelen uw bestuur de zaken prima op 
orde heeft en waar zoal de aandachtspunten liggen voor verbetering. 
Vervolgens plant het bestuur de eerste trainingsdag.

De eerste trainingsdag
Als één van de eerste acties op de dag zelf wordt onder leiding van de trai
ner een intensieve discussie gevoerd over de gang van zaken binnen de 
afdeling. Desgewenst kunnen de aanwezigen met elkaar een meer uitge
breide vragenlijst invullen: de zogenaamde ‘conditietest’. Met brainstorm- 
technieken worden de gewenste verbeteringen vertaald naar concrete doe
len. Om die doelen te bereiken is een werkplan nodig met tijdspaden en 
verantwoordelijke personen. De trainer zal tijdens het hele traject contact 
met uw afdeling blijven houden in een rol als coach.

Vervolg van de eerste dag
Tijdens de eerste trainingsdag wordt duidelijk waar de aandachtspunten lig
gen. Afhankelijk van welke onderwerpen kunnen worden verbeterd in het 
bestuur, kan een verder opleidingsplan worden gemaakt, dat voor u op 
maat wordt samengesteld. U kunt kiezen uit 21 modulen, waaronder regle
menten, taken van het bestuur, selectie en profiel van kandidaten en ver
houding bestuur/fractie.

Maatwerk voor uw bestuur
Afhankelijk van hoe uw bestuur in hetVVD-Kompas heeft gescoord, kunt u 
één of meerdere cursusdagen plannen. Het maximum aantal dagen is vijf, 
maar dat kunt u verspreiden over, bijvoorbeeld, twee cursusdagen per half 
jaar. Maar wellicht heeft uw bestuur aan één cursusdag genoeg. De modu
len kunnen naar eigen behoefte worden gecombineerd. Precies voor uw 
bestuur op maat gesneden dus!

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website www.vvd- 
opleidingen.nl of contact opnemen met de Haya van Somerenstichting via 
haya@vvd.nl of 070-3613010.

Wereldkampioen
Werkt op het algemeen secretariaa

Van 20 maart to t en met 3 april werd het wereldkampioenschap onderwa- 
terhockey gehouden in Christcurch (NZ). Diverse tegenstanders, zoals de 
sterke teams uit Australië en Zuid Afrika, werden op grote afstand gezet 
door het weergaloze Nederlandse damesteam. In een zinderende finale 
werd gewonnen van gastland Nieuw Zeeland met 2 tegen I. Een sportieve 
prestatie die niet dezelfde aandacht krijgt als de Europese kampioenschap
pen voetbal, maar het gelijke respect verdient.
Karin Veltman maakte deel uit van het damesteam. Zij was topscorer met 
maar liefst 15 doelpunten. Karin werkt als medewerker internationale zaken 
op hetWD-algemeen secretariaat. Bij terugkomst van de andere kant van de 
wereld werd ze door haar collega’s feestelijk onthaald. Het hoofdbestuur 
beloonde haar topprestatie met 10 dagen buitengewoon verlof.

Meer informatie: www.onderwaterhockey.org,www.napret.tk

Op I april werd het 12,5 jaar dienstverband gevierd van Til Goergen-Coenen. Sedert I oktober 1991 is Til een constante factor op het algemeen 
secretariaat in de ondersteuning van de partijcommissies en de inhoudelijke discussie. Til werd door haar collega’s in de bloemen gezet en het hoofd
bestuur bood haar en haar man een gezellige avond aan met kaartjes voor de nieuwe musical De Lion King.
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Beknopte Leeswijzer
11 5e Algemene Vergadering, zaterdag 1 5 mei 2004

Kijk voo r de uitgebreide leeswijzer en andere informatie op www.vvd.nl (kijk bij 
AV). De leeswijzer is ook verkrijgbaar te r vergadering.

Locatie: World Trade Center, Beursplein 37, Rotterdam
Agenda: Aanvang 10.00 uur

Huishoudelijke vergadering (punt I t/m  9)
Speech TK-fractievoorzitte r Jozias van Aartsen 
Politieke vergadering (punt 10)
Speech vice-prem ier G e rrit Zalm 
Slotwoord partijvoorz itter Jan van Zanen 
Buffet met muziek

Informatie: www.vvd.nl , Politiek! nr I en 2 / 070 - 3613061

1. Rekening en verantwoording over 2003 
Behandeling: zaterdag 10.15 uur

De jaarrekening over 2003 en het verslag van de penningmeester is opgenomen in 
de volledige leeswijzer.

2. Verslag financiële commissie 2003 
Behandeling: zaterdag 10.15 uur ev.

De commissie bestaat u it de volgende leden, die mondeling verslag doen te r verga
dering:
• Mevrouw mr. I.R.Adema te Deventer
• De heer ir. M. Geudeke te U ithoorn
• De heer A.L. Z ijlstra te  Arnhem

3. Benoeming financiële commissie 2004 
Behandeling: zaterdag 10.15 uur ev.

Voorgesteld worden -  in alfabetische volgorde -  de volgende leden:
• De heer ir. M. Geudeke te U ithoorn (herbenoeming)
• De heer A.L. Z ijlstra te Arnhem (herbenoeming)
• Mevrouw M. Fisser te Amsterdam (benoeming)
Als plaatsvervangende leden worden voorgesteld -  in alfabetische volgorde - :
• De heer R. Reijn te  Den Haag (herbenoeming)
• Mevrouw A.J. Rol van Calverenbrouck te  W ijk  bij Duurstede (herbenoeming)

Er zijn geen overige kandidaten gesteld door de afdelingen, dientengevolge worden de 
kandidaten door de voorzitter benoemd verklaard (art. 26.3a hr.)

4. Vaststellen hoogte contributie 2005 
Behandeling: zaterdag 10.15 uur ev.

Naar aanleiding van de spelregels voo r de algemene vergadering zijn 4 ordevoorstel
len ingediend door de afdeling U trecht, de afdeling A lm ere, de KC Zuid-Holland 
N oord  en de afdeling Rotterdam (voorstel I t/m  4), die gezien het verband met de 
hoogte van de contributie het beste bij de behandeling van d it agendapunt kunnen 
worden betrokken.

Extra contributieverhoging?
Het voorstel van het hoofdbestuur is om de contributie in 2005 volgens eerder 
besluit van de algemene vergadering alleen met de inflatie te  laten stijgen. Binnen 

deze ruim te is het gelukt om het grootste deel van de partijvernieuwing (b ijvoor
beeld: de ledenraadpleging) op te  vangen. Alleen het persoonlijke stemrecht in de 
algemene vergadering w o rd t deels (bijvoorbeeld meer stemkastjes) gedekt u it een 

congresbijdrage, ook om dat het aantal deelnemers sterk kan wisselen. H et is 
mogelijk dat de algemene vergadering de voorkeur geeft aan een beperkte extra 

verhoging van de contributie boven het invoeren van een congresbijdrage. In dat 

geval worden de verleende machtigingen voor het innen van de congresbijdrage 

niet gebruikt en contante congresbijdragen op verzoek terugbetaald.

5. Idee voor structuur 
Behandeling: zaterdag 10.15 uur ev.

De n o tit ie ‘ Idee voor s tructuur’ is besproken in de I 14e algemene vergadering op 28 
en 29 november 2003.Thans zijn een aantal onderdelen daarvan uitgewerkt en w o r
den te r discussie en besluitvorming aangeboden aan de vergadering. Het betreft bij
lagen over respectievelijk “ Het scherper in beeld brengen van de (formele) verant
woordelijkheden, De partijraad en Kwaliteitsimpuls afdelingen (regionale 
samenwerking)” .

H ierop zijn de voorstellen 5 to t  en met 15 ingediend, door de afdelingen Den Haag, 
Ede, Rotterdam en de KC Zuid-Holland Noord.

6. Benoeming lid scoutingscommissie_____________________________
Behandeling: zaterdag 10.15 uur ev.

In overeenstemming m et de toezegging aan de I 14e algemene vergadering heeft het 
hoofdbestuur voorgesteld Mevrouw mr. A.M. van Blerck-W oerdman te Tilburg als 
10e lid aan de permanente scoutingscommissie toe te  voegen.

Er zijn geen overige kandidaten gesteld door de afdelingen, dientengevolge w ord t de 
kandidaat door de voorz itter benoemd verklaard (art. 26.3a hr.)

7. Initiatiefvoorstel afdeling Den Haag (8. is rondvraag)
Behandeling: zaterdag 10.15 uur ev.

O p het voorstel van de afdeling Den Haag (voorstel 16) is één amendement van de 
afdeling Ede ontvangen (voorstel 17).

9. Benoeming leden van het hoofdbestuur 
Behandeling: zaterdag 10.15 uur ev.

De volgende personen zijn kandidaat gesteld:

Benoeming van een vice-voorzitter (vacature a)
D o o r het hoofdbestuur:
• Mevrouw I. R. (Ina) Adema te  Deventer (Overijssel).
D o o r de afdeling Hoorn:
• De heer G.D. (G ert) Scholtes te  H oorn (Noord-Holland).

Benoeming van een secretaris voo r de organisatie (vacature b, c en d)
D o o r het hoofdbestuur:
• Mevrouw H.A. (Tila) zur Lage te  Hummelo (Gelderland).
• De heer N. E. (Niels) Joosten te Oranjewoud (Friesland).
• Mevrouw M.E. Tsoutsanis te  Breda (Noord-Brabant). M evrouw Tsoutsanis is 

zittend lid van het hoofdbestuur.
D oo r de afdeling Hoogeveen:
• Mevrouw A. (Anneke) De W idt-N ieuwenhuizen te Hoogeveen (Drenthe).

10. Verantwoording fracties 
Behandeling: zaterdag 13.45 uur

De afdeling Amsterdam heeft een m otie ingediend (voorstel 18)
Bespreking van het politieke beleid van de verschillende VVD-fracties waarna over de 
eventuele uitkomsten van de discussies in de parallelsessies en actuele politieke 
kwesties kan worden gesproken én worden gestemd.

N.B. Om  beschikbare tijd  zo goed mogelijk te verdelen over iedereen die het w oord 
w il voeren, dient u zich u ite rlijk  in de lunchpauze ( to t 13.45 uur) als spreker op te 
geven. Zie h iervoor de aanwijzingen in het programmaboekje en op de locatie.

I 1. Stemvenster
Behandeling: zaterdag circa 12.00 uur en circa 15.15 uur

Tijdens deze stemvensters worden de in stemming te  brengen onderdelen van de 
agenda te r besluitvorming voorgelegd. Er zal elektronisch worden gestemd.
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Politiek!
is een tijdschrift over liberale politiek

I
\
I O debat: verborgen armoede onder ouderen

De koopkracht van mensen met 

een AOW-uitkering is de laatste 

jaren flink gedaald.Vooral onder die

genen die naast hun uitkering ook 

zorg nodig hebben. Door de toege

nomen eigen bijdrage in bijvoor

beeld thuiszorg, de komst van de 

euro, de bevriezing van de AOW- 

uitkering en de stijging van de kos

ten van levensonderhoud, verkeren

naar schatting 200.000 senioren op 

de armoedegrens. De toenemende 

vergrijzing schetst een somber toe

komstbeeld. Hoe groot is dit pro

bleem en wat zijn de oplossingen? 

Politiek! ging het gesprek aan met 

ANBO-voorzitter Leo Smits, VVD- 

gedeputeerde voor de provincie 

Brabant Renée Spermon-Marijnen 

en wethouder voor de VVD in de

gemeente Etten-Leur Frida Ver- 

gunst. Dé oplossing werd uiteraard 

in dat gesprek niet gevonden, maar 

gedrieën vinden zij dat de politiek 

en de ouderenbonden beter moe

ten samenwerken. Op diverse 

gebieden, want, zo stelt Smits, ‘daar 

waar je het hebt over verarming, 

heb je het tegelijkertijd over ver

eenzaming’.

Politiek! is een uitgave van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie (VVD) en wordt gere
aliseerd door UitgeverijTOPpers bv.

Redactieadres
UitgeverijTOPpers bv.
Edelweisstraat5 
5241 AH Rosmalen 

T073-6140858 
F 073-6140873 
E redactie@toppers.nl

Algemeen directeur
PeterWesterling

Redactie
Monique van Diessen (chefredactie)
Sandra Kagie (eindredactie)
LonnekevanEldijk 
Adri vanEsch 
Jeroen Kuypers

13 het gezicht: Daan Zwart
Alhoewel veel mensen zijn naam kennen, is Daan Zwart geen ‘bekend 

gezicht’. De directeur van het WD-secretariaat opereert vooral in de scha

duw van de politieke voortrekkers. “ Een directeur van het algemeen secre

tariaat is een spin in het web tussen het hoofdbestuur, de medewerkers en 

de partij.” Werken op het algemeen secretariaat betekent ook laveren door 

de diverse politieke gevoeligheden.“Onze werkzaamheden gaan dwars door 

alle politieke veranderingen heen. Het partijbestuur en de fracties verande

ren van samenstelling, wij zijn de constante factor.” Alhoewel hij deze func

tie met veel elan en plezier uitvoert, ambieerde de jonge Daan een heel 

andere carrière. Die van ruimtevaarder. “ Plakboeken vol had ik over ruim

tevaart. Helaas was het niet voor me weggelegd. Ik koos natuurlijk wel de 

B-vakken, maar daar bleek ik niet zo heel goed in te zijn.”

10 vragen aan... Neelie Kroes

Op het moment van het ter perse gaan van dit blad is Neelie Kroes net 

voorgedragen als eurocommissaris voor Nederland.Vanaf I november zal zij 

deze belangrijke functie in Brussel gaan vervullen, met Mededinging als por

tefeuille. Een portefeuille die zo belangrijk is, dat zij zich in de top weet van 

het Europees bestuur. Politiek! nodigde haar uit voor de rubriek 10 vragen 

aan..., om zo de mens achter de politicus te laten zien. Wat drijft haar?, wat 

is haar passie?, wat vindt zij belangrijke maatschappelijk ontwikkelingen? En 

uiteraard kwam haar stokpaardje, meer vrouwen aan de top, aan de orde.“ lk 

zou willen dat de deelname van vrouwen in de politiek, het openbaar 

bestuur en het bedrijfsleven beter in balans is. Er zijn op dit moment nog 

zoveel hindernissen. Vrouwen krijgen vaak minder kansen dan mannen. 

Vreemd, want op de universiteiten zitten net zoveel mannen als vrouwen, 

dus aan het opleidingniveau ligt het niet.”
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2 8  beleid: geen spelletjes met 
hypotheekrenteaftrek

De discussie over het heilige H-woord, de hypotheekrenteaf

trek, komt eens in de zoveel tijd boven water drijven? Dit voor

jaar benadrukte de Nederlandse Vereniging van Banken dat de 

politieke partijen een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, 

zodat de huizenbezitter de komende decennia weet waar hij 

fiscaal aan toe is. Dolf Collee, voorzitter van de NVB: 

“ Onzekerheid over de financierbaarheid van hun woningen 

maakt de consumenten onrustig, met als gevolg dat ze meer 

gaan sparen en minder nieuwe huizen kopen. Dat zou kunnen 

leiden to t een overaanbod en dus to t een daling van de hui

zenprijzen.” Minister van Financiën Zalm beschouwt het voor

stel van de NVB als de zoveelste oprisping van een eindeloze 

discussie. “ Er is altijd wel iemand die erover begint.”

34  maatschappij: eilandmentaliteit in 
jeugdzorg

Ondanks alle nieuwe wetten en reorganisaties blijven 

er nog geregeld misstanden optreden in de Jeugdzorg.

De liberalen wijten deze vooral aan de hardnekkigheid 

waarmee het ambtelijk denken alle veranderingen blijft 

overleven. Fractiewoordvoerder Fadime Örgü pleit 

daarom voor meer transparantie en samenwerking tus

sen de diverse instanties en zelfs departementen die bij 

jeugdzaken betrokken zijn. "De politiek moet een lans 

breken voor ambtelijke moed. W ij moeten ervoor zor

gen, dat iedere betrokkene in de Jeugdzorg het lef krijgt 

zijn verantwoordelijkheid op te nemen.” Andrée van Es, 

branchevoorzitter van GGZ Nederland, is niet tegen 

meer ‘ontschotting’, maar wijst erop dat de praktijk 

complexer is dan politici denken en met een organo

gram alleen niet te veranderen valt. “ De terughoudend

heid bij sommige beroepsgroepen is groot. De kinder

psychiatrie bijvoorbeeld is al eerder betrokken geweest 

bij ‘ontschottingoperaties’. Dat gaf deze experts de 

indruk, dat hun specifieke kennis en ervaring door 

anderen niet genoeg op waarde werden geschat. Ze 

voelden zich soms gepasseerd door mensen die niet 

over de vereiste medische achtergrond beschikten. Dat 

heeft destijds veel schade aangericht.”
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10 de effectiviteit van ont
wikkelingssamenwerking

I 8 infraheffing is eerlijker

20 de wereld heeft demo
cratie nodig

23 buitenland: liberale

politiek in Zwitserland
32 auditcommissie zorgt 

voor meer contact met 
achterban

38 achtergrond: de lange

arm van de georganiseer

de misdaad
40 opinie: de Vijf van Stef

Vrijheid & Democratie



debat

Samenwerking is hets
De koopkracht van mensen met een AOW-uitkering is de laatste jaren flink gedaald. Vooral 

onder diegenen die naast hun uitkering ook zorg nodig hebben. Door de toegenomen eigen 

bijdrage in bijvoorbeeld thuiszorg, de komst van de euro, de bevriezing van de AOW-uitkering 

en de stijging van de kosten van levensonderhoud, verkeren naar schatting 200.000 senioren 

op de armoedegrens. De toenemende vergrijzing schetst een somber toekomstbeeld.

De schrijnende verhalen zijn bijna 

dagelijks te lezen of te zien in de 

media. Zoals het geval van het 

echtpaar met een AOW-uitkering, 

waarvan de man door zijn ziekte 

extra hulp nodig heeft. Door de 

verhoogde eigen bijdrage nuttigt 

het echtpaar nog maar twee 

warme maaltijden per week. Een 

metafoor voor de verontrustende 

toestand waarin veel ouderen ver

keren of dreigen te verkeren, vindt 

ANBO-voorzitter Leo Smits. Samen 

met VVD-statenlid in de provincie 

Brabant Renée Spermon-Marijnen 

en de Etten-Leurse VVD-wethou- 

der Frida Vergunst, beiden met 

ouderenbeleid in hun portefeuille, 

ging Smits in gesprek. Want, zo 

stelt hij, het is belangrijk dat de 

politiek samenwerkt met de oude

renbonden.

Verbazingwekkend
“ In Nederland zitten zo’n 200.000 

op de AOW-norm” , trapt Smits af. 

“ Dat is een behoorlijk probleem. 

Vooral als deze mensen daarnaast 

zorg nodig hebben, die hoge uit

gaven met zich meebrengt. Daar 

komt nog bij dat wanneer je het 

over ouderen hebt, je vaak merkt 

dat dit mensen zijn die maatschap

pelijk wat minder mobiel zijn en 

daardoor moeilijker hun weg vinden 

in de samenleving. Ik vind het in een 

samenleving als de onze eigenlijk 

verbazingwekkend dat we über

haupt over armoede moeten pra

ten. Daarmee bedoel ik overigens



leutelwoord
niet alleen armoede onder ouderen. Er zijn meer groepen in de samenleving 

die hiermee kampen.”

“ Er is inderdaad geconstateerd dat armoede onder ouderen een probleem 

is” , haakt Vergunst in. “Toevallig hebben wij enige tijd geleden in de gemeente 

Etten-Leur een onderzoek gehouden naar verborgen armoede. Daarbij zijn 

acht typen huishoudens met een minimuminkomen onder de loep genomen. 

Een opvallende uitkomst van dat onderzoek is dat echtparen van 65-plus er 

redelijk goed uitkwamen. Opvallend in die zin, dat als je mensen vraagt welke 

groep er extra steun nodig heeft, ouderen bovenaan staan. Terwijl uit ons 

onderzoek is gebleken dat twee-oudergezinnen met kinderen in de puber

leeftijd met een minimuminkomen het veel moeilijker hebben. Ondanks dat 

ligt de focus toch op ouderen, ook in onze gemeente. Overigens wil ik 

hiermee het probleem onder ouderen niet bagatelliseren. Via de bijzon

dere bijstand proberen we deze groep dan ook te helpen.”

Spermon wil daarop reageren: “Je hebt het hier natuurlijk wel over een 

gemeente met veel koopwoningen en weinig sociale woningbouw. Je hebt 

dus een hele andere bevolkingssamenstelling dan in bijvoorbeeld een indu

striestad.”

75-plus
Spermon bepleit dat er een scheiding 

in leeftijd wordt aangebracht. “We pra

ten nu over 65-plus, ik zou het liever 

over 75-plus hebben. Deze mensen 

hebben vaak geen pensioen opge

bouwd, zijn ouder en hebben dus meer 

zorg nodig. We praten dan over een hele andere groep. 65-plussers zijn 

vaak nog waanzinnig vitaal. We zouden best nog langer kunnen werken, dat 

zie je ook al gebeuren, dus ik denk dat we naar een groep met een hogere 

leeftijd moeten kijken als we praten over ouderen.”

Smits beaamt dat: "Ondanks dat wij een bond zijn voor 50-plussers, ben ik 

het met de stelling van differentiatie wel eens.Waar je echter voor moet 

opletten is dat je de mensen in die leeftijdsgroep die wel in de problemen 

zitten niet buiten beschouwing laat. Er zijn in alle leeftijdsgroepen mensen 

die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden. Deze mensen zit

ten

straks als ze zestig, zeventig of tachtig zijn in dezelfde problemen waarin ze 

nu verkeren. En door de babyboom zal die groep nog groter zijn. Dat 

vraagt met kracht om maatregelen.”

Frida Vergunst: “ Straks wordt de wet Maatschappelijke Ondersteuning van

kracht (er gaan een aantal voorzieningen uit de AWBZ, die worden overge

heveld naar de gemeentes. Daaronder vallen bijvoorbeeld thuiszorg, VWG en 

voorzieningen voor in huis -  red.), waardoor alleen de zwaardere, langdurig 

onverzekerbare zorg onder de AWBZ blijft vallen. De ‘maatschappelijke’ 

groep, om het zo te noemen, valt steeds meer onder de zorg van de gemeen

te en is zodoende als burger in de samenleving opgenomen. Die wet zou op 

I januari 2005 ingaan, we zijn daar als gemeente ook erg druk mee bezig, 

maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat die datum gehaald wordt.”

Thuiswonen

De trend van het langer thuiswonen, bijvoorbeeld met behulp van mantel

zorg, is al enige tijd geleden ingezet. Spermon: “ Instituten worden afge

bouwd, er is een omslag naar langer thuiswonen. Dat moet de gemeente in 

de toekomst mogelijk maken. Ook de zorg voor dak- en thuislozen en 

allochtonen valt straks onder de gemeente. Een gemeente is daar normaal 

gesproken niet voor geëquipeerd en het is de vraag hoeveel geld daarvoor 

vanuit het Rijk wordt meegegeven. Dat is een zorgpunt.”

Dat vindt ook Smits: “ Er zit één heel roestige scharnier in het plan meer

mensen nu zelfstandig te laten wonen, namelijk dat we daar de behuizing 

niet voor hebben. Waar ik ook bang voor ben dat is dat we uit een mati- 

gingsdrift van de rijksuitgaven, wel gaan bezuinigingen aan de kant van de 

instellingen, maar dat vervolgens niet gaan uitgeven aan de kant van de 

gemeenten.”

Vergunst is het hartgrondig met hem eens:“ Er is nog zoveel onduidelijk, dat 

het onverantwoord zou zijn per I januari van start te gaan. We zijn er al wel 

mee bezig, dat wel. In Etten-Leur wordt bijvoorbeeld een verzorgingshuis 

afgebroken en daarvoor in de plaats wordt een appartementencomplex 

voor ouderen neergezet. Mensen kunnen daar precies die zorg inkopen die 

zij op dat moment nodig hebben. Men is op dit moment bezig met drie van 

dergelijke complexen. Ook al is de wet, die het maatschappelijk deel van de 

zorg voor een groot deel bij de gemeente parkeert, er nog niet, de gedach

te, het richtinggeven is er al wel.”

"65-plussers zijn vaak nog heel vitaal,we moeten 
dus naar een groep meteen hogere leeftijd kijken 
als we praten over ouderen."

politiekf 7



debat

Bejaard gemaakt
Renée Spermon ziet het langer thuiswonen als een positieve ontwikkeling. 

“ De tijd dat je je als je zestig werd inschreef in een bejaardencentrum, is 

natuurlijk voorbij.Vroeger werd je toch bejaard gemaakt? 75% van de oude

ren kan, in principe, to t aan hun dood zelfstandig blijven wonen. Dat gun je 

mensen toch?” Ook Leo Smits onderschrijft dat, maar hij ziet daarin twee 

problemen. “ Ik zie dezelfde initiatieven in mijn omgeving, in Amsterdam, 

waar het ontzettend moeilijk is die zorginstanties te bemannen. Bovendien 

zie je dat er onvoldoende gewerkt wordt aan welzijn. Daar waar je het hebt 

over verarming, heb je het tegelijkertijd over vereenzaming. Daar moet aan

dacht voor zijn. Als je mensen alleen laat wonen, ben er dan zeker van dat 

je een situatie creëert, waarbinnen mensen een redelijk gelukkig leven kun

nen leiden.”

“ Dat wordt de gemeente ook opgelegd” , reageert Frida Vergunst, “ alleen 

weten we nog helemaal niet welke financiële middelen we daarvoor krij

gen." Ook Spermon onderkent het probleem. "Over zingeving en welzijn 

van ouderen maak ik me inderdaad grote zorgen. We hebben voor alles 

gezorgd, woonruimte, zorg, financiële ondersteuning, maar hoe voorkomen 

we dat mensen vereenzamen? Ze kunnen niet meer, als ze zich alleen voelen, 

in het bejaardencentrum een kopje koffie gaan drinken. Daarom zijn die com

plexen als in Etten-Leur, waar ook gezamenlijke ruimtes zijn, een uitkomst.”

Gêne

Terug naar het oorspronkelijke onderwerp: armoede onder ouderen. Per 

I januari zijn er door het kabinet een aantal maatregelen genomen waar

door de groep 65-plussers met een AOW-uitkering veel meer zelf moet 

gaan betalen, met name op het vlak van zorg en huursubsidie. Die opeen

stapeling van maatregelen maakt dat die groep er financieel zo snel op ach

teruitgaat. “ Er zijn via de Bijzondere Bijstand een aantal regelingen waar 

ouderen gebruik van kunnen maken” , vertelt Vergunst. “Uit ons onderzoek

is gebleken dat mensen die daar geen gebruik van maken, geen zin hebben 

in alle rompslomp en het invullen van papieren. Ondanks onze inspanningen 

om de informatie te vereenvoudigen en hulp te bieden bij het aanvragen. 

Daarnaast is er een groep die zich ervoor geneert hun ‘hand op te houden’. 

En dat is een kwalijke zaak, want je kunt nog zo je best doen als gemeente, 

die mensen kun je dus niet helpen.”

Smits wil daar wel op ingaan. “We hebben het over gêne en de hand ophou

den, maar de cliëntonvriendelijkheid bij gemeenten in zijn algemeenheid is 

groot. Dat maakt het niet makkelijker om zelf op zo’n gemeente af te stappen. 

Ik ben eerder voor een systeem waarbij mensen per brief worden geïnfor

meerd over de regelingen die er voor hen zijn. Het is heel eenvoudig dat bij

voorbeeld de gemeente in samenwerking met de belastingdienst op basis van 

inkomensgegevens te laten doen. De gemeente heeft dan een brengplicht, in 

plaats van dat er sprake is van een haalplicht. Ik begrijp best dat er aan een 

dergelijk systeem haken en ogen zitten, maar waarom wordt er niet gekeken 

of het kan?”

Frida Vergunst ziet in dat geval wel obstakels:“ lk vind het heel belangrijk dat 

juist die oudere niet in een categorie wordt geschoven. Een oudere moet 

ook zijn eigen trots kunnen bewaren en niet betutteld worden. Naast of 

mensen er dus prijs op stellen, zou een brief vanuit de belasting,‘u bent in 

die en die omstandigheid, dus hebt u recht op dat en dat’, kunnen, maar je 

zit met het probleem dat een groot aantal zaken gemeentelijk geregeld is.” 

Smits begrijpt dat maar wil graag de mogelijkheden onderzocht hebben. 

“ Het zijn tegenwerpingen die gemaakt worden voordat je onderzocht hebt 

of het zou werken.” Spermon ziet wel mogelijkheden waar het de belas

tingdienst rechtstreeks aangaat. “Als er bepaalde zaken niet door de zorg

verzekeraar vergoed worden, bijvoorbeeld vervoer of fysiotherapie, kan de 

belastingdienst een actieve, informerende functie over de aftrekbaarheid 

van bepaalde zaken hebben.”

Vergunst: “ Mensen hebben ook eigen beslissingsbevoegdheden. We proberen
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duidelijk te maken welke regelingen er 

zijn en dat we hulp kunnen bieden, 

maar op een bepaald moment houdt 

het op. Als mensen de keuze maken om 

desondanks ‘nee’ te zeggen, dan is dat hun goed recht. Dat moet je ook 

respecteren.”

Solidariteit
De vraag blijft: wat is er aan de verarming van ouderen te doen? Smits:“Wat 

mij opvalt is dat we te veel in de details van oplossingen duiken, we kijken 

niet naar het principe van de oplossing, we willen slechts repareren. Ik zie 

maar één echte oplossing en dat is het herstel van solidariteit. Ik krijg tranen 

in mijn ogen als ik opeenvolgende kabinetten alsmaar hoor zeggen dat de 

solidariteit onder druk staat.Terwijl ik nou juist denk dat een overheid er is 

om de middelen zo te verdelen dat je van solidariteit mag spreken.” 

Spermon is het hier niet mee eens: “ Het uitgangspunt van het kabinet is juist 

de solidariteit te handhaven. Er zijn een aantal problemen, waaronder de ver

grijzing, die ook in de toekomst betaalbaar moet zijn. Met als gevolg dat er nu 

gesneden wordt. Dat je mensen tekort doet, is absoluut zo. Daar moet je ook 

proberen wat aan doen, maar we ontkomen niet aan die bezuinigingen.” 

Vergunst vraagt zich af wie dan moet betalen voor het solidariteitsprincipe: 

“Wie geeft voor wie? De meer draagkrachtigen betalen voor de minder 

draagkrachtigen? En moet dat dan van rijkswege komen?” “ Nee” , reageert 

Smits. “ Ik heb gezegd dat solidariteit moeilijk overeind te houden is, als de 

voorgangers in ons land zeggen dat het niet kan. Zeggen: mensen willen niet, 

dat is mij te makkelijk. En ja, de overheid moet daarin wel sturing geven, net 

als ze dat ook doet op andere terreinen als het gaat over het verdelen van 

de koek.” “Als liberaal vind ik het toch een hellend vlak waar we ons op bege

ven” , meentVergunst."Het moet geregeld zijn dat mensen goed kunnen leven, 

maar mensen moeten ook daar zelf ook beslissingen over nemen. Als ze jong

zijn, nadenken over hoe ze het later willen hebben. Ik wil niet op voorhand 

zeggen: het tekort vullen we dan maar aan met het geld van mensen die ‘rijker’ 

zijn, want vergis u niet: deze mensen dragen, door een fors bestedingspatroon, 

ook bij aan de economie.”

Inkomensafhankelijk

Een aantal regelingen in de AWBZ is niet inkomensafhankelijk. Spermon zou 

daar graag verandering in zien:“ lk vind het van de gekke dat iemand zelf een 

nieuwe fiets of een nieuwe auto koopt, maar dat de samenleving moet beta

len voor een rollator of scootmobiel. Wie dat zelf kan betalen, moet dat 

ook zelf doen.” Smits beaamt dat: “ Ik zou me doodschamen om gebruik te 

maken van gemeenschapsgeld als ik het zelf zou kunnen betalen. Maar ik 

vrees dat het niet veel zin heeft te rekenen op de integriteit van mensen. Je 

zult als overheid maatregelen moeten nemen.” Er moet dus kritischer wor

den gekeken naar hoe het geld wordt uitgegeven. Spermon: “ Laten we eens 

bekijken wat de oorspronkelijke bedoeling van de AWBZ was en laten we

alleen datgene betalen dat valt onder niet-verzekerbare kosten voor chro

nisch zieken en gehandicapten.” Vergunst is het daarmee eens: “Zorg voor 

de basisvoorzieningen middels de AWBZ. Mensen met een te laag inkomen 

moeten daar vervolgens terechtkunnen voor aanvullende zaken.” Smits 

vindt dat woorden naar zijn hart: “ Het is één van de instrumenten om die 

solidariteit te bevorderen. Zorg er dan wel voor dat de aanvullende, maar 

noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen ook 

bereikbaar zijn.”

Tot slot
Renée Spermon:“ lk wil graag het accent leggen op het‘nu’. Mensen tussen de 

55 en de 65 jaar moeten nu bezig zijn met hoe zij het later willen. Een een

voudig voorbeeld: als je toch verhuist of verbouwt, doe dat dan levensloop- 

bestendig. Het kan niet zo zijn dat je het op zijn beloop laat en dat je, als je 

eenmaal 65 wordt, toch alles wel krijgt. Dat wordt op den duur onbetaalbaar.” 

Frida Vergunst wil dat er wordt opgehouden met het stigmatiseren van oude

ren. “ Het zijn mensen zoals jij en ik. Daar waar ouderen én anderen hulp 

nodig hebben, moet dat bereikbaar zijn. Daarnaast sluit ik me graag bij Renée 

aan met het standpunt dat mensen, ook al zijn ze jong, nu in meer of minde

re mate nadenken over hun oude dag.” Tot slot doet Leo Smits een verzoek 

aan de landelijke en lokale politiek: “ Ik zou het erg op prijs stellen dat wij als 

ouderenbonden onze positie niet alsmaar hoeven te bevechten. We weten er 

echt veel van en we delen onze kennis graag. Samen met de politieke verte

genwoordigers willen we de schouders eronder zetten.”

Tekst: M onique van Diessen Fotografie: Henkvan Esch

"In een samenleving als de onze is het verbazing
wekkend dat we überhaupt overarmoede praten."
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'Hulp staat niet gelijk
"Honderden miljarden euro's zijn er de afgelopen decennia in 

ontwikkelingshulp gestoken, maar Afrika is er niks beter van 

geworden." Dit stelt Zsolt Szabo, woordvoerder Ontwikke

lingssamenwerking voor de VVD in de Tweede Kamer. Struc

turele verbetering in ontwikkelingslanden zal volgens hem 

niet plaatsvinden wanneer het roer op het gebied van ont

wikkelingssamenwerking (OS) niet drastisch omgaat. 'Van 

hulp naar handel' is zijn devies. Hiertoe is in zijn ogen een 

gehalveerd budget voor OS toereikend.

Michael Barth, algemeen directeur 

van de Nederlandse Financierings- 

Maatschappij voor Ontwikkelings

landen (FMO) vindt de discussie 

over de hoogte van het budget op 

het gebied van Ontwikkelings

samenwerking ‘niet zo interessant’. 

Waar het volgend hem om draait is 

‘effectiviteit’. “ Kijk je naar de inzet 

van onder meer het Nederlandse 

budget op het gebied van OS in de 

laatste decennia dan is effectiviteit 

niet altijd het uitgangspunt geweest. 

Wanneer je in een bepaald gebied 

tien jaar noodhulp aan het geven 

bent, moet je je toch eens achter 

de oren krabben. W ij streven er als 

ontwikkelingsbank naar een ont

wikkelingsproces op gang te bren

gen. Hierbij is economische groei in 

de landen waar we actief zijn ook 

van belang. D it betekent dat er in 

die landen veel meer ruimte moet 

komen voor de private sector. In 

die zin vind ik het streven van ‘hulp 

naar handel’ zeer goed, maar ik 

denk dat het op het gebied van OS

altijd een kwestie van én-én zal zijn. 

Het is niet óf hulp óf handel. 

Bepaalde (crisis)situaties zullen 

altijd om (nood)hulp blijven vragen, 

daar ben ik van overtuigd.’’

Szabo onderstreept het feit dat 

noodhulp geven altijd to t de moge

lijkheden moet blijven behoren. Een 

kleiner budget is hiertoe volgens 

hem toereikend.“ Er is in Nederland 

in de afgelopen decennia een ont- 

wikkelingsindustrie ontstaan en 

daar wil ik niet langer aan meewer

ken” , stelt hij.“ MFO’s (red. -  mede

financieringsorganisaties) zoals de 

NOVIB en ICCO richten zich met 

name op hulp in het kader van 

Official Development Assistance 

(ODA). D it geeft onvoldoende 

garantie voor economische groei 

en het tegengaan van migratiestro

men. Deze MFO’s worden door de 

overheid gesubsidieerd. Ik pleit 

ervoor deze subsidies vanaf 2007 af 

te laten hangen van de mate waarin 

hulp bijdraagt aan de ontwikkeling
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aan ontwikkeling'
van economisch relevante activitei

ten in de Derde Wereld. D it zou al 

een behoorlijke besparing op het 

budget betekenen.”

Buitenspel gezet
Waarom de W D  nu met deze plan

nen komt ten aanzien van OS w ijt 

Szabo aan het feit dat ‘de liberalen 

eerder structureel buitenspel zijn 

gezet door de linkse partijen'. “ Met 

name Jan Pronk betitelde het OS- 

beleid sinds de jaren zeventig van de 

vorige eeuw als puur socialistisch. 

Daar willen we met deze voorstel

len verandering in brengen” , aldus 

het WD-Kamerlid. “ Overal iets 

doen, mag niet langer het uitgangs

punt zijn. Een kleine veertig landen 

die ontwikkelingshulp ontvangen, is 

door een land als Nederland niet te 

behappen. Dat moet worden terug

gebracht to t maximaal tien. Om te 

beginnen moeten we ons terug

trekken uit Azië en Midden- en 

Zuid-Amerika. Die continenten 

herbergen inmiddels voldoende 

nieuwe ‘rijke’ landen zodat proble

men regionaal opgelost kunnen 

worden. Ik pleit ervoor onze OS- 

inspanningen met name te richten

op de westkust van Afrika en op 

zuidelijk Afrika, gebieden waar stabi

liteit heerst en waar de mogelijk

heden voor economische ontwik

keling aanwezig zijn. De Hoorn van 

Afrika en het merengebied komt 

voor structurele ontwikkelings

samenwerking niet in aanmerking 

omdat deze gebieden te instabiel 

zijn. Noodhulp is hier wel op zijn 

plaats.”

Focuslanden
Hulp staat in de ogen van Barth 

zeker niet gelijk aan ontwikkeling. 

In die zin kan hij meegaan met de 

redenering van Szabo. “W ij hebben 

als ontwikkelingsbank gekozen 

voor 35 to t 40 focuslanden. Met 

een medewerkersaantal van 220 

mensen is dat zeker te behappen. 

We financieren private bedrijven, 

projecten en financiële instellingen 

op basis van criteria die ook door 

‘gewone banken’ worden gehan

teerd. Waarbij FMO financiert wat 

de commerciële banken niet, niet 

alleen of nog niet doen. En bij ons 

staan extra voorwaarden op het 

gebied van corporate governance, 

milieuzorg en sociaal beleid cen

traal. Daarbij is voor ons de ‘ont- 

wikkelingswaarde’ van een investe

ring van groot belang. Onze keuze 

voor de steun van een bepaald 

project/ bedrijf in een land hangt 

veel meer samen met praktische 

overwegingen -  hebben we de 

expertise in huis om ontwikkeling 

mogelijk te maken? -  dan met po

litieke. Zo richten we ons in ont

wikkelingslanden met name op de 

financiële sector, op infrastructurele

projecten van havens to t telefonie, 

op exportbevordering en op het 

mkb. Daar ligt onze kracht en die 

sectoren moeten ontwikkeld wor

den om van een duurzame econo

mische groei te kunnen spreken.”

Succesvolle projecten

Voorbeelden van succesvolle pro

jecten heeft Barth te over. Celtel 

International B.V. bijvoorbeeld is 

mede dankzij investeringen van 

FMO een van de snelstgroeiende 

aanbieders van mobiele telefonie in 

Afrika. De van oorsprong Neder

landse operator is reeds actief in 

twaalf landen in Afrika en wil verder 

expanderen. Een ander voorbeeld 

is de bouw van een water-

zuiveringssysteem in Ghana, mede 

met geld van de Nederlandse over

heid, uitgezet door FMO.Als gevolg 

van een gezamenlijk initiatief van 

de Ghana Water Company en de 

Nederlandse aannemer Spaans 

Babcock is de winning, zuivering en 

distributie van drinkwater in Ghana 

verbeterd. Een derde en laatste 

voorbeeld is de Dutch-Bangla Bank 

Itd in Bangladesh, de enige Euro

pees Bengaalse private bank in dat

land. Als 30-procentsaandeelhou- 

der heeft FMO de bank sinds 1996 

ondersteund met kapitaal en ken

nis. In 2003 is de bank uitgeroepen 

to t beste bank van het land. 

Bangladesh telt in totaal 52 banken.

Armoedeverbetering

Dit soort duurzame projecten, 

waarvan de effectiviteit te meten is, 

vormen in de ogen van Barth een 

voorwaarde voor effectieve armoe

debestrijding. Omdat de private 

sector een aanjager is van eco

nomische groei schept het de voor

waarden voor armoedeverbetering.

"Wanneer je in een bepaald gebied tien jaar 
noodhulp aan het geven bent, moetje je toch 
eensachterdeoren krabben."
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visie

Het belangrijkste uitgangspunt van 

de algemeen geaccepteerde Millen- 

niumdoelen die in 2015 gerealiseerd 

moeten zijn (zie kader). In dat jaar 

zou de extreme armoede in de 

wereld met de helft verminderd 

moeten zijn. “ Het is goed een geza

menlijk, internationaal kompas te 

hebben” , stelt Barth over het nut 

van een dergelijke doelstelling. “Je 

zou de Millenniumdoelen echter 

veel concreter kunnen maken door 

effectiviteit en niet alleen idealisme 

veel meer naar voren te laten 

komen binnen het beleid op het 

gebied van ontwikkelingssamenwer

king. Misschien zijn we in Nederland 

te lang blijven hangen in het missie- 

denken en daar zijn de landen waar

het om draait te weinig mee opge

schoten. We hebben als Nederland, 

zeker nu we het EU-voorzitterschap 

bekleden, een voortrekkersrol als 

het gaat om het nakomen van de 

internationaal gemaakte afspraken. 

Het loslaten van de afspraak om 0,7 

procent van het nationaal inkomen 

te besteden aan ontwikkelings

samenwerking lijkt me een verkeerd 

signaal.”

Notitie Afrika en Handel

Szabo vindt de Millenniumdoelen op 

zich niet zo interessant. Ze vormen 

in zijn ogen voor veel landen ‘een 

excuus om de echte problemen 

opnieuw op de lange termijn te 

schuiven’. Veel belangrijker vindt hij

"Er is in Nederland in de afgelopen decennia 
een ontwikkelingsindustrie ontstaan en daar 
wil ik niet langer aan meewerken."

de recente notitie Afrika en Handel 

die hij van minister van Ardenne-van 

der Hoeven van Ontwikkelings

samenwerking ontving. Daaruit blijkt 

in zijn ogen dat het Nederlandse 

bedrijfsleven kiest voor de kansrijke 

regio’s die hij eerder ook heeft 

benoemd: de westkust van Afrika en 

zuidelijk Afrika. “ Ik ben ervan over

tuigd dat we hierin als overheid het 

bedrijfsleven moeten volgen. Andere 

initiatieven ontplooien heeft in dit 

geval geen zin. Het bedrijfsleven zal 

hier namelijk niet in meegaan. Waar

om niet het bedrijfsleven gebruiken 

als kompas?”

Tekst:Sandra Kagie 

Fotögrafie:Hans van Asch

De Millenniumdoelen

De wereldgemeenschap, verenigd in de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties, nam in september 2000 een historische verklaring aan. 

Deze Millennium Verklaring is een uiting van politieke consensus en 

bereidheid om de armoedebestrijding wereldwijd ter hand te nemen. Zij 

bevat acht internationale ontwikkelingsdoelstellingen (UN Millennium 

Development Goals) die in 2015 gerealiseerd moeten zijn:

1. Het uitroeien van extreme armoede en honger:

• halvering van het aantal mensen dat moet rondkomen van minder 

dan een dollar per dag.

• halvering van het aantal mensen dat honger lijdt.

2. Basisonderwijs voor alle kinderen.

3. Stimuleer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Gelijke kansen voor 

jongens en meisjes in het basis- en middelbaar onderwijs, bij voor

keur al te realiseren in 2005.

4. Vermindering van de kindersterfte in ontwikkelingslanden met twee

derde ten opzichte van het niveau in 1990.

5. Verlaging van de moedersterfte met driekwart ten opzichte van 1990.

6. Aan (de verspreiding van) HlV/aids, malaria en andere armoedeziek- 

ten wordt een halt toegeroepen.

7. Waarborgen van een duurzaam milieu. Concreet: halvering van het 

aantal mensen zonder toegang to t veilig drinkwater en goede sani

taire voorzieningen.

8. Ontwikkeling van een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling, 

waarbinnen onder andere gewerkt wordt aan:

• een verhoging van de ontwikkelingshulp to t de afgesproken norm 

van 0, 7 procent van het BNP.

• een open en eerlijk handels- en financieel systeem.

• een oplossing van het schuldenvraagstuk.

• de overdracht van nieuwe technologieën.

Bron: M inisterie van Buitenlandse Zaken (w w w .m inbuza.n l)
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'Laat mij maar bruggen bouwen 
en wegen vinden
"Een directeur van het algemeen secretariaat is een spin in 

het web tussen het hoofdbestuur, de medewerkers en de par

tij." Aan het woord is Daan Zwart, sinds 1996 directeur van 

het VVD-secretariaat. Een functie waarbij hij niet echt op de 

voorgrond treedt, integendeel; het meeste van zijn werk 

speelt zich af achter de schermen. Voor velen is hij toch een 

bekende, al is het maar in naam. Een nadere introductie.

Daan Willem Zwart wordt op 29 januari 1960 geboren in Leiden, als mid

delste van drie zonen. Daan is een rustig kind. “ Ik kon uren in een hoekje 

alleen gaan zitten spelen of lezen. Opgaan in een grote groep was niets

voor mij.” Overgrootvader en grootvader Zwart hebben een elektrotech

nisch installatiebedrijf.Vader Zwart is daarvoor niet in de wieg gelegd en 

wordt ambtenaar bij het Ministerie van CRM in Arnhem. Hij één van de 

oprichters van de VVD in Zevenaar en belandt begin zeventiger jaren, 

eerst als fractievoorzitter en later als wethouder, in de gemeentepolitiek.

“Je kunt gerust stellen dat politiek bij ons dagelijks over tafel kwam en 

een belangrijk onderwerp was.”

Zwart doorloopt het atheneum en droomt van een baan in de ruimte

vaart. “ Plakboeken vol had ik. Ik wist er ook echt alles van. Helaas was het 

niet voor me weggelegd. Ik koos natuurlijk wel de B-vakken, maar daar 

bleek ik niet zo heel goed in te zijn.”  Hij ging Internationaal en Europees 

Recht studeren in Utrecht. “ Het onderlinge contact tussen staten en het
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het gezicht

overbruggen van afstanden boeide me.”

Na het behalen van zijn bul moet Zwart eerst nog in dienst. “ Als af

gestudeerd jurist mag je dan vrachtwagenchauffeur spelen. Traumatisch” , 

vertelt hij humoristisch. “Je moest je melden bij de kazerne, daar werd je 

achterin een afgesloten vrachtwagen gezet en vervolgens werd je ergens 

afgeleverd. Het heeft een week geduurd voor ik wist waar ik zat.” Zwart 

haalt zijn rijbewijs C en geeft zich vrijwillig op voor dienst in Seedorff, 

Duitsland. “ Het ijzeren gordijn was nog niet gevallen, dus daar was de 

actie te vinden.” De compagniecommandant pikt de kwaliteiten van Zwart 

op en maakt hem zijn secretaris. “ Een niet bestaande functie overigens. 

Een maand voor mijn afzwaaien werd ik plotseling bevorderd to t serge

ant. Moet je je voorstellen: een klein ventje met een baard en een snor -  

ik leek wel een kabouter -  dat leiding moest geven aan soldaten. En daar 

gebeurde wat, hoor. Ik heb diverse keren meegemaakt dat er een stoere 

kerel kwam uithuilen, omdat hij zo’n heimwee had.”

Rechterhand

Weer thuis merkt Zwart dat niemand zit te wachten op een afgezwaaide 

jurist. “ Stilzitten is niets voor mij, ik ben toen vrijwilligerswerk gaan doen. 

En ondertussen maar solliciteren.” Tot hij een advertentie ziet staan voor 

een functie binnen het algemeen secretariaat van de VVD. “ Ik was altijd al 

erg betrokken bij de partij, heb in 

mijn jeugd heel wat staan folderen.

Ik ging op gesprek bij Willem van 

den Berg, de toenmalige algemeen 

secretaris, en hij trok me binnen als 

zijn rechterhand.” Zwart herinnert 

zich zijn eerste werkdag nog heel 

goed. “ Ik kwam binnen en adjunct-

algemeen secretaris Tineke Tangel zei tegen me:‘dit is je bureau en dit is 

je telefoon’, terwijl ze wees in een klein, kaal kamertje. Na twee dagen 

had die telefoon nog niet gerinkeld en maakte ik me zorgen, want ik heb 

er een hekel aan de kantjes er af te lopen. Dat kwam volgens Tineke 

omdat niemand me nog kende en inderdaad; ruim tweehonderd maanden 

later weet, to t mijn genoegen, iedereen me uitstekend te vinden.”

samen met penningmeester Pieter Ressenaar. “ Ik bewaar hele goede her

inneringen aan die samenwerking. Hij stond toen voor de zware klus de 

VVD te behoeden voor een faillissement. Dankzij zijn keiharde en krach

tige financieel beleid is de VVD destijds gered.”

Directeur
In 1992 vertrekt Van den Berg en zijn opvolgers houden het niet lang vol. 

Er ontstaat een vacuüm op het secretariaat dat to t eind 1995 duurt. Al die 

tijd houdt Zwart het schip varende. Inmiddels was wel de beslissing geno

men de functie van bestuurlijk algemeen secretaris en bezoldigd directeur 

te scheiden. “ Op voorspraak van Hans van Baaien werd ik, op mijn ver

jaardag, in 1996 aangesteld. Jan Korff werd bestuurlijk algemeen secretaris. 

Zo’n splitsing werkt alleen als die twee personen goed kunnen samen

werken en tussen Jan en mij was dat zeker het geval. Hoewel we twee 

verschillende persoonlijkheden zijn, waren we twee handen op één buik. 

Ik heb van Jan ook heel veel geleerd. Het was een fijne tijd.”

Eén van de vele taken die Zwart er bij krijgt, is het deelnemen aan com

missies en werkgroepen. “ Ze waren bijna allemaal boeiend om te doen, 

maar er is er eentje waar ik wel met heel veel plezier aan terugdenk: de 

commissie Eigen Toekomst, zoals ze zichzelf noemden, die kandidaten 

beoordeelde voor de Tweede-Kamerlijst in 1998. Die commissie bestond

"Een aantal keren zijn we bezet door 
vriendelijke,maargeurende boeren of 
gegijzeld door Vier-uur'studenten."

uit David Luteijn, Nell Ginjaar, Jan Kamminga, Henk Koning en Loek 

Hermans. Een geweldige ervaring om met zo’n club mensen te mogen 

samenwerken. Voorafgaand aan de gesprekken wisselden ze eerst de par- 

tijroddels uit, daarna hadden ze serieuze gesprekken met kandidaten. Na 

afloop zeiden Henk en Nell steevast:‘Als ze ons naar onze eigen criteria 

hadden beoordeeld, waren we zeker nooit in de Kamer gekomen’.”

Faillissement

Zwart maakt snel carrière binnen het algemeen secretariaat. “ Het was 

echt fijn werken met Willem. Hij was goed vóór zijn mensen, was een 

vraagbaak en een steunpilaar. Toen hij na twee maanden vroeg of ik de 

ledenadministratie en de automatisering er ook bij wilde doen, zei ik ‘ja’. 

Alhoewel ik absoluut geen verstand had van computers. Maar je leert snel 

als het moet. Het was een fijne tijd, we moesten hard werken, maar er 

was ook altijd gelegenheid voor gezelligheid. Om vijf uur riep Van den 

Berg je naar beneden voor een glas port en een sigaar. Ik hoorde dan alle 

partijnieuwtjes om daarna weer door te gaan to t een uur of acht.”  Na 

enige tijd kreeg Zwart er ook de financiële administratie bij en werkte hij

Koppel-kwaliteiten
In die tijd leert Zwart zijn vrouw Karin kennen. “ Karin werkte eind 1993 

een paar maanden op vrijwillige basis bij ons. Dankzij de ‘koppel-kwalitei

ten’ van collega’s Petra Ginjaar en Ineke Sybesma werd het wat” , vertelt 

Zwart. Binnen drie maanden is het stel verloofd en Daan en Karin trou

wen, onder enorme belangstelling vanuit de partij, in 1995. Karin’s gezond

heid was toen echter al niet zo best. “ Haar ziekte is niet gemakkelijk uit 

te leggen, maar het komt erop neer dat ze geen lymfevatenstelsel in haar 

benen heeft dat leidt to t helse pijnen en regelmatige ziekte. We grappen 

soms wel eens dat we vaker samen in een ziekenhuis hebben gezeten dan 

in de bioscoop.” Ondanks Karin’s ziekte krijgen ze twee gezonde zonen.
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Michiel en Reinier. Vrij kort achter elkaar, op advies van de artsen. Karin’s 

ziekte drukt een zware stempel op het gezin. “ Het betekent dat ik een 

zorgfunctie heb en soms thuis moet en ook wil zijn en dat is niet altijd 

gemakkelijk te combineren met zo’n drukke baan. Het is heel vaak schip

peren.”  Niet dat alles kommer en kwel is.“ Karin is een levendige en opge

wekte vrouw. Ik heb erg veel respect voor de manier waarop zij met haar 

ziekte omgaat en ons gezin draaiende weet te houden. Maar soms lopen 

we wel eens op ons tandvlees.”

Bezet
Het partijkantoor aan de 

Koninginnegracht 57 was in 1973 

gekocht met een tientjesactie 

onder de leden. Het werd liefko

zend aangeduid als de Gracht.

“ Mijn kamer had een geschilderd 

plafond, een marmeren schouw, 

een indrukwekkende boekkast en 

mooie schilderijen. Ik zat dus ruim 

en prima, maar de rest van het 

pand zat helemaal vol en het was 

een nogal sleets onderkomen.

Arbo-normen konden niet worden 

nageleefd in die w irwar van 

kamertjes. Het was er ook niet 

veilig, we zijn natuurlijk wel een 

‘politiek kantoor’. Een aantal keren 

zijn we bezet door vriendelijke, 

maar geurende boeren of gegijzeld 

door agressieve ‘vier-uur’ studen

ten,”  lacht Zwart. “ Ik noem ze zo 

omdat de bezetting om 16.00 uur 

was afgelopen. Dan ging de trein 

weer terug naar Amsterdam.”

Het was hem duidelijk dat het secretariaat moest verhuizen naar een 

moderner kantoor, om de aan de toenemende eisen te kunnen voldoen. 

“ Ik zie het als een hoogtepunt dat ik dit bij het hoofdbestuur voor elkaar 

kreeg.”  Het ideale, nieuwe pand bleek om de hoek te liggen en in de 

zomer van 2000 verhuisde het secretariaat naar de Laan Copes van 

Cattenburch. Op de Laan wordt het algemeen secretariaat steeds profes

sioneler en vervult het steeds meer taken. Niet altijd gemakkelijk, meent 

Zwart. “We zijn de kleinste van de drie grote partijen en dat betekent, 

simpel gezegd, minder beschikbaar budget om dezelfde ambitie te realise

ren. Dat vraagt erg veel van mijn mensen. Het team bestaat gelukkig uit 

enthousiaste mannen en vrouwen, die keihard en vaak op onregelmatige 

tijden werken. Er wordt heel wat verzet binnen het secretariaat, dat mag 

wel eens gezegd worden.”

Windhoos

Werken op het algemeen secretariaat betekent ook laveren door de 

diverse politieke gevoeligheden. “ Onze werkzaamheden gaan dwars door 

alle politieke veranderingen heen. Het partijbestuur en de fracties veran

deren van samenstelling, wij zijn de constante factor. Dat betekent dat je 

flexibel moet zijn. Want nieuwe mensen willen nieuwe dingen. Maar dat 

daagt ook uit. Laat mij maar bruggen bouwen en wegen vinden.” Daar 

bovenop komen zaken als de moord op Fortuyn, tegenvallende verkiezin

gen en een ingrijpende partijvernieuwing. “ Op zo’n moment zit je in een

windhoos, waarin in mijn ogen niet altijd de verstandigste beslissingen 

worden genomen, maar waarin het wel mijn taak is met het secretariaat 

alle uiteindelijke besluiten toch zo goed mogelijk uit te voeren.”

Tot slot wil Zwart graag wat kwijt over de vele vrijwilligers, die werk ver

zetten voor de VVD. “ Ik heb groot respect voor die mensen opgebouwd, 

vrijwilligers die naast hun baan of huishouden zoveel energie en tijd in de 

VVD steken. Zij zijn voor mij een bron van energie en inspiratie.”

Tekst:M onique van Diessen
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Unieke 8-daagse winter 
vakantie met eigen auto 
vanaf £  4 9 5  p.p.

Inbegrepen bij deze aanbieding:

> Retourpassage per Superfast Ferries 

van Duitsland naar Finland incl. hutac-

commodatie met douche/toilet/airco.

!* 5 nachten verblijf in een Finse bungalow 

met privé sauna of comfortabel hotel.

> GRATIS transport van uw personenauto!

> En... GRATIS een sneeuwscootersafarilGRATIS
UW AUTO MEE 
AAN BOORD! Meerdere reisdata in periode Januari t/m 

Maart 2005 (ook in de voorjaarsvakantie!)

Vul de bon in en stuur deze vandaag nog op naar: Winteravontuur 
p/a Verzendhuis Bosch, Antwoordnummer 208,7440 VB Nijverdal

Adres:

Postcode:

E-mail:
||jpv

Telefoon 035 699 0322, inio@voigt-travel.nl

Sneeuwbon ®  m

Vraag nü de speciale  folder aan met alle bijzonderheden!

Naam:

mailto:inio@voigt-travel.nl


Sneeuwpret in de ongerepte natuur!

Rust, ruimte en avontuur zijn diversiteit aan winteractivite 

de ingrediënten voor deze op sneeuwschoenen door de

schitterende wintervakantie. geluk bij het ijsvissen, de trai

Uw reis begint al goed met een langlauftocht langs goed gepn 

prettige en snelle overtocht is een unieke manier om de i

per luxe cruiser van Snp'erfast Ferries door de (gedeeltelijk het avontuur compleet met e

bevroren) Oostzee, direct vanuit Duitsland naar Finland. scootersafari, met koffie bij t

Uw comfortabele hotel of bungalow ligt temidden van een enerverende dag vol sneei

besneeuwde bossen en bevroren meren. In dit sprookjes- met een verkwikkende sauna

-achtige landschap kunt u volop genieten van een grote Beleef het mee: welkom op c
I r  m fr

/ »

www.winteravontuur.nl

diversiteit aan winteractiviteiten. Maak eens een wandeling 

op sneeuwschoenen door de diepe sneeuw. Of beproef uw 

geluk bij het ijsvissen, de traditionele sport van Finland. Een 

langlauftocht langs goed geprepareerde - veelal verlichte --loipes 

is een unieke manier om de omgeving te verkennen. Maak”  

het avontuur compleet met een indrukwekkende sneeuw- 

scootersafari, met koffie bij een kampvuur in de sneeuw! Na 

een enerverende dag vol sneeuwpret is het heerlijk ontspannen 

met een verkwikkende sauna of een drankje bij de open haard. 

Beleef het mee: welkom op dit winteravontuur!

http://www.winteravontuur.nl


fractie

Op weg naareerlijker en 
moderner systeem van
autobelastingen

"Bewegingsvrijheid, zowel van personen als goederen, is een groot goed. Ik roep het kabi

net daarom op, te komen met een duidelijke beleidsvisie op het gebied van mobiliteit. Iets 

waar het de afgelopen jaren aan ontbroken heeft. Er zijn vele plannen gelanceerd, maar 

structurele oplossingen heb ik niet kunnen ontdekken. En dan doel ik niet alleen op het 

fileprobleem, maar ook op het openbaar vervoer, een samenhangend beleid als het gaat 

om luchtvaart en goederenvervoer et cetera." Aan het woord is Pieter Hofstra, woordvoer

der Verkeer en Vervoer namens de VVD in de Tweede Kamer. Zijn in februari gepresenteer

de plan aangaande de infraheffing, waarin de automobilist betaalt naar gebruik, kan reke

nen op brede steun in de Kamer. Van deze steun moet het kabinet volgens Hofstra nu 

profiteren."De tijd is er rijp voor','zo stelt hij.

“ Nederlandse automobilisten beta

len zich scheel aan allerhande 

belastingen, ook in vergelijking to t 

landen om ons heen” , stelt Hofstra. 

“Accijnzen, omzetbelasting, inkom

stenbelasting in het geval van een 

auto van de zaak, en dan ook nog 

luxebelasting (BPM) en wegenbelas

ting.”  Met name de laatste twee 

belastingen zijn Hofstra een doorn 

in het oog. De automobilist betaalt 

ze, maar ontvangt er niet de reven

uen van. “ Waarom oormerken we 

de BPM en wegenbelasting, toch 

géén algemene belastingen, niet als 

te besteden aan weginfrastructuur

en eventueel aan investeringen in 

het openbaar vervoer?” , vraagt 

Hofstra zich af. “ Op die manier 

creëer je meer draagvlak voor der

gelijke belastingen.”

Deze meer rechtstreekse financie

ring van de infrastructuur, maakt 

deel uit van het infraheffingsplan 

van Hofstra. “ Een eerlijker en 

moderner systeem van autobelas

tingen” , zo zegt hij zelf. In Hofstras 

plan zou de BPM en wegenbelasting 

zelfs volledig verdwijnen en plaats 

maken voor een gebruiksheffing 

bestaande uit drie delen. Het eer

ste deel is voor iedereen per gere

den kilometer gelijk, ongeacht tijd 

en plaats dus. De twee andere fac

toren die de heffing zouden bepa

len, zijn veiligheid, zowel voor 

bestuurder als andere weggebrui

kers, en milieuvriendelijkheid. Hoe 

veiliger en milieuvriendelijker, hoe 

goedkoper een bestuurder uit 

moet zijn. “ Het is een gebruikers- 

heffing voor de infrastructuur” , 

stelt het liberale Kamerlid, “geen 

oplossing voor het fileprobleem.” 

De opbrengsten van de heffing zul

len gebruikt worden voor het 

onderhoud, het verbeteren en de 

uitbreiding van het wegennet.

Weinig goede alternatieven
De infraheffing zou tussen 2008 en 

2016 kunnen worden ingevoerd, 

afhankelijk van de mogelijkheden 

om de registratie technisch goed 

mogelijk te maken. De kosten hier

van mogen namelijk niet de pan uit 

rijzen, zoals dat wel het geval was 

met bijvoorbeeld de tolpoortjes. 

Belangrijk is volgens Hofstra echter 

nu al de administratieve fase waarbij 

opbrengsten uit BPM en wegenbe

lasting rechtstreeks in het Infra

structuurfonds komen zodat we de 

mobiliteit in Nederland sterk kun

nen verbeteren. “ Het gebrek aan 

mobiliteit kost ons simpelweg te 

veel. Fileleed berokkent veel econo

mische schade en er zijn te weinig 

goed-ontwikkelde alternatieven.” 

Gratis openbaar vervoer is in de 

ogen van Hofstra geen goed voor

beeld van een mogelijk alternatief. 

“W ij zijn daar als VVD mordicus 

tegen. Het is niet te betalen en daar 

zal uiteindelijk de belastingbetaler 

voor opdraaien. Bovendien vind ik 

het vreemd om ineens iets dat 

waarde heeft, weg te gaan geven. Als
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het openbaar goed geregeld is, wil 

men er ook best voor betalen. Daar 

ben ik van overtuigd. Mogelijk alter

natieven zie ik veel meer in de 

‘Willie-Wortel-sfeer’. Automatische 

voertuiggeleiding bijvoorbeeld. Ik 

hoop dat ik dat nog ga meemaken. 

De techniek kan ons helpen en dat 

moeten we niet veronachtzamen.”

Dorknoper-principe
De oorzaak van onvoldoende finan

ciële middelen voor infrastructuur 

in Nederland is volgens Hofstra 

drieledig: megaprojecten als de 

Betuwe-lijn en de Hoge Snelheids 

Lijn slokken veel budgetten op, het 

Dorknoper-principe (een verwijzing 

naar de ambtenaar pur sang uit de 

Olivier B. Bommel-strip van Marten

Toonder - red.) doet de bureaucra

tie alleen maar toenemen en de on

derhoudskosten aan weg en spoor 

zijn de afgelopen jaren schrikbarend 

gestegen. “ Hierdoor hebben de 

afgelopen jaren te weinig structu

rele verbeteringen plaatsgevonden 

en daar moet een eind aan komen. 

Middels pps-constructies (publiek- 

private samenwerking -  red.) kunnen 

we deze impasse doorbreken. 

Zowel als het gaat om het ontwerp, 

de bouw, de financiering en het 

onderhoud van infrastructurele 

projecten. Kijk maar naar de N59, 

van ’s-Hertogenbosch naar Oss. Een 

voorbeeld van publiek-private 

samenwerking die to t een prima 

resultaat heeft geleid. Nog nooit is 

een weg zo snel aangelegd.Verbaasd

was ik dan ook over de recente uit

spraken van minister Peijs die zei 

niet te geloven in de pps-construc- 

tie omdat het bedrijfsleven nooit 

miljarden op tafel zou willen leggen 

voor infrastructurele projecten. 

Gelukkig heeft ze deze uitspraak na 

vragen van deW D  weer herroepen.”

Knopen doorhakken

Het aanpakken van ‘Dorknoper’, 

ofwel de bureaucratie, de om

vorming van het autobelastingsys- 

teem en een uitbreiding van het 

aantal pps-constructies op het 

gebied van infrastructuur moet 

volgens Hofstra resulteren in aan

zienlijk verbeteringen. “ Het kabinet 

moet hiertoe echter wel knopen 

doorhakken en stoppen met treu

zelen” , stelt Hofstra. “ Een aantal 

wegen moet gewoon verbreed 

worden. Daar waar dat door ruim

tegebrek niet kan, moeten we ook 

eens buiten de gebaande paden 

denken, bijvoorbeeld aan dubbel

deks wegen. D it mogen wat de W D  

betreft best tolwegen zijn, mits je 

automobilisten de keuze laat. 

Onder gratis rijden met de kans op 

file en boven betalen, maar dan ook 

kunnen doorrijden. Je moet mensen 

niet dwingen te betalen, maar wan

neer men er direct voordeel van 

heeft, zullen vele automobilisten 

voor de tolvariant kiezen. Dat weet 

ik zeker.”

Tekst:Sandra Kagie 

Fotografie:Hansvan Asch
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'Het beste medicijn voor

de wereld is democratie'
Democratie in Irak is belangrijk, vindt Internationaal Secretaris Tom Kuperus (VVD),'"maar we 

vergeten dat er nog veel werk moet worden verricht in onze eigen achtertuin. Ook in Oost- 

Europa is democratie nog geen gemeengoed.'

i f l E r l s
as

| mHk I '  [ *  \ \

“ Over het brengen van democratie 

wordt vaak te makkelijk gedacht. 

Kijk naar de situatie in Irak. De 

Amerikanen dachten dat het vol

doende was om de dictator 

Saddam Hoessein uit het zadel te 

stoten, maar dat bleek niet zo te 

zijn.”  Aan het woord is Tom 

Kuperus, Internationaal Secretaris 

van de VVD. “ Het is moeilijk om bij 

democratiebevordering generalisti

sche lessen te formuleren. Hoewel 

het beste medicijn voor de proble

men in de wereld naar mijn mening 

meer democratie is, is democratie 

vooral een kwestie van cultuur. Het 

democratiseren van een voorheen 

totalitaire staat is meer dan even 

een verkiezingssysteempje aanpas

sen. Het wordt sterk bepaald door 

lokale factoren. In Afghanistan was 

bijvoorbeeld al sprake van een 

overlegcultuur, wat het makkelijker 

maakt democratische principes toe 

te passen dan in een land als Irak, 

waar één man alle beslissingen 

nam.”

Congres
Omdat democratiebevordering vele 

nuances kent, vond op 5 en 6 juli 

de, mede door de VVD georgani

seerde, IMD-conferentie over Euro

pese samenwerking op het gebied 

van internationale democratieont- 

wikkeling. Binnen het IMD (Institute 

for Multiparty Democracy) werken 

de verschillende Nederlandse poli-

politiek



tieke partijen samen aan democra- 

tiebevordering in met name Afrika 

en Zuid-Amerika. Sprekers op de 

conferentie waren onder anderen 

premier Jan Peter Balkenende, de 

voormalige Amerikaanse minister 

van Buitenlandse Zaken Madeleine 

Albright en staatssecretaris Euro

pese Zaken Atzo Nicolai. In het 

IMD is samenwerking tussen de 

verschillende politieke partijen van

zelfsprekend, vindt Kuperus. “ In 

Afrika is eigenlijk nog geen sprake 

van georganiseerde politieke partij

en op basis van programma’s. De 

politieke partijen daar hebben een 

etnische oorsprong. In Afrika moet 

men eerst bewust worden van 

democratie, voordat men een poli

tieke richting kan kiezen.”

Dat ligt anders in Oost-Europa. 

Daar heeft de democratie zich al 

verder ontwikkeld. Bovendien zijn 

diverse landen al toegetreden to t 

de Europese Unie en volgen er de 

komende jaren nog een aantal. Als 

EU-lid zou wel sprake moeten zijn 

van een volwaardige democratie, 

vond de Nederlandse politiek en 

daarom werd in de jaren negentig 

het Matra-programma ingesteld, 

waarbij Nederlandse politieke par

tijen hun expertise kunnen over

brengen aan Oost-Europese partij

en. Het Internationaal Secretariaat 

van de VVD ondersteunt liberale 

partijen in het voormalig Oostblok. 

Het Internationaal Secretariaat heeft

momenteel een serie projecten 

lopen in Georgië. “ De politieke ide

ologie bevindt zich momenteel nog 

in de naweeën van de rozenrevolu

tie van een half jaar geleden. W ij 

proberen de grootste Georgische 

partij in de liberale richting te 

sturen” , vertelt Kuperus. “ Zo ver

zorgen we media- en campagne- 

trainingen en bespreken we de 

strategie en tactiek van campagnes 

met de Georgiërs. Ook worden 

er vakinhoudelijke bezoeken aan 

Nederland verzorgd. De Georgische 

minister van Onderwijs komt van 

8 to t en met I I september naar 

Nederland om inspiratie op te 

doen. Hij bezoekt dan onder ande

re diverse onderwijsinstituten en 

heeft een ontmoeting met Mark

Rutte, onze staatssecretaris van 

Onderwijs.”

Frisse blik

Ook in landen die al toegetreden 

zijn to t de EU, lopen nog projecten. 

“ Daar proberen we vooral veel van 

elkaar te leren. We analyseren bij

voorbeeld samen met Oost- 

Europese liberale partijen en onaf

hankelijke experts -  zoals 

politicologen en journalisten -  de 

diverse verkiezingscampagnes. Zo 

kan de VVD ook weer met een fris

se blik naar de eigen campagne kij

ken en doen we nieuwe ideeën op, 

in plaats van uit te voeren wat we 

vanzelfsprekend vinden.”

In Kroatië had de liberale partij tij

dens de verkiezingscampagne bij

voorbeeld elke dag een andere pos

ter op het internet, die een 

controversieel onderwerp met veel 

humor behandelde. "Daardoor was

de partij elke keer weer het gesprek 

van de dag.Terwijl het eigenlijk heel 

simpel was en niet veel geld kostte. 

In Litouwen sprong de presidents

kandidaat met een parachute uit het

vliegtuig, hetgeen hem bestempelde 

als een dynamische man van de toe

komst.”

“ In Oost-Europa wordt meer met 

beelden gewerkt dan met sec 

beleidsinhoud. Dat maakt een cam

pagne aansprekender dan in 

Nederland. De dynamiek van zo’n 

Oost-Europese campagne is veel 

groter. Ik denk dat in Nederland 

het instrument campagnevoeren 

wordt onderschat, terwijl in Oost- 

Europa blijkt dat je met een effec

tieve campagne flinke zetelwinst 

kunt behalen. We kunnen hier als 

VVD nog wat van leren.”

Steun

Niet alleen leren van elkaar, maar 

wederzijdse steun in de EU, is

Democratische expertise gevraagd

W D ’ers die als ambtenaar op ministeries, bij provincies of gemeenten 

werkzaam zijn en specialistische kennis in huis hebben (media, pen

sioen- en landbouwhervorming, privatisering et cetera) die toepasbaar 

is in Oost-Europa/Afrika en een vrijwillige bijdrage willen leveren aan 

de programma’s die het Internationaal Secretariaat organiseert worden 

gevraagd contact op te nemen met het Internationaal Secretariaat. Dat 

kan door een e-mail met relevante info en cv te sturen naar Karin 

Veltman (k.veltman@vvd.nl).

"De EU richt zich erg op democratisering in het 
Midden-Oosten,terwijl in onze buurlanden ook 
dictators heersen."
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belangrijk. “ De hervormingen bin

nen de Europese Unie maken con

tacten met onze Oost-Europese 

partners noodzakelijk, willen we 

een vuist maken tegen grote landen 

als Frankrijk en Duitsland. Kroatië 

wordt lid, Servië ook.Als we nu een 

goede basis leggen in die landen, 

kunnen we daar later veel profijt 

van hebben. Het buitenland wordt 

steeds belangrijker naarmate we

meer bevoegdheden van Nederland 

overhevelen naar Brussel.”

Kuperus geeft aan dat hij het erg 

belangrijk vindt dat met de demo

cratisering in Oost-Europa vooral 

het liberalisme gestimuleerd wordt. 

“Vooralsnog vertegenwoordigen de 

liberalen de kleine stroming in 

Europa, we leggen het af tegen de 

conservatieven en de socialisten. 

Daar moet verandering in komen.”

Conflict en revolutie
Vóór meer Europese betrokken

heid bij Oost-Europa wordt eind 

2004 een congres georganiseerd 

waar alle parlementaire buitenland

en EU-woordvoerders van de libe

ralen, sociaal-democraten en de 

conservatieven worden uitgenodigd 

om te praten over de rol van de 

Europese Unie in conflictgebieden 

in Europa (Moldavië, Kosovo,

Bosnië). “ Onze stelling is: Europa 

houdt zich in verhouding te veel 

bezig met Afghanistan en Irak, te r

wijl we hier om de hoek ook met 

problemen kampen.”

Het Internationaal Secretariaat wil 

ook samen met de nieuwe EU-lan- 

den de democratie verder naar het 

oosten brengen. “ De Europese Unie 

richt zich erg op democratisering in 

het Midden-Oosten, terwijl in onze 

buurlanden ook dictators heersen. 

Kijk naar Wit-Rusland, kijk naar de 

Oekraïne. Landen als Polen en 

Litouwen kunnen hun expertise 

inzetten voor het ontwikkelen van 

democratie in die dictaturen. Ze 

kennen de situatie immers erg goed, 

omdat ze er vlakbij zitten, en ze heb

ben een soortgelijke geschiedenis.” 

“We proberen gezamenlijk een 

strategie te bedenken en uit te voe

ren om het einde van die regimes 

te bespoedigen. De radio en televi

sie in Polen kunnen bijvoorbeeld 

ook worden ontvangen in W it- 

Rusland. We zouden dus kritische 

documentaires kunnen uitzenden, 

zodat bewustwording optreedt. 

Ook kan de EU sancties opleggen. 

Een verslechterende economische 

situatie betekent vaak een impuls 

voor de oppositie. De EU kan 

besluiten geen visa meer te ver

strekken of buitenlandse tegoeden 

te bevriezen. W ij proberen de 

boodschap van de oppositie over te 

brengen in de rest van Europa, in 

de hoop een bijdrage te leveren aan 

het ontstaan van de omstandighe

den waaronder het volk de regimes 

daadwerkelijk omver kan werpen. 

Kortom, er valt de komende jaren 

nog veel te doen.”

Tekst: Lonneke van Eldijk 

Fotog rafie:Hansvan Asch

Internationaal Secretaris

Tom Kuperus is sinds mei 2003 Internationaal Secretaris en hoofdbestuurslid voor de VVD. Zo’n tien jaar gele

den begon hij als vrijwilliger op het Secretariaat, omdat ‘ik een enorme interesse in de wereld heb’. Kuperus 

was altijd al betrokken bij het bevorderen van de democratie en hij verwacht daar als Internationaal Secretaris 

verder invulling aan te kunnen geven. Hij werkte drie jaar op de Balkan als politiek adviseur bij zowel de OVSE 

in Kosovo als bij de NAVO in Macedonië. “ Ik was onder andere betrokken bij het opzetten van een verkie

zingssysteem in Kosovo” , vertelt hij. “We moesten bedenken hoeveel zetels het parlement kreeg, hoe stembil

jetten eruit moesten zien, enzovoort. Het was echt pionieren.” Daarvoor was hij vijf jaar beleidsmedewerker 

Defensie en Buitenlandse Zaken bij de fractie in de Tweede Kamer en raadslid in Leiden. Kuperus coördineert 

het buitenlands beleid van de partij. Hij ontvangt delegaties, onderhoudt contacten met de diverse bewindslie

den, Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs en is het aanspreekpunt voor andere Internationaal 

Secretarissen. Daarnaast is Kuperus lid van de Partijraad van de ELDR, het Uitvoerend Comité van de LI, 

bestuurslid van de LIGN en zit in de Raad van Toezicht van het IMD.
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parodie op het
provincialisme

I  buitenland

Een

Voor de rest van Europa is Zwitserland een oase van stabiliteit en welvaart, maar voor de 

Zwitsers zelf is het politiek en economisch al jaren aan het rommelen. Het Alpenland is nog 

steeds niet helemaal hersteld van de bankschandalen en het bankroet van haar nationale 

luchtvaartmaatschappij. De nationale politiek wordt in toenemende mate gedomineerd door 

een populistische zakenman en zijn xenofobe partijprogramma. Het einde van de Koude 

Oorlog en het einde van de oude zekerheden is de Zwitsers bepaald niet in hun koude kleren 

gaan zitten.

Tekenend voor de spreekwoorde

lijke politieke stabiliteit van Zw it

serland is het feit dat de leiding van 

generaal Henri Dufour maakten de 

liberalen snel en efficiënt een einde 

aan deze poging, waarna de weg vrij 

was om het land twee jaar later

een nieuwe federale enige periode 

van gewelddadige verdeeldheid nog 

geen week duurde en slecht 86 

doden eiste. In 1846 probeerden de 

door conservatieven geregeerde 

kantons de hervormingen van de 

liberalen de nek om te draaien

door een geheim pact met het 

Oostenrijkse keizerrijk te sluiten. 

Onder constitutie te geven die 

sterk leek op die van de Verenigde 

Staten. De kantons kregen een 

grote mate van autonomie en elk 

twee vertegenwoordigers in de

Standerat. D it senaatachtige parle

ment is even belangrijk voor het 

bekrachtigen van een nieuwe wet 

als de Nationalrat, het ‘gewone’ 

parlement. Het korte gewapende 

conflict ging de geschiedenis in als 

de Sonderbundskrieg. Sindsdien 

hebben de Zwitsers zich nog 

slechts met woorden aan elkaar 

vergrepen.

Kleine Luyden

Neutraliteit is een ander sleutel

woord in de Zwitserse politiek. Het 

Alpenland heeft zich in de negen

tiende en de twintigste eeuw buiten 

alle internationale conflicten gehou

den. Hoewel het via zijn banken en 

multinationals (Nestlé, Sandoz) eco

nomisch volledig was ingeschakeld 

in het westerse kapitalistische sys

teem, hield het zich in politiek 

opzicht nog meer op de vlakte dan 

andere neutrale landen, als Zweden 

en Joegoslavië. Zwitserland was 

zelfs geen lid van de Verenigde 

Naties. Daar begon in 1986 dan ook 

de eerste barst in het neutrale 

pantser zichtbaar te worden. Een 

zekere Christoph Blocher richtte 

destijds de Aktion für eine 

Unabhangige und Neutrale Schweiz 

(Auns) op om zich te verzetten 

tegen een eventuele toetreding van 

Zwitserland to t de VN en won het 

referendum. Het was het eerste
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succes in een lange rij. Net als Jörg 

Haider in buurland Oostenrijk, 

slaagde Blocher erin een ingeslapen 

liberale partij met een nationaal- 

conservatief karakter min of meer 

over te nemen en voor zijn eigen 

rechts-populistische doeleinden te 

misbruiken. De Schweizerische 

Volkspartei (SVP) was oorspronke

lijk de partij voor de ‘kleine luyden’ 

-  boeren en andere middenstan

ders in het protestante en Duits

talige deel van het land. De meer

vooruitstrevende liberalen hebben 

zich verenigd in de Freiheitlich 

Demokratische Partei (FDP). Van 

een marginale partij zonder veel 

invloed bouwde Blocher de SVP uit 

to t de grootste van het land.Tijdens 

de laatste nationale verkiezingen 

steeg het aandeel to t 27 procent. In 

2003 moest de samenstelling van de 

regering dan ook voor het eerst 

sinds 1959 gewijzigd worden: de 

SVP ging van één naar twee minis

terposten in de zevenkoppige raad.

Voor elk ander land zou dit een 

onbetekende evolutie zijn, voor 

Zwitserland was het bijna een revo

lutie.

Mentale Alpenpassen

De groei van extreemrechts ging 

ten koste van alle andere traditio

nele partijen: de sociaal-democra- 

ten, de christen-democraten en 

natuurlijk de liberalen. Zwitserland 

vormt in dit opzicht geen uitzonde

ring op de rest van Europa. Blocher 

trekt hetzelfde soort kiezers aan 

als zijn collega’s Haider, De W inter 

en Le Pen en om dezelfde redenen. 

Toch is er in Zwitserland een bij

komende factor van belang.

Sinds het einde van de Koude 

Oorlog kan Zwitserland zich niet 

langer verschuilen achter zijn neu

traliteit en zijn Alpenpassen. De 

aanslepende recessie en economi

sche laagconjunctuur, met als meest 

in het oog springende fenomeen 

het bankroet van luchtvaartmaat-

ting van hun rechten beschouwden. 

Het beeld van de bebaarde jode- 

laars in korte broek die zich hals

starrig tegen de toekenning van het 

vrouwenkiesrecht verzetten, is zelfs 

voor Zwitserland een parodie op 

het provincialisme.Toch is dit beeld 

illustratief voor een politieke 

onderstroom vol rancune tegen de 

‘modernistische fratsen’. De natio- 

naal-conservatief houdt socialisten 

en liberalen evenzeer verantwoor

delijk voor het verstoren van zijn 

idylle. Het is voor hem alsof ze 

Willem Teil zijn appel niet meer 

gunnen. Als de grenzen maar dicht 

waren gebleven, hadden we al die 

ellende van werkloosheid, criminali

teit, buitenshuis werkende vrouwen 

en natuurlijk ‘negers als buren’ 

nooit gehad. In België, Italië of 

Frankrijk redeneert de op extreem

rechts stemmende kiezer natuurlijk 

net zo, maar in Zwitserland kan hij 

ook nog de illusie koesteren dat de 

fysieke grenzen ooit dicht waren.

Zwitserland kan zich fysieken 
mentaal niet blijvend afschermen 
van de rest van Europa.

schappij Swissair, heeft natuurlijk 

alles te maken met de globalisering. 

Ook blijkt de Alpenstaat voor 

steeds meer bedrijven te duur, 

zodat ze uitwijken naar lage lonen 

landen. Veel traditioneel denkende 

Zwitsers vinden die gedwongen 

opening naar de wereld ook in 

andere opzichten bedreigend, net 

zoals ze in de jaren zeventig en 

tachtig de opkomst van het feminis

me en de popcultuur en de komst 

van de gastarbeiders als een aantas-

Vandaar de enorme weerzin tegen 

een lidmaatschap van de VN, de 

NAVO of de EU.

Besmeurde reputatie
De controverse over Zwitserlands 

rol tijdens de Tweede Wereldoorlog 

houdt het land sinds de jaren 

negentig in zijn ban. Enerzijds zijn de 

discussies hierover voor veel 

Zwitsers zeer verhelderend geweest 

om zich bewust te worden van de 

voor- én de nadelen van de veel
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geprezen neutraliteit, anderzijds 

hadden veel ouderen het gevoel dat 

de reputatie van hun land besmeurd 

werd, wat hen nog meer in de 

armen van Blocher en zijn SVP 

dreef. Decennialang luidde de offi

ciële geschiedschrijving dat Zw it

serland een veilige democratische 

haven was midden in het door de 

nazi’s bezette Europa. Bern moest 

weliswaar bepaalde concessies doen 

aan Berlijn om een Duitse bezetting 

te voorkomen, maar ‘im grossen

und ganzen’ had het land zich cor

rect gedragen. Inmiddels is bekend 

hoever die concessies gingen: de 

banken fungeerden als witwasma

chine voor het door de nazi’s gesto

len goud en geld, de industrie lever

de voor de Duitsers essentiële 

onderdelen en instrumenten en 

tienduizenden joden en andere 

vluchtelingen werden aan de grens 

teruggestuurd, een zekere dood 

tegemoet. De kwestie ligt overigens 

niet zo zwart/wit als velen denken.

De mogelijkheid van een Duitse 

bezetting was immers zeer reëel, 

zodat de grens tussen vrijwillig 

gedane en door de machtige noor

derbuur afgedwongen concessies 

zeer moeilijk te trekken is. Voor de 

politieke discussie is echter belang- 

rijker dat het beeld van het correc

te en neutrale Zwitserland definitief 

bezoedeld was. Het feit dat veel 

banken nooit de moeite hadden 

genomen het bestaan van talloze 

slapende rekeningen van joodse, in

zet van zelfstandige boeren en koop

lieden tegen de overheersing van de 

Habsburgers met hun imperiale 

ambities. De federale grondwet, de 

relatief grote verdraagzaamheid tus

sen de diverse taalgroepen en de 

vormen van directe democratie zijn 

stevig verankerd in de politieke tradi

tie. In feite is Zwitserland de belicha

ming van een aantal oerliberale 

principes. Veel duidt er dan ook op 

dat de huidige periode van politieke 

verrechtsing een fenomeen van

Sinds het einde van de Koude 
Oorlog kan Zwitserland zich niet 
langer verschuilen achterzijn 
neutraliteit.

de kampen vermoordde eigenaren, 

in de openbaarheid te brengen, viel 

niet te rijmen met de ethiek van het 

bankgeheim. De discussie leidde niet 

to t een nationaal gewetensonder

zoek, maar to t verdere polarisering. 

Toen socioloog Jean Ziegler in 1997 

zijn studie ‘Die Schweiz, das Gold 

und die Toten’ publiceerde werd hij 

dan ook door (extreem) rechts ver

ketterd als een nestbevuiler en 

door links gehuldigd als een held.

Oerliberale principes
Degenen die Zwitserland willen zien 

als een fascistoïde land, dat nu met 

Blocher ‘fout’ dreigt te worden, 

omdat het dat tijdens de laatste 

wereldoorlog ook was, bezondigen 

zich aan eenzelfde eenzijdig denken 

als de nationaal-conservatieven. De 

middeleeuwse oorsprong van Zwit

serland is juist zeer vrijheidslievend. 

De kantons zijn ontstaan uit het ver-

voorbijgaande aard is. Zwitserland 

kan zich fysiek en mentaal niet blij

vend afschermen van de rest van 

Europa. Ook al slaagt het er, net als 

Noorwegen, in zich nog de nodige 

jaren buiten de EU te houden, de 

economische en culturele banden 

met de overige staten van het conti

nent worden automatisch sterker. 

De kans is groot dat met het aan

zwellen van een nieuwe golf van 

hoogconjunctuur de globalisering- 

perikelen, waarmee het land nu te 

kampen heeft, snel naar de achter

grond zullen verdwijnen. Dan kan 

ook het fenomeen Blocher als een 

plumpudding inzakken. Best mogelijk, 

dat de liberale FDP vervolgens de 

partij wordt die het meest profiteert 

van deze politieke opklaring.

Tekst:Jeroen Kuypers

Fotografie:M et dank aan de Zwitserse

ambassade
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10vragenaan...

Paspoort
Naam: Neelie Kroes 

Leeftijd: 63

Burgerlijke staat: ongehuwd 

Kinderen: een zoon (34) en 

een pleegzoon (35)

Woonplaats: Wassenaar

Carrière in het kort: Kroes studeert 

economie aan de universiteit van 

Rotterdam, waar zij bij haar afstuderen 

wetenschappelijk medewerker wordt. In

1970 wordt ze gemeenteraadslid in 

Rotterdam namens deW D  om later, als 

eerste vrouw, lid te worden van de 

Kamer van Koophandel & Fabrieken. In

1971 neemt Kroes plaats op het pluche 

van de Tweede Kamer en maakt zij car

rière in de landelijke politiek: in 1977 als 

staatssecretaris van Verkeer en 

Waterstaat en van 1982 to t 1989 als 

minister van Verkeer en Waterstaat. 

Hierna vervult zij verschillende commis

sariaten en adviseurschappen bij natio

nale en internationale bedrijven. Van 

1991 tot 1999 is Kroes president van de 

universiteit van Nyenrode. Onlangs is zij 

voorgedragen als eurocommissaris voor 

Nederland. De benoeming gaat per I 

november in en ze krijgt dan de porte

feuille Mededinging.

Luistert graag naar: Cubaanse en 

klassieke muziek, Norah Jones en Mick 

Jagger, afhankelijk van haar stemming. 

Laatst gelezen boek: Een vrouw in 

Berlijn van De Anonieme Schrijfster 

Favoriete vrijetijdsbesteding: als 

de tijd het toelaat: lezen en fietsen naar 

het strand.

Gaat het liefst op vakantie naar:
Scandinavië, en dan vooral Noorwegen, 

en de Verenigde Staten.

Houdt erg van: de natuur.

26  politiek



T ie n  v r a g e n
1. W at gaf voor u persoonlijk de doorslag om de politiek 

in te gaan?

“ Ik ben afgestudeerd als econoom met als specialisatie internationale 

monetaire betrekkingen en ik wilde een baan in het buitenland. Maar 

zoals het vaak ging in die tijd, trouwde ik na mijn studie en zo’n buiten

landse baan zat er niet in. Ik ging werken als wetenschappelijk medewer

ker bij een hoogleraar die zich voornamelijk bezighield met transport en 

logistiek. In die tijd had de Europese Unie - toen nog de Europese 

Gemeenschap - nog maar zes lidstaten. De ontwikkeling van logistiek, 

voor Nederland natuurlijk enorm belangrijk, stond nog aan het begin. 

Op dat terrein verschilde de filosofie van de onderlinge landen enorm. 

Ik had snel door dat in de politiek de piketpalen worden geslagen. Ik ben 

dus niet echt een politiek dier, maar vanuit mijn vakgebied ben ik erin 

gerold. Proberen zo dicht mogelijk bij het vuur te zitten.”

2. Van welke beslissing, die u genomen heeft, 

heeft u achteraf spijt?
“ Dat ik destijds niet meer heb meegewerkt met Eurocontrol (zorgt voor 

de coördinatie van planning, onderzoek, geldinning en luchtverkeersleiding 

voor het hogere luchtruim - red.). Toen zag ik dat niet als de beste optie, 

terwijl ik daar nu anders over denk.”

3. Welke (karakter)eigenschap heeft u niet, 

maar zou u wel willen bezitten en waarom?
“ Meer geduld. Maar terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat je in de politiek 

dan ook een eeuwig leven moet hebben.”

4. W at is uw grootste passie?
“ Ik heb niet zozeer één grote passie. Er zijn wel veel dingen die ik met veel 

plezier doe. Uiteraard mijn werk, er moet toch brood op de plank komen, 

maar ook dingen die ik gewoon leuk vind om te doen en activiteiten die ik 

onderneem waarbij ik wat probeer terug te doen voor de samenleving. Het 

zijn heel verschillende bezigheden, die allemaal heel boeiend zijn. Door mijn 

internationale commissariaten bijvoorbeeld kom ik veel te weten over de ver

schillen in (bedrijfs)cultuur van bedrijven in Amerika, Zweden, Frankrijk, 

Nederland en Engeland. Aan de andere kant staat dan bijvoorbeeld mijn werk 

als voorzitter voor een psychiatrisch ziekenhuis. Daar zie je met hoeveel toe

wijding het personeel zich voor de medemens inzet. Onder welke druk zij dag 

in, dag uit moecen werken. Er wordt veel goed werk gedaan door mensen die 

in de schaduw opereren. Dat soort dingen maken veel indruk op me.”

5. In welke film had u graag de hoofdrol gespeeld en waarom?

“ Ik ga niet zo vaak naar de film, maar ik zag onlangs een fragment uit 

Secrets and Lies van Mike Leigh. Daar werd ik echt door geraakt, dus als ik 

iets moet noemen zou het deze film zijn.”

6. W a t is in uw ogen de betekenis 

van het woord liberaal?

“ Respect hebben voor je medemens 

en je verantwoordelijkheid in de 

samenleving nemen."

7. M et welke persoon zou u een 

gesprek willen aangaan en waar

over zou dit gesprek gaan?
“ Met W im Kayser. Hij presenteerde 

een aantal jaren geleden het program

ma de Schoonheid en de Troost, waar

bij hij fascinerende nationale en inter

nationale gasten ontving. Ik zou hem 

willen vragen wie hij nu in zijn pro

gramma zou willen hebben en wat hij 

nu anders zou doen.”

8. W at is hét maatschappelijke/politieke vraagstuk van de nabije 

toekomst in uw ogen?
“ Integratie. En dan bedoel ik in de Europese samenleving, we zijn allemaal 

Europeanen. Daar moeten we ons van bewust zijn en het niet aan zijn lot 

overlaten. Met alle gevolgen van dien voor de leefomgeving en het onder

wijs. Een smeltkroes van culturen kan een plus zijn, kijk maar naar 

Amsterdam in de 17e eeuw, maar dan moeten mensen wel geïntegreerd 

zijn. De taal spreken en echt kiezen voor hun nieuwe land. Ik ben dan ook 

erg blij met het beleid van minister Verdonk.”

9. W aar heeft u een uitgesproken hekel aan en waarom?
“ Mensen die alles over zich heen laten komen, geen eigen initiatief nemen 

om de situatie te veranderen waarover ze klagen en dat wel zouden kun

nen doen.”

10. W elke droom zou u willen verwezenlijken wanneer u geen 

rekening hoeft te houden m et zaken als tijd, geld of specifieke 

capaciteiten?

"Dat de deelname van vrouwen in de politiek, het openbaar bestuur en het 

bedrijfsleven beter in balans zou zijn. Er zijn op dit moment nog zoveel hin

dernissen.Vrouwen krijgen vaak minder kansen dan mannen. Vreemd, want 

op de universiteiten zitten net zoveel mannen als vrouwen, dus aan het 

opleidingniveau ligt het niet. Uiteraard spelen vrouwen hier zelf een rol in. 

Zij moeten het zelf ook willen.”

TekstM oniquevanD iessen 

Fotografie: Hans van Asch
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Het heilige H-woord
Dit voorjaar drukte de Nederlandse Vereniging van Banken 

de politieke partijen op het hart geen kortetermijnspelletjes 

meer te spelen met de aftrekbaarheid van de hypotheekren

te. In plaats daarvan zou Den Haag een langetermijnvisie 

moeten ontwikkelen, zodat de huizenbezitter de komende 

decennia weet waar hij fiscaal aan toe is. Minister van 

Financiën Zalm is tot nog toe niet op dit verzoek ingegaan 

en beschouwt het voorstel van de NVB als de zoveelste 

oprisping van een eindeloze discussie. "Er is altijd wel 

iemand die erover begint."

De aftrekbaarheid van de hypotheekrente is voor veel Nederlanders geen 

fiscaal extraatje, maar bittere noodzaak. Vandaar dat politici van alle grote 

partijen steevast nerveus worden wanneer iemand die aftrekbaarheid ter 

discussie dreigt te stellen. En terecht, meent Dolf Collee, voorzitter van de

NVB, want de economische impact van een daadwerkelijke gedeeltelijke of 

volledig afschaffing op het consumentenvertrouwen zou enorm zijn.

250 miljard euro

Collee: “ De Nederlandse hypotheekverstrekkers hebben in totaal tweehon- 

derdvijftig miljard euro uitstaan. Daarmee heeft Nederland zo ongeveer de 

hoogste hypotheekschuld per inwoner van Europa. Het huizenbezit is in 

totaal zevenhonderd miljard euro waard. Dat betekent dat onroerend goed 

voor veel Nederlanders het belangrijkste vermogen vormt. Sterker nog; vol

gens de Nederlandse Bank vormde de sterke stijging van de huizenprijzen 

zelfs de grootste motor achter de groei van onze economie in de jaren 

negentig. Onzekerheid over de financierbaarheid van hun woningen maakt 

de consumenten onrustig, met als gevolg dat ze meer gaan sparen en min

der nieuwe huizen kopen. Dat zou kunnen leiden to t een overaanbod en 

dus to t een daling van de huizenprijzen, zoals we dat aan het eind van de 

jaren zeventig hebben gezien.Tot nog toe is een scherpe daling van de huizen

prijzen uitgebleven en is er eerder sprake geweest van een stabilisering. Dat
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is mede te danken geweest aan de historisch lage rente. Ooit gaat die ech

ter omhoog en wat dan? Een stijging van twee procent zal al leiden to t een 

extra aftrek van vijf miljard euro. Kan en zal de overheid dat blijven bekos

tigen? Iedereen heeft er dus alle belang bij, dat de huizenmarkt zich op een 

stabiele manier blijft ontwikkelen en voor die stabiliteit is zekerheid nodig. 

Daarom hebben wij als Vereniging van Nederlandse Banken gezegd: stop 

met het kortetermijndenken en zorg voor een breed gedragen langeter- 

mijnvisie op de fiscale behandeling van het eigen huis. Dat was alles.”

Geen belastingsubsidie

Volgens Gerrit Zalm is het verkeerd de aftrekbaarheid van de hypotheek

rente als een kostenpost voor de schatkist te beschouwen.

“Wat zijn kosten? We hebben sinds jaar en dag een bijtelpost bij eigen huis

bezit: het huurwaardeforfait. Daar staat tegenover dat je de financiering van 

de aankoop van de woning kunt aftrekken in de vorm van de hypotheek

rente. W ij beschouwen dat toch als een onderdeel van het gewone fiscale 

regime. Zo mag je bijvoorbeeld ook de pensioenpremie voor je oude dag 

aftrekken. De nypotheekrente-aftrek maakt deel uit van wat wij de primaire 

heffingsstructuur noemen. Deze aftrek wordt niet gezien als een belasting

subsidie, hoewel sommigen in de Tweede Kamer het wel op die lijst zouden 

willen zien.”

Met de hypotheekrenteaftrek wordt het eigen woningbezit bevorderd. 

Zalm: “ Het eigen-woningbezit heeft een maatschappelijk belang. Ik vind het 

ook een typisch liberaal beginsel: mensen zorgen voor hun eigen bezit, zij

werken er voor en het hebben van een eigen woning is ook een stimulans 

om zich verantwoordelijk te gedragen.”

Bovendien heeft Den Haag de afgelopen jaren de aftrek wel degelijk aan 

banden gelegd, meent Zalm: “ In de allereerste plaats is de rente voor de 

bekostiging van andere doeleinden dan een huis niet langer aftrekbaar. In de 

tweede plaats word je geacht na dertig jaar de hypotheek te hebben afge

lost. Daarna is de rente niet langer aftrekbaar.Ten derde kunnen mensen die 

van het ene naar het andere huis gaan de hypotheek nog slechts ophogen 

to t het bedrag dat het nieuwe huis méér kost dan het oude. De overwaarde 

van de oude woning moet dus in de nieuwe worden gestoken. Met deze 

maatregel hebben we de route van kunstjes en trucjes, het oneigenlijk 

gebruik van de hypotheek, afgesneden.”

Huurwaardeforfait afschaffen
Collee erkent dat deze aanpassingen een positief effect hebben gehad, maar 

betwijfelt of ze in staat zullen zijn de enorme omvang van de totale hypo-

"Ikben doorgeen enkel EU-land 
aangesproken op onze hypotheek
renteaftrek. Dat zij n fa beis."
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beleid

"Onzekerheid over de financierbaar 
heid van hun woningen maakt de 
consumenten onrustig."

theekschuld substantieel te beïnvloeden. “ Het zijn vooral de botenbouwers 

die last hebben van deze maatregelen. Er zijn andere manieren, zoals het 

verlagen van de onroerend zaak belasting en de overdrachtsbelasting, om 

de consument te compenseren voor een vergaander beperking van de 

aftrekbaarheid van de hypotheekrente.”

Ten tijde van het eerste paarse kabinet lanceerde staatssecretaris Willem 

Vermeend een op het oog uitstekend voorstel daartoe: schaf het huur- 

waardeforfait af en beperk de hypotheekrenteaftrek to t zeventig procent.

Netto zou de huizenbezitter er geen cent op achteruit gaan, maar het psy

chologische signaal zou een belangrijke rem zetten op excessief lenen.Toch 

is het voorstel nooit in praktijk gebracht. “ Destijds waren we diverse 

mogelijkheden to t belastingvereenvoudiging aan het inventariseren” , aldus 

Gerrit Zalm.“ Het was dus meer een technisch onderwerp dan een beleids

stuk en het is niet to t beleid van enig kabinet geworden. Ik heb daar ook 

nooit iets in gezien. Wat we nu hebben gedaan is beter. Als een hypotheek 

eenmaal is afgelost, hoeft er geen huurwaardeforfait meer te worden 

betaald. Wie geen aftrekpost meer heeft, krijgt dus ook geen bijtelpost 

meer.Vooral voor veel ouderen een plezierige maatregel.”

Fabels
Naast de financiële noodzaak de aftrekbaarheid van de hypotheekrente te 

beperken is er wellicht ook een juridische. “We zijn hiermee in Europa 

toch een buitenbeentje, in ieder geval in de mate waarin we de rente 

aftrekbaar hebben gemaakt” , aldus Dolf Collee. “ Het is dus maar de vraag

hoelang Brussel deze regeling nog zal tolereren. Ook 

dat dienen we in het achterhoofd te houden bij het for

muleren van een langetermijnvisie.”

Volgens Gerrit Zalm is de kans dat de Europese Unie 

zal aandringen op afschaffen in verband met het harmo

niseren van fiscaliteiten echter zo goed als nul. “ Europa 

bemoeit zich niet met de inkomstenbelasting. Daarin 

zijn we geheel vrij. Directe belastingen worden natio

naal bepaald. Ik ben ook door geen enkel EU-land aan

gesproken op onze hypotheekrenteaftrek. Dat zijn 

fabels.”

Hapsnap maatregelen
De minister van Financiën kan de zorgen van de 

Nederlandse Vereniging van Banken dus niet delen. 

Zalm: “ Ik heb het voorstel van de NVB niet opgevat als 

zouden de banken voor de geleidelijke afschaffing van de 

hypotheekrenteaftrek zijn. Eerder in de vorm van: als 

er ooit een politieke meerderheid voor zou komen, 

moet het wel heel zorgvuldig gebeuren. Dat lijkt me 

meer een soort voorbereiding op de oorlog: mocht er 

ooit iemand beginnen, dan moeten we er wel op voor

bereid zijn.” Maar volgens Dolf Collee blijft de bezorgdheid van de NVB 

over de toekomstige financierbaarheid van de torenhoge Nederlandse 

hypotheekschuld als een huis overeind staan. “ Omdat we wat onwennig 

waren in de omgang met de media hebben we ons dit voorjaar een beetje 

door de journalisten op sleeptouw laten nemen. Daardoor is ons verhaal 

te veel doorspekt geraakt met manieren hoe je de hypotheekrenteaftrek 

zeer geleidelijk zou kunnen beperken, terwijl de kern nu juist is: stop met 

al die hapsnap kortetermijnmaatregelen en biedt de huizenbezitter fiscale 

zekerheid op lange termijn. De mogelijke gevolgen van de renteontwikke

ling en de onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod zijn al bedr

eigend genoeg voor de stabiliteit van de huizenmarkt. Daarom vinden wij 

dat politici niet langer allerlei proefballonnetjes mogen oplaten en dienen 

te streven naar een brede consensus. Die bereik je niet door elke discus

sie waarin het heilige H-woord valt krampachtig uit de weg te gaan. 

Integendeel, juist door eindelijk te bepalen wat er niet alleen de komende 

jaren, maar ook het komend decennium met de hypotheekrenteaftrek 

moet gebeuren, schep je duidelijkheid en zekerheid en daarmee is iedereen 

gebaat: de economie, de huizenbezitter en niet in de laatste plaats de over

heid zelf.”

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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'We moeten een voorbeèl

nemen aan de SP'
 ̂ •

De VVD heeft al een poos vernieuwingskoorts. De auditcommissie onder leiding van Henry ?ï j

Meijdam moet gaan toezien op hoe die vernieuwing wordt vormgegeven. "We willen meer 

contact met onze achterban. De manier waarop de SP dat doet, zou ook voor de VVD heel goed 

kunnen werken."

Henry Meijdam



“ De verkiezingen van de laatste 

jaren hebben ons laten zien dat de 

kiezer ons niet altijd gunstig gezind 

is” , stelt Henry Meijdam, voorzit

ter van de auditcommissie eufe

mistisch vast. “ De VVD is een 

bestuurderspartij geworden die 

óver mensen beslist in plaats van 

mét hen. Er is dus verandering 

nodig en de auditcommissie gaat 

daar bij helpen.”

Gewone mensen zijn een stuk min

der bereid zich te organiseren in 

verenigingsverband. “ Dat is niet 

alleen bij de W D  zo, dat doet zich 

breed voor” , aldus Meijdam. “Vroe

ger waren er natuurlijk maatschap

pelijke problemen die schreeuwden 

om een georganiseerde aanpak en 

dat kon het best in partijverband. 

Nu zijn er niet meer zulke breed 

levende, maatschappelijke proble

men, maar nog zijn er genoeg zaken 

waarvoor de inzet van de politiek 

noodzakelijk is.”

Verplichte nummers

De VVD staat niet langer midden in 

de samenleving. “ De gemiddelde 

leeftijd van WD-leden is 57. Dat is 

nauwelijks een afspiegeling van de 

samenleving te noemen. Daarnaast 

hebben we geconstateerd dat veel 

WD-afdelingen alleen de verplichte 

nummers, zoals ledenvergaderin

gen, afwerken en verder niets orga

niseren. Veel leden betalen alleen 

contributie aan de partij en daar

mee houdt hun betrokkenheid op” , 

somt Meijdam op.

De VVD werd ooit opgericht uit 

maatschappelijke onvrede en de wil 

om de maatschappij te veranderen. 

Dat zou weer moeten terugkeren, 

vindt Meijdam, en met hem de par

tij. Niet voor niets zijn al verschil

lende vernieuwingideeën aangedra

gen. De auditcommissie gaat dan 

ook in eerste instantie niet zelf 

nieuwe ideeën formuleren of ver

nieuwingsactiviteiten organiseren. 

Zij kijken hoe de vernieuwing con

creet wordt vormgegeven bij de 

diverse afdelingen van de partij, om 

de resultaten als voorbeeld voor 

de rest van de partij te laten zien, 

en de partij in haar vernieuwings

activiteiten te ondersteunen.

“We moeten niet alleen in ons 

eigen clubje met elkaar praten, we 

moeten naar buiten treden” , aldus 

Meijdam. “ Een partij als de SP doet 

dat heel goed, daar zouden we op 

dit gebied een voorbeeld aan kun

nen nemen. Natuurlijk ben ik het 

inhoudelijk niet met de socialisten 

eens, maar hun manier van omgaan 

met de achterban zou ook heel 

goed voor ons kunnen werken. We 

moeten de conflicten en problemen 

in de samenleving opzoeken. 

Discussiëren met leden, maar ook 

met niet-leden. Daaruit vloeien 

weer ideeën voort voor het bedrij

ven van politiek.”

Breed gedragen

“ Het liberale gedachtegoed wordt 

breed gedragen. Maar veel mensen 

realiseren zich niet dat er voor hun 

liberale denkwijze een partij is waar 

ze daarmee terechtkunnen. De W D  

zet liberale gedachten om in poli

tiek.”  Meijdam stelt dat de VVD 

weer een partij moet worden waar 

mensen hun mening kwijt kunnen 

en waar vervolgens ook iets met 

die mening gebeurt.“ De partij moet 

niet klakkeloos overnemen wat jan 

en alleman roept, maar aan de hand 

van de mening van leden kan wel 

een beleid worden uitgestippeld. De 

brandhaarden in de samenleving 

moeten ook -  en vooral -  binnen 

de partij behandeld worden.”

Bij zo’n brandhaard denkt Meijdam 

bijvoorbeeld aan werkgelegenheid. 

“ Er wordt gesproken over verlen

ging van de werkweek, over de 

pensioenvoorziening... Dat zijn 

zaken die mensen heel direct raken. 

Daarover willen we dus ook praten 

met die mensen, in plaats van dat 

we op eigen houtje een verkiezings

programma samenstellen aan de 

hand waarvan mensen vervolgens 

hun stem kunnen uitbrengen. Door 

te praten weten we veel beter wat 

er leeft bij onze achterban.” De 

ideeën- en debatpartij dus.

Inzicht
Er zijn verschillende vernieuwings- 

ideeën geformuleerd. Zo wordt er

onder meer gesproken over een 

nieuwe vorm van lidmaatschap. 

“ Denk bijvoorbeeld aan lidmaat

schap van een bepaald discussief

orum en daarmee een tijdelijk lid

maatschap” , zegt Meijdam. Het is de 

bedoeling dat de afdelingen vooral 

meer contact gaan zoeken met hun 

achterban, op wat voor manier dan 

ook. De auditcommissie probeert 

inzicht te verschaffen in waar de 

vernieuwing al goed draait en waar 

nog verbeterslagen kunnen worden 

gemaakt. “ Daar kan de rest van de 

partij van leren. Ik stel me zo voor 

dat de auditcommissie basisdraai

boeken maakt voor evenementen, 

die door elke afdeling kunnen wor

den toegepast. Goede én slechte 

voorbeelden van vernieuwing zou

den we op een website kunnen 

publiceren.”

De komende tijd houdt de audit

commissie zich voornamelijk bezig 

met het verzamelen van informatie. 

De zeven leden van de commissie 

bezoeken afdelingen, ondercentrales, 

kamercentrales en individuele leden 

om een beeld te krijgen van de ver

nieuwing binnen de VVD. “ In de 

november vergaderen we over ons 

plan van aanpak. Dan wordt duidelijk 

hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

de VVD weer een partij wordt die 

midden in de samenleving staat.”

Tekst:Lonneke van Eldijk 

Fotog rafie: Ha ns va n Asch

"We moeten niet alleen in ons eigen clubje met elkaar 
praten, we moeten naar buiten treden."
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maatschappij

Weg met de eilandmentaliteit -

maa hoe?
Ondanks alle nieuwe wetten en reorganisaties blijven er nog geregeld misstanden optreden in 

de Jeugdzorg. De liberalen wijten deze vooral aan de hardnekkigheid waarmee het ambtelijk 

denken alle veranderingen blijft overleven. Fractiewoordvoerder Fadime Örgü pleit daarom 

onder meer voor veel meer transparantie en samenwerking tussen de diverse instanties en 

zelfs departementen die bij jeugdzaken betrokken zijn. Andrée van Es, branchevoorzitter van 

GGZ Nederland, is niet tegen (nog) meer 'ontschotting', maar wijst erop dat de praktijk com

plexer is dan politici denken en met een organogram alleen niet te veranderen valt.

De incidenten die de media halen hebben meestal betrekking op jongeren 

die bij voortduring van het rechte pad afwijken en die daar, met wat meer 

aandacht van de begeleidende instanties, waarschijnlijk zouden zijn opge

bleven. “ Het gaat soms mis omdat zulke jongeren te vroeg worden losgela

ten” , zegt Fadime Örgü, lid van de Tweede Kamer-fractie van de VVD en 

daar onder meer belast met jeugdzaken. "We moeten niet alleen zorgen 

dat ze hun schoolopleiding afmaken, maar ook voor werk na de school en 

voor huisvesting. Alles moet erop gericht zijn te voorkomen dat ze weer 

terugkeren naar hun oude wijk en hun oude vriendjes, omdat ze daar 

onvermijdelijk de draad van hun oude levenspatroon weer zullen oppak

ken. Om mislukkingen te voorkomen zullen de instanties ook alerter moe

ten zijn en intensiever samenwerken. Een leerling die vaak spijbelt, is méér 

dan alleen een spijbelaar. Dat wegblijven uit de les is een symptoom van 

andere problemen. Hoe eerder je die signaleert, hoe groter de kans dat je 

ze kunt oplossen vóór ze uit de hand lopen.”

Geen gesloten bolwerk

Van Es deelt Örgüs zorg. ‘je  ziet inderdaad nog te vaak, dat bijvoorbeeld 

een vroedvrouw signaleert dat er iets aan de hand is in een gezin, maar dat 

niet meldt, omdat dit strikt genomen niet to t haar taak behoort. Die ver

kokering tussen jeugdzorg, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs is er 

helaas nog steeds en ze dient te verdwijnen.Toch moeten we ons ook niet 

te veel door incidenten laten leiden en apocalyptisch gaan denken. In meer 

dan negentig procent van de gezinnen gaat alles namelijk goed. Je kunt ook 

te ver gaan en de autonomie van de ouders aantasten. Daarmee doe je dan 

misschien meer kwaad dan goed. Bovendien kan en mag de staat de rol van

opvoeder niet overnemen van het 

gezin. Zelfs in Israël zijn opvattingen 

over collectieve opvoeding inmiddels 

sterk op de terugtocht. Dat neemt 

echter niet weg, dat het gezin geen 

gesloten bolwerk mag vormen. Dat is 

een ideale situatie voor het ontstaan 

en voortduren van bijvoorbeeld kin

dermishandeling. Mij lijkt daarom de 

school de plek bij uitstek waar de ontwikkeling van jongeren nauwletten

der in de gaten kan worden gehouden. Daar betreedt het kind immers ook 

voor het eerst het publiek domein. Bovendien sluiten sommige ontwikke

lingen in het onderwijs, zoals die naar de Brede School met naschoolse 

opvang, daar perfect bij aan.”

"De verschillende instanties vormen eilandjes. 
Daardoor worden jongeren vaakvan het kastje 
naarde muur gestuurd."
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Operatie Jeugd

Natuurlijk is er de afgelopen jaren 

vooruitgang geboekt bij het ontwik

kelen van een meer integrale visie 

en aanpak in de jeugdzorg. Örgü: 

"Toen ik in 1998 in de Kamer 

kwam leek het wel of de VVD de 

enige partij was die interesse had in 

dergelijke projecten. Vier jaar later 

zijn de linkse partijen het idee van 

de integrale aanpak gaan omarmen, 

waarbij de toenmalige fractievoor

zitter van de PvdA, Melkert, soms 

deed alsof het allemaal uit zijn eigen 

koker kwam. Desondanks ben ik de 

eerste om toe te geven dat de 

bestaande projecten niet zaligma

kend zijn en dat we nog een lange 

weg hebben af te leggen. Sinds de 

nieuwe Wet op de Jeugdzorg zijn tal 

van instanties verplicht met elkaar 

samen te werken. Toch komt er in 

de praktijk te weinig terecht van 

die interdisciplinaire aanpak en blij

ven de instanties eilandjes vormen. 

Daardoor worden jongeren nog 

vaak van het kastje naar de muur 

gestuurd en blijven er bijvoorbeeld 

wachtlijsten bestaan voor de drin

gende opvang en behandeling in 

speciale inrichtingen. Je ziet die 

eilandmentaliteit echter vooral naar 

voren komen als het op het nemen 

van verantwoordelijkheid aankomt. 

Dan speelt die angst op elk niveau. 

Toen eerder dit jaar op het Haagse 

Terra-college een leerling de con

rector doodschoot vond geen 

enkel departement het nodig met 

de vinger naar zichzelf te wijzen. 

Staatssecretaris Ross kwam zelfs 

niet eens in beeld.”

Ambtelijke moed

Ambtelijke molens malen langzaam. 

De ambtelijke denkraderen vormen 

daarop blijkbaar geen uitzondering.
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maatschappij

Volgens Fadime Örgü zijn veel betrokkenen bang voor kritiek, omdat dit 

zou kunnen impliceren dat er op subsidies wordt gekort en er dus indirect 

ook posities worden bedreigd. “ De politiek moet een lans breken voor 

ambtelijke moed. W ij moeten ervoor zorgen, dat iedere betrokkene in de 

Jeugdzorg het lef krijgt zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Als we wil

len weten wie waarvoor verantwoordelijk is moeten we er echter eerst 

achterkomen hoeveel elk departement aan jeugdzaken besteedt. We heb

ben er al voor gezorgd, dat alles dat op jeugdzaken betrekking heeft in de 

fractie gecoördineerd is. Dat geldt voor ons van de VVD, maar ook voor de 

collega’s van het CDA en de PvdA. Onder het motto Operatie Jeugd heb

ben we nu duidelijkheid geëist van de departementen, want de verkokering 

en eilandvorming gaat natuurlijk to t op het hoogste niveau. En als er door 

het kabinet wordt besloten honderd miljoen te bezuinigen op het 

achterstandenbeleid, vind ik dat we ons engagement voor een beter jeugd

beleid ook dan waar moeten maken en elders op de begroting geld moe

ten vinden om die bezuiniging teniet te doen.”

Ontschottingsoperaties
Een aparte staatssecretaris voor Jeugdzaken lijkt Andrée van Es een goede 

gedachte. "Een meer integrale aanpak van het jeugdbeleid is welkom en zou 

waarschijnlijk zeker op het lokale vlak een heilzaam effect hebben. Daar 

komt men bij het formuleren van beleid immers niet zelden nauwelijks ver

der dan het openstellen van weer een hangplek. Meer samenwerking tussen 

de verschillende instanties lijkt mij ook wenselijk en ik moet zeggen, dat de 

GGZ al hard werkt aan het aanbieden van zogenaamde ketenzorg.Toch is 

voorzichtigheid op zijn plaats, omdat de terughoudendheid bij sommige 

beroepsgroepen groot is. De kinderpsychiatrie bijvoorbeeld is al eerder

“De politiek moet een lans 
breken voor ambtelijke moed."

betrokken geweest bij ‘ontschottingoperaties’. Dat gaf deze experts de 

indruk, dat hun specifieke kennis en ervaring door anderen niet genoeg naar 

waarde werden geschat. Ze voelden zich soms gepasseerd door mensen die 

niet over de vereiste medische achtergrond beschikten. Dat heeft destijds 

veel schade aangericht. Ik heb ook zo mijn bedenkingen bij een te ver door

gedreven één loket- gedachte. Doordat er te vaak moest worden verwezen 

en er te veel anonimiteit en dus afstand in het contact was, duurde het 

paradoxaal genoeg juist veel langer eer men de juiste expert gevonden had, 

dan wanneer de traditionele weg via de huisarts bewandeld was geweest. 

Die huisarts kan wat mij betreft daarom beter de eerst aangewezen ver

trouwenspersoon blijven.

Ik pleit dus niet tégen het verder doorbreken van de verkokering, maar 

waarschuw wel voor te hoog gespannen verwachtingen. Ik ben zelf jarenlang 

Kamerlid geweest en weet daarom uit eigen ervaring hoezeer politici in 

bestuurlijke termen denken. Met een nieuw organogram en een andere ver

deling van het geld alleen verander je de werkelijkheid nog niet, ook niet die 

van de Jeugdzorg.”

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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achtergrond

Het taboe op deals 
met criminelen

De laatste jaren wordt Amsterdam geregeld opgeschrikt door een liquidatie in het criminele 

milieu. Soms worden daarbij ook onschuldige voorbijgangers getroffen. De moorden op klaar

lichte dag geven de hoofdstad een kwalijke reputatie, maar komen niet als een donderslag bij 

heldere hemel. De liquidaties zelf zijn een uitvloeisel van de bendevorming in de jaren tachtig. 

De kennelijke onmacht van de politie om ze op te lossen en een halt toe te roepen, lijken een 

gevolg van de IRT-affaire uit de jaren negentig.

Niet alleen d.e wet heeft een lange arm, 

ook sommige maffiabazen lijken over 

een dergelijk tentakel te beschikken. 

Hoewel Klaas Bruinsma al dertien jaar 

dood is,blijkt hij nog altijd in staat repu

taties te doen wankelen en haat en nijd 

te zaaien onder zijn criminele erfgena

men.“Als ik zie wie er de laatste jaren 

zijn geliquideerd, moet ik constateren 

dat dit stuk voor stuk mannen zijn uit de 

entourage van Bruinsma, die via allerlei 

draadjes nog met hem en met elkaar 

verbonden zijn” ,zegt Bart Middelburg. 

“ De georganiseerde misdaad wordt 

nog steeds gedomineerd door dezelfde 

generatie als vijfentwintig jaar geleden. 

Sommige vetes die nu worden uitge

vochten, dateren dan ook al van vele 

jaren terug.”

Maffia-achtige proporties

Bart Middelburg is al ruim twintig jaar 

misdaadverslaggever bij Het Parool.AI 

vanaf zijn debuut uit 1988, De Maffia in 

Amsterdam, maar vooral sinds zijn 

ophefmakende biografie van Klaas

Bruinsma uit 1992, De Dominee,geldt 

hij als één van Nederlands beste mis

daadjournalisten. In zijn boeken paart 

hij een aangename stijl en een grote 

leesbaarheid aan een enorme degelijk

heid. Vernieuwend was hij ook, want 

toen Middelburg eind jaren tachtig als 

eerste schreef dat de Nederlandse 

georganiseerde misdaad het amateu

ristische niveau had overschreden en 

maffia-achtige proporties begon aan te 

nemen, werd hij aanvankelijk niet 

geloofd.“ In de jaren tachtig hebben wij 

in Nederland hetzelfde proces doorge

maakt als de Verenigde Staten in de 

jaren twintig. Mede onder druk van de 

politiek -  denk aan de commissie 

Roethof -  bepaalde justitie dat hard

drugs het grote probleem vormden. De 

politie moest zich concentreren op het 

aanpakken van straatjunks die fietsen 

stalen en auto’s openbraken, want dat 

was waar de burger last van had. 

Intussen liet men de handel in softdrugs 

min of meer ongemoeid. Dankzij die 

aanpak konden leveranciers van cof

feeshops, zoals Bruinsma en de 

Hakkelaar, hun zaken laten floreren. 

Hun tot dan toe onbetekenende groep

jes groeiden uit to t professionele mis

daadsyndicaten. Omzetten bedroegen 

op den duur tientallen miljoenen gul

dens per jaar en hun grootste probleem 

werd niet langer het verkrijgen van het 

geld, maar het witwassen ervan. En de 

overheid wist van niets. In hetzelfde jaar 

dat Bruinsma’s vermogen naar schat

ting zo’n honderd miljoen bedroeg, 

regelden zijn belastingadviseurs nog 

een schikking met de fiscus voor een 

armzalige ton. Dat justitie to t die tijd 

geen flauw vermoeden had van de ware 

omvang van de georganiseerde mis

daad was begrijpelijk, want elk delict 

kwam bij een aparte afdeling binnen. 

Niemand had echt overzicht. Pas toen 

een zekere Sietsma het fenomeen mis

daadanalyse introduceerde, werden al 

die kaartenbakken naast elkaar gelegd 

en sprongen de talloze dwarsverban

den in het oog.Op dat moment is men 

zich werkelijk rot geschrokken.”

Geen Siciliaanse toestanden
Volgens Middelburg heeft men in de 

erkenning van het fenomeen echter 

evenzeer overdreven als in de ontken

ning ervan. “ Er werd gewaarschuwd 

voor Amerikaanse en Siciliaanse toe

standen, maar zo erg is het bij ons nooit 

geweest. Het was echter wel een feit, 

dat de gewone politiekorpsen niet
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waren toegerust voor de bestrijding van 

dit soort misdaad. Onder het minister

schap van Korthals-Altes werd een 

aantal gespecialiseerde interregionale 

teams, de zogeheten IRT's, opgericht. 

Halverwege de jaren negentig,tijdens de 

IRT-affaire,is gebleken hoe vér de politie 

vervolgens is gegaan in het samenwer

ken met informanten uit het drugs

milieu om die syndicaten maar opgerold 

te krijgen. In plaats van afzonderlijke 

criminelen op afzonderlijke feiten ver

oordeeld te krijgen, wachtte men liever 

tot er voldoende bewijs verzameld was 

om de hele bende tegelijk voor tien of 

twintig jaar achter de tralies te krijgen. 

Die aanpak leidde onder meer tot een 

jarenlang niets opleverend onderzoek 

naar de Bruinsmagroep. Waarom het 

niets opleverde, bleek toen men bij een 

inval in de woning van één van de ver

dachten een lijst vond met alle kente

kens van alle observatiewagens. Het 

leidde to t een even frustrerend onder

zoek naar het syndicaat van zijn opvol

gers. Met toestemming van justitie is 

destijds in totaal een driehonderddui

zend kilo softdrugs via Nederlandse 

havens over Europa gedistribueerd. 

Toen mijn collega Kurt van Es en ik in 

1994 ons boek Operatie Delta publi

ceerden, meenden we nog dat het 

om slechts vijftienduizend kilo ging. 

Aanvankelijk dirigeerde het IRT de 

informant, uiteindelijk manipuleerde de 

informant het IRT. De onthullingen 

daarover door de commissie Van Traa 

hebben een nieuwe schokgolf door het 

politie- en justitieapparaat doen gaan en 

een tweede overdreven reactie veroor- 

zaaktVanaf dat moment waren zo onge

veer alle deals met criminelen uit den 

boze. Bovendien is de politiewereld nog 

jarenlang in de ban geweest van steeds

weer opduikende, maar op geen enkel 

concreet bewijs gebaseerde aantijgin

gen van corruptie in het Amsterdamse 

corps. Het gevolg van dat alles is dat veel 

zware jongens die bang zijn voor hun 

hachje en die eigenlijk graag naar de 

politie zouden willen stappen om met 

hun kennis van het milieu uit te pakken 

in ruil voor bescherming, tegenwoordig 

geen kant uit kunnen.”

Zenuwenoorlog
De reeks liquidaties waarvan Amster

dam het toneel is geweest, wordt dus in 

zekere zin ook gaande gehouden door 

het feit dat het voor een zware crimi

neel weinig aantrekkelijk is naar justitie 

te stappen. Door het taboe op deals kan 

de officier van justitie hem immers 

weinig bieden, behalve een lange gevan

genisstraf. Criminelen moeten zich dus 

maar zo goed en zo kwaad als het gaat

zien te verdedigen of zelf in de aanval 

gaan. Dat doen ze dan ook.

“ Een enkele moord is een afrekening 

tussen bendes van buiten Nederland, 

zoals een recente aanslag op de 

Dam waarbij een Bulgaarse maffiabaas 

een concurrent liet elimineren” , zegt 

Middelburg.“Alle andere lijken afreke

ningen tussen leden van de diverse 

Nederlandse hasjnetwerken. Het is een 

ware zenuwenoorlog tussen de erf

genamen van Bruinsma, waarbij degene 

die de liquidatie uitvoert vaak niet eens 

weet wie de opdrachtgever is. Het 

zogeheten principe van de ‘pizzaboy’, 

waarbij de bezorger van de pizza zelf 

geen contact heeft gehad met degene 

die de pizza besteld heeft. Die bedrijfs

matige aanpak van de liquidaties, waar

van Bruinsma overigens de eerste 

Nederlandse exponent was, en het 

stilzwijgen van de betrokkenen tegen

over justitie maken het voor de politie 

ook zo moeilijk.zoniet onmogelijk deze 

moorden op te lossen.Tot nog toe is 

namelijk nog geen enkele opdrachtge

ver achter de tralies beland. Natuurlijk 

liggen rechercheurs er niet echt 

wakkervan dat zware criminelen elkaar 

naar de andere wereld helpen, maar de 

liquidaties vergen soms ook onschul

dige slachtoffers. Dat laatste én het feit, 

dat nog geen enkele van de moorden 

werkelijk is opgelost is natuurlijk aller

minst bevorderlijk voor het imago van 

Amsterdam. Tenzij Den Haag justitie 

toestaat op een minder verkrampte 

manier deals met criminelen te sluiten, 

vrees ik echter dat we zullen moeten 

wachten to t de huidige generatie 

drugshandelaren met pensioen gaat of 

letterlijk is uitgemoord eer aan deze 

golf van liquidaties een einde komt.”

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie:Hansvan Asch
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Stef Blok

De Vijf van Stef. Vijf ondubbelzinnige 

voorstellen die het kabinet moeten 

aansporen om nog meer werk te 

maken van werk voor iedereen. Vijf 

suggesties die door Stef Blok begin 

juni aan het kabinet zijn gepresen- 

teerd.Vandaar De Vijf van Stef. Maar 

Blok wijst er bescheiden op dat hij 

weliswaar de handvol voorstellen 

voor het voetlicht heeft gebracht, 

maar dat ze niet door hem -  en 

zelfs niet eens speciaal voor dit 

werkgelegenheidsdebat -  bedacht 

zijn. “Al deze vijf punten hadden we 

op andere momenten al een keer 

uitgesproken Het idee om tijdelijke 

loonschalen te creëren tussen de 

bijstand en het miniumumloon is al 

eens geopperd door Frans 

Weekers. Henk Kamp heeft al eens 

voorgesteld om CAO’s zonder een 

loonschaal op minimumniveau niet 

langer algemeen verbindend te ver

klaren. Het versimpelen van het 

ontslagrecht stond reeds in ons 

verkiezingsprogramma. Geen nieu

we voorstellen dus, maar wel goed 

om, als er dan een debat plaats

vindt, alle ideeën nog eens op een 

rijtje te zetten. Dat is heel zinvol en 

effectief gebleken.”

Elke maand komen er dertienduizend werklozen bij. Weer dertienduizend mensen die nood

gedwongen langs de kant komen te staan. De werkloosheid in ons land baart steeds meer zor

gen. In het werkgelegenheidsdebat dat de Tweede Kamer begin juni met premier Jan Peter 

Balkenende voerde, kwam VVD-woordvoerder Stef Blok met vijf concrete voorstellen om de 

onrustbarende groei van de werkloosheid aan te pakken. Voorstellen die de arbeidsmarkt 

moeten flexibiliseren en meer mensen aan het werk moeten krijgen: De Vijf van Stef.

Bij de grote collegapartijen voerden 

de (vice-)fractieleiders het debat: 

W outer Bos voor de PvdA en 

Gerda Verburg voor het CDA. Bij 

de W D  was het de vraag of Jozias 

van Aartsen de discussie zou voe

ren of financieel woordvoerder Stef 

Blok. “ Ik ben het financiële geweten
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van Stef
van de fractie en kom dus met veel 

beleidsterreinen die te maken heb

ben met werkgelegenheid in aanra

king. Om die reden vroeg Jozias mij 

het debat te doen en onze voor

stellen aan het kabinet te presente

ren." W ij vroegen aan Blok om dat 

voor ons nog eens dunnetjes over 

te doen. En daarom nu: De Vijf van 

Stef.

Eén

“We hebben voorgesteld om 

CAO’s zonder een loonschaal op 

het minimumniveau niet langer ver

bindend te verklaren. Nederlands 

werk verdwijnt op grote schaal 

naar Oost-Europa, China en India. 

Vooral mensen die laaggeschoolde 

arbeid verrichten worden van deze 

ontwikkeling de dupe. Het is toch 

vreemd dat veel CAO’s geen loon

schaal op minimumniveau kennen. 

In zulke bedrijfstakken maken laag

geschoolden weinig kans. Neem als 

voorbeeld de land- en tuinbouw. In 

de CAO van die bedrijfstak is de 

laagste loonschaal I 10 procent van 

het bijstandsniveau. Stel, er is een 

jonge aspergeboer die net het 

bedrijf van zijn vader heeft overge

nomen en zich daarvoor diep in de 

schulden heeft gestoken. Hij mag

volgens de CAO geen personeel 

aannemen tegen honderd procent 

van het bijstandsniveau en zal daar

om afzien van extra krachten. Dat 

is slecht voor de groei van de

arbeidsmarkt. W ij willen daarom 

dat als die aspergeboer zijn handte

kening niet onder de CAO heeft 

gezet omdat hij het er niet mee 

eens is, hij dan ook niet gebonden 

is aan die CAO.”

Twee

“ De W D  wil dat mensen met een 

uitkering sterker staan op de 

arbeidsmarkt. Een alleenstaande 

krijgt op dit moment in de bijstand 

zeventig procent van het minimum

loon. Werkgevers blijken niet altijd in 

staat om direct het volledige mini

mumloon op te brengen voor een

werknemer, waardoor veel banen 

aan de neus van mensen in de bij

stand voorbij gaan. We zeggen: maak 

tussenschalen. Creëer tijdelijke 

loonschalen tussen de bijstand en

het minimumloon in. Het eerste jaar 

zou een werknemer dan tachtig 

procent van het minimumloon ver

dienen, het tweede jaar negentig en 

het derde jaar honderd procent.

Bijstandsgerechtigden, die niet zel

den ongeschoold werk verrichten, 

maken met deze maatregel meer 

kans op een baan. En daar gaat het 

ons om!"

Drie

“ In sommige sectoren geldt het 

wettelijk minimumloon voor een 

36-urige werkweek, in andere voor 

veertig uur. Dat maakt voor het 

uurloon tien procent verschil! 

Geloof me: dat is funest voor onze 

concurrentiekracht met het buiten

land. W ij willen dat het wettelijk 

minimumloon gebaseerd gaat wor

den op een 40-urige werkweek. 

Vandaag, nota bene één dag voor

dat ik op vakantie ga, heeft het 

kabinet bekend gemaakt dat zij die 

40-urige werkweek in ieder geval in

wil voeren voor de collectieve sec

tor. Mijn dag kan niet meer stuk! 

Op het gebied van werkloosheids

bestrijding lag de lat van dit kabinet 

al hoog; wij hebben ‘m nog iets 

hoger gelegd. Het kabinet sprong al 

een meter hoog, wij duwden de lat 

naar een meter twintig. Nu deze 

plannen voor het vrijwillig invoeren 

van een 40-urige werkweek bekend 

zijn gemaakt, zeg ik: het kabinet 

heeft de een meter tien al gehaald.”

Vier

“ Ik merkte dat het bedrijf dat thuis 

mijn houtwerk schilderde een uit

zendkracht inzette. Ik vroeg de 

eigenaar waarom dat was. Hij ver

telde me dat hij zoveel problemen 

had gehad met een werknemer in 

vaste dienst, en dat hij die vervol

gens niet kon ontslaan, dat hij liever 

koos voor een uitzendkracht. Er is 

dan wel ruimte voor vaste perso

neelsleden, maar ze worden niet 

aangenomen omdat het moeilijk en 

duur is om ze weer te ontslaan. En 

de schildersrekening wordt met uit

zendkrachten dertig procent duur

der, waardoor minder mensen hun 

huis laten opknappen. Daarom wil

len wij het ontslaan van mensen 

gemakkelijker maken. Dan zal het

"Onderwijs en bedrijfsleven moeten niet met hun 
rug naarelkaargaan staan."

"Zonder loonkostenmatiging verliezen nog meer 
mensen hun baan."
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opinie

midden- en kleinbedrijf sneller 

mensen aannemen.”

“ Helemaal uit te sluiten dat werk

gevers misbruik maken van een ver

soepelde ontslagprocedure is er 

niet. Maar werknemers die niet 

bevallen worden, in het ergste 

geval, ook nu al weggepest. 

Bovendien willen we de weg naar 

de rechter niet volledig afsluiten. 

We willen een arbeidsovereen

komst in overeenstemming brengen 

met iedere andere overeenkomst. 

Vergelijk het met een koopover

eenkomst: als ik een keuken aan

schaf, laat ik die installeren zonder 

dat ik vooraf al gerechtelijke stap

pen onderneem. Pas als ik klachten 

heb en er met de keukenleveran- 

cier écht niet uitkom, schakel ik de 

rechter in. Zo zou het ook met een 

geschil over het ontbinden van 

arbeidsovereenkomst moeten gaan. 

Voor ontslag hoeft er niet vooraf 

toestemming aan de rechter te 

worden gevraagd, maar bij onover

komelijke problemen kan die ach

teraf nog altijd wel worden inge

schakeld. Dat is ons voorstel.”

Vijf

"De vier voorgaande voorstellen 

zijn bedoeld om de kosten voor 

werkgevers omlaag te brengen, 

zodat zij beter kunnen concurreren 

met het buitenland. Wouter Bos 

heeft gezegd dat loonkostenmati

ging niet meer nodig is. Een schan

dalige uitspraak! Zonder loonkos

tenmatiging verliezen nog meer 

mensen hun baan, vandaar deze 

vier plannen. Ons vijfde plan gaat 

over innovatie.Wij moeten slimmer 

produceren. We hebben tien pun

ten opgesteld die de kennisecono

mie moeten stimuleren. We willen 

bijvoorbeeld dat de Nederlandse

overheid innovatiever wordt en dat 

ons land aantrekkelijk wordt voor 

vernieuwende bedrijven. We willen 

ook dat er fiscaal de ruimte wordt 

gegeven aan onderzoek en ontwik

keling. Mijn favoriete punt? Ons 

voorstel dat de overheid studenten 

en bedrijven moet prikkelen om te 

investeren in zichzelf en hun ken

nisontwikkeling. Onderwijs en 

bedrijfsleven moeten niet met hun 

rug naar elkaar gaan staan. We heb

ben in Nederland talloze toponder

zoekers en toch wordt hun werk 

maar heel zelden omgezet in paten

ten en productieprocessen. Ik ver

wacht van Nederlandse bedrijven 

dat ze de universiteiten opzoeken. 

En universiteiten op hun beurt 

moeten uit hun ivoren toren 

komen en samenwerken met het 

bedrijfsleven. Natuurlijk kunnen we 

niet verplichten dat bedrijven juist 

met Nederlandse universiteiten 

samenwerken. Maar we kunnen wel 

stimuleren dat er in eigen land 

wordt samengewerkt. Door univer

siteiten een deel van het overheids

geld pas te verstrekken als ze ook 

een Nederlands bedrijf hebben 

gevonden dat wil investeren bij

voorbeeld. Als die samenwerking 

van de grond komt, is er een effec

tieve drie-eenheid: kennis, kunde, 

kassa!”

In Nederland staan te veel mensen 

langs de kant, de nood is hoog, 

vindt Stef Blok. “Aan de ene kant 

heeft dat te maken met de conjunc

tuur maar er voltrekken zich ook 

structurele veranderingen op de 

arbeidsmarkt. Het water klotst 

tegen onze dijken, we móeten 

maatregelen nemen!”

Tekst: Adri van Esch 

Fotografie: Hans van Asch
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De tweede Miljoenennota van het kabinet staat 

voor de deur. Het kabinet is er alles aan gelegen 

om de Nederlandse economie en onze concurren

tiepositie te verbeteren. Zo zal de vennootschaps

belasting drastisch worden verlaagd, waardoor 

het vestigingsklimaat voor bedrijven flink verbe

tert. Ook streeft het kabinet ernaar loonstijgingen 

zoveel mogelijk te beperken. Ook dat verbetert 

onze concurrentiepositie.

Agenda najaar 2004
(onder voorbehoud van wijzigingen)

Maar eerlijk is eerlijk: volgend jaar zal iedereen er 

qua koopkracht op achteruitgaan. Het kabinet 

heeft deze koopkrachtdaling zoveel mogelijk 

beperkt voor de sociale minima met kinderen, 

voor chronisch zieken en voor ouderen.

De vakbonden keren zich fel tegen de noodzake

lijke kabinetsvoornemens, met name die om de 

VUT en prépensioen niet langer fiscaal te stimule

ren. Nu dreigen de vakbonden met een hete 

herfst.

Inmiddels heeft het kabinet besloten tot een over

gangsregeling voor de VUT. Iedereen die op 1 

januari 2005 minimaal 57 jaar is, zal geen last 

hebben van de fiscale versoberingen. Iedereen die 

minimaal 50 is, kan extra storten in de levens

loopregeling, zodat ook hij straks eerder kan 

stoppen met werken. Ik vind dit een zeer redelijke 

oplossing.

Het kabinet houdt zijn plan om de arbeidspartici

patie te verhogen overeind, maar wel met mede

dogen voor de oudere werknemers die op de 

VUT gerekend hebben. Want langer werken in 

Nederland is echt nodig voor een goede concur

rentiepositie. En het is ook niet fair de jongeren 

onnodig te laten betalen voor de VUT van oude

ren terwijl de VUT er niet meer voor hen zal zijn. 

Ik weet niet hoe je hier tegen kan zijn zonder 

elke verantwoordelijkheid voor de toekomst van 

Nederland van de hand te wijzen. Maar dat zal 

Lodewijk de Waal straks ongetwijfeld proberen 

uit te leggen aan al zijn leden onder de 57 jaar.
,1

Najaarscongres
(11 6e algemene vergadering)
29 oktober sluiting indienen 

wijzigingsvoorstellen
12 november verzenden leeswijzer
26, 27 november

Overig
September

116e algemene vergade
ring te Noordwijkerhout

22 l/m 26 september 50PlusBeurs te Utrecht
25 september Topkadertraining

Oktober
2 oktober Partijraad te Amersfoort
9 oktober Liberale Jongerendag te 

Haarlem
11 oktober Nieuwe Ledendag
16 oktober Debattoernooi te 

Hilversum
23 oktober Debattoernooi en 

Topkadertraining 
te St. Michielsgestel

30 oktober Toogdag
Talentmanagement

November
5, 6 november Congres Bestuurders- 

vereniging te Lunteren
12, 13 november Topkadertraining

December
11 december Partijraad

Locatie Najaarscongres
Het najaarscongres vindt plaats op vrijdag 

26 en zaterdag 27 november in Hotel 
Leeuwenhorst, Langelaan 3 in Noordwijkerhout.

Landelijk Debattoernooi
Wegens succes geprolongeerd: het Landelijk 
Debattoernooi.

Dit toernooi vindt plaats tijdens het najaars
congres op 27 november in Noordwijkerhout. 
Voorrondes worden gehouden op 16 oktober 

in Hilversum en op 23 oktober in St. Michiels

gestel. Kijk voor meer informatie op 

www.wdopleidingen.nl.

Liberale Jongerendag
Op 9 oktober vindt van 11.00 tot 17.00 uur 
in Hotel Carlton te Haarlem de Liberale 
Jongerendag plaats. Met onder andere Gerrit 
Zalm, Rita Verdonk, Mark Rutte en Jan van 

Zanen.

Kijk voor uitgebreide informatie over 
bovengenoemde activiteiten op www.wd.nl

Colofon
Hoofdredacteur Daan Zwart

Redactie Algemeen Secretariaat

Redactiesecretariaat Mathieu Borsboom T 070 - 361 30 61
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Heerlijk toch zo'n zomerperiode waarin je - op welke 

manier en waar dan ook - even op adem kunt komen. 

Nadenken, inspiratie opdoen o f gewoon even niks. Was 

ook hard nodig, want in het voorjaar kregen alle actie- 

velingen binnen onze W D  het niet cadeau. Gedoe over 

weinig in de media en natuurlijk de tegenvallende uitslag 

bij de Europese verkiezingen. Geeft niets, daar worden 

we nog ‘flinker' van, als we er tenminste met z’n allen 

maar in blijven geloven en vooral een beetje van leren. 

Een prima opsteker was natuurlijk de voordracht van 

onze Neelie Kroes to t  Europees Commissaris. Een 

goed resultaat voo r Nederland, Europa èn de VVD. 

Neelie, van harte gefeliciteerd en maak het waar!

Velen van u stopten mijn virtuele zom erkoffer (oproep 

Thorbeckeweb I 14, red.) voo r onze vakantie in 

Toscane vo l.m e t ideeën, verhalen, suggesties, oppep

pers en goede vermaningen. Daarin tro f ik aan wat ik 

ook steeds hoor als ik bij u op bezoek ben, als ik u 

spreek via de telefoon, o f van u lees in brieven en e- 

mailberichten. Veel mensen reageerden m et ideeën 

voor het liberaal manifest o f deden een suggestie een 

bepaald boek te lezen (hele stapels, dat verzeker ik u). 

Geestig vond ik ‘probeer vooral niet aan de VVD te 

denken’, 'geef de geest rust’ en ‘waar haal je de moed 

vandaan om d it nu ook nog te doen’. Maar verder bij

voorbeeld: evalueer de campagne voo r de Europese 

verkiezingen, w at kunnen wij ervan leren voor de toe

komst. Geen ‘gekissebis' in de media, w ij zijn toch geen 

‘kindercluppie’? De tegenstelling links-rechts is ‘ouder

wets’. Verplichte scholing voor inactieven. Laat minder 

de ‘waan van de dag’ 

het handelen bepalen.

Wees tro ts  op het 

begrip ‘volkspartij’. En 

ten slotte: hoe

bewerk je de publieke 

opinie? Volop stof to t 

nadenken dus die 

zomerkoffer...

Inmiddels staat een fonkelnieuw po litiek seizoen voor 

de deur. Het komende najaar biedt liberalen een vol 

programma. Ik verheug me daar zeer op. A llereerst 

vond op I I september de ideeëndag over het nieuwe 

liberaal manifest plaats. De leden van de commissie 

Dales hebben de inbreng van de leden nodig om een 

stevig verhaal te kunnen neerzetten. Een verhaal waar

mee de VVD de komende jaren ‘de boer op kan gaan’ 

richting nieuwe leden en kiezers. Om  de inhoud gaat 

het immers, niet alleen om de franje, al lijk t het daar 

soms wel op. Vervolgens de partijraden op 2 oktober 

en I I december. Dan doet de VVD in het najaar 

natuurlijk actief mee aan een aantal herindelingverkie- 

zingen in de A chterhoek - u weet het: the proo f o f the 

pudding is in the eating. Vervolgens is er op 26 en 27 

november de algemene vergadering in 

N oordw ijkerhout. H et allereerste eendaagse voor- 

jaarscongres in mei in Rotterdam kende een zeer 

g roo t aantal deelnemers en verliep in een uitstekende 

sfeer. Het hoofdbestuur rekent op een nog grotere 

deelname eind november! Ten slotte sluiten we het 

jaar feestelijk af met de viering van het 50-jarig bestaan 

van de Teldersstichting.

Kortom , tal van mogelijkheden om ons als liberalen uit 

te  spreken en te profileren als levendige partij waar 

iets gebeurt en waar je ook iets te zeggen hebt, ook al 

krijg  je natuurlijk niet meteen in alles je zin o f een 

concreet resultaat gerealiseerd. Volhouden is dan ook 

vaak - zowel in het dagelijkse w erk in U trecht als bij 

de activiteiten als partijvoorz itte r - mijn parool. Elke 

dag een stap voo ru it brengt de liberale idealen steeds 

w eer iets verder. En daarom gaat het. Iedere keer 

weer. Er is een hoop te doen het komende najaar. Dus 

doe mee! Maak er een vro lijk  en liberaal politiek sei

zoen van ... Ik heb er zin in!

L<su-,

Jan van Zanen 
Partijvoorzitter
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Benoemingen
F. de Grave wordt voorzitter van de jeugdzorgbrigade. De 

voornaamste taak van de brigade is het signaleren van 

onnodige bureaucratie die de cliënt en jeugdzorginstellin- 

gen ervaren.

J.R.A. Boertjens is vanaf 13 mei waarnemend burgemees

ter van de gemeente Winsum. Hij was WD-gedeputeerde 

van de provincie Groningen. H.F. Dijkstal is per 1 juli 

benoemd tot voorzitter van de Raad van toezicht van 

Luchtverkeersleiding Nederland. Oud-kamerlid A.J. te 

Veldhuis is met ingang van diezelfde datum benoemd tot 

lid van de Raad van toezicht. P Scholten is benoemd tot 

waarnemend burgemeester van de gemeente Bergh. 

R.L.O. Linschoten is voor een periode van 2 jaar herbe

noemd tot voorzitter van het Adviescollege toetsing admi

nistratieve lasten. G.J.A.M. Nijpels is benoemd tot waar

nemend burgemeester van de gemeente Opmeer. Hij was 

van 1990 tot 1999 wethouder en loco-burgemeester van 

de gemeente Den Helder. P van Wingerden - Boers is met 

ingang van 1 juli benoemd tot burgemeester van Rheden. 

Zij was hiervoor burgemeester van Groenlo. G.A.A. 

Verkerk, wethouder economie en personeel van de 

gemeente Den Haag wordt met ingang van 15 juli 2004 

burgemeester van Delft. H.C.J. Roijers is met ingang van 

10 juni benoemd tot waarnemend burgemeester van de 

gemeente Waddinxveen. Hij was tot eind mei wethouder 

en loco-burgemeester van Vlaardingen. A.J. Epskamp, 

burgemeester van Ter Aar, die in oktober 2003 wegens 

gezondheidsproblemen zijn werk moest neerleggen, heeft 

in overleg met de gemeente besloten niet terug te keren. 

Hij is per 16 juni in dienst getreden van het bureau Global 

View Management. Frits Bolkestein wordt hoogleraar 

Intellectuele grondslagen van politieke ontwikkelingen 

aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit 

Leiden. De gezamelijke universiteiten benoemen hem 

gezamenlijk per 1 november a.s. voor een dag in de week 

voor een periode van driejaar. Bolkestein is tot 1 novem

ber Europees Commissaris. I. Keijzer is benoemd tot 

waarnemend burgemeester van de gemeente Zunderd. 

Prof. dr. R Wïnsemius is benoemd tot lid van de raad van 

toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. H.C.J. 

Roijers is benoemd tot waarnemend burgemeester van de 

gemeente Waddinxveen. Commissaris van de Koningin in 

Friesland E.H.Th.M. Nijpels is herbenoemd voor een 

periode van zes jaar. Hij is sedert 1999 CdK. Oud Tweede 

Kamerlid Piet Blauw is voorzitter geworden van het 

Productschap Dranken.

(Bron: VVD-Bestuurdersvereiniging)



Even voorstellen...

... de VVD-Eurofractie

De nieuwe WD-eurofractie stelt zich aan u voor. 
De W D  is voor Europa, maar niet om het even 
welk Europa. Wij streven naar een Europa dat 
werkt en waar de Nederlanders vertrouwen in 

hebben. Uw steun is in deze onontbeerlijk. Om 
uw belangen goed te kunnen behartigen horen 

wij graag of en op welke wijze wij iets voor u 
kunnen betekenen. Aarzelt u dus vooral niet om 

contact met ons op te nemen.

Jules Maaten is fractievoorzitter en verantwoor

delijk voor milieu, volksgezondheid, voedselvei
ligheid, economische zaken, monetaire zaken en 

constitutionele zaken.
Jules is bereikbaar via europa@maaten.net en/of 

0032 - 22845606.
Zijn website: www.maaten.net.

Jan Mulder is verantwoordelijk voor begrotings

zaken, landbouw en de begrotingscontrole.
Jan is bereikbaar via jmulder@europarl.eu.int 

en/of 00 32 - 2 284 7607.
Zijn website: www.janmulder.net.

Toine Manders is verantwoordelijk voor inter
ne markt en consumentenbescherming, industrie, 

onderzoek en energie en juridische zaken.

Toine is bereikbaar via tmanders@europarl.eu.int 

en/of 00 32 - 2 284 5629.
Zijn website: www.toinemanders.nl.

Jeanine Hennis-Plasschaert is nieuw in de 

Eurofractie en verantwoordelijk voor transport, 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken.

Jeanine is bereiken via jhennis@europarl.eu.int 

en/of 00 32 - 2 284 5817.
Haar website: www.jeaninegoeseurope.nl.

Wij horen graag van u!

Bij hun afscheid als 
Europarlementariër zijn 
Elly PI oo ij - van Corssel 
en Marieke Sanders - 
ten Holte benoemd tot 
ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.

Het liberalisme in de 21e eeuw
Op 17 december aanstaande organiseert de Prof. mr B.M. 
Teldersstichting een jubileumsymposium in de Koninklijke 
Schouwburg in Den Haag ter gelegenheid van haar vijftigjarig 
bestaan.
Het symposium ‘Het liberalisme in de 2 1 e eeuw’ bestaat uit een 
ochtend- en een middagprogramma, waarin gerenommeerde 
sprekers aan het woord zullen komen over de uitdagingen, pro

blemen en dilemma’s waarvoor mens en maatschappij (ver
moedelijk) gesteld worden in het nieuwe millennium en over de 
mogelijke liberale antwoorden daarop.
Voor meer informatie over de bijeenkomst en het voor de gele
genheid samengestelde jubileumboek kunt u terecht op de 
website van de Teldersstichting: www.teldersstichting.nl

Thorbeckepenning
De heer W Molenaar te 
Oisterwijk, de heer J.N.J. van 
den Broek te Wateringen, de 

heer H.J. Touw te Rotterdam, 
mevrouw S. van Heemskerck Pillis- 
Duvekot te Den Haag, de heer drs. W.B. Groen te Steenwijk, 

Groningen.

Stikkerplaquette
De heer mr. F.H.G. de Grave 
te Amsterdam.

mevrouw J. Hekman te
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11 5e AV
1. Besloten werd een fax te sturen aan H.M. de 

Koningin, waarin de aanhankelijkheid van de W D  
met het Koningshuis wordt betuigd.

2. Besloten werd te benoemen als 
stemcommissie/notulencommissie:

• De heer L. Osterholt te Zoetermeer
• De heer H. Langenberg te Leiderdorp

• Mevrouw T. Klip-Martin te Coevorden

3. Besloten werd het hoofdbestuur décharge
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 

over 2002.

4. Besloten werd te benoemen als lid van de 
financiële commissie:
• De heer ir, M. Geudeke te Uithoorn 

(herbenoeming)
• De heer A.L. Zijlstra te Arnhem 

(herbenoeming)
• Mevrouw M. Fisser te Amsterdam 

(benoeming)
En als plaatsvervangende leden:
• De heer R. Reijn te Den Haag 

(herbenoeming)
• Mevrouw A.J. Rol van Calverenbrouck te Wijk 

bij Duurstede (benoeming)

5. Besloten werd de contributie voor het contributie- 

jaar 2005 te verhogen met gemiddeld 2,4%.

6. De voorstellen van het hoofdbestuur voor de uit

werking van “Idee voor structuur” en de bijlagen 
“het scherper in beeld brengen van de (formele) • 
verantwoordelijkheden, de partijraad en 
Kwaliteitsimpuls afdelingen” worden vastgesteld, 
met inbegrip van de besluiten over de ingediende 
amendementen en moties (zie schema hiernaast)

7. Besloten werd mevrouw mr. A.M. van 
Blerck-Woerdman te Tilburg als 10e lid aan de 

permanente scoutingscommissie toe te voegen.

nr

5

6

7

8

10

13

14

15

16

17

besluit AV
Overgenomen

Verworpen

Strekking

overgenomen

Overgenomen

Overgenomen

Overgenomen

Overgenomen

Overgenomen

Aangehouden

Aangehouden

gevolg

Invoegen bijlage A, Scherper in beeld, punt 4, 2e alinea:

• “Maar in dat geval is het aan degenen die aan de representativiteit van het discussie

forum twijfelen om het betreffende standpunt voor formele besluitvorming voor te 

leggen aan de ALV"

• Uitleg: Dit is mogelijk door toepassing van het huidige huishoudelijk reglement. Naast 

het hoofdbestuur kunnen op grond van artikel 23.1c ook afdelingen en centrales 

dergelijke voorstellen doen.

Invoegen Bijlage A, Scherper in beeld. Punt 5, partij commissies:

• “De leden worden benoemd op grond van deskundigheid en zullen per commissie niet 

meer dan twintig(20) zijn.”

Bijlage A, Scherper in beeld, Punt 5, partijcommissies:

• “Voor een discussiestuk geldt een lichtere procedure dan voor een officiële nota of rapport.”

• “Dat de partijraad alleen advies kan geven en/of besluiten mag nemen over politieke 

standpunten indien er sprake is van spoedeisendheid.”

• “Dat de partijraad zich behoort te beperken tot het geven van advies volgens art. 29.1 

van de statuten en terughoudend dient te zijn met het nemen van een besluit volgens 

art. 29.2 van de statuten.”

• Dit betekent dat het politieke primaat voor het innemen van politieke standpunten bij 

de ALV ligt.

Bijlage B, Partijraad punt2, art. 2 als volgt te lezen:

• “De frequentie van bijeenkomsten van de partijraad zal zo vaak als nodig zijn, maar 

tenminste 4 maal per jaar.”

Bijlage B, partijraad, na punt 6 nieuw artikel na 6:

• “De Partijraad kan geen besluiten nemen over beginselprogramma’s, verkiezingspro

gramma’s of over kandidaturen voor namens of in de partij te vervullen functies.”

Bijlage B, partijraad, punt 8: “De derde volzin van bijlage B van het stuk ‘Idee voor

Partijstructuur' vervalt. De nieuwe tekst onder punt 8 van bijlage B luidt:

• “De discussie ter vergadering dient te landen in besluitvorming. Dat kan bijvoorbeeld 

aan de hand van stellingen of via amendementen. De status van de uitspraak moet van 

tevoren bekend zijn.”

Bijlage B, partijraad, na punt 8 Nieuw artikel tussen 8 en 9

• “De Partijraad kan onderwerpen en besluiten doorverwijzen naar de ALV ter stemming 

door de leden.

• Uitleg: Feitelijk geschiedt dit door een daartoe strekkend advies aan het hoofdbestuur. 

Daarnaast kunnen op grond van artikel 23.1c ook afdelingen en centrales een dergelijk 

voorstel doen.

(...) Verzoekt het hoofdbestuur terug te keren van het glossy kwartaal periodiek Politiek!

naar een eenvoudig partijblad dat minimaal 6x per jaar alle leden bereikt (...)

• Uitleg: Het hoofdbestuur is bezig met het integraal herijken van de communicatiemid

delen en is voornemens dit onderzoek aan de algemene vergadering voor te leggen in 

november 2004.

• Idem, waarbij in het voorstel de frequentie werd verhoogd tot minimaal lOx per jaar.
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1 5 mei 2004
8. In de rondvraag werd door het hoofdbestuur toe

gezegd in het najaar van 2004 een discussiedag 

over de omgevingskwaliteit te organiseren 
(Liberaal Milieubeleid).

9. Stemvenster huishoudelijk gedeelte
Tijdens dit stemvenster hadden de afgevaardig
den van de afdelingen stemrecht. Iedere stem 

werd uitgebracht voor 50 leden van een afdeling. 
Het maximaal aantal stemmen voor dit gedeelte 

was derhalve 1088.

Stemronde 1
Ordevoorstellen 1 t/m 4 betreffende het voorko

men van een congresbijdrage. Met 74% stemmen 
vóór en 26% stemmen tegen, werd gekozen voor 

een extra contributieverhoging van €  1,75. De 

voorgestelde congresbijdrage is daarmee van de 
baan. (Zie tarieven 2005 in schema hieronder)

Stemronde 2
Stemming ineens over de voorstellen 9, 11 en 12

m.b.t. de partijraad. Met 81% stemmen vóór en 

19% stemmen tegen werd het voorstel van het 
hoofdbestuur aanvaard om deze voorstellen te 

verwerpen.

Stemronde 3
Functie van vice-voorzitter. Gekozen werd tus

sen mevrouw I. (Ina) Adema te Deventer (68% 
stemmen) en de heer G.D. Scholtes te Hoorn 
(32% stemmen). Mevrouw Adema werd 
benoemd verklaard.

Stemronde 4
Functie van secretaris voor de organisatie.
Gekozen werd ineens tussen Mevrouw M.E. 

(Marijke) Tsoutsanis te Breda (239 stemmen ), de 
heer N. E. (Niels) Joosten te Oranjewoud (205 

stemmen), mevrouw H.A. (Tila) zur Lage te 
Hummelo (173 stemmen) en mevrouw A. 
(Anneke) De Widt-Nieuwenhuizen te Hoogeveen 

(122 stemmen). Mevrouw Tsousanis, de heer 
Joosten en mevrouw zur Lage werden benoemd 

verklaard.

10. Stemvenster politiek gedeelte
Tijdens dit stemvenster hadden de leden individu

eel stemrecht. Voor deze vergadering werden 

1008 leden (incl. 210 volmachten) ingeschreven.

Stemronde 5
Voorstel 18 werd aangenomen met 75% stemmen 
vóór en 25% stemmen tegen.

Overwegende, dat als gevolg van de optelsom van 

noodzakelijke bezuinigingen de inkomenspositie 
van bepaalde groepen chronisch zieken en gehan

dicapten, echte armen en werknemers aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt ernstig onder 
druk staat; (...) verzoekt de Tweede-Kamerfractie 
en de bewindslieden om zo creatief mogelijk en 
met warmte maatregelen te bedenken die de erg

ste nood kunnen lenigen(...).

Stemronde 6
Actueel voorstel 19 werd aangenomen met 59% 
stemmen vóór en 41% stemmen tegen.
(...) Het Hoofdbestuur van de W D  op te dragen 
de inhoud van deze motie over te brengen aan 
zowel de leden van de W D  2e Kamerfractie als 
de W D  bewindslieden om zodoende zorg te dra

gen voor het behoud van het marinevliegkamp de 
Kooy voor Den Helder en daarmee tevens het 

vliegkamp als operationeel- en onderhouds- 
centrum van alle marinehelikopters te kunnen 

inrichten.

Alle agendastukken zijn tenminste gedurende
een jaar na te lezen via www.vvd.nl

Contributietarieven voor 2005
Betaling PERJAAR 

2004 2005
PER HALFJAAR 
2004 2005

PER KWARTAAL 
2004 2005

Geboortejaren
t/m 26 jaar acceptgiro €  21,25 €  23,50 €  11,50 €  12,63

Incasso €  20,25 €  22,50 €  10,50 €  11,63 € 5 ,5 0 € 6 ,0 9

27 t/m 64 jaar acceptgiro €  77,50 €81 ,25 €  39,50 €  41,33 - -

Incasso €  76,50 €  80,25 €  38,50 €  40,38 €  19,75 €  20,69

65 jaar en ouder acceptgiro €  39,00 €  42,25 €  20,75 €22 ,13 - -

/  vermindering Incasso €  38,00 €41 ,25 €  19,75 €21 ,13 €  10,00 €  10,69

gezinslid/ acceptgiro €21 ,25 €  23,50 €  11,50 €  12,63 - -
huisgenoot Incasso €  20,25 €  22,50 €  10,50 €  11,63 € 5 ,5 0 € 6 ,0 9
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Even voorstellen...

... de drie nieuwe hoofd bestuursleden
Ina Adema
Natuurlijk maak ik graag van de 
gelegenheid gebruik mijzelf bij 
u te introduceren. Mijn naam is 
Ina Adema en ik woon in het 
mooie Deventer, alwaar ik wet
houder ben (portefeuille: 
VROM en stads- en dorpsbe- 
heer). Binnen het hoofdbestuur

ben ik gekozen voor de functie 
van vice-voorzitter, met als por

tefeuille ‘inhoudelijke discus
sie’. Een prachtige portefeuille 
om verder te werken aan de 
W D  als ideeën- en debatpartij. 
Een belangrijk kernpunt voor 

de komende periode is de leden 
beter in staat te stellen zijn of 

haar liberale visies naar voren te 
brengen. Ook moet het duide
lijk zijn waar dit in politieke zin 

al dan niet toe leidt en van 
waaruit ook vernieuwende libe

rale ideeën naar voren komen. 
Ik wil dit onder meer bereiken 
middels het organiseren van 
actuele, landelijke discussiebij

eenkomsten. Goed functione
rende partij commissies zijn cru

ciaal, maar ook vooral bijeen

komsten van enthousiaste 
kamercentrales en afdelingen in

het land. Al met al een fantasti

sche uitdaging van formaat die 
ik samen met u aanga!
E-mail: adema@vvd.nl.

Tila zur Lage
Mijn naam is Tila zur Lage. Ik 
ben Van huis uit’ jurist en van 
harte werkzaam geweest in de 
advocatuur, maar vandaag de 

dag niet langer praktiserend. 
Daarnaast tracht ik mij maat
schappelijk verdienstelijk te 

maken door veel vrijwilligers- 
en bestuurswerk te doen en ben 

ik sinds 1999 fractiemedewerker 
van de Gelderse WD-Staten- 

fractie. Dat alles overigens met

heel veel plezier!
Voor de W D  heb ik mij op 

allerlei niveau’s ingezet; de laat
ste jaren als raadslid in Hum- 
melo en Keppel en als vice- 
voorzitter van de Bestuurders- 
vereniging. Als hoofdbestuurslid, 
gezegend met de portefeuille 
Opleiding en training hoop ik 

er vooral toe te doen door men
sen waar we in geloven zodanig 

te begeleiden, dat we -voor al 
onze geledingen- een liberaal 

potentieel vergaren waar ‘de

W D ’ zich op alle fronten in 

herkent.
E-mail: zurlage@vvd.nl.

Niels Joosten
Ik voel het als een grote eer dat 
ik op 15 mei jl. door de leden 
van de W D  ben gekozen in het

hoofdbestuur. En meteen viel ik 

met mijn neus in de boter. 
Verkiezingen voor het Europees 

Parlement en tegelijkertijd een 
tweetal incidenten in de W D . 
Er hoeft dus geen enkele twijfel 
te bestaan over de vraag of er 
wel werk is voor een portefeuil
lehouder ‘communicatie’. Want 
laten we eerlijk zijn, de W D  is 

een prima partij. De W D  heeft 

zowel in de landelijke politiek 
als in de lokale politiek een zeer 

belangrijke stem. Nu moeten 
we alleen nog uitstralen dat die 
W D  weliswaar een debatpartij 
is, maar dat dat juist bijdraagt 
tot die ene solide en moderne 
brede Volkspartij voor Vrijheid 

en Democratie. Hoe zorgen we 
ervoor dat de leden trots zijn op 

hun lidmaatschap van deze par
tij. En hoe bevorderen we dat 

zij die dat nog niet zijn, niets

liever willen dan lid te worden. 

Natuurlijk, inhoud is daarbij 

van het grootste belang. Maar 
we moeten de leden meer bie
den. Directe invloed, weten wat 
er speelt, gezelligheid, een uit
stekend netwerk, goede cur
sussen en trainingen en wie 
weet welke faciliteiten nog 

meer. Een mooi partijblad dat 
ongelezen met plastic wikkel 
en al in de prullenbak ver

dwijnt, draagt daar niet toe bij. 
De website moet uiterst 
modern- en actueel zijn maar 
ook voor de leden die niet 
(alleen) hun informatie via het 

kastje willen ontvangen, moet 
dezelfde informatie tijdig en 

volledig beschikbaar zijn in 

meer traditionele vorm.

Ik ben trots op het beleid van 
onze WD-politici. Ik zie het als 
een heerlijke uitdaging onze in- 
en externe communicatie zo 
vorm te geven dat we met z’n 
allen exact weten waar de W D  
voor staat en we daar trots op 

kunnen zijn. Twee richtingen 
verkeer tussen de leden en de 

politieke en bestuurlijke verte

genwoordigers is daarbij op 
zowel traditionele als eigentijd
se wijze onontbeerlijk.
Op 15 mei gaf ik aan er vooral 
voor u te zijn. Weet mij dan 
ook te vinden!
E-?nail: joosten@vvd.nl,

Hoofdbestuursleden zijn 

telefonisch bereikbaar via 

070-3613061
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Beknopte agenda onder voorbehoud van wijzigingen

116e Algemene Vergadering
vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2004

Wordt gehouden in De Leeuwenhorst, 
Langelaan 3, Noordwijkerhout 
Telefoon: 0252 - 37 8888 
Website: www.nh-hotels.com 
(zoek hotel NH Leeuwenhorst)

13.30 uur
Vrijdag 26 november 2004
Officiële start door partijvoorzitter Jan van Zanen

13.35 - 16.30 uur Algemene Vergadering van 
Afgevaardigden (AVA)
‘Huishoudelijke vergadering, deel 1’
1. Communicatiemiddelen

2. Rapport Commissie Evaluatie 
Ledenraadplegingen (CEL)

3. Wijziging van statuten en huis

houdelijk reglement alsmede de kandidaatstellings- 

reglementen

4. Rondvraag

15.00 - 16.30 uur Parallel aan plenair programma; 
Parallelsessies deel I
Door o.a. partijcommissies

16.30 uur Het borreluur

17.30 uur Diner

19.30 uur Avondprogramma
Welkomstwoord partijvoorzitter 

Jan van Zanen
Herdenking overleden vooraan

staande leden 
Speech Jozias van Aartsen

20.00 uur Afsluiting en aansluitend feest

Kijk voor de uitgebreide agenda en andere infor
matie op www.wd.nl (kijk bij AV).
Of neem contact op met het 
algemeen secretariaat: 070 - 3613061 of 
postbus 30836 2500 GV te Den Haag

Aanmelden voor de 
Algemene Vergadering
Voor dit congres is -naast het gebruikelijke stem
recht van afgevaardigden- het persoonlijk stem
recht van alle leden toepasselijk. Voor de aanmel
ding gelden spelregels, die zijn opgenomen in het 
bij deze Politiek! gevoegde formulier. Tevens zijn 
ze opvraagbaar via bovenstaande contactmogelijk
heden.

Wij willen uw schriftelijke aanmelding graag vóór 
vrijdag 12 november ontvangen. Om te voorko
men dat u zich tijdens de algemene vergadering 
nog bij een aanmeldbalie moet aanmelden, waar
door er lange rijen ontstaan, is aanmelden van 
tevoren dringend geadviseerd. Hebben we uw 
aanmelding tijdig ontvangen, dan ontvangt u 
ongeveer één week voor de algemene vergadering 
alle stukken thuis, inclusief een stempas.

Wij verzoeken u vriendelijk voor aanmelding 
alleen gebruik te maken van het formulier dat bij 
dit blad is gevoegd. Meer formulieren zijn gratis 
op te vragen (zie boven).
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Vervolg Beknopte agenda onder voorbehoud van wijzigingen

116e Algemene Vergadering
zaterdag 27 november 2004

10.00 uur Speech partijvoorzitter Jan van Zanen

10.15 - 12.00 uur Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA)
‘Huishoudelijke vergadering, deel 2’
1. Jaarplan 2005
2. Begroting 2005
3. Initiatiefvoorstel afdeling Ede
4. Benoeming en afscheid van een lid van het hoofdbestuur

10.15 - 11.45 uur Parallel aan plenair programma; Parallelsessies deel II
Door o.a. partij commissies

10.00 - 12.00 uur Parallel aan plenair programma; Landelijk Dehattoernooi

12.00 uur le  Stemvenster, huishoudelijke vergadering (AVA)

12.30 - 13.30 uur Lunch

13.30 - 15.00 uur Algemene ledenvergadering (ALV)
'Politieke vergadering’
9. Verantwoording door fracties van Tweede Kamer, Eerste Kamer en 

Europees Parlement over gevoerde beleid
10. Aan de orde zijnde politieke kwesties

13.30 - 14.45 uur Parallel aan plenair programma; Parallelsessies deel III

13.30 - 14.30 uur Parallel aan plenair programma; Voortzetting Landelijk Dehattoernooi

15.00 uur 2e Stemvenster, politieke vergadering (ALV)

15.30 - 16.00 uur Landelijk slotdebat

16.00 uur Speech Gerrit Zalm

16.30 uur Slotwoord Jan van Zanen

16.35 uur Einde vergadering

Aansluitend borrel tot circa 17.15 uur

Stemmingen vinden niet plaats bij het agen
dapunt, doch op de zaterdag tijdens de stem- 
vensters. Op vrijdag wordt er niet gestemd. 
Daardoor kunnen bezoekers deelnemen aan 
parallelsessies of alleen op zaterdag aanwezig 
zijn zonder de mogelijkheid te missen om 
gebruik te maken van hun stemrecht.
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SodexhoProving Food and Management Services

Sodexho dankt haar goede naam en leidende positie in de cateringbranche aan de grote 
betrokkenheid die zij haar opdrachtgevers w ereldw ijd  toont. In Nederland ervaren dagelijks
zo'n half miljoen gasten onze sm akelijke services. Services, die steeds verder verfijnd worden
om nog beter op de verw achtingen van de gasten te kunnen inspelen. Sodexho voorziet dan 
ook in veel meer dan heerlijk gevarieerde eetm om enten alleen. Denk hierbij aan praktische 
en ondersteunende diensten zoals een boodschappen- en stom erijservice op de w erkplek. 
Zo spreekt uit elk detail betrokkenheid bij de opdrachtgever en aandacht voor de gasten.
Gasten, die hierdoor in alle opzichten genieten. Telefoon (010) 288 42 88. www.sodexho-nl.com

W d e x w . o > €

'i

http://www.sodexho-nl.com


Amsterdam -
Straatsburg

Snel en comfortabel reizen!

AlsaceExel

Wij verwelkomen u graag aan 

boord van een van onze comfor

tabele ATR-42 toestellen, met 46 

zitplaatsen en ruim zitcomfort. 

Vanuit Amsterdam vliegen we 2 

keer per dag naar het bestuur

lijke hart van Europa. Straatsburg 

staat ook bekend om haar gas

tronomische keuken, exclusieve 

wijnen en prachtige landschap.

Tarieven: vanaf € 129,- retour*. 

Voor meer informatie en de 

uitgebreide voorwaarden, neem 

contact op met uw reisagent, of 

bel KLM reserveringen:

020 - 4 747 747

* Exclusief luchthavenbelasting.

Member of the ExelAviationGroup
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E n tfé e
een bijzondere leep tijï

O

D am esm ode
Ö'' sclioenen
St. Em ile 
A n n e  F on ta ine  
Fairm ount, Keuzo 
W illia m  L ockie 
L ottusse 
O le a n a , S cap a  
Sclm eiders 
W o lfo rd

H eren m o d e  
Ö'' sclioenen

A tk insons 
A lle n  Edm onds 

G reve, H iltl 
Iioff, v an  L aack  
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Jolm  M ag ee  
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Laarzen 

&  sclioenen
B arb o u r 

A ig le  
P a rab o o t 

M agellan  & Mullotj 
S ebago  

Swaine Adenevj Brigg

Entree -  Hoofdstraat 109 - Velp  -  (026) 364 77 63 - www.entree^velp.nl
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IMee

en ontvang zes nummers voor m aari5 euro én gratis het 
speciale lezersgeschenk: een V/ivara Vogelvoederpakket

t.w .v. maar liefst 18 euro!

Vive Magazine is de nieuwe 
naam van Senioren Magazine, een tijd

schrift dat zich richt zich op actieve 50 plussers. Het blad 
is ook verkrijgbaar via bibliotheken, apotheken, vestigingen van 

Beter Horen, VW-kantoren en drogisterij- en reformzaken. Daar kunt u 
het vier keer perjaar gratis meenemen. U loopt echter de kans dat u er 
net naast grijpt. Als abonnee heeft u hem als eerste in huis en u hoeft er 
de deur niet voor uit.

Bovendien ontvangt u als abonnee twee extra nummers die op genoem
de adressen niet verkrijgbaar zijn: Vive Magazine Extra. Twee tijdschrif
ten boordevol zaken als reizen, wonen, financiën, gezondheid en beauty. 
Daarnaast staan er in Vive Magazine Extra, uitsluitend voor abonnees, 
diverse interessante kortingsacties en aanbiedingen.
Verder worden abonnees worden door het jaar heen uitgenodigd voor 
diverse Vive Magazine activiteiten zoals onder meer de 
Lezersverwendag in juni, de Nationale Woondagen in september en de 
Vive Wandel-tweedaagse in het voorjaar.

Voor nieuwe abonnees hebben 
wij een bijzonder geschenk gese
lecteerd: hetVivara 
Vogelvoederpakket ter waarde 
van 18 euro. In dit pakket zit een 
voedersilo met een zak vogelvoer 
en een vetblokhuisje inclusief vet- 
blok. Meteen klaar voor gebruik 
en u bent verzekerd van vogels in 
de tuin.

U kunt ook kiezen voor een korting 
van 2,50 euro en betaalt dan 
eenmalig 12,50 euro voor zes 
nummers in plaats van 15 euro.

Ja , ik word abonnee van Vive Magazine G°^e;
' i ik kies voor het geschenk, hetVivara Vogelvoederpakket, en betaal 15 euro voor zes nummers 

] ik kies voor de korting van 2,50 euro en betaal eenmaligi2 ,5o euro voor zes nummers

Naam:..............................................................................................................................................................m/v

Adres:...................................................................................................................................................................
Postcode/woonplaats:................................................................................................................................................
Telefoonnummer:....................................................................................................................................................

Hierbij machtig ik Uitgeverij TOPpers het abonnementsgeld 
a[ ji2 ,5oeuroof i5 euro 
af te schrijven van mijn (post)bankrekening:

Indien u liever een acceptgiro wenst te ontvangen, betaalt u 2,10 euro administratiekosten. 

Stuur mij een acceptgiro

Handtekening:

V__________________________________ /

* Het geschenk wordt binnen vier weken na ontvangst van betaling toegezonden.
Retourneer deze bon in een open envelop naar: Vive Magazine, Antwoordnummer 10530, 5240 WB Rosmalen (postzegel niet nodig).

•5CO

Het abonnement is één jaar (zes nummers) geldig en wordt zonder schriftelijke opzegging, uiterlijk twee maanden voor afloop, automatisch verlengd. 
Deze aanbieding is geldig tot en met 30 december 2004



6  beleid: rechtvaardig vreemdelingenbeleid
Ijzeren Rita - Minister van Pola

risatie, kopte Vrij Nederland onlangs. 

Rita Verdonk, minister van 

Vreemdelingenzaken en Integratie 

is er inmiddels aan gewend geraakt 

op deze manier omschreven te 

worden. De werkelijkheid is vol

gens haar anders. “We hebben spel

regels afgesproken en daaraan houd

ik me.” Een van de belangrijkste 

doelstellingen is de terugkeer van 

uitgeprocedeerde asielzoekers die 

nog onder de oude Vreemdelingen

wet asiel hebben aangevraagd. 

“Waarom zo’n nadruk op terug

keerbeleid? In het Hoofdlijnen

akkoord is afgesproken dat ik voor 

een specifieke groep een pardon

zou regelen. Dat is ook gebeurd. 

De andere kant van de medaille is 

dan dat diegenen die niet mogen 

blijven, ook daadwerkelijk terugke

ren. Een rechtvaardig vreemdelin

genbeleid staat of valt met een 

goed terugkeerbeleid - rond beleid 

noem ik dat.”

10 debat: investeren of bezuinigen?
De Nederlandse economie ver

keert in een slechte gezondheid. De 

boodschap van het kabinet is er dan 

ook een van bloed, zweet en tranen. 

In enkele jaren tijd is Nederland ver 

uit de top 5 van de meest produc

tieve landen gevallen. Om onze eco

nomie er weer bovenop te helpen 

moeten meer mensen langer aan 

het werk, zijn loonsverhogingen uit 

den boze en dient ook de overheid 

de broekriem strak aan te halen.

Zowel ‘linkse’ als ‘rechtse’ econo

men onderkennen de problemen, 

maar over de aanpak ervan ver

schillen de meningen. Pieter 

Korteweg, oud hoogleraar mone

taire economie: “ De arbeidspartici

patie en vooral de arbeidsproducti

viteit moeten omhoog 

en zolang dat niet zo is, 

zullen de loonkosten de 

komende jaren niet teveel 

mogen stijgen.” Professor Alfred

Kleinknecht, hoogleraar economie 

aan de Technische Universiteit 

Delft. “ Ik bestrijd dat dit kabinet 

een visie heeft op innovatie en slim 

werken. Met het huidige beleid gaat 

de Nederlandse productiviteitscrisis 

gewoon verder.”

maatschappij: 
maatwerk in onderwijs

politiek

Mark Rutte trad in juli 2002 aan als 

staatssecretaris van Sociale Zaken 

en stapte afgelopen juni over naar 

Onderwijs. Hij heeft zichzelf een 

aantal ambitieuze doelen gesteld, 

waaronder het terugdringen van 

het aantal drop-outs op mbo-scho- 

len. Hij wil het aantal uitvallers 

beperken door op mbo’s opleidin

gen in te richten die meer praktijk

gericht zijn. Bovendien wil hij ruim

te geven aan professionals binnen 

het onderwijs en op studenten 

afgestemd maatwerk leveren. “ Een

jongere zonder voldoende voor

opleiding is haast kansloos op de 

arbeidsmarkt.”  Het aanleren van 

vaardigheden die er toe doen op 

de arbeidsmarkt is daarom één van 

die harde doelen die Rutte zich

zelf, en daarmee het landelijke 

lerarenkorps, stelt. “ Er zijn drie 

dingen heilig voor mij: dat leerlin

gen iets kunnen op de arbeids

markt, dat ze onderweg niet uitval

len en dat ze naar het hbo gaan als 

ze dat kunnen.”

Politiek!
is een tijdschrift over liberale politiek
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34  ethiek: het verschil tussen 
normen en waarden

Nederland is in moreel verval, indi

vidualisme viert hoogtij en de 

maatschappij verhardt. De mening 

van velen in onze samenleving. Het 

is tijd voor nieuwe normen en 

waarden. Het kabinet Balkenende 

laat geen gelegenheid onbenut het 

'normen en waarden-debat’ aan te 

slingeren, zelfs in Europees ver

band. Maar wat zijn dan precies die 

normen en waarden? Politiek! ging 

te rade bij professor doctor Paul 

van Tongeren. Hij is als hoogleraar 

wijsgerige ethiek verbonden aan de

Radboud Universiteit in Nijmegen. 

“ Ik vind de terminologie waarover 

wordt gesproken nogal problema

tisch. Altijd als het hierover gaat,

o p m e n

en

t y p a a p d e n

worden normen en waarden in één 

adem genoemd. Dat terwijl het 

twee verschillende begrippen zijn. 

Ik zou liever spreken van morele 

kwaliteit.” De discussie over nor

men en waarden begint volgens Van 

Tongeren bij de irritatie die 

optreedt bij normoverschrijdend 

gedrag. “ Normen moeten inder

daad beter gehandhaafd worden, 

maar alleen het aanscherpen van 

sancties is niet genoeg.”

40  visie: langer doorwerken is noodzaak
De vergrijzing is een ernstig en 

acuut probleem: de groei van het 

aantal AO W ’ers zal de komende 

jaren explosief stijgen met ruim 

één miljoen driehonderdduizend 

mensen, terwijl de beroepsbevol

king in dezelfde tijdspanne zal dalen 

met een half miljoen. Tenzij de 

arbeidsparticipatie van vijftigers en 

zestigers drastisch verbetert, zal de 

solidariteit tussen de generaties 

het komend decennium onder 

steeds grotere druk komen te 

staan en daarmee ook ons sociale 

stelsel. Precies om te voorkomen 

dat dat doemscenario werkelijk

heid wordt, moet er volgens de 

liberalen nü worden ingegrepen. 

“ De participatiegraad van oudere 

werknemers is alarmerend laag” , 

zegt Bibi de Vries, lid van de 

Tweede Kamer namens de VVD en

vice-voorzitter van de liberale frac

tie. “ Boven de vijfenvijftig werkt 

nog slechts achtendertig procent 

van de werknemers en boven de 

zestig bedraagt dat percentage

amper zestien procent. Willen we 

als samenleving hetzelfde wel

vaartsniveau houden als dat van 

vandaag, dan kunnen we niet op 

deze manier doorgaan.”

En verder...
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beleid

'Ik  ben hard op regels,
Ijzeren Rita - Minister van Polarisatie, kopte Vrij Nederland onlangs. Rita 

Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie is er inmiddels aan 

gewend geraakt op deze manier omschreven te worden. De werkelijkheid is vol

gens haar anders. "We hebben spelregels afgesproken en daaraan houd ik me. 

Dat ik daarbij geen oog zou hebben voor het menselijke aspect is niet waar. Kijk 

alleen maar naar het aantal keren dat ik mijn discretionaire bevoegdheid 

(gevallen die door de minister als schrijnend worden beoordeeld en ais zodanig 

alsnog een verblijfsvergunning krijgen - red.) heb gebruikt. Sinds mijn aantre

den hebben op deze manier vierhonderd mensen alsnog een verblijfsvergun

ning gekregen. Mijn voorgangers kwamen niet verder dan enkele van dit soort 

beoordelingen in een jaar. Ik slaag er dus wel degelijk in hard en hart te combi

neren. Hard op de regels, zacht op de mensen."

De minister schuwt de discussie niet en gaat regelmatig het land in om haar 

beleid uit te leggen.“ Mensen opzoeken en de dialoog aangaan vind ik enorm 

belangrijk” , stelt ze. “ Dat geldt overigens ook voor zaken als de emancipatie 

van allochtone vrouwen en de aanpak van eerwraak, waar ik mij een bond

genoot van Ayaan Hirsi Ali voel.”

Een van de belangrijkste doelstellingen van de minister voor deze kabinets

periode is de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers die nog onder 

de oude Vreemdelingenwet (van voor april 2001 - red.) asiel hebben aange

vraagd. “Voor ongeveer 2200 mensen geldt een specifieke eenmalige rege

ling. Asielzoekers die sinds 27 mei 2003 vijf jaar of langer wachten op een 

definitief besluit over hun eerste asielaanvraag mogen blijven. De anderen 

moeten Nederland verlaten - zo zijn de regels. Het gaat om mensen waar

van de rechter minimaal één, maar vaak al meerdere keren heeft geoor

deeld dat ze niet mogen blijven” , aldus de minister.

“ Onze aanpak bij de terugkeer is compleet nieuw. Uitgeprocedeerden krij

gen nu eerst acht weken de tijd om op een waardige manier te vertrekken 

vanuit de huidige behuizing. Mocht dat binnen de tijd niet lukken, dan wordt 

nog eens acht weken onderdak geboden in het vertrekcentrum. Men kan in 

het kader van de zogenaamde REAN-plus-plus-regeling een bedrag meekrij

gen van 2.320 euro, voor gezinnen zelfs 6.050 euro. Daarmee kunnen ze in 

het land van herkomst een nieuw bestaan opbouwen. En op deze manier lij- 

RitaVerdonk den ze geen gezichtsverlies.Veel afgewezen asielzoekers zien in dat het geen

6 politiek



maarzachtop mensen'
zin heeft te blijven en kunnen op deze manier met opgeheven hoofd terug

keren” , vervolgt Verdonk.

“ Waarom zo’n nadruk op terugkeerbeleid? In het Hoofdlijnenakkoord is 

afgesproken dat ik voor een specifieke groep een pardon zou regelen. Dat 

is ook gebeurd. De andere kant van de medaille is dan dat diegenen die niet 

mogen blijven, ook daadwerkelijk terugkeren. Een rechtvaardig vreemdelin

genbeleid staat of valt met een goed terugkeerbeleid - rond beleid noem ik 

dat. Wie wordt toegelaten en dus een verblijfsvergunning krijgt, moet inte

greren in de Nederlandse samenleving. Wie geen recht (meer) heeft op ver

blijf, is hier illegaal en moet het land verlaten. In het verleden is dit laatste 

aspect veronachtzaamd.”

De verantwoordelijkheid voor terugkeer naar het land van herkomst, ligt 

volgens Verdonk bij de vreemdeling zelf. Uitgangspunt van de Nederlandse 

regering is daarbij dat ‘wie terug wil keren, terug kan keren’. “ De overheid 

heeft een faciliterende rol. D it blijkt bijvoorbeeld uit de eerdergenoemde 

premies op terugkeer die we hebben ingevoerd. Ik ben er niet op uit men

sen of gezinnen in vreemdelingenbewaring te stellen, zoals wel eens wordt 

beweerd. De verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de mensen zelf.” 

Natuurlijk komen de verhalen van de schrijnende gevallen waarover we 

allemaal hebben gelezen of gehoord in verschillende media ook de minister 

ter ore. Wat haar opvalt, is dat vaak maar één kant van een verhaal wordt 

belicht. “ Neem een geval van een gescheiden uitzetting. Een vader moet 

Nederland verlaten terwijl zijn vrouw en kinderen hier mogen blijven. 

Tragisch natuurlijk, maar wat er niet bij wordt gezegd, is dat de vader van

wege crimineel gedrag Nederland moet verlaten. Daar sta ik dus helemaal 

achter. Maar dat betekent nu eenmaal dat het gezin gescheiden wordt. In 

verband met de privacy van de betrokkenen kan ik niet op dergelijke ver

halen in de media reageren. Neem echter van mij aan dat er dagelijks zo’n 

tien persoonlijke dossiers op mijn bureau belanden. Dat ik niet zou weten 

welke zaken er daadwerkelijk spelen is onzin” , aldus een strijdvaardige 

minister.

Naast het terugkeerbeleid staat het inburgeringvraagstuk ook hoog op 

minister Verdonks agenda. Een belangrijk onderdeel hierin vormt het sinds 

I november van kracht zijnde beleid ten aanzien van huwelijksmigratie. Er 

gelden strengere maatregelen voor mensen die hun bruid uit het buitenland 

naar Nederland willen laten komen. De partner hier in Nederland moet

minimaal 120 procent van het minimumloon verdienen en beide partners 

moeten minimaal 21 jaar zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat in de toe

komst de bruid of bruidegom reeds in het land van herkomst een eerste 

inburgeringexamen doet. “ Meedoen en je eigen broek ophouden, is mijn 

devies. Dat geldt dus ook voor huwelijksmigranten.Vrouwen in bijvoorbeeld 

Marokko en Turkije, landen van waaruit huwelijksmigratie het meest plaats

vindt, kunnen op deze manier veel bewuster een keuze maken. Wanneer ze 

hier komen, zijn ze bovendien veel beter voorbereid op wat hen hier te 

wachten staat. De inburgering zal dus veel vlotter verlopen.”

Minister Verdonk wil naast een examen in het land van herkomst voor 

huwelijksmigranten ook alle migranten in Nederland een inburgeringver- 

plichting opleggen, dus ook de oudkomers. Met de Tweede Kamer is de 

minister hierover nog in overleg.“Veel migranten, oudkomers, zijn ouders of 

grootouders van kinderen. Vierhonderdduizend van hen hebben nooit 

Nederlands geleerd. D it betekent niet alleen een enorme taalachterstand 

voor henzelf, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Daar is nie

mand bij gebaat, de mensen zelf niet en ook de samenleving niet, en daarom 

moeten we eisen durven stellen.”

“ Helaas wordt door sommigen het nieuwe beleid als negatief voorgesteld” , 

aldus de minister. “Terwijl de doelstelling van het beleid juist is mensen een 

betere kans te geven in de Nederlandse samenleving. We willen de werk

loosheid onder allochtonen verkleinen, de taalachterstand onder allochtone 

jongeren aanpakken en etnisch ondernemerschap stimuleren. Om dit op 

een juiste manier voor het voetlicht te brengen, starten we volgend jaar 

met de zogenaamde integratiekaravaan. Op deze manier willen we positieve 

prikkels geven aan het maatschappelijk debat over integratie. We zijn in 

gesprek met een aantal ‘ambassadeurs’ die hun medewerking willen verlenen. 

Autochtone en allochtone rolmodellen die vanuit hun eigen sociale omge

ving laten zien wat er allemaal voor goede initiatieven plaatsvinden op het 

gebied van integratie en welke kansen de Nederlandse samenleving biedt als 

je er de schouders onder zet. De negatieve toon in het integratiedebat 

moet verdwijnen, dat is een belangrijke doelstelling die ik mij heb gesteld 

voor 2005.”

Tekst: Sandra Kagie 

Fotografie: Hansvan Asch
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Naam: Henk van Hoof 

Leeftijd: 56
Burgerlijke staat: gehuwd

Kinderen: twee, een zoon van 25 en een dochter van 21 

Woonplaats: Alkmaar

Carrière in het kort: Henk van Hoof studeert in 1968 af aan het Koninklijk 

Instituut voor de Marine en wordt marine-officier. Deze functie bekleedt hij 

to t 1981, waarvan hij de laatste jaren vertegenwoordiger van de belangen

vereniging Koninklijke Vereniging van Marine Officieren is. Hij stapt hierna 

over naar de vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel, VHP, en 

blijft daar to t 1991. In dat jaar wordt hij lid van de Tweede-Kamerfractie van 

deW D, met onder meer sociale zaken en werkgelegenheid in zijn portefeuil-

% | 
è

Ie. Van 1998 to t 2002 is hij staatssecretaris van Defensie, daarna weer een 

korte periode Kamerlid en vervolgens waarnemend burgemeester van 

Delfzijl, om in juni van dit jaar staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid te worden.

Luistert graag naar: populaire muziek, voornamelijk uit de jaren ‘60 en 

‘70 en sommige hedendaagse Nederlandstalige popmuziek.

Laatst gelezen boek: Au pair van W.F. Hermans. Op dit moment ligt 

Het feest van de bok van Mario Vargas Llosa op zijn nachtkastje. 

Favoriete vrijetijdsbesteding: de wielersport. Zowel als beoefenaar, 

als organisator en als toeschouwer.

Gaat het liefst op vakantie naar: Griekenland. Het historisch, cultu

reel en archeologisch erfgoed én het lekkere eten en de zon spreken Van 

Hoof erg aan.

Houdt erg van: met een groep wielervrienden sport en gezelligheid 

combineren.
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Tien vragen

1. W a t gaf voor u persoonlijk 

de doorslag om de politiek in 

te gaan?
“ In het begin van de jaren zeventig 

werd ik lid van de W D  als reactie 

op het beleid van het kabinet Den 

Uyl. Een actieve opstelling binnen 

de VVD-afdeling leidde to t 

bestuursfuncties in afdeling, onder- 

centrale en kamercentrale. In de 

jaren tachtig ontstond het gevoel 

dat ik met mijn kennis, ervaring, 

achtergrond en politieke opvattin

gen een bijdrage kon leveren aan 

de VVD-inbreng in de Tweede 

Kamer.”

2. Van welke beslissing, die u 

genomen heeft, heeft u ach
teraf spijt?

“ Daar heb ik lang over nagedacht. 

Natuurlijk zijn er dingen die je hebt 

gedaan, of juist niet hebt gedaan, 

die niet zo gelukkig waren. Maar er 

is eigenlijk niets dat ik kan noemen 

dat echt fout is gegaan.”

3. Welke (karakter)eigenschap 

heeft u niet, maar zou u wel 

willen bezitten en waarom?

“ Iets dat me nog wel eens in de 

weg zit, is mijn gebrek aan geduld. 

Als ik iets in mijn hoofd heb, wil ik 

het meteen doen. Dat kan niet 

altijd, zeker niet in de politiek, en 

dan moet ik mezelf in toom hou

den. Evenwicht zoeken. Ik kan me 

voorstellen dat mensen soms moe 

van me worden.”

4. W at is uw grootste passie?
“ Mijn werk is heel belangrijk voor 

me. Door mijn werk kan ik een bij

drage leveren aan en invloed uitoe

fenen op maatschappelijke ontwik

kelingen. Ik ben dan ook nog lang 

niet van plan te stoppen met wer

ken. Daarbuiten kan ik erg genieten 

van sport, niet alleen van het beoe

fenen, maar ook van het kijken 

naar sport, zoals de Olympische 

Spelen. En verder, als ik tijd heb, 

genieten van de mooie dingen van 

het leven. Erg belangrijk.”

5. In welke film had u graag de 

hoofdrol gespeeld en waarom?

“ Het is misschien heel erg, maar ik 

kijk zelden naar films. Waarschijnlijk 

omdat ik het geduld er niet voor 

heb. Ik moest voor deze vraag diep 

nadenken welke film ik voor het 

laatst heb gezien en dat was Saving 

Private Ryan, tijdens een officiële 

bijeenkomst toen ik staatssecreta

ris van Defensie was. Een andere 

film die ik me herinner was One 

Flew over the Cuckoo’s Nest. In 

geen van beide films zou ik trou

wens de hoofdrol hebben willen 

spelen...”

6. W a t is in uw ogen de bete
kenis van het woord liberaal?

“Vrijheid in alle opzichten, dus ook 

persoonlijke vrijheid, gecombineerd 

met verantwoordelijkheid, waarmee 

ik de begrenzing van eigen vrijheid 

ten opzichte van anderen bedoel.”

7. M et welke personen zou u 

een gesprek willen aangaan en 

waarover zou dit gesprek 

gaan?

“ Met Bill Clinton. Ik ben het zeker 

niet eens met alles wat hij heeft 

gedaan, maar de problemen en 

kwesties waar hij als regeringslei

der en als mens mee te maken

kreeg, waren enorm. Ik zou wel 

willen weten hoe hij onder die 

enorme druk op deze wijze heeft 

weten te overleven.”

8. W a t is hét maatschappelij- 

ke/politieke vraagstuk van de 

nabije toekomst in uw ogen?
“ Die is tweeledig, maar staat wel in 

verband met elkaar. Ten eerste de 

economische ontwikkeling. Hoe 

houden we mensen met bijvoor

beeld een grote afstand to t de 

arbeidsmarkt bij de samenleving 

betrokken? Ten tweede: het bewa

ren van de maatschappelijke balans. 

Het evenwicht in de samenleving. 

Dat krijgt op dit moment wel aan

dacht, denk aan onderwerpen als

veiligheid, inburgering en werkloos

heid, maar ik maak me zorgen over 

de toekomst.”

9. W aar heeft u een uitgespro

ken hekel aan en waarom?
“Aan mensen die niet meedoen. 

Die geen verantwoordelijkheid 

nemen, niet alleen op de werk

vloer, ook daarbuiten. Kortom; 

mensen die geen betrokkenheid 

tonen.”

10. Welke droom zou u willen 

verwezenlijken wanneer u 

geen rekening hoeft te houden 

m et zaken als tijd, geld of spe
cifieke capaciteiten?

“ Ik zou een symbolische ruimtereis 

willen maken. Willen uitvinden hoe 

klein de wereld ten opzichte van 

het enorme heelal eigenlijk is. En 

dan met name ons eigen landje, 

waar we ons zo vreselijk druk 

maken over van alles en nog wat.”

Tekst: M onique van Diessen 

Fotografie: Flans van Asch

'I k kan me voorstel len 
dat mensen soms moe 
van me worden.'
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debat

Na de Keynesiaanse'boom',

de kater
De boodschap van het kabinet is er een van bloed, zweet en tranen. In enkele jaren tijd is Nederland ver uit de top 5 

van de meest productieve landen gevallen. Om onze economie er weer bovenop te helpen moeten meer mensen langer aan 

het werk, zijn loonsverhogingen uit den boze en dient ook de overheid de broekriem strak aan te halen. Economen van beide 

kanten van het politieke spectrum onderkennen de problemen, maar volgens de linkse dragen Zalm en Balkenende de

verkeerde oplossingen ervoor aan.

De Nederlandse economie verkeert in een slechte gezondheid.Terwijl ze in 

de jaren negentig harder groeide dan die van de ons omringende landen en 

er in de rest van Europa vol bewondering naar het ‘banenwonder in de pol

der’ gewezen werd, tro f de groeivertraging sinds 2000 haar harder dan die 

van België of Frankrijk. De voorbije recessie duurde bij ons langer en was 

dieper dan elders in Europa. En ook nu kruipt Nederland maar zeer moei

zaam uit het economische dal. Zo mogelijk nog verontrustender is het feit 

dat we op tal van gebieden, zoals kennistoepassing en arbeidsproductiviteit, 

beduidend slechter scoren dan nog maar vijf jaar geleden. Nederland lijkt 

de weinig benijdenswaardige bijnaam te hebben verdiend die Engeland in de 

jaren zeventig had: de zieke man van Europa. Den Haag lijkt deze man 

bovendien nog dieper op zijn ziekbed neer te drukken met het ene ombui- 

gingspakket na het andere. Dat de bezuinigingen de recessie hebben verer

gerd is een feit. Moest het wel zo drastisch?

Noodzakelijk of averechts?

“Als we eerder reserves hadden aangelegd uit de overheidsoverschotten 

hadden we nu niet hoeven bezuinigen” , zegt Pieter Korteweg, oud hoogle

'De Amerikaanse economie is dynamischer 
dan de Europese en er is meer marktwerking.'

raar monetaire economie en voorzitter van de commissie die het laatste 

verkiezingsprogramma van de VVD heeft geschreven. “Als de noodzakelijke 

aanpassingen waren doorgevoerd gedurende de ‘vette’ Paarse jaren had je 

er toen weinig van gemerkt en ze nu niet hoeven te doen. Onder druk van 

PvdA-fractievoorzitter Melkert hebben Wim Kok en Gerrit Zalm tijdens 

het laatste Paarse kabinet verzuimd dit te doen. Integendeel; Melkert vroeg 

en kreeg tien miljard gulden extra voor de zorg en het onderwijs. Het lijkt 

er niet op dat het veel geholpen heeft. Erger nog is dat eind jaren negentig 

de arbeidskosten volledig uit de hand zijn gelopen waardoor onze bedrijven 

zich internationaal uit de markt hebben geprijsd. Bovendien hebben we 

jarenlang pensioenpremies en ziektekostenpremies betaald die niet kosten

dekkend waren, waardoor de besteedbare lonen hoger waren dan ze kon

den zijn. Daardoor ging het kunstmatig goed. De rekening daarvoor moet 

nu worden voldaan. We ontkomen er niet aan ons stelsel aan te passen en 

de tering naar de nering te zetten.”

Volgens professor Alfred Klein

knecht, hoogleraar economie 

aan de Technische Universiteit
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Alfred Kleinknecht

Delft en gekend tegenstander van het huidige loonmatigingbeleid, hebben 

de forse bezuinigingen van de twee kabinetten Balkenende averechts 

gewerkt.“ Zalm mikte ooit op een begrotingstekort van 0,5 to t 0,7% van het 

nationaal inkomen. Het feit dat hij na negentien miljard euro bezuinigingen 

nog uitkwam op een tekort van ruim 3% interpreteer ik als een eerherstel 

voor Ke/nes. Het zijn echter vooral de hypotheeksubsidies en het pen

sioenstelsel die de crisis verergeren. Met name de hypotheeksubsidies zijn 

een schoolvoorbeeld van overbodige en averechts werkende bemoeienis 

van de overheid met de economie. Als de W D  echt een liberale partij is, 

zou ze als eerste in de rij moeten staan om dit onnodig rondpompen van 

geld af te schaffen. Tegenover iedere euro subsidie staat immers ook weer 

een euro belastingheffing.”

Ouderwetse stimuleringspolitiek

Zalm is een van de meest uitgesproken voorstanders van een strikte inter

pretatie van het Stabiliteitspact. Andere regeringsleiders zouden liever meer 

begrotingsruimte krijgen om hun nationale economieën te stimuleren met 

overheidsbestedingen en -investeringen. Biedt een herleving van de oude 

Keynesiaanse ideeën een gedeeltelijke uitweg? Korteweg vindt alvast van 

niet. “ Een korte Keynesiaanse ‘boom’ verhelpt niets aan de onderliggende 

problemen, zoals een te lage arbeidsparticipatie en een verouderende 

bevolking. Bovendien hebben we in de jaren zeventig gezien dat de effecten 

op de lange termijn negatiever zijn dan de positieve op de korte. Na elke 

stimulering van de economie krijg je onvermijdelijk een terugslag, omdat je 

een keer op moet houden met die stimuleringen. Als je ermee blijft door

gaan, krijg je inflatie, zoals in de zeventiger jaren.”

Ook Kleinknecht heeft zijn bedenkingen bij een ouderwetse stimulerings

politiek: “ Als evolutionair econoom ben ik niet zo weg van het 

Keynesianisme.Wat mij betreft houden we het op “ Keynes-Light” : een rede

lijk tekort gedurende recessies (vooral gebruikmakend van Keynesiaanse 

‘automatische stabilisatoren’) en een klein begrotingsoverschot in de hoog

conjunctuur, zodat de staatsschuld gedurende een hele cyclus van 7-10 jaar 

niet stijgt of in ieder geval langzamer stijgt dan het Nationaal 

Inkomen.”  I 111

I

'Het zijn vooral de 
hypotheeksubsidies en 
het pensioenstelsel die 
de crisis verergeren.'

Amerikaans potverteren

Toch lijkt de economische groei in de Verenigde Staten - die al jaren twee

maal zo hoog is als die in Europa - deze twijfel aan de werkzaamheid van het 

stimuleringsmedicijn te logenstraffen. Beide economen relativeren de 

Amerikaanse prestaties sterk. “Vergeet niet dat de Amerikaanse bevolking, 

mede dankzij immigratie, nog altijd groeit en die van veel Europese landen 

inmiddels krimpt” , zegt Pieter Kortweg. “ Dat verklaart al een deel van het 

verschil. Daarnaast houd ik mijn hart vast wat er in 

de VS gaat
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'Bush is de meest roekeloze 
Keynesiaan van dit moment.'

gebeuren als de huidige stimuleringsmaatregelen helemaal zijn uitgewerkt. 

Dat neemt echter niet weg, dat we wel wat van de VS kunnen leren. De 

Amerikanen werken harder en langer dan wij en slagen erin met gebruik

making van technologie to t een snellere groei van de arbeidsproductivi- 

teitsstijging te komen. De Amerikaanse economie is dynamischer dan de 

Europese en er is veel meer marktwerking.”

Met dat laatste is Kleinknecht het niet eens: “ Hoezo Amerikaanse dyna

miek? Het land doet het goed in de ICT, maar dit is hooguit 12% van de 

Amerikaanse economie. 88% is ‘oude economie’ en daar doen de 

Amerikanen het bijzonder slecht. Het schrijnende importoverschot van 500 

to t 600 miljard dollar op jaarbasis wijst erop dat veel Amerikaanse bedrij

ven in de klassieke industriebranches niet meer internationaal kunnen con

curreren.”

De professor uit Delft is het echter wel met zijn collega eens dat het hui

dige Amerikaanse stimuleringsbeleid grote risico’s inhoudt: “ Bush is de 

meest roekeloze Keynesiaan van dit moment. De Amerikaanse economie 

drijft op het strovuur van almaar hogere schulden van overheid, bedrijven 

en particulieren. Die schuldeneconomie vormt een bedreiging voor de sta

biliteit van de financiële markten. Hoe lang kan dit nog goed gaan? Het is 

niet te voorspellen wanneer het misgaat, maar één ding staat vast: niemand 

kan eeuwig potverteren.”

Moeizaam aanpassingsproces

Hoe pijnlijk diep de politiek van het kabinet ook in de portemonnee 

ingrijpt, Pieter Korteweg ziet geen alternatief voor het moeizame aanpas

singsproces dat Nederland nu ondergaat. “ De rekening van de soms afge

dwongen solidariteit is hoog, maar de staat kan niet langer de bezemwagen 

zijn waarmee de brokstukken van het eigenbelang worden opgeruimd. Ons 

pensioenstelsel en onze ziekenzorg zullen kostendekken moeten worden. 

De arbeidsparticipatie en vooral de arbeidsproductiviteit moeten omhoog 

en zolang dat niet zo is, zullen de loonkosten de komende jaren niet teveel 

mogen stijgen. Het kostendekkend maken van het stelsel gaat ten koste van 

de besteedbare lonen. Ik voorzie wel een geleidelijk aantrekken van het 

consumenten- en producentenvertrouwen, maar vooralsnog geen uitbundi

ge economische groei, omdat nu eenmaal die besteedbare inkomens niet 

snel zullen stijgen. We hebben echter geen keuze. De mondiale uitda

ging, vooral die van de Chinese en de andere Aziatische econo- 1 J  

mieën, is enorm. Maar ook dichter bij huis wordt de concurrentie 

moordend. Neem nu de tien nieuwe lidstaten van de EU: in elk van 

die landen kunnen ze nu of straks hetzelfde als wij, alleen stukken goed

koper. De enige meevaller is dat deze pijnlijke aanpassing plaatsgrijpt op een

Pieter Korteweg

tweemaal zo hoog welvaartsniveau als de crisis aan het begin van de jaren 

tachtig. We kunnen meer hebben, maar de uitdagingen zijn ook groter. 

Vandaag liggen we nog dicht bij het hart van een welvarend continent, maar 

als we nu niet ingrijpen kunnen we morgen een gebied in de arme periferie 

daarvan zijn.”

Geen visie op innovatie
Alfred Kleinknecht is er helemaal niet van overtuigd dat het kabinet 

Balkenende wel zo’n heldere kijk heeft op de economische uitdagingen 

waarvoor Nederland staat. “ Ik bestrijd dat dit kabinet een visie heeft op 

innovatie en slim werken. Met het huidige beleid gaat de Nederlandse pro- 

ductiviteitscrisis gewoon verder. Bovendien wordt er niet substantieel geïn

vesteerd in onderwijs. Ons onderwijsbestel blijft veel te veel mensen met 

een lage opleiding afleveren en dat is slecht aanbodbeleid. De statistieken 

van de OESO tonen aan dat Nederland hard op weg is één van de dom

mere landen van Europa te worden. Daardoor worden we ook almaar min

der aantrekkelijk als vestigingsplek voor kennisintensieve bedrijven. Een 

boekhouder als Zalm zou zich niet alleen moeten afvragen wat beter 

onderwijs nü kost, maar ook wat het ons in de toekomst zal kosten als we 

er nu niet in investeren.”

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch



europees beleid

Jeanine Hennis-Plasschaert

'Nu nog'nee'roepen,is
Dat Turkije lid wordt van de 

Europese Unie staat zo goed 

als vast. Wannéér dat lid

maatschap zal ingaan, blijft 

echter een open vraag. 

Volgens de liberalen moet 

niet alleen Turkije klaar zijn 

voor toetreding, maar ook de 

Unie zelf. Om dat te bereiken 

zal de VVD erop toezien dat 

Brussel voldoende politieke 

druk op Ankara blijft uitoefe

nen om niet alleen in theorie 

aan de criteria te voldoen, 

maar ook in de praktijk. 

Tegelijkertijd moet de EU 

'het eigen huis' op orde 

brengen. Bovendien is het de 

hoogste tijd om eindelijk in 

alle openheid de definitieve 

grenzen van de Europese 

Unie te bepalen.

De argumenten vóór toetreding 

van Turkije zijn er vele, maar dat 

geldt ook voor de argumenten 

tégen. Sinds de vroege jaren twintig 

is het voormalig sultanaat een strikt 

seculiere staat. Hoewel de militai

ren in het verleden meer dan eens 

met geweld in staatszaken hebben 

ingegrepen, lijkt de democratie de 

afgelopen twee decennia stevig ver

ankerd. Zelfs het aan de macht 

komen van een islamitische partij, 

die hier en daar weliswaar wat 

bijsturing nodig had, heeft daaraan 

niets veranderd. Ook op econo

misch gebied heeft het land een

indrukwekkende groei doorge

maakt. Tenslotte spelen geostrategi- 

sche overwegingen een rol. 

Lidmaatschap van de EU kan Turkije 

definitief op de seculiere, democra

tische en liberale weg houden. En 

het economisch potentieel van het 

land aan de Bosporus kan tevens 

een welkome versterking zijn voor 

dat van de rest van Europa. De 

tegenstanders van een Turks lid

maatschap ontkennen deze feiten 

niet, maar zwakken ze sterk af. 

Turkije is armer, minder ontwikkeld 

en onstabieler dan het lijkt. Alleen 

al door zijn omvang zou de Unie

bedrog'
aan daadkracht verliezen. Het 

bewind in Ankara lost veel interne 

problemen, zoals die met de 

Koerdische minderheid, met geweld 

op. En last but not least vinden 

vooral de christen-democraten dat 

een overwegend islamitisch land als 

Turkije in het Christelijke Europa 

feitelijk niet thuishoort.

Ambivalente gevoelens

“ Ik koester wat ambivalente gevoe

lens tegenover een Turks lidmaat

schap van de Unie” , zegt Jeanine 

Hennis-Plasschaert, sinds enkele 

maanden lid van het Europees 

Parlement en namens de VVD lid 

van de Turkije-delegatie. “ Ik herken 

me zowel in de argumenten van de 

voorstanders als in die van de 

tegenstanders. Alleen het argument 

dat Europa voorbehouden is aan de 

christenen vind ik volstrekte onzin. 

Er is geen enkele reden om bang te 

zijn voor de islam. Wél moeten we
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de invloed van fundamentalistische 

groeperingen bestrijden, maar dat 

geldt ook voor die van soortgelijke 

groepen die het christendom of 

jodendom aanhangen. De angst dat 

de EU door miljoenen arme Turkse 

immigranten zal worden over- 

spoeld, lijkt me enigszins overtrok

ken. De impuls die de Turkse eco

nomie door de toetreding zal 

krijgen, zal er voor zorgen dat veel 

gelukszoekers in eigen land blijven 

en dat tegelijkertijd een deel van de 

oudere immigranten naar Turkije zal 

terugkeren. Bovendien stelt de 

Europese Commissie een regeling 

voor om het vrij verkeer van per

sonen permanent aan banden te 

leggen, zodat er dus deels aan deze 

angstgevoelens tegemoet wordt 

gekomen. Laten we in ieder geval

het vooruitzicht op lidmaatschap 

keer op keer werd herbevestigd en 

dus ook met enige regelmaat op de 

politieke agenda stond. Het gebrek 

aan draagvlak is een groot pro

bleem en nu wordt in er in allerijl 

gezocht naar instrumenten, zoals 

het referendum, om de Europeanen 

alsnog bij dit proces te betrekken. 

Mosterd na de maaltijd. Nu simpel

weg ‘nee’ zeggen, is dus geen optie. 

Wél moeten we er in ieder geval 

nauw op toezien dat het land pas 

formeel lid wordt wanneer het daar 

écht klaar voor is. Op papier past 

Turkije zich momenteel goed aan, 

maar de praktijk laat nogal wat te 

wensen over. In voldoende mate 

aan de politieke Kopenhagen-crite- 

ria voldoen, zoals de Europese 

Commissie het zo mooi verwoord-

om Turkije op een dag te laten toe

treden, maar het resultaat van die 

onderhandelingen staat niet per 

definitie vast.”

Verbreding versus verdieping

Het grote publiek heeft het zonder 

een echt Turkije-debat moeten stel

len, maar de toetreding van het land 

van Attatürk zou volgens Hennis- 

Plasschaert wel aanleiding moeten 

zijn voor een debat over de defini

tieve grenzen van de Europese 

Unie. “ Tijdens de laatste Europese 

verkiezingen hebben Britse kiezers 

een anti-Europese partij met een 

fors aantal afgevaardigden naar 

Brussel gestuurd. Die zijn vóór een 

Turks lidmaatschap, omdat ze daar

door de door hen gevreesde ver

dieping van de Unie denken uit te

treden en zoals bekend voldeden 

niet al die landen aan de gestelde 

criteria op het moment van toetre

ding. Roemenië zal in dat opzicht 

voor nog meer problemen zorgen. 

Met name in het uitbreidingsproces 

viert 'het meten met twee maten' 

hoogtij. Op het moment suprème 

knijpt men immers graag een oogje 

toe uit politiek-historische of poli- 

tiek-strategische ontwikkelingen.Als 

ik dan een collega van de PvdA 

hoor beweren dat de Oekraïne er 

ook nog wel bij kan, gaan mijn 

haren overeind staan. Ik verbaas me 

telkens weer over het gemak bij de 

linkse partijen als het op zo’n fun

damenteel thema aankomt. De 

socialisten staan daarin trouwens 

niet helemaal alleen. De Italiaanse 

premier Berlusconi is al zover

'Het argument dat Europa voorbehouden is 
aan de christenen vind ik volstrekte onzin.'

vermijden dat allerlei ongefundeer

de angsten teveel een rol gaan spe

len in deze kwestie.”

Lange overgangsperiode

Hennis-Plasschaert: “ Nu onomwon

den ‘nee’ roepen, is bedrog. Dat 

neemt niet weg dat het jarenlange 

gebrek aan een publiek debat over 

de toetreding van Turkije simpelweg 

schandalig is. Mensen hebben het 

gevoel met een voldongen feit 

geconfronteerd te worden, en zo is 

het eigenlijk ook. En dat terwijl het 

land al sinds 1963 met Europa ver

bonden is via associatieverdragen,

de, is iets anders dan er volledig aan 

voldoen zoals was afgesproken. Wat 

mij betreft worden de onderhande

lingen dan ook pas eind 2005 geo

pend, en niet per I januari aan

staande. Maar goed, dat is een zaak 

van de Europese regeringsleiders. 

Verder voorzie ik een relatief lange 

periode alvorens Turkije daadwer

kelijk toetreedt. Toetreding in 2008 

of 2009, vlak na die van Roemenië 

en Bulgarije, lijkt me utopisch en 

bovendien onwenselijk. 2015 of 

zelfs 2020 ligt meer voor de hand. 

Overigens zijn het open onderhan

delingen. Natuurlijk met het doel

stellen of te voorkomen. Hoe bre

der de Unie, hoe losser het staten- 

verband en hoe kleiner de kans dat 

we werkelijk to t een federaal 

Europa zullen komen. Nu is het 

maar de vraag in hoeverre dat laat

ste zo’n ramp is, want de liberalen 

hebben er altijd hun vraagtekens bij 

gezet, maar iets meer dan alleen 

een economische zone lijkt ook mij 

toch wel wenselijk. Een al te grote 

Unie wordt trouwens ook een 

onhandelbaar gedrocht. We hebben 

afgelopen mei al een enorme taak 

op onze schouders genomen door 

tien landen in één keer te laten toe

gegaan om Putin in de EU te ver

welkomen. O f dergelijke uitspraken 

nu gemeend zijn of niet, ze geven 

een verkeerd signaal aan zowel de 

inwoners van deze landen als aan 

de inwoners van de EU-lidstaten. 

Een goede verstandhouding met 

een bepaald land hoeft zich niet te 

vertalen in een vooruitzicht op lid

maatschap of nog erger een goed

gemeende belofte daartoe. D it zet 

een dynamiek in gang waarbij er 

ongemerkt voldongen feiten w or

den geschapen en er uiteindelijk 

geen weg terug meer is. Zo is het in 

feite ook gegaan met Turkije. Met
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'Een al te grote Unie wordt een onhandelbaargedrocht.'

de toetredirlg van Turkije zijn we de 

Bosporus overgestoken en laten we 

het continent Europa achter ons. 

Een Europa zonder grenzen bestaat 

niet of is in ieder geval niet wense

lijk. De omvang zal uiteindelijk aan 

het doel van de Unie voorbijgaan. 

De discussies over een eventuele 

toetreding van bijvoorbeeld 

Georgië, Armenië en Azerbeidzjan 

moeten dan ook in de kiem w or

den gesmoord. Hier ligt een unieke 

kans voor het Nederlands voorzit

terschap om een start maken met 

het definitief bepalen van de gren

zen van de Europese Unie.”

Waakhond
De Europese regeringsleiders 

besloten in 1999 Turkije de officiële 

status van kandidaat-lidstaat toe te 

kennen. Desondanks vergaten de 

heren en dames politici hun achter

ban hierover goed en volledig te 

informeren. Jeanine Hennis- 

Plasschaert is niet van plan de

komende jaren te zwijgen, zeker 

niet als het op Turkije aankomt, 

noch in de richting van de kiezers, 

noch in die van de Turkse regering.

De manier waarop Brussel de 

Turkse premier Erdogan zijn voor

stel to t het strafbaar stellen van 

overspel (een toegeving aan zijn

eigen conservatieve achterban, 

nadat deze zoveel liberale hervor

mingen had moeten slikken) weer 

even haastig deed intrekken als hij 

het opwierp, bewijst dat conse

quent volgehouden politieke druk 

werkt tegenover Ankara. “ Ik ben 

niet voor niets lid geworden van de 

Turkije-delegatie. De functie van 

waakhond is absoluut nodig. Alleen 

dan kunnen we ervoor zorgen dat 

Turkije de hervormingen doorzet. 

Nu echter de hervormingen van de 

Europese Unie zelf nog. Want zelfs 

op punten waarop zo'n beetje alle 

Europeanen het met elkaar eens 

zijn, zoals de strijd tegen het te r

rorisme waarvoor een effectieve 

politiële en justitiële samenwerking 

noodzakelijk is, lijken de lidstaten te 

verzanden in de welbekende heilige 

huisjes.”

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: HansvanAsch

Alliance o f Liberals and Democrats for Europe  
Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l Europe

Onder auspiciën van de Liberale Democratie fractie in het Europees Parlement

16 politiek)



opinie

De handel in schone lucht

De lucht boven de stedelijke gebieden van Nederland blijkt 

tot de meest vervuilde van de wereld te behoren. Vooral 

boven de Randstad is de vervuiling groot, de concentratie 

van stikstofdioxide (N02) is daar de hoogste van Europa. 

Verhoogde aanwezigheid van N02 in de lucht vormt een 

groot gezondheidsrisico: per jaar overlijden in Nederland 

ruim 5.000 mensen vroegtijdig ten gevolge van deze lucht

vervuiling. Tweede-Kamerleden Boris van der Ham (D66) en 

Paul de Krom (VVD), beiden met milieu in hun portefeuille, 

gaan het gesprek aan over schone lucht.

“ Het is niet zo verwonderlijk dat in die verstedelijkte gebieden de lucht

vervuiling zo groot is. We weten dat eigenlijk al lang in Nederland en als we 

een milieuprobleem hebben, is dit nummer één” , opent Van der Ham. “Aan 

een teveel van N 02  gaan namelijk mensen dood. Langs wegen waar veel 

woningen staan, is bewezen dat mensen die daar wonen een paar jaar min

der oud worden. Je kunt dan wel zeggen: uiteindelijk lost de techniek dat 

wel op, omdat we dan bijvoorbeeld op waterstofauto’s rijden, maar dat 

duurt te lang. D it is het meest asociale milieuprobleem dat we hebben.” 

“ Luchtkwaliteit is inderdaad het grootste lokale milieuprobleem op dit 

moment” , vindt ook De Krom. “ Het gaat overigens niet alleen om stikstof

dioxide, ook om PM 10 (fijn stof, dat afkomstig is van onder meer de uit

stoot van verkeer - red). Deze emissies komen niet alleen uit verkeer,
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Boris van der Ham (I) en Paul de Krom

industrie en scheepvaart, maar ook vervuilde lucht die uit het buitenland 

overwaait. Het is dus erg moeilijk dit probleem alleen maar nationaal op te 

lossen.”

Kilometerheffing

“Als het over dit soort stoffen gaat, zijn er zeer strenge Europese richtlij

nen, waaraan we met veel moeite of wellicht zelfs niet kunnen voldoen” , 

vertelt De Krom. “We hebben dus een probleem, het is twijfelachtig of we 

die norm halen in 2010. Er is een verzoek voor vijf jaar uitstel ingediend, 

maar dat is niet gehonoreerd en er is berekend dat het miljarden euro’s 

kost om de norm in 2010 te halen. Waar dat geld vandaan moet komen, is 

onduidelijk. Als het kabinet niet met een plan komt, waaruit blijkt dat het 

haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is, dan stemmen wij tegen. Dat neemt 

natuurlijk niet weg dat het probleem blijft liggen. Niet alleen in Nederland, 

ook in de andere EU-landen, die net zo min aan die norm kunnen voldoen. 

We moeten het dus in Brussel gaan bespreken. Ondertussen moeten we 

natuurlijk het één doen en het ander niet laten. Het is gebleken dat in 

Rotterdam/Overschie - waar de snelheid is teruggebracht naar 80 kilome

ter per uur - de uitstoot significant is verminderd.” Een ander instrument 

dat De Krom aanhaalt, is de kilometerheffing. “ Op die manier betaal je niet 

voor het bezit van de auto, maar voor het gebruik ervan.” Van der Ham 

haakt aan: “ Ik ben blij dat de VVD inmiddels overstag is op dat punt, om 

meerdere redenen. Voor wat betreft het milieu: kilometerheffing is een 

goed instrument om auto’s te belasten op milieuonvriendelijkheid. Er zijn 

namelijk nog al wat verschillen tussen auto’s. Kilometerheffing geeft een 

prikkel om een schonere auto te rijden, want je ziet dat we, door onze 

toenemende rijkdom, weer vervuilerender auto’s rijden.”

'Ikvind emissiehandel bij 
uitstekeen liberaal, 
marktconform instrument.'

W aterstof

Beide heren vinden eveneens dat er beter Europees beleid moet komen. 

“ Binnen Europa moet gekeken worden wat je tegen de problematiek van 

de verstedelijkte gebieden kunt doen” , meent Van der Ham. “Wat kunnen 

we met spoed doen om deze ‘hotspots’ in Europa aan te pakken? Ga maar 

om de tafel zitten.” De Krom:“ De oplossing moet inderdaad voor een deel 

uit Europa komen, vanwege de grensoverschrijdende effecten. De auto- 

industrie is natuurlijk ook een deels Europese aangelegenheid en als je wat 

aan die emissie-eisen w ilt doen, moet dat in Europees verband. Het is ook 

veel beter om het probleem bij de bron - dus de uitstoot zelf - aan te pak

ken dan om de gevolgen ervan te bestrijden, bijvoorbeeld door dure maat

regelen te nemen in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Schonere en effi

ciëntere motoren dus.”

“ Ik vind de auto-industrie en de EU hierin weinig sturend” , valt Van der 

Ham in. “Als je ziet hoeveel geld Amerika stopt in de ontwikkeling van 

waterstofauto’s, terwijl er in Europa maar eindeloos over vergaderd wordt. 

Tegelijkertijd liggen er miljarden klaar vanuit de Lissabon-gelden (geld 

bedoeld om van Europa een kennisregio te maken - red.), die daarvoor 

aangewend kunnen worden. We halen dus niet datgene uit de Europese 

samenwerking dat er in zit. Zeker op dit punt is leiderschap gewenst. Niet 

alleen maar vanwege het milieu, ook omdat we er simpelweg veel geld mee 

kunnen verdienen.”

De Krom is het met Van der Ham eens. “ Hierbij maak ik wel de kantteke

ning dat er ook nadelen kleven aan waterstof. Het is niet iets dat je uit de 

grond haalt, het moet geproduceerd worden en daar heb je veel energie 

voor nodig. Bovendien zijn er veiligheidsbezwaren en moet de infrastruc

tuur worden aangepast. Het duurt dus nog jaren voor we zover zijn. 

Waterstof is toekomstmuziek en of het gaat gebeuren weten we nog niet. 

Waar we nu over na moeten denken, is welke maatregelen we nemen om 

het probleem op korte termijn aan te pakken. Bijvoorbeeld door het zuini

ger maken van auto’s.”

Handelen

Naast het verkeer, is de industrie een grote factor als het gaat om lucht

vervuiling. Emissiehandel is volgens beide heren een prima instrument om 

broeikasgassen terug te dringen. “ Overigens: als we het hebben over broei-
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kasgassen moeten we wel een onderscheid maken” , legt De Krom uit. 

“ Broeikasgassen, waaronder C 02 en NOx (stikstofoxide - red.), zijn niet 

direct schadelijk voor de gezondheid maar spelen wel een rol bij het kli

maatprobleem. De emissiehandel voor C 02 gaat per I januari van start, 

voor NOx ligt nu een wetsvoorstel op tafel. Ik vind emissiehandel bij uit

stek een liberaal, marktconform instrument. Het zal heel spannend zijn om 

te zien hoe dat per I januari gaat, want zoiets is eigenlijk nog nooit gedaan. 

Simpel uitgelegd: als bedrijf krijg je een emissieplafond toegewezen, een 

percentage dat je maximaal aan uitstoot mag hebben. Datgene dat je min

der uitstoot, kun je verkopen aan bedrijven die te weinig hebben. 

Daarnaast heb je natuurlijk ook het nationale plafond.”

Boris van der Ham onderschrijft de woorden van Paul de Krom: “Je moet 

er voor zorgen dat duurzaamheid een autonome ontwikkeling is, die niet 

alleen via overheid en subsidies is geregeld. Het moet een soort survival of 

the fittest worden: wie is het groenst? Hier komen de markt en het ideaal 

samen.”

Het is echter niet simpel te implementeren volgens De Krom: “ Het bete

kent dat je een systeem moet hebben om te meten, om toe te wijzen en 

om te verifiëren. Het systeem is potentieel zeer fraudegevoelig. Daarnaast 

moet je een marktplaats hebben, om die emissies te kunnen verhandelen. 

Wat emissiehandel zo uitermate geschikt maakt, is dat het een prikkel geeft 

om die emissies omlaag te brengen, want wat je overhoudt kun je verko

pen. Het is dus geld waard, bedrijven kunnen hiermee omzet genereren.”

Vooroplopen

Het Kyoto-verdrag kent een zelfde systeem. Rusland heeft onlangs toege

zegd zich te committeren aan het verdrag, maar nog veel andere, grote 

naties niet. “ Kyoto is wat mij betreft een eerste, geringe stap” , reageert 

Boris van der Ham. “ Het effect van Kyoto is helaas beperkt en er is, 

terecht, veel discussie over post-Kyoto (de periode vanaf het volgende 

decennium - red.). Bovendien doet een groot aantal landen in Zuid-Oost 

Azië en Zuid-Amerika niet mee. Ook de ontwikkelingslanden zijn er niet 

bij betrokken en de grote vraag is: hoe krijgen wij die landen zover dat ze 

meedoen? Het is ook een morele kwestie, deze landen proberen zich uit 

de armoede te werken en dan komen wij aan met allerlei klimaatverdra

gen. Dat is een heel lastige kwestie, maar ik denk dat het niet anders kan.” 

De Krom: “ Daar ben ik het mee eens, maar ik vind niet dat Nederland de 

morele plicht heeft het goede voorbeeld te geven en vooruit moet lopen. 

Waar het wel om gaat is: óf we doen meer óf we stoppen. Het gaat om 

veel geld, om grote belangen en het is een afweging van kosten en baten. Ik 

denk dat we meer moeten doen, maar dat kan alleen maar in internationaal 

verband, waarbij ook de ontwikkelingslanden meedoen. Waarom zou je kli- 

maatdoelstellingen en ontwikkelingsdoelstellingen niet koppelen, door in 

die landen in projecten te investeren, die zowel goed zijn voor het klimaat, 

als voor het natuurbehoud en de stimulering van de lokale economie?” 

Van der Ham kan zich daar wel in vinden, mits het niet ten koste gaat van

'Amerika stopt miljarden in 
de ontwikkeling van 
waterstofauto's,terwijl er 
in Europa eindeloos over 
vergaderd wordt.'

ontwikkelingshulp. “Wat niet kan, is bezuinigen op ontwikkelingshulp. Het 

moet én, én zijn. Als het gaat om het vooruitlopen waar Paul het over 

heeft: dat gaat niet uit van blind idealisme. Er is op dat terrein namelijk 

winst te halen, zoals bijvoorbeeld met de waterstof-auto. Wat je nu ziet is 

dat, niet alleen bij de EU, maar bij al die grote organisaties, iedereen elkaar 

maar aan zit te kijken en er niets gebeurt. Ik ben er een groot voorstander 

van dat we, met landen die er hetzelfde over denken, uit het peloton pro

beren te komen. Door partijen als de VVD en het CDA zit Nederland 

gevangen in het idee dat we nooit meer voor de troepen uit mogen lopen. 

Terwijl dat nu juist de kern van ondernemerschap is. Goed milieubeleid 

heeft golfopwekkers nodig, vrije mannen met lef.”

De Krom is een iets andere mening toegedaan. “ Ik vind het allemaal prach

tig, maar het moet wel betaalbaar, uitvoerbaar en haalbaar zijn. Anders krijg 

je achteraf frustraties, als blijkt dat de doelstellingen niet gehaald worden.”

Tekst: M onique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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partij

Altijd op zoek
naartalent
Politiek is mensenwerk. Het huidige mediatijdperk vraagt 

niet alleen meer om deskundigheid, maar ook om uitstraling. 

Kwaliteit, daar gaat het om. Om de juiste VVD-bestuurder op 

tijd op de juiste plek te hebben, is in 2003 de Permanente 

Scoutingscommissie (PSC) ingesteld. In gesprek met voorzit

ter Pauline Krikke over de continue zoektocht naar talent 

voor de VVD.

Paulien Krikke

“ Normaal werd er in een vrij laat stadium voor de verkiezingen een tijde

lijke commissie bijeen geroepen” , vertelt Pauline Krikke, voorzitter van de 

Permanente Scoutingscommissie. “ Die commissie ging dan op zoek naar 

kandidaten die de VVD zouden kunnen vertegenwoordigen in de Eerste 

Kamer,Tweede Kamer of in het Europese Parlement. Door het korte tijds

bestek bleek het resultaat van die tijdelijke scoutingscommissie niet altijd 

optimaal. Daarom hebben we nu de Permanente Scoutingscommissie. De 

PSC is ingesteld voor een periode van vier jaar, zodat er ruim de gelegen

heid is om op zoek te gaan naar geschikt talent voor de VVD. Als we nu 

een kandidaat tegen komen die hoog scoort op deskundigheid, maar nog 

niet ingewijd is in de VVD, dan hebben we voldoende tijd om deze persoon 

een opleidingstraject te laten volgen.”

Procedure
“ Het is de bedoeling dat alle ministers, staatssecretarissen, hoofdbestuur

ders en andere VVD-ers op belangrijke posities rondkijken in hun netwerk, 

zowel binnen als buiten de VVD, en vervolgens kandidaten aandragen bij de 

PSC” , licht Krikke de werkwijze toe.“Andere geïnteresseerden kunnen zich 

ook aanmelden via de website van de W D . Het is de bedoeling om onze
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horizon te verbreden en dat doen we door ook buiten de VVD te kijken.” 

Geschikte kandidaten krijgen eerst een uitvoerig gesprek met twee leden 

van de PSC. “ Doordat het gesprek flink de diepte in gaat, ontstaat er een 

goed beeld van de ambities en kundigheid van de betreffende persoon. Als 

de kandidaat positief is beoordeeld door de PSC wordt de kandidaat voor

gedragen aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur en PSC formuleren 

samen een advies. Maar het is uiteindelijk de ledenvergadering die beslist of 

de kandidaat wel of niet op de lijst komt.”

Profiel
“ Om alle kandidaten zo rechtvaardig en objectief mogelijk te kunnen 

beoordelen, zijn er profielen opgesteld” , vervolgt Krikke de uitleg van de 

methode. “ Het is niet zo dat één bepaald type mens geschikt is voor de 

VVD. Nee, het moet een goede balans zijn tussen karaktereigenschappen, 

kennis, deskundigheid en uitstraling. Door middel van die profielen wordt 

bekeken of betreffende persoon in het beeld past dat de PSC voor ogen 

heeft.”

Er zijn drie soorten, namelijk een profiel voor een lid van de Eerste Kamer, 

voor een lid van de Tweede Kamer en een profiel voor een lid van het 

Europees Parlement. Verder is er een algemeen profiel voor een liberale 

politicus samengesteld. In de profielen staan min of meer de richtlijnen 

waaraan een potentiële VVD-bestuurder zou moeten voldoen.Voorbeelden

van eigenschappen die een lid van de Eerste Kamer zou moeten hebben, 

zijn: historisch besef, erkend leiderschap en autoriteit. Een liberale politicus 

wordt onder meer beoordeeld op analytisch vermogen, daadkracht en ver

bale begaafdheid. Deze profielen staan overigens op de site van de VVD, 

www.vvd.nl (klik op partij en daarna op Permanente Scoutingscommissie).

Talent

Naast het in kaart brengen van wat iemand kan en wil betekenen voor de 

VVD, is het ook de bedoeling van deze commissie om ‘jonge’ liberalen te 

adviseren welke wegen zij kunnen bewandelen om meer politiek-bestuur- 

lijke werkervaring op te doen. Kennis en ervaring kan natuurlijk binnen de 

gehele organisatie van pas komen en niet alleen in het parlement. “Tot nu 

toe krijgen we kwalitatief goede aanmeldingen en daar zijn we erg blij mee. 

Dat betekent dus dat de lat hoog ligt. En dat is precies de bedoeling, want 

zo kunnen we de concurrentie aangaan. Het gebeurt natuurlijk ook wel dat 

een kandidaat veel beter op zijn plek is in een functie in bijvoorbeeld het 

maatschappelijk middenveld. Zo iemand kan ook heel zinvol zijn voor de 

VVD” , besluit Paulien Krikke.

Tekst: Astrid Kokmeijer 

Fotografie: Hans van Asch

'Het is de bedoeling om onze horizon te verbreden en 
dat doen we door ook buiten de WD te kijken.'
De Permanente Scoutingscommissie bestaat uit leden m et achtergronden zowel op het gebied van human resources als politiek- 
bestuurlijke gebieden. De leden zijn:

• Mevrouw P.C. (Pauline) Krikke (voorzitter) • Mevrouw ir. J.M. (joan) Leemhuis-Stout
• De heer drs.A. (Adjiedj) Bakas • Mevrouw A. (Anneke) van Leeuwen-Gijsberts
• De heer J.N.J. (Hans) van den Broek • De heer ing. J.R. (Hans) Nieukerke
• De heer mr. F.J. (Frans) Gosses • De heer P. (Peter) Smit
• De heer H.J. (Henri) Kruithof • Mevrouw mr. A.H. (Anke) van Blerck-Woerdman

Talenten die zich aan willen melden kunnen dat doen door een e-mail, voorzien van motivatie en cv, te sturen naar scoutingscommissie@vvd.nl
Voor meer informatie kan gebeld worden met het secretariaat, telefoonnummer 070 - 361 3003.
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Dit lijkt misschien een gewone luidspreker, maar ze heeft magische krachten.

Ze kan onzichtbare luchtmassa's in beweging zetten en laat ruimte,

tijd en gevoel ontstaan uit het niets.
Je voelt het in je hoofd, je voelt het diep van binnen.

Wanneer was de laatste keer dat je muziek ervoer in elke dimensie?

GWOU
pure music

Ervaar de nieuwe KaratS-serie. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of m etN L-S ervi-Q  B.V., Hoevelaken, tel. 0 33-2 53 71 93, 
www.canton.nl, B - Jobetrade N.V., Deinze, tel. 09-3 80 81 80, www.canton.de
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buitenland

Onder aanhangers van linkse partij

en heerste de verwachting dat John 

Howards oorlogsavontuur hem 

noodlottig zou worden. Nog meer 

dan zijn Britse ambtgenoot Tony 

Blair schaarde de Australische pre

mier zich na elf september immers 

volmondig achter de politiek van 

George W. Bush. Het troepencon

tingent dat hij naar Irak stuurde, 

was heel wat omvangrijker dan de 

symbolische afvaardigingen van veel 

andere landen. De Australiërs zijn 

ook bereid hun duizenden militairen 

zo lang als nodig is in het land te 

houden. Het feit dat een onpopulaire 

oorlog (ook in de Australische ste

den werd in 2002 en 2003 volop 

gedemonstreerd) een verkiezings

overwinning niet in de weg hoeft te 

staan, moet een opsteker zijn voor 

Blair. Voor- wie Robert Hughes 

beroemde boek The Fatal Shore 

gelezen heeft, is het echter duidelijk 

dat er ook een uniek cultureel ele

ment in het spel is. Al tijdens de 

Eerste Wereldoorlog schaarden de 

‘Aussies’ zich enthousiast achter de 

geallieerden. Het was, zo oordeelt 

de geschiedschrijver Hughes, alsof 

de nakomelingen van gedeporteer

de gevangenen zo wilden bewijzen 

dat ze fatsoenlijke mensen waren, 

die zich even kritiekloos in de loop

graven lieten afslachten als elke 

andere 'echte' Brit. Door hun bloed 

te vergieten, hoopten de Australiërs 

hun criminele smetten van zich af 

te wassen.

Angelsaksische coalitie
O f deze constatering van Hughes 

aan het begin van de eenentwintig

ste eeuw nog evenzeer opgaat als 

aan dat van de vorige, is de vraag. 

Toch is het een feit dat elf september 

en wat erna kwam Howard de kans

heeft gegeven zijn land steviger dan 

ooit deel te laten uitmaken van een 

Angelsaksische coalitie. De vorige 

regering joeg bovendien een vrij- 

handelsverdrag met de Verenigde

Staten door het parlement om ook 

de economische banden met 

Amerika nauwer aan te halen. Die 

sterke oriëntatie op de grote broer 

aan de overkant van de Stille 

Oceaan is niet helemaal in lijn met 

de maatschappelijke evolutie. De 

Australische economie bloeit als 

nooit tevoren, maar heeft dat voor 

een niet gering deel te danken aan 

zijn toenemende oriëntatie op en 

verwevenheid met die van de Azia

tische buren. De prijzen van grond

stoffen, waarvan dit continent een 

groot exporteur is, zijn de laatste 

jaren sterk gestegen, vooral ten 

gevolge van de enorme vraag vanuit 

China. Daarnaast profiteert Australië 

van de ondergewaardeerde koers 

van zijn dollar, van zijn innovatieve 

industrie en van de sterke binnen

landse consumptie. Aangezien er 

echter ook tekenen van oververhit

ting zijn waar te nemen (de enorme

stijging van de huizenprijzen bij

voorbeeld duidt op een vastgoed- 

zeepbel) is het maar afwachten hoe 

sterk de economische groei zal ver

tragen als de conjunctuur omslaat 

en de export naar het economisch 

'afkoelende’ China daalt.

Xenofobie
Racisme is voorbehouden aan de 

gediscrediteerde One Nation Party, 

maar een verre echo van de negen- 

tiende-eeuwse xenofobie was ook 

tijdens deze verkiezingen te belui

steren bij de grote politieke partijen. 

Dat bleek uit Howards naar homo

fobie riekende verzet tegen het 

homohuwelijk, maar ook uit zijn 

‘tough stand’ inzake de vluchtelingen

problematiek. Hoewel Howard tij

dens zijn voorbije regeringsperiodes 

met een omvangrijk bootvluchtelin

genprobleem werd geconfronteerd, 

dat wel degelijk een duidelijke 

oplossing behoefde, vinden veel 

mensenrechtenorganisaties zijn asiel

beleid te streng. De nieuwe anti- 

terrorisme wetgeving lijkt echter 

een veel ernstiger inbreuk op de 

burgerlijke vrijheden.

Onveiligheidsgevoel
Onder de nieuwe wetgeving krijgen 

de politie- en de veiligheidsdiensten 

uitgebreide bevoegdheden om ver

dachten van terrorisme of spionage 

in de gaten te houden, te arresteren 

en langer vast te houden. De straf

fen worden aanzienlijk verzwaard, 

de grenzen zullen strenger worden 

bewaakt, immigratie wordt bemoei

lijkt en vliegtuigen krijgen een 

Australische versie van de 

Amerikaanse A ir Marshall aan 

boord. Met de introductie van deze 

wetgeving treedt Australië in het 

voetspoor van de VS, Engeland en

Spanje. Alleen is, volgens veel 

deskundigen, het risico van terroris

tische aanslagen in Australië veel 

geringer dan in die drie andere 

landen. Australiërs lijken vooral in 

het buitenland gevaar te lopen, 

zoals de aanslagen op Bali en de 

ambassade in Jakarta bewijzen. 

Howard lijkt met zijn onverzettelijke 

houding tegenover terroristen dus 

eerder op een onveiligheidsgevoel 

bij zijn achterban in te spelen, dan 

werkelijk meer veiligheid te creëren.

Niets te kiezen

Is er veel verzet tegen Howards 

conservatieve en populistische inter

pretatie van het liberalisme? Van de 

kant van de grootste oppositiepartij, 

de Australian Labor Party (ALP) 

veel te weinig, vinden sommigen. 

Een veelgehoorde klacht tijdens de 

voorbije verkiezingscampagne was 

dat er ‘eigenlijk niets te kiezen valt’. 

Zo hebben verscheidene socialisti

sche kopstukken opgeroepen to t 

het creëren van een soort super

ministerie voor veiligheid, in navol

ging van de Homeland Security in 

de VS. Hun kritiek op Howard was 

dus eerder dat hij niet vér genoeg 

ging in plaats van te ver. Latham 

heeft weliswaar beloofd de 

Australische troepen in Irak ‘vóór 

december naar huis te halen’, maar 

zijn verzet tegen de oorlog had iets 

halfslachtigs. Feitelijk zat Latham in 

een soortgelijke positie als de 

democratische presidentskandidaat 

John Kerry in de VS: hoewel de oor

log niet populair is, zou een te uit

gesproken ‘njet’ als onpatriottisch 

kunnen worden uitgelegd en dus als 

een dolkstoot in de rug. Bovendien 

lijkt Irak alweer verleden tijd nu de 

Australiërs, anders dan de Ameri

kanen, geen doden te betreuren
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Een veelgehoorde klacht tijdens de voorbije verkiezings 
campagne was dat er 'eigenlijk niets te kiezen valt'.

hebben. Wat begon als een roekeloze 

onderneming eindigde (vooralsnog) 

in een gemakkelijke overwinning.

Dominant
Het gebrek aan socialistische inspira

tie bij de ALP heeft overigens histo

rische wortels. In zijn essay Origins 

of the Australian Labor Party toont 

Mick Armstrong aan dat de ALP al 

ruim een eeuw geleden, toen de 

meeste Europese zusterpartijen 

nog in de ban waren van het 

marxisme, het kapitalisme hooguit 

wilde hervormen, maar zeker niet 

omverwerpen. Socialisten en ande

re revolutionairen stonden altijd al 

aan de zijlijn binnen Labor. Nationa

lisme, een opgepoetst sociaal-libera- 

lisme en zelfs een vleugje xenofobie 

(de partij voor de blanke arbeider en 

niet voor de Aboriginal of de 

Chinese immigrant) waren belang- 

rijker ideologische ingrediënten.

Bovendien hebben lange periodes 

van regeringsdeelname de ALP eer

der rechtser dan linkser gemaakt. 

Hoewel extreemlinks meestal een 

groter aanhang heeft dan extreem

rechts, vormen de Groenen met 

hun amper tien procent van de 

stemmen geen serieuze bedreiging 

voor de dominantie van de ALP. 

Met beiden ongeveer veertig procent 

van de stemmen achter zich be

heersen socialisten en liberalen het 

politieke veld nagenoeg compleet.

Hoog moddergehalte

Het comfortabele miljardenover

schot op de begroting heeft John 

Howard de kans gegeven zijn socia

listische opponent Mark Latham te 

overtroeven in dure, maar wellicht 

over enkele jaren onbetaalbare ver

kiezingsbeloften. Bij gebrek aan een 

echte breuklijn in de politiek heeft 

de voorbije campagne daarom al

snel een hoog moddergehalte 

gekregen. Latham wees zijn toe

hoorders er voortdurend in weinig 

verhullende woorden op dat de 65- 

jarige Howard te oud was voor zijn 

functie: “Wenst u de leiding van het 

land toe te vertrouwen aan een 

man die zo krom loopt dat hij nau

welijks recht in bed kan liggen?” 

Howard liet zich op zijn beurt niet 

onbetuigd en wees kiezers op het 

gewelddadig karakter van zijn jeug

dige rivaal. Zo zou Latham een taxi

chauffeur hebben afgerammeld naar 

aanleiding van een dispuut over de 

ritprijs en ook zijn echtgenote ge

regeld een pak slaag geven. Het was 

een weinig verheffende discussie, 

maar Latham riep het moddergooien 

ook een beetje over zichzelf af 

door te verkondigen dat haat een 

emotie is die is toegestaan in de 

politiek en zelfs nodig is.

Vier verkiezingsoverwinningen ach

ter elkaar boeken is een indruk

wekkende prestatie. De ervaring 

leert echter dat regeringsleiders 

die te lang aan de macht blijven 

arrogant en overmoedig worden. 

John Howard heeft met zijn on

verbiddelijkheid en conservatieve 

koers grote verwachtingen opge

roepen. Te vrezen valt dat de weer

slag onder de kiezers des te groter 

zal zijn als de economie in een 

recessie terechtkomt of terroristen 

er alsnog in slagen Australië een 

zware slag toe te brengen. Dan mag 

Howard simpelweg alsnog met pen

sioen, maar kan de Liberal Party 

even onverbiddelijk als haar voorma

lige voorman de brokken opruimen.

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: m e tdankaande  

Australische ambassade
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“ Het woord groeiproces schrijf ik met hoofdletters; ongelooflijk wat ik hier 

op Onderwijs en ook op Sociale Zaken allemaal heb geleerd. Ik heb de 

unieke kans gehad om in twee jaar tijd twee departementen van binnen te 

zien. Met totaal verschillende onderwerpen, maar met een vergelijkbaar 

professioneel apparaat.” Mark Rutte trad in juli 2002 aan als staatssecreta

ris van Sociale Zaken en stapte afgelopen juni over naar Onderwijs. Het 

ministerie werkt aan een positiever imago van het vakgebied met de slogan 

'Je groeit in het onderwijs’. Dat geldt niet alleen voor de leerkrachten, maar 

ook voor de nieuwe staatssecretaris zelf.“ Ik heb geleerd lichtpuntjes aan de 

horizon te zien en mensen te engageren voor het toekomstbeeld dat ik 

voor ogen heb. Maar ook om keuzes te maken in een tijd van schaarste. Dat 

is mijn taak als politicus. De mensen in het land, zoals Hans Wiegel het altijd 

zo mooi zei, moeten voelen met welke intenties ik het allemaal doe, met 

welke ‘believes’. Het is daarom belangrijk dat ik goed communiceer. Ons 

kabinet opereert na de Fortuyn-revolutie. Bij Fortuyn ging het over het ver

lies aan verbondenheid tussen de bevolking en Den Haag. Ik wil er mijn 

steentje aan bijdragen om die relatie weer goed te krijgen. Ik zit hier om 

een paar dingen te doen die moeten gebeuren. Maar ik wil mezelf ook recht 

in de spiegel aan kunnen blijven kijken. Het klinkt misschien erg jaren tach

tig, toch zeg ik het: ik wil mezelf blijven. En vrienden die me op televisie 

zien, zeggen dat me dat lukt.” Rutte zegt dat hij door alle lof die hem ten 

deel viel bij de overstap van Sociale Zaken naar Onderwijs niet naast zijn

schoenen is gaan lopen.Vriend en vijand overlaadden hem met pluimen:‘hij 

is een kanjer’, ‘de geschikte man voor deze klus’ en ‘een heel goede voor 

Onderwijs’. Maar Rutte neemt ze met een korreltje zout. “ Een mooi doel 

om naar te streven” , kwalificeert hij de loftuitingen nuchter. “ Het enige dat 

me echt aanspreekt uit de reacties van collega’s is dat ze kennelijk vinden 

dat ik bruggen kan bouwen, coalities kan smeden en draagvlak kan creëren. 

Niet door iedereen maar gelijk te geven, maar door keuzes te maken die 

uitmonden in samenwerkingsverbanden met andere partijen.”

Relevante kennis

Mark Rutte volgde op 16 juni staatssecretaris Annette Nijs op, die na hefti

ge botsingen met de Tweede Kamer de eer aan zichzelf hield en vertrok. 

Rutte betrok Nijs’ kamer in ‘de vulpen’, het hoge departementsgebouw 

naast het Centraal Station in Den Haag dat zijn spits doopt in de blauwe 

wolken.Voorlopig verzoent hij zich nog met de interieurstijl van zijn voor

gangster: oranje muren met witte contouren van takken, zware Chinese 

kasten en boeddhabeeldjes. “ Ik durf het niet opnieuw in te richten” , glim

lacht hij, zinspelend op de commotie die recentelijk ontstond over de te 

hoge bonussen die ambtenaren van zijn nieuwe ministerie ontvingen. 

“ Misschien moet ik zelf de pot witsel maar eens ter hand nemen.” Behalve 

milde kritiek over de smaak van Annette Nijs komt er over haar geen 

onvertogen woord over Ruttes lippen. “ Beleidsinhoudelijk heeft zij een
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MarkRutte

Staatssecretaris Mark Rutte (VVD) van Onderwijs wil het aan

tal uitvallers beperken door op mbo's opleidingen in te rich

ten die meer praktijkgericht zijn. Bovendien wil hij ruimte 

geven aan de professionals binnen het onderwijs en op de 

studenten afgestemd maatwerk leveren. "Want een jongere 

zonder voldoende vooropleiding is haast kansloos op de 

arbeidsmarkt. Dat lijkt een beetje op met pensioen gaan op je 

achttiende; niet de bedoeling dus."

goede, liberale lijn ingezet. Zij heeft experimenten opgestart met selectie 

aan de poort, een oude wens die al een kwart eeuw binnen onze partij 

leeft. En ze heeft gezorgd voor een samenwerking tussen mbo’s en het 

bedrijfsleven, die er in moet resulteren dat studenten relevante kennis mee

nemen naar de arbeidsmarkt.” Het aanleren van vaardigheden die er toe 

doen op de arbeidsmarkt is ook een van harde doelen die Rutte zichzelf, en 

daarmee het landelijke lerarenkorps, stelt. “ Er zijn drie doelen heilig voor 

mij: dat leerlingen iets kunnen op de arbeidsmarkt, dat ze onderweg niet 

uitvallen en dat ze naar het hbo gaan als ze dat kunnen. Die ambities zijn 

compromisloos! Het hoger beroepsonderwijs heeft op langere termijn 

mensen nodig. Naast havisten en vwo’ers moeten ook afgestudeerden aan 

het mbo-4 naar het hbo. Daar werken we hard aan. Ik maak me grote zor

gen over het aantal drop-outs, leerlingen die vroegtijdig de school verlaten 

zonder diploma.Tussen die uitvallers zitten genoeg leerlingen die de capaci

teiten hebben om mbo-4 te doen. En vervolgens ook door kunnen stromen 

naar het hbo.”

Drie vlakken

Rutte tackelt het probleem van de drop-outs op drie vlakken. Allereerst 

generiek; door meer praktijkgericht te werken. “Veel jongeren kunnen niet 

meekomen op het theoretisch niveau van het mbo. Daarom werken we er 

hard aan om op mbo’s opleidingen aan te bieden waarbij theorie en prak-
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tijk beter gecombineerd worden. Het tweede waar we naar kijken is de 

aansluiting tussen vmbo en mbo. We willen meer maatwerk bieden. En 

tenslotte willen we ruimte geven aan professionals om drop-outs op te 

vangen.” Rutte komt met een voorbeeld. “ Ik was op bezoek op het 

Zadkine College in Rotterdam, waar twee vrouwen leiding geven aan de 

jongeren die het moeilijk hebben en zowel leertechnisch als sociaal in de 

problemen zitten. Zij vertelden me dat er door de extra begeleiding geen 

uitval meer is. Dan zie je hoe belangrijk mensen zijn. Het liefste zou ik die 

twee vrouwen willen klonen, maar dat gaat een beetje moeilijk. Je ziet dat 

je professionals nodig hebt om de problemen te laten verdwijnen. Ik wil 

hen helpen door knelpunten in de regelgeving op te lossen. Minder regels, 

heldere geldstromen, dat is mijn streven. Naar het mbo gaat, naast de 

reguliere 2,3 miljard euro, honderd miljoen euro voor onderwijsverbete

ringen, in maar liefst zeventien stromen. Op elk ROC (regionaal oplei

dingscentrum) is een directeur bezig om te lobbyen voor dat geld. Zo ’n 

man of vrouw staat met de rug naar school en met het gezicht naar Den 

Haag. Dat kan toch niet! Daarom wil ik die honderd miljoen gewoon toe

voegen aan de 2,3 miljard. Want het onderwijs vernieuwen hoort to t de 

dagelijkse taken van de school.”

Diepte-investering
Mark Rutte geeft onomwonden toe dat hij het naar zijn zin heeft op zijn 

nieuwe post. Zijn eerdere stellingname - bij zijn entree in de politiek - dat 

hij na vier jaar zeker terug zou keren naar het bedrijfsleven, heeft hij losge

laten. “ In 2006 komt voor mij een beslissingsmoment; dan bepaal ik of ik er 

nog vier jaar aan wil plakken. O f ik de scherpte en versheid die ik van 

mezelf verlang nog een termijn vast kan houden.” Hij moet lachen om de 

veronderstelling dat hij in beeld is als toekomstig partijleider, een hypothe

se die ook gevoed is door de opmerking van Jozias van Aartsen dat Mark 

Rutte een ‘diepte-investering’ is.“ Het is toch een belachelijk idee dat ik, met 

slechts twee jaar ervaring in de politiek, partijleider van de VVD zou kun

nen worden. Zo werkt dat niet. Het zou arrogant zijn om daarover na te 

denken. Ik heb nog heel wat vlieguren nodig.”

Smal profiel

In ieder geval voldoet Rutte aan ten minste één eis waaraan een politiek lei

der moet voldoen; hij heeft een duidelijk beeld over de toekomst van de 

VVD. Die ideeën steekt hij niet onder stoelen of banken. En dat gaat wel 

eens fout, heeft hij ervaren. Krantenberichten meldden dat Rutte, samen 

met Melanie Schulz-Van Haegen, een pleidooi zou hebben gehouden voor 

een meer sociaal-liberale VVD. En dat hij vond dat de partij haar ‘bekakte 

Wassenaarse imago’ zou moeten afschudden. Rutte bestrijdt beide lezingen. 

“ Ik heb nóóit gezegd dat de VVD sociaal-liberaal zou moeten worden. Of 

dat we meer naar links moeten. Ik heb wel gezegd dat ik het jammer vind 

dat we niet het aantal zetels halen dat we, los van wie de lijsttrekker is, kun

nen halen. We moeten boven de veertig uit kunnen komen. Mijn analyse is 

dat we een te smal profiel presenteren aan de kiezer. Op de gebieden 

onderwijs, gezondheidszorg en kwaliteit van de publieke dienstverlening zijn 

we te lang onzichtbaar geweest. Ik heb een speech gehouden over hoe we 

weg zouden kunnen komen uit de range van 25 to t 30 zetels. Onze partij 

blijkt namelijk veel socialer te zijn dan de PvdA. W ij zeggen niet tegen werk

lozen of arbeidsongeschikten ‘u bent gecertificeerd zielig’. We laten mensen 

heus niet in de put zakken, maar ontnemen hen ook niet de mogelijkheid er 

zelf weer bovenop te komen. Mensen behouden hun eigen soevereiniteit. 

De PvdA zou nog iets kunnen leren van Drees. Die kwam een bedelaar 

tegen die hem om geld vroeg. Maar Drees weigerde en nodigde de zwerver 

uit om mee te gaan naar de armenzorg, waarvan hij bestuurslid was. Daar 

zouden ze de dakloze doorlichten en kunnen helpen.”

De groei van de W D  naar minimaal veertig zetels stelt ook eisen aan de 

eigen partijorganisatie, betoogt Rutte. “ In die bewuste speech heb ik mijn 

droom uitgelegd: dat op partijbijeenkomsten de mevrouw met de parelket

ting naast de meneer met het oorbelletje zit. Dat iederéén welkom is bij de 

VVD. Zo’n partij kan de dialoog en het debat met zichzelf en met de 

samenleving aangaan. En zo’n partij moet wel groeien; dan is het ondenk

baar dat we nog onder de veertig zetels zakken.”

Tekst: Adri van Esch

Fotografie: Hans van Asch
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hetgezicht

De carrière van Tweede-Kamerlid voor de VVD, Janneke 
Snijder-Hazelhoff is beslist opmerkelijk te noemen. De boe
rendochter uit Groningen wordt al op heel jonge leeftijd 
hoofdanalist op het laboratorium van een psychiatrisch zie
kenhuis. Na haar huwelijk runt zij, met haar echtgenoot Jan, 
een melkveehouderij. Daarnaast is Snijder al snel politiek 
actief, eerst in de lokale en provinciale politiek, om in 2000 op 
het pluche in Den Haag te belanden. Op dit moment woont zij 
doordeweeks in Den Haag en in de weekenden op de boerde
rij in Wagenborgen.

Het beste uit twee werelden
“Ik weet dat mensen soms denken 

dat ik een onmogelijk bestaan leid, 

maar ik kan je verzekeren: dat is echt 

niet zo”, vertelt Snijder. “Hier in Den 

Haag heb ik een eigen flatje en kan ik 

me helemaal concentreren op mijn 

werk. Ik maak lange dagen, want ik 

probeer mijn weekenden zo veel 

mogelijk vrij te houden. Als ik thuis

kom, wil ik bezig zijn met mijn gezin, 

de boerderij en mijn tuin. Het is mis

schien een druk leven, maar tegelij

kertijd is het heel fascinerend om in 

deze twee werelden te leven.”

Passende studie

Snijder wordt in 1952 geboren in 

het dorp Nieuwe Pekela, waar haar 

ouders een akkerbouwbedrijf heb

ben. Met haar jongere zusje groeit 

ze onbezorgd op in wat ze zelf een 

christelijk gezin noemt. “Mijn 

ouders waren niet echt politiek 

bewust, wel erg maatschappelijk 

betrokken. Ze hadden beiden naast 

hun werk maatschappelijke functies 

en ze hadden een grote betrokken

heid bij de medemens. Dat heb ik 

met de paplepel ingegoten gekre

gen. Eigen verantwoordelijkheid en 

oog hebben voor mensen in je 

omgeving stonden hoog in het 

vaandel in ons gezin.”

Na de basisschool gaat Snijder naar 

de hbs in Stadskanaal. “Dat was een 

hele omschakeling: je krijgt ineens 

contact met andere jonge mensen. 

Ik herinner me nog wel uit die tijd 

dat ik ontzettend veel moest fiet

sen. Alles ligt ver uit elkaar en we 

deden alles op de fiets, door weer 

en wind. Lieve help, wat heb ik veel 

gefietst.”

Na de hbs stroomt Snijder door 

naar de opleiding medisch analist. 

Niet haar eerste keuze. “Ik kon 

goed tekenen en mijn tekenleraar 

op de hbs vond eigenlijk dat ik iets 

met architectuur of tekenen moest 

doen. Dat vonden mijn ouders 

maar niets. Een goede opleiding 

vonden ze erg belangrijk, maar het 

moest wel een passende studie zijn, 

waarmee je direct een baan kon 

vinden. Dus het werd medisch ana

list. Ik was veel beter in de B-vak- 

ken, dan in de A-vakken, dus dat lag 

voor de hand.”
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JannekeSnijder

Lee rzaam

Op twintigjarige leeftijd studeert 

Snijder af en gaat ze solliciteren. “ Ik 

zag een vacature als hoofdanalist in 

een psychiatrisch ziekenhuis, met 

de gedachte dat ze me nooit zou

den aannemen. Net van school af 

en pas twintig, daar zaten ze vast 

niet op te wachten.”

Tot Snijders verrassing krijgt ze de 

baan en er begint een periode die 

zij zelf als leerzaam en boeiend ken

schetst. “Het accepteren van die 

baan is een hele goede keuze 

geweest. Je komt met mensen in 

aanraking die erg in de problemen 

zitten. Bovendien was het een baan 

met veel verantwoordelijkheid, zeker 

voor iemand van mijn leeftijd.”

Op jonge leeftijd leert ze Jan Snijder 

kennen en enige tijd later trouwen 

ze.“In die tijd was samenwonen uit

gesloten en dus trouwden we. We 

kochten een huis in Wagenborgen, 

Jan bleef werken op het melkveebe

drijf van zijn ouders en ik in het 

ziekenhuis.” Al vrij snel wordt hun 

eerste dochter geboren en Snijder 

gaat parttime werken. “Je moet je 

voorstellen dat er in die tijd geen 

voorzieningen voor kinderopvang 

waren. Het kwam regelmatig voor 

dat ik de oudste in de kinderwagen 

meenam naar mijn werk.”

Bew ustzijn

Na enige jaren neemt haar man het 

melkveebedrijf over van zijn ouders 

en zegt Snijder haar baan in het zie

kenhuis op. “En toen was ik boerin. 

Dat is een rol, daar moet je echt 

aan wennen. Nu zou ik die keuze 

misschien niet gemaakt hebben, 

maar het paste op zich wel bij mij. 

Samen met mijn man bouwde ik 

een bedrijf op.” Snijder en haar man 

krijgen nog twee kinderen, een

dochter en een zoon, en ze leiden 

een druk bestaan. Het maatschap

pelijk bewustzijn dat Snijder van 

haar ouders heeft meegekregen, 

manifesteert zich snel: toen ze nog 

in het ziekenhuis werkte, nam ze al 

plaats in de ondernemingsraad. 

“Daar merkte ik dat ook in zo’n 

ondernemingsraad politieke bewe

gingen aanwezig waren. Ik werd me 

ervan bewust dat politiek zich niet 

alleen in Den Haag afspeelt.Toen ik 

op een avond Hans Wiegel, die het 

over eigen verantwoordelijkheid en 

meepraten had, op tv zag, wist ik 

dat dit voor mij de partij was en ik 

zei tegen Jan: ‘van deze partij moe

ten we lid worden’.” Kort nadat 

Snijder lid is geworden, krijgt ze een 

telefoontje uit Den Haag. O f ze de 

slapende VVD-afdeling inTermunten 

nieuw leven wil inblazen. Dat lukt: 

er komt weer actie in de afdeling 

en Snijder wordt secretaris/pen- 

ningmeester. Kort daarna komt ze 

als nummer 2 op de lijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen.

W ennen

Het gaat dan snel met de politieke 

loopbaan van Snijder. Bij de volgen

de verkiezingen wordt ze lijsttrek

ker en komt ze in de gemeenteraad 

van Termunten, een echt links bol

werk, met CPN -ers aan het roer. 

Na de gemeentelijke herindeling 

komt ze terecht in de gemeente

raad van Delfzijl. Ongeveer tegelijk 

met die functie is ze zeven jaar lid 

van de Provinciale Staten van 

Groningen en twee jaar wethouder 

in Delfzijl. “Jan heeft gelukkig altijd 

achter mijn politieke ambities 

gestaan. Belangrijk, want uiteindelijk 

was mijn rol op de boerderij niet 

meer vol te houden.”

Tijdens haar lijsttrekkerschap in

1998 in Delfzijl wordt Snijder 

gevraagd voor de Tweede Kamer. 

“Dat wilde ik eigenlijk niet, ik wilde 

gaan voor Delfzijl. Maar ze hadden 

nieuwe mensen op de lijst nodig.” 

Snijder komt op de 43e plaats 

terecht en in augustus krijgt ze een 

telefoontje van Hans Dijkstal. Toch 

zegt ze ‘nee’. “Ik wilde eerst mijn 

beloftes waarmaken in Delfzijl.” Na 

twee jaar wethouderschap accep

teert ze eind 1999 de Kamerzetel. 

“Het was ontzettend wennen. Je 

staat er alleen voor en je wordt op 

jezelf teruggeworpen. O ok voor 

mijn gezin was het een hele aanpas

sing. Gelukkig heb ik een goede hulp 

die voor het huis zorgt. En in het 

weekend ben ik ‘de vrouw die op 

zaterdag de koelkast vult’”, grapt ze.

Haar leven lijkt in de ogen van 

anderen vaak zwaar, maar zo ziet 

Snijder het niet. “Vaak zeggen men

sen:‘dat je dit volhoudt’, maar ik zie 

het juist als een kans die ik heb 

gekregen. Bovendien: als je zo van je 

werk houdt als ik, krijg je er juist 

energie van.” Snijder’s portefeuille - 

landbouw, natuur en voedselkwali

teit - past natuurlijk prima bij haar. 

“Door mijn plattelandsachtergrond 

weet ik er wel het een en ander 

vanaf. Wat ik de komende jaren wil 

bereiken, is dat we boeren betrek

ken bij het in stand houden van ons 

unieke cultuurlandschap. In tegen

stelling tot wat veel mensen den

ken, zijn boeren erg betrokken bij 

onze natuur. Geef boeren daar dan 

ook een rol in.”

Tekst: Monique van Diessen

Fotografie: Hans van Asch
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fractie

Nederland weer in de 
economische voorhoede
Het mkb is de hoeksteen van de groei van onze economie, zo 
stelt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, Tweede-Kamerlid 
voor de VVD."De helft van de nieuwe banen komt van bedrij
ven die jonger zijn dan vijf jaar. We moeten dus actief inzetten 
op starters en de groei van jonge bedrijven." In het licht hier
van en natuurlijk de groei van het bedrijfsleven in het alge
meen, past de afschaffing van het grijs kenteken bepaald niet. 
"Als enige partij waren wij mordicus tegen. Verrassend dat we 
uiteindelijk toch een meerderheid behaalden en de 
afschaffing voor ondernemers hebben kunnen tegenhouden."

Onlangs werd bekend dat het grijs 

kenteken voor het bedrijfsleven 

blijft, maar voor particulieren wordt 

afgeschaft. “De regeling was oor

spronkelijk bedoeld om onderne

mers financieel tegemoet te 

komen”, vertelt Dezentjé. “In deze 

economisch zware tijd is het niet 

raadzaam een dergelijke tegemoet

koming af te schaffen. Daarnaast 

past de afschaffing niet in het infra- 

heffingplan van Hofstra, gebaseerd 

op de belasting op het gebruik van 

de auto, niet op het bezit er van. Als 

een van de weinige landen in de EU 

heffen wij BPM (luxebelasting die 

betaald wordt bij de aanschaf van 

de auto - red.) op nieuwe auto’s. Er 

worden gesprekken gevoerd over 

afschaffing van deze belasting, dus 

het is onzinnig de BPM nu in te voe

ren voor grijskenteken-voertuigen.” 

Voor de liberalen deze maatregel

ongedaan konden maken, moest er wel een dekking gezocht worden voor 

het behoud van het grijs kenteken. Dat resulteerde in de motie Verhagen- 

Van Aartsen-Dittrich. Hierin wordt de 1.7 miljard in andere, kleinere maat

regelen gevonden. “Het bedrijfsleven dekt dus zelf de kosten af. Het is niet 

zo dat het, zoals veel mensen denken, gefinancierd wordt uit de staatskas.”

Toetsing

De regels voor het gebruik van het grijs kenteken zijn wel aangescherpt. 

Ondernemers moeten een btw-nummer kunnen overleggen, voor zij een grijs 

kenteken kunnen aanvragen. “Dat geldt overigens niet voor iedereen”, ver

volgt Dezentjé, “we zien het wel wat breder. Denk aan bijvoorbeeld boeren, 

die hebben vaak geen btw-nummer, maar het zijn natuurlijk wel onderne

mers. O ok zorginstellingen, dierenambulances en gehandicapten kunnen met 

een grijs kenteken blijven rijden. Deze gevallen worden individueel getoetst.” 

Wel gaat de wegenbelasting voor een voertuig met een grijs kenteken 

omhoog.“Geen enorm bedrag, gemiddeld praten we over 67 euro per jaar.” 

De verhoging wordt per I januari 2005 ingevoerd, in juli 2005 wordt het 

grijs kenteken afgeschaft voor particulieren. Dezentjé begrijpt dat veel grijs

kentekenhouders daar niet blij mee zijn. “Van alle voertuigen met een grijs 

kenteken is zo’n twintig procent in particulier bezit. Ik begrijp dat het voor 

deze mensen een financiële tegenvaller is, maar deze regeling is nooit 

bedoeld geweest voor particulier gebruik. De tijd dat je ervan hebt kunnen 

profiteren, is mooi meegenomen. Aan de andere kant blijft het genoten 

BPM-voordeel natuurlijk bestaan. Deze groep heeft hun auto ooit dertig tot 

veertig procent goedkoper aangeschaft. Deze belasting wordt niet alsnog 

teruggevorderd.”

N iet concurrerend

Dezentjé, die Financiën, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat in 

haar portefeuille heeft, maakt zich zorgen over de ontwikkeling van ons 

bedrijfsleven. “Je ziet dat de productiebedrijven - begrijpelijkerwijs - weg

trekken naar de lagelonenlanden.Tegelijkertijd komt daar niets nieuws voor 

in de plaats en er treedt verschraling op. Om het voor internationale bedrij

ven aantrekkelijk te maken zich hier te vestigen, wordt de vennootschaps

belasting verlaagd. Dat doen we gefaseerd: van 34,5 procent nu naar 30 pro

cent in 2007.” Nederland had jarenlang een redelijk gunstig fiscaal klimaat,
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Ineke Dezentjé

volgens Dezentjé, maar dat is inmiddels achterhaald. “Als je spreekt over 

het vestigingsklimaat: bedrijven kijken uiteraard naar het winstbelastingtarief 

als het gaat over het land waar zij zich willen vestigen. Door ons tarief te 

verlagen, ben ik er van overtuigd dat we internationaal opererende bedrij

ven kunnen aantrekken én behouden. Daar is overigens nog meer voor 

nodig, zoals een flexibele arbeidsmarkt en een goede infrastructuur.”

Op dit moment is ons winstbelastingtarief niet bepaald concurrerend. “We 

zitten hoog in de middenmoot in Europa. Een aantal landen als bijvoorbeeld 

Ierland, een economie waarmee wij ons kunnen vergelijken, heeft een veel 

gunstiger tarief van 12,5 procent. Er zijn ook landen, zoals het onlangs toe

getreden Estland, die een nultarief hanteren.” Dezentjé is overigens niet 

bang dat de verlaging van het winstbelastingtarief of zelfs het ontbreken 

daarvan, uitmondt in een ‘race to the bottom’, zoals critici stellen.“Ik geloof 

daar niet in. Deze landen maken simpelweg gebruik van de mogelijkheden 

die er zijn. Lage(re) belastingen legt een druk op de overheidsuitgaven. Dat 

lijkt me vanuit de liberale optiek gezond, ook in Nederland.”

De verlaging van de vennootschapsbelasting is uiteraard ook bedoeld om 

het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren.“Daarom verhoogt de regering 

tegelijkertijd de zelfstandigenaftrek fors voor ondernemers die onder de 

inkomstenbelasting vallen. Z o  hebben alle ondernemers voordeel, als het 

ware een premie op ondernemerschap.”

De inrichting van de vennootschapsbelasting is al een tijd een doorn in het 

oog van Dezentjé, die zelf afkomstig is uit het bedrijfsleven. Onlangs diende

ze een voorstel in om de vennootschapsbelasting te moderniseren. “Het 

systeem waar we nu mee werken, is totaal verouderd en dus achterhaald. 

Reparatie op reparatie heeft ervoor gezorgd dat het een onhandelbaar 

gedrocht is geworden.” Dezentjé bepleit een boxensysteem (net als in de 

inkomstenbelasting) voor winstbelasting. “Een zogenoemde kennisbox. We 

zullen het in de toekomst moeten hebben van innovatieve bedrijven, die 

zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling. Dit soort activiteiten 

plaats je in een box waarin een lager tarief geldt. Op die manier stimuleer 

je dat meer bedrijven zich bezighouden met research & development en 

maak je het vestigingsklimaat voor internationale R&D-bedrijven gunstiger. 

Deze faciliteit speelt ook in op het groeiende belang van de handel in licen

ties, software-octrooien, uitzendrechten en andere vormen van intellectueel 

eigendom. Aantrekkelijk is ook dat het de output van het innovatieproces 

beloont en niet de input subsidieert. Op de lange termijn stimuleert dat 

onze concurrentiepositie en houden we de grote bedrijven binnen. Daar 

profiteert het mkb als toeleverancier ook weer van.”

Concreet

Dezentjé’s voorstel is goed ontvangen,VNO/NCW schaart zich erachter en 

ook Kamerleden van het C D A  en de PvdA zien wat in het nieuwe boxen

systeem. “Het is een heel concrete maatregel om onze economische posi

tie te versterken. Er wordt veel gepraat over het ontwikkelen van een inno

vatieve economie, maar er gebeurt bar weinig. Anderhalf jaar geleden is het 

Innovatieplatform opgericht, waar nagenoeg niets concreets is uitgekomen. 

Dat terwijl de tijd niet stilstaat en het een luxe is die wij ons niet kunnen 

veroorloven. Ik zoek het dan ook in de praktische hoek, met maatregelen 

die meteen effect hebben.”

O ok het boxensysteem dient bij voorkeur budgetneutraal te zijn en dat is 

geen gemakkelijke opgave. “De verlaging van het winstbelastingtarief blijft, in 

geval het boxensysteem wordt ingevoerd, natuurlijk staan. O ok hier gaan 

we de dekking zoeken in kleine maatregelen, die weinig druk leggen. 

Bovendien zullen we de investering snel hebben terugverdiend, daar ben ik 

van overtuigd.” De toekomst van het voorstel ziet er rooskleurig uit en 

Dezentjé heeft er vertrouwen in. “In het regeerakkoord staat dat we 

Nederland weer in de economische voorhoede willen hebben. Dit systeem 

is daar een uitstekend instrument voor.”

Tekst: Monique van Diessen, fotografie: Hans van Asch
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ethiek

Normen en waarden. Het lijkt wel of er geen dag voorbij gaat, 
zonder dat we met deze term om de oren worden geslagen. 
Ons land zou in moreel verval zijn, individualisme lijkt hoogtij 
te vieren en veel Nederlanders geven aan zich steeds onveili
ger te voelen in hun eigen omgeving. De politiek maakt zich 
zorgen en het kabinet Balkenende laat dan ook geen gelegen
heid onbenut het 'normen en waarden-debat' aan te slinge
ren, zelfs in Europees verband. Maar wat zijn dan precies die 
normen en waarden? Is het wel een taak van de overheid dit 
debat te voeren? En: is het eigenlijk wel zo slecht gesteld met 
onze normen en waarden? Politiek! ging te rade bij professor 
doctor Paul van Tongeren. Hij is als hoogleraar wijsgerige 
ethiek verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, 
daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar ethiek in Leuven.

PaulvanTongeren

“Het is een gecompliceerde kwestie. Een belangrijke thematiek en in die 

zin steun ik Balkenende dat hij het in de nationale en internationale politiek 

aan de orde stelt”, opent Van Tongeren. De politiek heeft volgens Van 

Tongeren wel degelijk een taak als het om normen en waarden gaat. “Je 

moet je realiseren dat politiek alleen maar mogelijk is als er überhaupt een 

gemeenschap bestaat. Politiek is in feite de aanwending van het gemeen

schappelijke vóór het gemeenschappelijke. Politiek is ook het organiseren 

van een zekere solidariteit. ‘W ij’ - als gemeenschap - willen niet dat men

sen van ‘ons’ uit de boot vallen en we willen dat ook onze kinderen het 

later goed hebben. Onrecht, ook bij anderen dan onszelf, willen we even

min. Wij vinden dat er maten zijn, waar mensen zich aan moeten houden 

en we geven de politiek de taak om die in de gaten te houden. Dus in die 

zin zijn er allerlei soorten van gemeenschappelijke overtuigingen en politiek

maar spreken
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is de operationele vert

aling van die overtuigin

gen. Dat wat ons bindt 

als gemeenschap wordt 

voor een heel groot deel 

bepaald door morele 

overtuigingen; over wat 

rechtvaardig is, wat soli

dariteit is, wat maatbesef 

is, enzovoort. Er is dus 

sprake van een gemeen

schappelijke morele cul

tuur. De politiek moet 

zich bewust zijn van die 

morele kwaliteit van een 

gemeenschap. In die zin 

vind ik dat wat 

Balkenende heeft ingé

bracht volkomen terecht. 

Daar kun je lacherig over 

doen, of het tegeltjes

wijsheid noemen, maar 

dan heb je niet begrepen 

wat politiek inhoudt in 

dit opzicht.”

Morele kwaliteit

Over de manier waarop dit debat wordt gevoerd, is Van Tongeren wat min

der te spreken. ‘Ten eerste vind ik de terminologie waarover wordt 

gesproken nogal problematisch. Altijd als het hierover gaat, worden er 

gesproken over ‘normen en waarden’. Ik zou liever spreken van morele 

kwaliteit.” Van Tongeren legt uit waarom: “We hebben meer dan tweedui

zend jaar geleefd zonder dat de termen ‘normen’ en ‘waarden’ bestonden. 

Je ziet ze pas opduiken aan het eind van de achttiende, begin van de negen

tiende eeuw. Dat hangt onder meer samen met het opkomen van het plu

ralisme en een toenemende kennis van andere culturen. Dat maakt dat je 

het ethos van je eigen gemeenschap gaat relativeren. Waarom doen we het 

eigenlijk zo? En het antwoord is dat we niet kunnen aangeven waarom het 

zo ‘moet’. Het effect is dat de vanzelfsprekendheid van een gemeenschap-
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a r m e n

en

a a i d e n

pelijke morele cultuur 

verdwijnt, terwijl we 

niet echt zonder kun

nen. Je ziet dan dat 

samenlevingen zich 

gaan terugtrekken op 

een aantal elementaire 

regels zijn, grenzen, die 

we met elkaar afspre

ken en waarbinnen we 

moeten blijven. Heel 

minimaal: gij zult niet 

stelen, gij zult niet 

doden, dat soort din

gen. Dat zijn de nor

men. Vervolgens vinden 

we dat te weinig en 

doen we een beroep 

op waarden. Maar waar 

komen die waarden dan 

vandaan en wat zijn 

eigenlijk waarden? In de 

onwetendheid daarover 

worden we vervolgens 

‘geholpen’ door de

. ------ opkomende sociale

wetenschappen, die van

waarden zelf iets feitelijks maken: als een grote groep mensen binnen een 

gemeenschap vriendschap erg belangrijk vindt, is dat een waarde. Waarden 

worden feitelijke opinies, gevormd door gemeenschappelijke interesses. 

Maar zulke feitelijke waarden kunnen vervolgens weer niet de inspiratie 

geven die we nodig hebben. Het probleem waar we dus mee kampen, is dat 

we normen alleen te weinig vinden, maar niet precies weten wat er met 

waarden wordt bedoeld. Dat blijkt ook uit het feit dat normen en waarden 

altijd in één adem worden genoemd. Terwijl de verschillen groot zijn: een 

norm is altijd minimaal, een waarde is maximaal. Een norm is vrijwel altijd 

negatief - gij zult niet - terwijl een waarde vrijwel altijd positief is. Een norm 

heeft een grote objectiviteit, een waarde is subjectief. Het zijn dus twee 

totaal verschillende zaken. We voelen wel aan dat we ze alle twee nodig

£ RCSogo
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'Dat wat ons bindt als gemeenschap wordt voor een 
heel groot deel bepaald door morele overtuigingen.'
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hebben, dus ze moeten met elkaar verbonden worden. En daar ligt het 

probleem: hoe knopen we ze aan elkaar? Het probleem van de verbinding 

van de twee wordt vervolgens toegedekt als we steeds spreken van ‘nor

men en waarden’. Ik vind dat gevaarlijk, daarom spreek ik liever van de 

morele kwaliteit van een samenleving.”

Faciliteren

De discussie over normen en waarden begint volgens Van Tongeren bij de 

irritatie die optreedt bij normoverschrijdend gedrag. “Normen moeten 

inderdaad beter gehandhaafd worden, maar alleen het aanscherpen van 

sancties is niet genoeg. Balkenende meent dat je op nationaal niveau de cul

tivering van de morele kwaliteit ter hand kunt nemen. Ik betwijfel dat. De 

nationale overheid heeft wel een taak, maar de nationale gemeenschap 

bestaat uit een heleboel kleinere gemeenschappen. Als je als overheid wilt 

werken aan morele kwaliteit moet je dat doen via die kleinere, verspreide 

gemeenschappen binnen de samenleving. Die moet je stimuleren, faciliteren, 

aanspreken hun vormende taak ter hand te nemen. In plaats van te preken, 

gaan praten met scholen, sportclubs en (deel)gemeentes. Wat dragen jullie 

bij? De overheid heeft daar veel instrumenten voor: financiële en wettelijke, 

ze kan contacten leggen en controle uitoefenen. Neem de publieke omroep, 

waar de overheid een enorme invloed op heeft. Waarom wordt niet aan 

omroepen gevraagd wat zij kunnen bijdragen aan de morele kwaliteit van 

de samenleving? Geef de publieke omroep daarin maar taakstellingen mee."

Solidariteit

Naast middelen verschaffen, heeft de overheid volgens Van Tongeren nog 

een belangrijke taak. “Politici moeten zich realiseren hoe hun optreden 

doorwerkt in de samenleving. Het zogenaamde voorbeeldgedrag. Iedereen 

is op zijn of haar eigen wijze een voorbeeld en heeft tegelijkertijd zelf voor

beelden. Als je ergens voor staat, in dit geval bepaald beleid, moet je dat uit

stralen. Je kunt wel preken over allerlei waarden, maar als ze vervolgens 

niet terug te vinden zijn in het beleid, voelen mensen zich bekocht. Net het 

beleid dat nu wordt gevoerd, wordt solidariteit toch echt eerder afgebro

ken, dan opgebouwd. Mateloosheid tiert welig, denk bijvoorbeeld aan de 

exorbitante salarissen en bonussen van C E O ’s. Door zulke dingen voelt dat 

wat er aan morele kwaliteit in de samenleving is, zich eerder miskend, dan 

dat het zich daarin herkent. Het kabinet mag daarop aangesproken worden.” 

Het verdwijnen van solidariteit ziet Van Tongeren als een groot probleem. 

“Individueel worden we rijker, collectief worden we armer. Zo  breek je een 

gemeenschap af, in plaats van haar te versterken. Bezuinigingen hebben

steeds weer dat effect. Dat is overigens niet alleen te wijten aan het kabi

net Balkenende, ook voorgaande kabinetten hebben hierin een rol gespeeld. 

Wat mij betreft is het overigens niet alleen maar een keuze tussen socialisme 

of kapitalisme. Het is het idee van rechtvaardigheid, dat voor onze samenle

ving zo belangrijk is. Als je rechtvaardigheid belangrijk vindt, moet je er ook 

op aangesproken kunnen worden. Dus als maatregelen in strijd zijn met die 

rechtvaardigheid, moet daarvan wat gezegd worden.”

G em eenschapszin

Van Tongeren ziet het niet zo erg somber in, wat betreft onze morele 

kwaliteit, maar heeft wel een waarschuwing. “ Ik ben niet optimistisch, 

maar ook niet vreselijk pessimistisch. Ik denk wel dat er sprake is van een 

dreigende situatie voor wat betreft het gemeenschapsgevoel. Er is een 

ontwikkeling gaande die dat gevoel erodeert. Dat heeft natuurlijk een 

groot aantal oorzaken, maar het beleid dat op dit moment wordt gevoerd, 

draagt daar zeker aan bij. Het creëert een doorgeslagen individualisme. 

Daardoor dreigt op paradoxale wijze het gevaar van totalitarisme. Neem 

bijvoorbeeld de emotionele reacties tijdens de begrafenis van Pim Fortuyn 

of de herdenkingsbijeenkomst van André Hazes. Dat heeft hiermee te 

maken. Op zulke momenten zien we dat mensen worden ondergedom

peld in gemeenschapszin. Mensen staan klaar om zich met hun hele heb

ben en houwen over te geven aan iets groters dan zijzelf. Het gevaar is 

levensgroot dat een of andere populist daar misbruik van maakt.”

O ok de globalisering heeft te maken met het verlies van gemeenschapszin 

merkt Van Tongeren op. “In een zich moderniserende samenleving krijg je 

het besef van de toevalligheid van jouw manier van doen. Die relativering 

van het eigen ethos brengt een vanzelfsprekende regressie met zich mee. Ik 

hoop dat Europa hier iets in kan betekenen. Ik denk dat Europa moet inzet

ten op de verschillen, op het behoud van de eigen morele identiteit. Europa 

kent zoveel verschillende regio’s, niet alleen nationaal gebonden. Laat die 

hun eigenheden zoveel mogelijk cultiveren, zodat we meer verschillen krijgen. 

Laat verschillende typen gemeenschappen ontstaan en laat ze op Europees 

niveau de dialoog met elkaar aangaan. Daarom ben ik er voor Turkije lid te 

laten worden van de EU. Niet omdat het zich netjes conformeert aan wat 

wij vinden, maar juist omdat het anders is. Laten we elkaar uitdagen in 

morele kwaliteiten en niet bang zijn omdat het een islamitisch land is.”

Tekst: M onique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch

'Individueel worden we rijker, collectief worden 
we armer. Zo breek je een gemeenschap af.'
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achtergrond

Dit jaar bestaat de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, vijftig jaar. Het bureau werd opgericht om vraag
stukken van maatschappelijk belang te onderzoeken. Uit de stichting zijn diverse bekende politici voortgekomen, zoals Joris 
Voorhoeve en Jozias van Aartsen. Reden voor een feestje dus. En dat gebeurt met een symposium op 17 december, waarop veel 
gerenommeerde sprekers aanwezig zullen zijn."Het vijftigjarig bestaan van de stichting kunnen we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan',' vertelt Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting. Maar wat is nu die Teldersstichting, waarom is zij 
opgericht en wat is er in die jaren bereikt? Een terugblik.

Patrick van Schie overhandigtzijnrapport'Krijgsgerommel achter de kim' 

in 1999 aan FrankdeGrave,destijds ministervan Defensie

Een bijeenkomstvan deTeldersstichting in 1981 Klaas Groenveld volgt Joris Voorhoeve op als directeur 

van deTeldersstichting in 1982

Wetenschapen politiek verbonden

De Telderssttichting werd kort na 

de oorlog opgericht door onder 

andere Hendrikus Johannes 

Witteveen (die in de jaren zestig 

minister van Financiën werd). 

Benjamin Marius Telders, naar wie 

de stichting is vernoemd, was in de 

jaren dertig voorzitter van de 

Liberale Staatspartij (de voorloper 

van de VVD). In de Tweede 

Wereldoorlog werd hij door de 

Duitsers gevangen gezet. 

Uiteindelijk kwam hij terecht in 

concentratiekamp Bergen-Belsen,

waar hij slechts negen dagen voor 

de bevrijding overleed aan vlekty

fus. Witteveen en de zijnen kozen 

de naam Telders, omdat de jonge 

Telders - die werd gezien als veel

belovend politicus - al stierf voor 

hij zijn belofte had kunnen waar

maken.

V rijz in n ig

Wat was destijds de doelstelling 

van deTeldersstichting? Het bureau 

onderzocht vraagstukken van 

maatschappelijk belang, in het bij

zonder die van staatkundige, eco

nomische en juridische aard, met 

de vrijzinnige beginselen als uit

gangspunt. Deze doelstelling geldt 

nog steeds, alleen is ‘vrijzinnige’ 

vervangen door ‘liberale’. De 

Teldersstichting opereerde vol

strekt autonoom van de politieke 

partij. Zo  waren de wetenschap

pers ervan verzekerd dat hun 

agenda niet door partijpolitieke 

zaken bepaald zou worden. 

Natuurlijk hoopten ze wel dat de 

W D  van hun onderzoeken gebruik

zou maken, wat ook regelmatig 

gebeurde.

Pas begin jaren zeventig werden de 

banden met de VVD nauwer aange

haald. De partij kon ideeën aandra

gen voor nog te houden onderzoe

ken en het wetenschappelijk 

bureau wilde op haar beurt natuur

lijk dat de uitgebrachte rapporten 

ook daadwerkelijk door de partij 

behandeld werden. Een andere 

reden voor het aanhalen van de 

banden met de partij was puur 

pragmatisch: er werd een over-
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Pas begin jaren zeventig werden de banden 
met de W D  nauwer aangehaald.

heidsregeling van kracht waarbij 

een wetenschappelijk bureau, ver

bonden aan een partij, subsidie zou 

kunnen krijgen. Dus werd de 

Teldersstichting als wetenschappe

lijk bureau verbonden aan de W D .

A ctie f

Vanaf het begin publiceerde de 

stichting geschriften: grondige ana

lyses van een bepaald beleidsge

bied, gevolgd door concrete 

beleidsaanbevelingen, gebaseerd op 

het liberale gedachtegoed. Met 

enige regelmaat komen er ook bij

zondere publicaties uit. Die publi

caties zijn niet gericht op beleid, 

maar zijn bedoeld om de kennis 

over het liberalisme te verdiepen. 

Daarnaast organiseert de Telders

stichting symposia en debatten. 

Bijvoorbeeld tijdens de algemene 

vergadering van de VVD. In een 

dag(deel) wordt het beleid getoetst 

aan de liberale beginselen. 

Daarvoor worden sprekers uitge

nodigd uit de wetenschap en de 

politiek; liberalen, maar ook anders

denkenden. De Teldersstichting 

schuwt deze vertegenwoordigers 

van andere partijen niet, maar ziet 

het juist als een kans om van hen 

te leren.

Het maatschappelijk debat prikke

len is ook één van de doelen van 

de Teldersstichting. Tijdens de jaar

lijkse Telderslezing schetst een 

vooraanstaand liberaal zijn visie op 

het liberalisme. Het doel van deze 

lezing is om mensen over bepaalde 

onderwerpen aan het denken te 

zetten. Een andere activiteit is de 

zogeheten zomerschool. Studenten 

en pas-afgestudeerden worden uit

genodigd om de grondslagen van 

het liberalisme door te nemen. 

Verder geeft de Teldersstichting het 

tijdschrift Liberaal Reveil uit en ver

strekt zij informatie via de website.

Inhoudelijk

Sinds de toenadering tot de VVD 

verrichten de medewerkers van de 

stichting ook wel eens directe 

inhoudelijk-politieke werkzaamhe

den. Want hoewel de stichting in 

eerste instantie een wetenschappe

lijk bureau is, wordt de politieke 

arena niet geschuwd. Dat blijkt ook 

uit het aantal politieke zwaarge

wichten dat het bureau heeft 

voortgebracht. Witteveen, oprich

ter en voorzitter van het curatori

um van de Teldersstichting, werd 

naderhand minister van Financiën. 

Harry Langman was minister van 

Economische Zaken en is nu voor

zitter van het bestuur. Voormalig 

directeuren Jozias van Aartsen (nu 

fractievoorzitter van de VVD) en 

Joris Voorhoeve (werd nadien frac

tievoorzitter en minister van

Defensie) gingen, na hun werk

zaamheden voor de stichting, de 

politiek in. Theo Joekes werkte in 

de jaren zestig voor de 

Teldersstichting en werd in de 

tachtiger jaren met voorkeurs

stemmen in de Tweede Kamer 

gekozen. O ok Eerste Kamerlid Paul 

Luijten, was ooit als medewerker 

aan het wetenschappelijk bureau 

verbonden.

Jubileum

Zoals gezegd: dit alles vraagt om 

een feestje. Maar dat moet dan wel 

iets bijzonders zijn. “In de 

Koninklijke Schouwburg in Den 

Haag houden we op 17 december 

een symposium”, vertelt Van Schie. 

“Op dat symposium houden wij 

het liberalisme tegen het licht en 

toetsen we het op verwachte ont

wikkelingen en problemen in de 

komende decennia. We discussië

ren aan de hand van abstracte the

ma’s - zoals: wat is de plaats van 

het individu en wat is de rol van de 

staat in de samenleving - maar ook 

gaan we concreter te werk. Zo  

bespreken we bijvoorbeeld onder

wijs, cultuur en globalisering.” 

Sprekers op het symposium zijn 

Patrick van Schie, Sabine Bierens 

(medewerkster van de Telders

stichting), Ronald van Raak (SP), 

Jozias van Aartsen, Gerrit Zalm,

Frits Bolkestein en DirkVerhofstadt 

(broer van de Belgische premier). 

O ok wordt er een forumdebat 

gehouden, waaraan Mark Rutte, 

Geert Dales, Edith Schippers, 

Heleen Dupuis en Mark van de 

Velde (medewerker van de stich

ting) deelnemen.

Boek

"Tijdens het symposium wordt ook 

het jubileumboek gepresenteerd. 

Het wordt aangeboden aan de eer

ste voorzitter van het curatorium, 

de heer Witteveen, en de huidige 

voorzitter, de heer Langman”, aldus 

Van Schie. In het boek is aandacht 

voor de ontstaansgeschiedenis van 

de Teldersstichting, de plaats van de 

stichting in relatie tot de partij en 

tot andere wetenschappelijke 

bureaus en liberale voormannen die 

van belang zijn geweest voor de 

Teldersstichting. Daarnaast beschrijft 

oud-medewerker en huidig fractie

medewerker Marius Wessels zijn 

ervaringen met de stichting. Ten

slotte is er ruimte voor impressies 

van directeur en oud-directeuren en 

interviews met liberale kopstukken.

Tekst: Lonnekevan Eldijk
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Langerwerken,rric
De vergrijzing is een ernstiger en vooral acuter probleem dan 
de vakbonden en de linkse partijen willen doen geloven. Al 
vanaf volgend jaar slaat de groei van de Nederlandse 
beroepsbevolking om in een krimp. Tenzij de arbeidspartici
patie van vijftigers en zestigers drastisch verbetert, zal de 
solidariteit tussen de generaties het komend decennium 
onder steeds hogere druk komen te staan en daarmee ook 
ons sociale stelsel. Precies om te voorkomen dat dat doemsce
nario werkelijkheid wordt, moet er volgens de liberalen nü 
worden ingegrepen.

Bibi de Vries

De cijfers liegen er niet om: de groei van het aantal A O W ’ers zal de komen

de jaren explosief stijgen met ruim één miljoen driehonderdduizend men

sen, terwijl de beroepsbevolking in dezelfde tijdspanne zal dalen met een 

half miljoen. De vergrijzing is bovendien een algemeen westers probleem. 

Terwijl de beroepsbevolking in de Verenigde Staten nog een aantal jaren zal 

blijven groeien, wordt ze in heel Europa kleiner. De eerste schokgolf krijgen 

we al vanaf 2005 te verwerken nu de babyboomgeneratie en masse met 

pensioen gaat. Deze groep werknemers en zelfstandigen profiteert nog van 

de royale pensioenvoorzieningen, maar voor de veertigers en dertigers van 

nu ziet het er een stuk somberder uit. De vergrijzing zorgt vooralsnog voor 

een sluipende crisis en tenzij de overheid snel maatregelen neemt, wordt 

deze over een aantal jaren een acute.

W elvaartsvastheid

Officieel gaat de Nederlander nog altijd op 65-jarige leeftijd met pensioen, 

maar officieus ziet het plaatje er totaal anders uit.“De participatiegraad van
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3r hoeveel langer?
oudere werknemers is alarmerend laag”, zegt Bibi de Vries, lid van de 

Tweede Kamer namens de VVD en vice-voorzitter van de liberale fractie. 

“Boven de vijfenvijftig werkt nog slechts achtendertig procent van de werk

nemers en boven de zestig bedraagt dat percentage amper zestien procent. 

De komende tien jaar komen er niet alleen veel gepensioneerden bij, maar 

krijgen we ook te maken met een groep ouderen die weer enkele jaren lan

ger zal leven dan de voorgaande. Dat laatste is natuurlijk positief, maar wil

len we als samenleving ons allen een bestaan gunnen op in ieder geval het

zelfde welvaartsniveau als dat van vandaag, dan kunnen we niet op deze 

manier doorgaan. De A O W  bijvoorbeeld wordt via een omslagstelsel 

betaald door degenen die nu werken. De welvaartsvastheid van deze uitke

ring komt door de sterk groeiende discrepantie tussen de groep die betaalt 

en de groep die ontvangt enorm onder druk te staan. Je kunt natuurlijk ook 

premie gaan heffen op de AOW, maar dat vinden wij een slecht idee, dat we 

als VVD dan ook terecht al eens eerder hebben afgeschoten. Wij willen die 

A O W  juist in zijn huidige vorm handhaven, net als de rest van ons stelsel 

van zorg en sociale voorzieningen. Dat kan echter alleen als er structureel 

méér vijftigers en zestigers aan het arbeidsproces blijven deelnemen om het 

geld daarvoor te helpen opbrengen.”

Dreigende generatiekloof

Er is nog een reden om de onevenwichtigheden in ons pensioenstelsel nu 

aan te pakken en niet pas over vijf of tien jaar. De Vries: “Het is maar de 

vraag of jongeren willen blijven betalen voor een voorziening, waarvan zij 

later zeker geen gebruik kunnen maken. Er gaan nu al hier en daar geluiden 

op die op het tegendeel duiden. De premie voor het prepensioen neemt

namelijk een forse hap uit het budget. Die premie kan enkel hoger worden. 

Het is echter van groot belang voor ons stelsel van sociale voorzieningen 

dat de solidariteit tussen de generaties overeind blijft. Door erop te hame

ren dat het prepensioen in zijn huidige vorm dient te blijven bestaan, mis

kennen de vakbonden en de linkse partijen de eigen verantwoordelijkheid 

van jongere werknemers. Hieruit spreekt ook de sociale bezorgdheid van 

de liberalen. De VVD wil de solidariteit tussen de generaties koste wat kost 

bewaren. Dat is niet alleen een politieke, maar ook een morele plicht.”

Sociale  bezorgdheid

Achter het kille liberale gereken, gaat dus een verhitte sociale bezorgdheid 

schuil. Nu niet hervormen is volgens Bibi de Vries geen optie, maar struis

vogelpolitiek, die op een bepaald moment zowel een budgettaire als een 

sociale tijdbom tot ontploffing zal brengen. Daarmee zegt ze in andere 

woorden hetzelfde als Adair Turner, de voorzitter van de 

Pensioencommissie, die in opdracht van de Britse socialistische regering 

twee jaar lang de Engelse pensioenproblematiek onderzocht en half okto

ber haar rapport publiceerde. O ok Turner sprak van een sluipende crisis en 

ook hij drong erop aan de participatiegraad van oudere werknemers sterk 

te verhogen. Alléén de premies of alléén de pensioengerechtigde leeftijd 

verhogen en alléén meer mensen aan het werk krijgen, was volgens hem 

geen optie. De crisis zou perfect kunnen worden opgelost door een mix 

van maatregelen toe te passen. In vergelijking met de Britse problemen (mil

joenen ouderen leven van amper zeventig pond in de week) en remedies 

(er werd onder meer voorgesteld de pensioengerechtigde leeftijd tot 

zeventig jaar op te trekken) zit Nederland nog in een luxepositie. Bibi de

"Het is maar de vraag of jongeren willen blijven betalen 
voor een voorziening, waarvan zij later zeker geen 
gebruik kunnen maken."
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"Wie eerder wil stoppen, kan dat straks 
nog altijd, maar de staat maakt het niet 
langer financieel aantrekkelijk."

Vries geeft toe dat het Nederlandse pensioenstelsel een solide financiering 

heeft in vergelijking met de ons omringende landen, maar het feit dat het 

probleem van de vergrijzing in de rest van Europa nog harder zal toeslaan 

dan hier, is geen reden met de armen over elkaar te blijven zitten.

Z e lf  sparen

De Vries: “De mogelijkheid eerder te stoppen met werken, wordt door het 

kabinet niet weggenomen, het vroegtijdig pensioneren wordt enkel niet lan

ger fiscaal gefaciliteerd. De huidige groep vijfenvijftigjarigen kan bovendien 

van de bestaande regeling blijven gebruikmaken. Met andere woorden: wie 

eerder wil stoppen, kan dat straks nog altijd, maar de staat maakt het niet 

langer financieel aantrekkelijk. Het wordt nu aan de individuele werknemer 

om te bepalen of hij enkele jaren eerder met pensioen wil gaan en ook om 

daarvoor deels zelf te sparen. Vergeet niet dat we ons nog in een tijdvak 

bevinden waarin men vaak én een tijdlang uit het arbeidsproces wil stappen 

om een ouder te verzorgen én een wereldreis wil maken én drie keer per 

jaar met vakantie wil gaan én eerder wil pensioneren. Eén of meer van die 

arbeidspauzes zullen mogelijk blijven, maar niet meer allemaal, tenzij je er 

zelf voor kunt betalen. Wat het kabinet dus doet, is het prepensioen van zijn 

collectieve karakter ontdoen en individualiseren, niet de mogelijkheid van 

het vroegtijdig stoppen met werken op zich wegnemen.”

O uderen eruit, jongeren erin

Door het massale straatprotest en het staken, wordt ook gemakshalve ver

geten waarom het prepensioen - destijds nog in de vorm van de VU T - eind 

zeventiger jaren überhaupt in het leven is geroepen. In deze periode van 

hardnekkige massawerkloosheid moesten ouderen op een sociaal en finan

cieel aanvaardbare manier uit het arbeidsproces worden verwijderd om 

plaats te maken voor jongeren. De beroepsbevolking was té omvangrijk 

voor het aantal beschikbare banen en groeide bovendien nog altijd. Een 

kwart eeuw later dreigt de werkgelegenheidssituatie het exacte spiegel

beeld daarvan te gaan vormen.“De overheid heeft het vroegtijdig uittreden 

gefaciliteerd vanuit de gedachte dat ouderen eruit moesten, zodat jongeren

erin konden”, zegt Bibi de Vries. “Z o  is de VU T ontstaan. Maar de recht

vaardiging ervoor gaat niet langer op.”

Glijdende schaal

Als het om het in stand houden van de huidige, collectieve regeling voor het 

prepensioen gaat, moet de beschuldigende vinger niet alleen in de richting 

van de werknemers-, maar ook in die van werkgeversorganisaties wijzen. 

Werkgevers bepleiten met de mond graag dat oudere werknemers in 

dienst moeten blijven, maar kiezen in de praktijk nog altijd het liefst voor 

jongeren. Bibi de Vries denkt dat deze houding, als gevolg van de toene

mende krapte op de arbeidsmarkt, de komende jaren vanzelf zal verande

ren. "Ouderen zijn duur, eigenwijs en minder productief, luiden de vooroor

delen. Ouderen beschikken echter over een enorme ervaring. Zeker 

wanneer ze in staat worden gesteld hun kennis te blijven bijhouden, vormen 

ze een bron van rijkdom en stabiliteit voor een bedrijf. Als je in de zestig 

bent, kun je fysiek niet langer dezelfde inspanningen leveren als toen je 

veertig was. Je wordt ook minder flexibel, maar dat wordt pas een merk

baar nadeel wanneer je ook gedwongen wordt in diezelfde mate inspannin

gen te blijven leveren. Het is een door de vakbonden in de wereld gebracht 

fabeltje dat straks elke bejaarde stratenmaker nog van ‘s morgens tot ‘s 

avonds stenen zit te voegen. In de praktijk zullen veel oudere werknemers 

hun fulltime baan in een parttime baan gaan omzetten. W ie een ander kos

tenpatroon krijgt, omdat zijn huis is afbetaald en zijn kinderen zijn afgestu

deerd, kan immers met minder inkomen van dezelfde welvaart genieten. 

Langer werken zal gepaard gaan met een toenemende flexibilisering van de 

arbeidstijd en met een glijdende schaal voor de ouderen. Als we ons stelsel 

nü hervormen kunnen we die mogelijkheden inbouwen. Als we wachten tot 

het te laat is, zoals de linkse partijen willen, zullen de noodzakelijke maatre

gelen veel harder aankomen.”

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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T o t  h e t  

g a a t j e

(Den Haag, 3 november 2004.) - Eén dag later weten 

wij al: twee november is niet zes mei. De moord op 

Theo van Gogh betekent iets nieuws, iets onrust

barends. Voor het eerst overschrijdt het moslimfunda

mentalistische geweld in ons land de grens van de 

moord. Kinderspel lijken nu de dreigingen op internet, 

de terreurcellen die banden hadden met de kapers van 

‘9/11’, het antisemitisch Vandalisme’. Nu is er een 

dodelijke terroristische aanslag. Jihad aan de Amstel.

Velen wijzen in hun verbijstering op de Verharding’ en 

Verruwing’ van het maatschappelijk klimaat. Dat zie ik 

ook. Criminele liquidaties, zinloosgeweld, milieu- 

extremisten: steeds meer mensen zijn bereid geweld te 

gebruiken. De W D  is buitengewoon alert. Liberalen 

weten dat vrijheid ook veiligheid vereist. Maar de Jihad 

is gevaarlijker voor onze samenleving dan de RaRa of 

de Hells Angels. Een kleine groep jihadistische terroris

ten heeft het op de principes van onze samenleving 

voorzien. Zij hebben een fundamentalistische uitleg 

van de Koran, niet sporend met de uitleg van de over

grote meerderheid van de moslims. Met hen valt niet 

te praten, niet te sussen of te pappen. Deze mensen 

willen onze samenleving niet veranderen, maar vernie

tigen. Wij zijn hun vijand.

Dal besef moet doordringen. Pas dan kan de daad

kracht vorm krijgen. Pas dan ook weten we op wie we 

ons moeten richten. Stigmatisering van bevolkings

groepen is helemaal niet het eerste probleem. Niemand 

denkt dat de gewone ‘Ali met de pet’ een aanslag voor

bereidt. Het gaat om een piepkleine, maar bloedlinke 

groep. Die moeten we aanpakken. Een betere verdedi

ging, een betere aanval.

Wettelijke middelen zijn er. De nieuwe wet terroris

tische misdrijven biedt openingen. Radicale moskeeën 

moeten worden gesloten, radicale imams het land uit

gezet en serieuzer moet worden bekeken hoe we geld

stromen vanuit Saoedische extremistische hoek kun

nen laten opdrogen. De WD-Tweede-Kamerfractie wil 

tot het gaatje. Voor het behoud van onze open samen

leving. Omdat het moet.

D e m o c r a t ie W inter 2004
Nummer 1483

Agenda najaar 2004
(onder voorbehoud van wijzigingen)

November
21 en 22 november Politiek congres JOVD
25 november Symposium Eerste 

Kamer over vestigings
klimaat in Nederland

26 en 27 november 116e algemene 
vergadering + finale 

Landelijk Debattoernooi 
te Noordwijkerhout

December
11 december Partijraad
17 december Jubileumsymposium 

Teldersstichting over het 

liberalisme in de 21' eeuw

Partijraad 1 1 december
Op zaterdag 11 december vindt in congrescen

trum ‘t Spant in Bussum de 4e Partijraad
van dit jaar plaats. Het thema is Kwaliteit 
Leefomgeving. Nadere informatie over het 
programma vindt u op www.wd.nl, wordt 
gepubliceerd in het Thorbeckeweb en is 
opvraagbaar bij het algemeen secretariaat, 
tel. 070- 361 3061.
(onder voorbehoud van wijzigingen)

Agenda voorjaar 2005
(onder voorbehoud van wijzigingen)

Voorjaarscongres
(1 1 7e algemene vergadering)
25 februari Sluitingsdatum

initiatiefvoorstellen
11 maart Verzenden agenda
27 en 28 mei 117e algemene 

vergadering te Groningen

Januari 
22 januari Kadercursus

Februari
4 en 5 februari Workshop 

Liberale Loopbanen
26 februari Partijraad
26 februari Kadercursus

Maart
5 maart Voorzittersdag
19 maart Kadercursus

Voorzittersdag 5 maart 2005
Op 5 maart 2005 organiseert de Haya van 
Somerenstichting een informatieve bijeen
komst voor alle voorzitters van afdelingen-, 
ondercentrales- en kamercentrales. Een pro-
jectgroep is hard aan de slag een stevig pro-
gramma in elkaar te zetten.
Heeft u nog suggesties? Mail uw ideeën of 
vragen naar voorzittersdag@wd.nl.
Een uitnodiging volgt te zijner tijd.

Colofon
Hoofdredacteur Marijke van der Werff 

Redactie Algemeen Secretariaat

Redactiesecretariaat Mathieu Borsboom T 070 - 361 30 61

Ledenadministratie W D  Postbus 30836 2500 GV ‘s-Gravenhage T  070 - 361 30 61 I www.wd.nl 
ISBN 0166 - 8498

http://www.wd.nl
mailto:voorzittersdag@wd.nl
http://www.wd.nl


Komt u ook naar het VVD-congres in Noordwijkerhout?
De eerste maanden van het nieuwe politieke sei

zoen liggen achter ons. Allerlei activiteiten tonen 

de vitaliteit van onze WD. De drukbezochte 
Ideeëndag (ruim 300 leden!) voor het nieuwe 
Liberaal Manifest in Ede vormde een prima start 
vlak na de zomervakantie. Het belooft veel goeds 
als zovelen zich binnen (en hopelijk straks ook 

buiten) de W D  zich over een gloedvolle en hel
dere inhoudelijke liberale toekomstvisie willen bui
gen. Hoe is de procedure nu verder? Met de vele 
ideeën en gedachten is de commissie inmiddels 
hard aan het werk. De commissie presenteert het 

hoofdbestuur een concepttekst, wij streven er ver

volgens naar deze tekst uiterlijk februari 2005 aan 
alle leden voor te leggen. Daarop kan iedereen bin
nen de partij aan de slag met eventuele wijzigingen 

en aanvullingen. Ik hoop op vele debatten bijvoor
beeld in allerlei politieke cafés en bijeenkomsten in 
de afdelingen en regio’s. De algemene vergadering 

van 27 en 28 mei in Groningen stelt het Liberaal 
Manifest vast. Als het aan mij ligt, is het individu

eel stemrecht van u allemaal hierop dan ook 

inmiddels van toepassing. Op weg naar mei 2005 

volgt eerst op 26 en 27 november 2004 ons con
gres in Noordwijkerhout. Ik hoop dat velen van u 

zich aanmelden en ons weten te vinden!

(Nieuwe) leden
Koesteren moeten we ze altijd en overal: onze 

leden en vooral natuurlijk ook nieuwe leden. 
Zeker in tijden waar alle inspanningen gericht op 

ledenbehoud en ledenwerving niet steeds een 

vanzelfsprekend succes opleveren. Daarom was 
de speciale dag voor nieuwe leden op 11 oktober 

zo belangrijk en - gelukkig ook - zo’n groot suc
ces. De bewoners van het Haagse Binnenhof - de 
leden van onze Eerste en Tweede-Kamerfractie - 
bleken zeer gastvrij en de nieuwe leden zeer 
enthousiast. Het programma bestond uit discussies

met de verschillende fractieleden en een rondlei
ding door de beide parlementsgebouwen. Is zeker 

voor herhaling vastbaar: moeten we vaker doen.

U hoort van ons (tenzij u nog geen lid bent 
natuurlijk).

Jeugd
Twee dagen eerder vond op zaterdag 9 oktober in 
Haarlem de liberale jongerendag plaats. Ruim 250 
jongeren debatteerden aan de hand van stellingen 
met politici en prominenten van verschillende par
tijen en met vertegenwoordigers van organisaties 
als BNN. Gerrit Zalm ging in discussie met Kees 

Vendrik (Groenlinks), Uri Rosenthal (WD) en 
Arthur Docters van Leeuwen (WD) spraken over 
opsporing van terrorisme, Hilbrand Nawijn gaf 

zijn visie op het integratiebeleid en Mark Rutte 
kruiste de degens met vertegenwoordigers van het 
hoger onderwijs over zijn beleid. Goed dat zoveel 

jongeren onze club weten te vinden.

Talentmanagement 
en permanente scouting
Het is menens met het zoeken van nieuw talent. 
Lid of (nog) geen lid. High potentials worden 

vroegtijdig en permanent gescout en dat voor 
allerlei functies. Niet alleen politieke. Een ‘toog- 

dag’ in Utrecht symboliseerde de start van de 
nieuwe aanpak. Overal binnen de W D  heerst een 

gevoel van grote urgentie op dit terrein. Het 
gezicht stelt de bood
schap steeds meer in de 

schaduw, de vent maakt 
de tent, ruimte bieden 
aan persoonlijkheden 
of: persoonlijkheden 

eten de politieke partijen 
op. Het is niet anders, 
daarom moeten ook

liberalen alles op alles zetten de juiste vrouwen 

en mannen op de juiste plaatsen te zetten. In 
samenwerking met het opleiding- en trainings

programma van de Haya van Somerenstichting 
zal de stuurgroep talentmanagement het komend 
jaar veel van zich laten horen. De aanwezigheid 
van de sleutelfiguren uit alle hoeken van onze 

partij geeft mij daarbij veel vertrouwen.

Aan het begin van het nieuwe politieke seizoen 
zijn dit zomaar een paar voorbeelden van de 
wijze waarop wij met z’n allen de W D  en het 

liberalisme een forse stap vooruit kunnen brengen. 
In ons jaarplan voor 2005 stellen wij voor in dit 
soort zaken te (blijven) investeren. En paar pun
ten uit het jaarplan:

• meer politiek inhoudelijke discussie (W D als 
ideeën- en debatpartij) op alle niveaus binnen 

onze partij;
• ledenbehoud en ledenwerving;
• ondersteuning afdelingen (leergang besturen, 

herinvoering voorzittersdag);

• (verdere) professionalisering van talentmanage

ment en opleiding en training;
• verbetering communicatie (Politiek!, vernieu

wing site en permanente profilering).

Meer dan voldoende te doen dus. Doe mee. Te 
beginnen in Noordwijkerhout ... Tot ziens!

Jan van Zanen 
Partijvoorzitter

PS: vanaf deze plaats feliciteer ik de 
prof. mr B.M. Teldersstichting allerhartelijkst 
met haar 50-jarig bestaan!

Thorbeckepenning
De heer A. de Geest te Rijssen-Holten 

Mevrouw drs. L.E.J. Engering-Aarts te Den

Stikkerplaquette
Mevrouw dr. PC. Plooij-van Gorsel te Oude Wetering 
De heer mr. drs. H.N.A.J. Zijlmans te Beuningen
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De Kadercursus 2005 vindt plaats op vier 
zaterdagen in het begin van 2005 met als thema: 

‘Het onderscheidend vermogen van de VVD’. 
De onderwerpen van de dag zijn:
• zaterdag 22 januari: O nderw ijs

• zaterdag 26 februari: In tegra tie

• zaterdag 19 maart: M ilieu

• zaterdag 16 april: Socia le  Z aken

Voor wie is het bedoeld?
De Kadercursus is bedoeld voor actieve W D  en 

JOVD leden die hun vaardigheden willen aan
scherpen en kennis willen verdiepen. Mochten 

er, zoals het geval was bij de Kadercursus 2004, 
meer mensen zich aanmelden dan er plaatsen 
zijn, dan start de Haya van Somerenstichting een 

selectieprocedure. Dit gaat op basis van het poli
tiek CV dat ingeleverd wordt bij de aanmelding. 
Hier wordt gekeken naar de functies die zijn ver

vuld en cursussen die zijn gevolgd.

De deelnemers moeten in ieder geval:
• Minimaal één functie bekleden (of bekleed 

hebben) in een bestuur of anderszins actief zijn 
in of voor de W D.

• In ieder geval 2 van de volgende cursussen 
gevolgd hebben: Presentatietechnieken, 

Discussietechnieken, de 3 modules van 
Liberalisme.

Inschrijven?
Inschrijven kan via onze website op www.wd- 
opleidingen.nl of stuur een e-mail naar 
haya@wd.nl. Per post kan natuurlijk ook: 

Haya van Somerenstichting, Postbus 30836, 

2500 GV Den Haag.

Kadercursus 2005?

Informatie
De Kadercursus wordt gehouden in het Alber- 
dingk Thijm college te Hilversum. De kosten 
zijn 110 euro inclusief lunch, koffie en thee. 
Deelnemers onder de 25 jaar kunnen in aanmer
king komen voor een korting op het inschrijf

geld (55 euro). Voor de kosten hoeft u het dus

niet te laten! Mocht u nog vragen hebben naar 
aanleiding van deze informatie, dan kunt u ons tij
dens kantooruren bereiken op 
070-3613010 of per e-mail via haya@wd.nl. Ook 
kunt u op onze website www.wdopleidingen.nl 
kijken voor meer informatie.

Thema: H et onderscheidend  verm ogen  van  de V V D

Dagvoorzitter: Joan  L eem h u is-S to u t (lid Permanente Scoutingscommissie)

le  zaterdag: 22 januari Onderwijs
10.00 - 12.30 uur Training

Discussietechnieken

12.30 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 14.30 uur W D  - Mark Rutte

PvdA - n.n.b.

14.45 - 16.00 uur Discussie in werkgroepen,

beoordeeld door BBC

2e zaterdag: 26 februari Integratie
10.00 - 12.30 uur Training

Liberalisme in de Praktijk en 
Liberale Agumentatie

12.30 - 13.00 uur Lunch

13.00 - 14.30 uur W D  - Stef Blok
LPF - n.n.b.

14.45 - 16.00 uur Discussie in werkgroepen

Uitsterste inschrijfdatum: 5 december 2004. 
Let op: bij uw inschrijving moet een 
Curriculum Vitae en een pasfoto ingeleverd 

worden. Deze kunt u downloaden van onze 
website of aanvragen bij de Haya van 
Somerenstichting.

3e zaterdag: 19 maart Milieu
10.00 - 12.30 uur Training Schrijfvaardigheid
12.30 - 13.00 uur Lunch

13.00 - 14.30 uur W D  - Pieter Winsemius
Greenpeace - Liesbeth van Tongeren

14.45 - 16.00 uur Discussie in werkgroepen

4e zaterdag: 16 april Sociale Zaken
10.00 - 12.30 uur Training Onderhandelen
12.30 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 14.30 uur W D  - Henk van Hoof

CDA - Gerda Verburg

14.45 - 16.00 uur Discussie in werkgroepen

Voorzittersdag
Op 5 maart 2005 organiseert de Haya van 
Somerenstichting een informatieve bijeenkomst 
voor alle voorzitters van afdelingen-, ondercen- 

trales- en kamercentrales. Een projectgroep is 
hard aan de slag een stevig programma in elkaar 
te zetten. Heeft u nog suggesties? Mail uw 
ideeën of vragen naar voorzittersdag@wd.nl. 
Een uitnodiging volgt te zijner tijd.
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Investeren in de toekomst
Algemene ledenvergadering 26 en 27 november
Investeer in uw toekomst en kom op vrijdag 26 en 
zaterdag 27 november naar de 116e algemene ver
gadering. Debatteer mee, laat u informeren en 
gebruik uw stemrecht! Tijdens het tweedaagse 
najaarscongres 2004 is het allemaal weer mogelijk. 
Er wordt hard aan gewerkt om u weer een boeiend 
programma te presenteren! Uiteraard is er ook 
ruimte om elkaar te ontmoeten en bij te praten 
over politieke en andere zaken.

Programma
Het thema van deze algemene vergadering is 
‘Investeren in de toekomst’. In het vrijdagavond- 
programma wordt door de gastsprekers hierop 
ingegaan.

Huishoudelijke vergadering
Partijvoorzitter Jan van Zanen opent vrijdagmiddag 
om 13.30 uur het naj aarscongres.
Daarna begint de ‘huishoudelijke vergadering deel 
T  waar onder andere de communicatiemiddelen, 
de evaluatie van de ledenraadplegingen, enkele 
reglementaire wijzigingen alsmede het kandidaat- 
stellingsreglement voor de leden van de gemeente
raad, vaststellen reglement WD-regio’s en de pro
cedure actuele moties worden behandeld.
Deel 2 van deze vergadering vindt plaats op zater
dagochtend. Dan worden ondermeer het jaar- 
plan/begroting 2005 en het initiatief voorstel van 
de afdeling Ede behandeld en wordt een nieuwe 
penningmeester in het hoofdbestuur gekozen.

Politieke vergadering
In het politieke gedeelte op de zaterdagmiddag 
worden aan de orde zijnde politieke kwesties 
besproken en wordt door de fracties van Tweede 
Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement ver
antwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

Vrijdagavondprogramma
Op vrijdagavond zullen naast speeches van Jan 
van Zanen en Jozias van Aartsen onder andere de

gastsprekers Ben Verwaaijen en Adjiedj Bakas 
hun visie op de toekomst geven. De avond wordt 
afgesloten met een spetterend feest.

Parallelsessies
Op vrijdagmiddag en zaterdag worden er ver
schillende interessante parallelsessies gehouden. 
Op de volgende pagina vindt u uitgebreide infor
matie over deze parallelsessies.

Landelijk Debattoernooi
In oktober zijn in verschillende regio’s voorron
den van het Debattoernooi gehouden en zaterdag 
27 november strijden de beste acht teams in drie 
rondes om een plek in de finale.
Het debat tussen de twee finalisten vindt om
15.30 uur plaats in de plenaire zaal en het 
publiek mag met de stemkastjes Mark Rutte als 
jurylid ondersteunen. Kom dus ook kijken welk 
team zich na een spannende strijd ‘WD 
Debatingteam van het Jaar’ mag noemen!

Wat, wanneer, waar
Wat: 116e algemene vergadering 
Wanneer: vrijdag 26 en

zaterdag 27 november 2004 
Waar: De Leeuwenhorst, Langelaan 3 

in Noordwijkerhout

U ziet het, op deze dagen is er volop gelegenheid 
om te debatteren, uitspraken te doen en besluiten 
te nemen, maar vooral ook om elkaar in prettige 
sfeer te ontmoeten en te spreken.
Investeer in de toekomst, kom naar de algemene 
vergadering!

Stemrecht
Voor dit congres is - naast het gebruikelijke 
stemrecht van afgevaardigden - het persoonlijk 
stemrecht van alle leden toepasselijk. Voor de 
aanmelding gelden spelregels, die zijn opgeno
men in het bij Politiek! van september jl. 
gevoegde formulier. Tevens zijn ze opvraagbaar 
via het algemeen secretariaat.

Aanmelden
De termijn voor de vooraanmelding is inmid
dels verlopen, maar dit betekent niet dat u 
zich niet meer kunt aanmelden. Wel moet u er 
rekening mee houden dat hoe later u zich aan
meldt, hoe groter de kans is dat de WD niet 
meer in uw lunch, diner en/of overnachting 
kan voorzien.

Aanmelden voor 24 november
Wanneer u zich vóór woensdag 24 november 
aanmeldt, zorgt de WD ervoor dat alle stuk
ken voor de vergadering inclusief stempas bij 
de aanmeldbalie voor u klaarliggen.
U ontvangt dus géén bevestiging van ons.
Houd er rekening mee dat voor hotelkamers 
geldt ‘zolang de voorraad strekt en op volgorde 
van aanmelding’. Wanneer de WD niet meer 
in een overnachting kan voorzien, wordt hier
over contact met u opgenomen. U dient dan 
zelf voor een alternatief te zorgen.
Wij verzoeken u vriendelijk voor aanmelding 
alleen gebruik te maken van het formulier dat 
bij Politiek! van september jl. is gevoegd. Meer 
formulieren zijn gratis op te vragen bij het 
algemeen secretariaat of te downloaden via 
www.wd.nl/partij/algemene vergadering.

Aanmelden na 24 november
Mocht u zich niet hebben aangemeld, maar 
toch besluiten om te komen, dan bent u uiter
aard van harte welkom. De WD kan dan ech
ter niet meer in uw lunch, diner en/of over
nachting voorzien. Indien u gebruik wilt 
maken van uw stemrecht, moet ter plekke de 
stempas worden aangemaakt, wat enige tijd 
kost, waardoor er lange rijen kunnen ontstaan.
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Parallelsessies
Ook dit congres wordt u een grote verscheidenheid aan 
interessante parallelsessies geboden. U bent van harte 
uitgenodigd om een of meerdere parallelsessie(s) bij te 
wonen. Deelname hieraan is vrij. Vooraf inschrijven is 
niet nodig.

Vrijdag 26 novem ber 2004:
parallelsessie deel I 1 5.00 - 16.30 uur
Verkeer en Vervoer: V erkeer verbonden. W D  v isie  op  

m o b ilite it in  N ed er la n d  in  d e  k o m en d e  ja ren . 

Georganiseerd door: P a r tijc o m m iss ie  V erkeer  en  

W a te rs ta a t

Het onderwerp mobiliteit en infrastructuur is voor de 
kiezer een dagelijks aandachtspunt en voor de onder
nemer een vraagstuk van grote zorg. De partijcommis
sie heeft daarom aandacht geschonken aan de diverse 
modaliteiten waarlangs en waarover de mobiliteit en 
dus het verkeer en vervoer in Nederland plaatsvindt, 
via lucht, water, weg en spoor. Speciale aandacht is 
hierbij besteed aan het veiligheidsaspect, zeker waar 
het gaat om lucht en water. Het hoofdbestuur vraagt de 
W D  leden om hun opvattingen te laten horen. 
Onderwijs: O n d erw ijs  v o o r  én d o o r  jo n g e re n  

Georganiseerd door: J O V D

De JOVD wil graag met u discussiëren over onderwijs. 
Onderwijs is een politiek onderwerp, waar alle jonge
ren mee in aanraking komen. Eventuele verhoging van 
het collegegeld is bijvoorbeeld altijd een leuk discussie
punt. Samen met Mark Rutte, Kim Touring en Paul 
Laane wordt er gediscussieerd aan de hand van actuele 
stellingen.
Zaterdag 27 novem ber 200 4
parallelsessie deel II 10.1 5 - 11.45 uur
Netwerken: O ld  bo ys  n e tw o rk , o ld  g ir ls  n e tw o rk  o f  

sa m en ?

Georganiseerd door: L ib era a l V rouw en  N e tw e r k  

Iedereen heeft een netwerk en iedereen kan netwerken! 
In deze workshop wordt kort ingegaan op vragen als: 
wat is netwerken, hoe gebruik je je netwerk en hoe 
onderhoud je het? Meer specifiek zullen aan de orde 
komen de verschillen in de manier waarop je kan net
werken: netwerken mannen anders dan vrouwen? Met 
medewerking van o.a. Jan Heek.
De remmende v/erking van regels: H et m a g  n ie t v a n  

B ru sse l!

Georganiseerd door: L ib era a l O n d ern em ers  p la tfo rm  

In zijn strijd om door woud van regels zijn bos te blij
ven zien, wordt elke ondernemer geconfronteerd met 
een vertrouwde bosgeluid: ‘Het mag niet’. De gemeente 
stelt dat het niet mag van de provincie. De provincie 
roept dat het niet mag van het Rijk. Den Haag 
schreeuwt dat het niet mag van Brussel. De prangende

vraag tijdens deze parallelsessie is: Is dit antwoord 
waar? Met medewerking van o.a. Tesja de Groot. 
Openbaar bestuur, ondernemerschap, regelgeving: 
W is s e lw e rk in g  en  barrières  tu sse n  p o lit ie k , a m b te n a rij  

en b e d rijfs leven

Georganiseerd door: L ib era a l P u b liek

Twee prominente liberalen, te weten Charlie Aptroot en 
Mark van der Horst discussiëren in de parallelsessie 
van Liberaal Publiek over de wisselwerking en de bar
rières tussen politiek, ambtenarij en bedrijfsleven. 
Ontwikkeling defensiebeleid binnen Europa 
Georganiseerd door: P a rtij co m m iss ie s  E u ro p ese  Z a k e n  

en D efensie

Nederland heeft als EU-voorzitter ingezet op verbete
ring van de Europese defensiecapaciteiten. Een sterke 
Europese defensie maakt het mogelijk dat de EU een 
(effectiever) zelfstandig buitenlands- en veiligheidsbe
leid kan uitoefenen. Maar is dat beleid er eigenlijk wel? 
Zonder (echt) gemeenschappelijk buitenlandsbeleid 
kan er immers geen gemeenschappelijk defensiebeleid 
zijn. Met medewerking van o.a. Hans van Baaien.

VMBO: W at w ille n  w e  erm ee?  A n a ly se  v a n  de  hu id ige  

s itu a tie  v a n  he t V M B O  en  w ijz ig in g svo o rste llen  o m  een 

succesvo lle  to e k o m s t te  garanderen .

Georganiseerd door: P a r tijc o m m iss ie  O n d erw ijs  

Wordt er alleen nog maar geklaagd over het VMBO of 
worden er ook concrete voorstellen tot verbetering 

gedaan? De partijcommissie Onderwijs kiest voor het 
laatste. Tijdens deze parallelsessie zullen voorstellen 
worden gepresenteerd, die het VMBO een kansrijke 
toekomst moeten bieden. Met medewerking van o.a. 
Pieter Moerland, prof. dr. J.A. Bruijn en Eric Balemans.

Zate rd ag  27  novem ber,
parallelsessie deel III 13.30 - 14.45  uur
Artikel 23 Grondwet en de liberale uitgangspunten:
L ib e ra lism e  en  b ijz o n d e r  o n d erw ijs  

Georganiseerd door: T e ld erss tich tin g  

De Teldersstichting organiseert een debat over het libe
ralisme en bijzonder onderwijs. Dit onderwerp heeft de 
liberale gemoederen het afgelopen jaar herhaaldelijk 
beziggehouden. De inleidingen en discussie met 
forumleden en aanwezigen hebben tot doel te komen 
tot een vruchtbare kruisbestuiving van wetenschap en 
politiek. Met medewerking van o.a. Ayaan Hirsi Ali, 
prof.dr. N.L. Dodde en prof.dr. S. Dijkstra.
Effectief en op maat: V oorstellen  vo o r  een fu n d a m e n te le  

h ervo rm in g  v a n  het s tra frech te lijke  stelsel 

Georganiseerd door: P a rtijco m m issies  B in n en la n d se  

Z a k e n , P olitie , Ju sti tie

Leden van de Partijcommissies voor Binnenlandse Zaken,

Politie en Justitie hebben in de Projectgroep Veiligheid 
en Criminaliteitsbestrijding (PVC) voorstellen ontwik
keld voor hervorming van het strafrechtelijke stelsel. 
Deze voorstellen beogen een versterking en ontlasting 
van het strafrechtelijk stelsel te zijn. Ook worden er 
voorstellen gedaan voor maatwerk in strafrechttoepas- 
sing.
Communicatiemiddelen: S tru c tu u r  C o m m u n ica tie  

Georganiseerd door: w erk g ro e p  c o m m u n ica tie  

Leden van de werkgroep communicatiemiddelen heb
ben een voorstel ontwikkeld voor een vernieuwde inte
grale communicatiestructuur. De resultaten van dit 
onderzoek zijn uitgewerkt in een advies, inclusief aan
bevelingen voor het uitvoeringstraject. De werkgroep 
maakt u graag deelgenoot van haar bevindingen en is 
geïnteresseerd in de reacties daarop van de leden. 
Daartoe wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst, 
waarin o.m. de structuur van de doelgroepen, informa
tie en middelen aan bod komt, gedacht vanuit de pri
maire taak van de W D  een zo optimaal mogelijke 
informatie-uitwisseling met haar achterban in te rich
ten binnen beschikbare financiële en organisatorische 
kaders. Met medewerking van Wim Schoevers, Sylvia 
den Ouden en Niels Joosten.
Zorgverzekeringsstelsel 2006: V oorstel to t 

V erandering

Georganiseerd door: P a r tijc o m m iss ie  V o lksg e zo n d h e id  

Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel zal de voortdurende 
stijging in de kosten van de curatieve zorg niet tot 
staan brengen. Er zullen maatregelen moeten komen 
die zorgvrager en zorgaanbieder verantwoordelijkheid 
en transparantie opleggen, maatregelen die leiden tot 
inzage en inzicht in de ziektekosten. De partijcommis
sie Volksgezondheid heeft in notitie ‘Voorstel tot 
Verandering’ een voorstel gedaan dat leidt tot meer ver
antwoordelijkheid en meer transparantie. Met mede
werking van o.a. dr. PH.J.M. Dunselman, drs. 
WM.L.C.M. Schellekens, drs. J.E van Santen, drs. 
J.F.G.M. de Beer en drs. H. Aeijelts Averink.

Hervorming EU-landbouwbeleid: H oe lib e ra a l k a n  

g ro n d g eb o n d en  la n d b o u w  z ijn ?

Georganiseerd door: P a r tijc o m m iss ie  L andbouw , 

N a tu u rb e h e e r  en  L a n d b o u w

In 2003 is een grote verandering in het EU-landbouw
beleid ingezet. Van productiegebonden steun naar plat
telandsbeleid: vergoedingen voor geleverde diensten 
zoals productiewijze en zorg voor landschap en milieu. 
De partijcommissie vraagt zich o.a. af of er sprake is 
van een evolutie of revolutie in de grondgebonden 
landbouw. Met medewerking van o.a. Jan Mulder.
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Europese fractie VVD: “ H e t  d c b c t t  O V e r  d e

nieuwe Europese Commissie is een 
goede zaak voor de democratie”
Op 27 oktober 2004 zou er in het Europees Parlement worden gestemd over de nieuwe 
Europese Commissie. Deze moet de oude Europese Commissie opvolgen, die onder de leiding 
stond van de Italiaan Romano Prodi en waar Frits Bolkestein deel van uitmaakte. Voordat de 
nieuwe Europese Commissie, onder leiding van de Portugees José Durao Barroso, aan het werk 
kan, is het de taak van het Europees Parlement te stemmen over de voorgestelde kandidaat- 
Commissie. Zover kwam het niet: voor het eerst in geschiedenis werd deze stemming uitge
steld, omdat Barroso zijn voorgestelde team terugtrok.

Begin oktober is er in het Europees Parlement 
rumoer ontstaan rondom de kandidatuur van de 
Italiaan Rocco Buttiglione. Hij is kandidaat voor 
de post Justitie en Burgelijke Vrijheden, en heeft 
tijdens de hoorzittingen zeer pijnlijke opmerkin
gen gemaakt over vrouwen en homoseksuelen. 
De WD-fractie in het Europees Parlement pleit
te ervoor dat Buttiglione werd vervangen of dat 
er harde garanties kwamen om te zorgen voor 
een actief Europees discriminatie- en racismebe- 
strijdingsbeleid.

Tijdens de vergadering van het Europees 
Parlement in Straatsburg, eind oktober, heeft 
beoogd voorzitter Barroso een aantal toezeggin
gen gedaan. Er zou een versterkt anti-discrimi- 
natiebeleid worden opgezet en Buttiglione zou 
onder curatele gesteld worden als het gaat om 
discriminatie- en minderhedenbeleid.
Voor de meerderheid van het Europees 
Parlement, waaronder een aantal leden van de 
WD-fractie, was dit niet voldoende. Weliswaar 
waren de toezeggingen in orde, maar de contro
versiële kandidaat Buttiglione bleef zitten.
Gezien de bezwaren heeft Barroso ervan afgezien 
een nieuwe Europese Commissie voor te dragen 
aan het Europees Parlement en kwam er dus 
geen stemming.

De WD-fractie in het Europees Parlement is blij 
met dit besluit tot uitstel. “Het is duidelijk dat 
het Europees Parlement een nieuwe kandidatuur 
van de heer Buttiglione niet zal accepteren.” De 
kandidatuur van de de WD’er Neelie Kroes

moet overeind blijven: “Zij kan zonder probleem 
terugkeren in de nieuwe Europese Commissie.” 
Aldus Jules Maaten, voorzitter WD-fractie, 
onmiddellijk na de vergadering in Straatsburg.

De WD-fractie vindt dat de prioriteiten van een 
nieuw te vormen Europese Commissie wel 
dezelfde moeten blijven. Jules Maaten: “Voor mij 
is de nadruk op het bouwen aan een sterke 
Europese economie de grootste prioriteit: dat 
was - en is - van zeer groot belang.” Daarnaast 
moet volgens Maaten discriminatiebestrijding in 
Europa een prominente plaats houden. “De toe
zeggingen van Barosso daarover waren zeer waar- 
devol, een nieuwe Europese Commissie moet ook 
van dit onderwerp een prioriteit maken.”
Inm iddels heeft de heer B uttig lione zich  terugge

trokken. Bij het ter perse gaan van  dit n u m m er w as 

de n ieuw e sam enstelling  van  de Europese  

C om m issie  nog niet bekend.

Thorbeckeweb

Het Thorbeckeweb is een digitale nieuwsbrief 
voor WD leden met actuele informatie vanuit 
de partij, de verschillende WD-fracties en 
politiek Den Haag.
Wilt u ook een gratis abonnement op deze 
wekelijkse digitale nieuwsbrief?

Stuur dan een e-mail voorzien van uw naam 
en adresgegevens naar Thorbeckeweb@vvd.nl

Nieuwe artikelen in de VVD-shop
Heeft u de WD-flashsticks voor de mobiele 
telefoon al gezien? Of kent u iemand die u golf- 
ballen met het WD-logo cadeau wilt doen? De 
WD-shop op de website is vernieuwd. Een aan
tal artikelen is uit ‘het schap’ verdwenen, van 
een aantal is de prijs herzien en de nieuwe pro
ducten kunt u vanaf nu bestellen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld parkeerbiljethouders, winkelwagen
muntjes, een luxe pen, memoblokjes en flash
sticks voor op de mobiele telefoon. Verder is 
een nieuwe WD-stropdas ontworpen die rond 
11 december wordt verwacht. Houdt u dus de 
site en het Thorbeckeweb in de gaten.

Tegelijk met de vernieuwing van het assortiment 
is er een nieuw bestelformulier ontwikkeld en 
zijn de bestelvoorwaarden aangepast. Een 
belangrijke wijziging in de bestelvoorwaarden is 
dat u voortaan per bestelling €  6,00 verwer
kingskosten betaalt, onafhankelijk van het aan
tal bestelde artikelen. Een andere wijziging is 
dat de betaling voor een bestelling alleen nog 
per eenmalig afgegeven machtiging gaat. Het 
nieuwe bestelformulier en de bestelvoorwaarden 
kunt u vinden op www.wd.nl.

Nieuwsgierig geworden naar de nieuwe produc
ten? Breng dan gauw eens een bezoek aan de 
WD-shop op www.wd.nl of vraag het bestel
formulier op bij het algemeen secretariaat, 
telefoon: 070 - 3613061.
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Directeur Daan Zwart heeft w e rkzaam h e d e n  n ee rge le gd

Per 1 oktober 2004 heeft Daan Zwart zijn werk

zaamheden als directeur van het algemeen secre

tariaat van de W D , neergelegd. Sedert 1987 

heeft Daan Zwart aan de basis gestaan van het 
algemeen secretariaat. Eerst als adjunct-secretaris 

en daarna als directeur. In deze functies heeft hij 
vele ontwikkelingen meegemaakt en ook aan de 
stormachtige veranderingen van de laatste jaren 
(o.a. de realisatie van het persoonlijk stemrecht), 

heeft hij met kracht bijgedragen.

Het hoofdbestuur wil het algemeen secretariaat 

als dienstverlenende organisatie verder vormge
ven in lijn met de ontwikkelingen die de partij 

nu verder doormaakt. Het hoofdbestuur heeft 
daarom besloten dat het nu - tussen reguliere 

verkiezingen in - een goed moment is voor wisseling van het management van het 
algemeen secretariaat. Een leiding die gebaseerd moet worden op andere uitgangs-

Daan Zwart

punten dan die in het laatste decennium nodig waren en waarin 

Daan op zo voortreffelijke wijze heeft voorzien.

“Gedurende een groot aantal jaren heb ik met veel plezier leiding 
gegeven aan het algemeen secretariaat en samen met die geweldige 

collega’s van het Thorbeckehuis, het hoofdbestuur de dagelijkse 
ondersteuning geboden in de woeste golven van een dynamische 
partij. Via deze weg wil ik u allen: leden, politici en vrijwilligers, 
hartelijk dank zeggen voor de vriendelijke en vooral inspirerende 
contacten. Het was een onvergetelijk palet van ervaringen: samen 

alles voor een liberale toekomst, waarin wij elkaar ongetwijfeld 
nog zullen tegenkomen. Het gaat u allen én de W D  goed”, aldus 

Daan Zwart.

Per 1 oktober heeft interim-directeur Véronique Oudkerk de 
werkzaamheden van Daan Zwart tijdelijk overgenomen. De proce
dure voor een definitieve invulling van de vacature is inmiddels in 

gang gezet.

Benoem ingen
H.N.A.J. Zijlmans, burgmeester van Beuningen is afgetreden als lid van Provinciale Staten van 

Gelderland. Hij heeft 13 jaar deel uit gemaakt van dit vertegenwoordigend lichaam, waarvan de 

laatste periode als fractievoorzitter. Hij wordt opgevolgd door mevrouw A.EC.J. Stallaert.
Ferry Houterman, voormalig raadslid en fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad is 

toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Amsterdam RAI b.v.

A.H. Korthals is benoemd tot Bijzonder Vertegenwoordiger voor Industriële Inschakeling in het 

JSF programma. Hij volgt hiermee H.A.L. van Hoof op.

F. Bolkestein wordt commissaris bij De Nederlandse Bank.

Voormalig euro-parlementariër mevrouw M. Sanders - ten Holte is door de Raad van Europa 

benoemd tot lid van het Comité van Deskundigen van het Europees Handvest voor regionale of 

minderheidstalen. Zij volgt G.M. de Vries op die benoemd is tot EU-antiterrorisme coördinator. 

Het Comité van de Regio’s heeft de Gelderse gedeputeerde H. Aalderink benoemd tot rapporteur 

voor de hoogwaterproblematiek.

H.M.W. ter Heegde is per 1 november benoemd tot burgemeester van de gemeente 

Heerhugowaard. Ter Heegde is sinds 1999 burgemeester van Langedijk. Daarvoor was hij wet

houder in Voorburg.

Oud WD-staatssecretaris M. de Vries is benoemd tot voorzitter van de Raad van toezicht van de 

Haagse Hogeschool/ Technische Hogeschool Rijswijk.

Met ingang van 1 januari 2005 wordt Jan Kamminga de nieuwe voorzitter van de werkgeversor

ganisatie FME. Tot die datum is hij nog Commissaris van de Koningin in Gelderland.

Per 8 september jl. is mevrouw W. Delissen benoemd tot wethouder van de gemeente Heeze- 

Leende.

Eerste Kamerlid P. Swenker is op 19 oktober benoemd tot voorzitter van de vereniging kennis

centra beroepsonderwijs bedrijfsleven (COLO). Zij volgt daarmee prof. R. in ‘t Veld op.

Symposium Eerste Kamer
Minisymposium over het vestigingsklimaat in Nederland

De W D  Eerste-Kamerfractie organiseert op donderdag 25 novem
ber aanstaande van 15.00 tot 18.00 uur een mini-symposium over 

het vestigingsklimaat in Nederland. Het symposium wordt gehouden 
in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, Binnenhof 22 in Den Haag.

Een aantal vertegenwoordigers van grote en MKB-ondememingen 
geven vanuit hun dagelijkse praktijk een visie hoe Nederland weer 
aantrekkelijk kan worden voor ondernemingen en ondernemers. Zij 

doen dat voor een gehoor van collega-ondernemers, Eerste- en 
Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van de regering. Gast

spreker is Theo Keijzer, Group Taxation Assurance Officer bij Shell.

De Eerste-Kamerleden van de W D  zullen de resultaten van dit mini
symposium inbrengen tijdens de behandeling van de begrotingen van 
Economische Zaken en Financiën.

U bent van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
fractiesecretariaatwd@eerstekamer.nl

Tot ziens op 25 november!
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Beknopte Leeswijzer
116e Algemene Vergadering, vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2004

Kijk voor de uitgebreide leeswijzer en andere infor
matie op www.wd.nl (kijk bij partij/ AV). De lees
wijzer is ook verkrijgbaar op de vergadering. 
Locatie: De Leeuwenhorst, Langelaan 3 in 
Noordwijkerhout

Vrijdag 26 november
Aanvang 13.30 uur -
Huishoudelijke vergadering deel 1 (punt 1 t/m 4)

- Borrel en diner 
Avondprogramma;

- Partijvoorzitter Jan van Zanen
- Fractievoorzitter Tweede Kamer 
Jozias van Aartsen

- Intermezzo
- Afsluiting en feest 

Zaterdag 27 november 
Aanvang 10.00 uur -
Opening door partijvoorzitter Jan van Zanen 
Huishoudelijke vergadering deel 2 (punt 5 t/m8)

- Lunch
- Politieke vergadering (punt 9)
- Slotdebat Landelijk Debattoernooi
- Speech vice-premier Gerrit Zalm
- Slotwoord partijvoorzitter Jan van Zanen
- Einde vergadering, aansluitend borrel

Informatie: www.wd.nl,
Politiek nr. 3/ 070 3613061

1. Communicatiemiddelen 
Behandeling: vrijdagmiddag 13.35 - 16.30 uur 
In de bijlage A bij de agenda staat het voorstel 
van het Hoofdbestuur over de nieuwe communi
catiestructuur en met name het vernieuwingstraject 
Politiek! beschreven. Hierop is een motie van de 
Kamercentrale Den Haag ingediend (wijzigingsvoor
stel 1). De afdeling Hilversum heeft een initiatief
voorstel over een rubriek ingezonden brieven inge
diend. Dit voorstel wordt bij dit agendapunt 
behandeld.

2. Rapport Commissie Evaluatie 
Ledenraadpleging (CEL) en standpuntbepa

ling Hoofdbestuur
Behandeling: vrijdagmiddag 13.35 - 16.30 uur 
Op het rapport zijn door de afdeling Boskoop, 

Rijnwoude en de Kamercentrale Rotterdam wijzi
gingsvoorstellen ingediend (wijzigingsvoorstellen 2 
t/m 8) over de verdere regelgeving en de manieren 
waarop gestemd kan worden.
3. Wijziging van statuten en huishoudelijk 
reglement alsmede het kandidaatstellings- 
reglement voor de leden van de gemeen
teraad, vaststellen reglement WD-regio’s 
en procedure actuele moties.
Behandeling vrijdagmiddag 13.35 - 16.30 uur
Het vormgeven van de partijvernieuwing brengt een 
aanzienlijk aantal veranderingen in de partijregels 

met zich mee. In bijlage D van de agenda voor de 
116e AV staan deze voorstellen van het 
Hoofdbestuur vermeld.
Het Hoofdbestuur heeft voor enkele onderdelen van 

dit agendapunt nota’s van wijziging opgesteld met 

redactionele of technische aanpassingen; met dank 
aan de Kamercentrales Rotterdam en Amsterdam 

voor hun opmerkingen (wijzigingsvoorstellen 9,11 

en 16). De Kamercentrale Rotterdam heeft een wij
zigingsvoorstel op het huishoudelijk reglement 
ingediend, (wijzigingsvoorstel 10).
Door de Kamercentrales Haarlem en Rotterdam en 
de afdeling Zwolle zijn wijzigingsvoorstellen op het 

nieuwe kandidaatstellingsreglement ingediend, 
(wijzigingsvoorstellen 12 t/m 15)

Met betrekking tot het reglement voor de nieuwe 
WD-regio’s heeft de Kamercentrale Haarlem 9 

wijzigingsvoorstellen ingediend (wijzigingsvoorstel
len 17 t/m 25). Op de Procedure actuele moties zijn 
geen wijzigingsvoorstellen ingediend.

4. Rondvraag
Behandeling: vrijdagmiddag 13.35 - 16.30 uur
5. Jaarplan 2005
Behandeling: zaterdagochtend 10.15 - 12.30 uur 
Het jaarplan is als bijlage E terug te vinden in de 

agenda voor de 116e AV
6. Begroting 2005
Behandeling: zaterdagochtend 10.15 - 12.30 uur 
De begroting met toelichting is opgenomen in de

agenda voor de 116e AV

7. Initiatiefvoorstel Ede
Behandeling: zaterdagochtend 10.15 - 12.30 uur 
Door de afdeling Ede is een motie ingediend waarin 
het Hoofdbestuur wordt gevraagd te bevorderen dat 
in de statuten en (kandidaatstellings-)reglementen 
het politieke leiderschap ondubbelzinnig wordt 
vastgelegd. De afdelingen Boskoop en Rijnwoude 
hebben twee wijzigingsvoorstellen ingediend (wijzi
gingsvoorstellen 26 en 27).

8. Benoeming lid van het Hoofdbestuur 
Behandeling: zaterdagochtend 10.15 - 12.30 uur 
Voor benoeming in de vacature van Penningmeester 
stelt het Hoofdbestuur kandidaat de heer J.D. (Jan 

Dirk) Smit te Kinderdijk.
Er zijn verder geen kandidaten gesteld.
A. Eerste stemvenster: 
zaterdagochtend 12.00 uur
Hier kunnen de afgevaardigden elektronisch stem
men over alle onderdelen van de voorgaande agen

dapunten die in stemming worden gebracht.

9. Verantwoording fracties en andere 
politieke kwesties
Behandeling: zaterdagmiddag 13.30 - 15.00 uur 
Bespreking van het politieke beleid van de verschil
lende WD-fracties. Daarna kan worden gesproken 
over eventuele uitkomsten van de discussie in de 
parallelsessies en actuele politieke kwesties. Door de 
Kamercentrales Haarlem (28) en Den Haag (29, 30 

en 31) zijn 4 politieke moties ingediend. Tot 1 
werkdag voorafgaande aan de vergadering kunnen 

nog actuele moties worden ingediend.

De beschikbare tijd wordt zo goed mogelijk ver

deeld over iedereen die het woord wil voeren. Als 
spreker moet u zich daarom voor de lunchpauze 
aanmelden. In het programmaboekje en op de loca
tie vindt u hierover meer informatie.

B. Tweede stemvenster: 
zaterdag 1 5.00 uur
Hier kunnen leden elektronisch stemmen over alle 

politieke voorstellen die in stemming worden 

gebracht.
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op maat
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Om u k e n n is  te  la t e n  m a k e n  m e t  d e  u i t z o n d e r l i jk e ,  
F n g e lse  stijl en  k la s se  van een  A m d eg a  Serre van  R ed Cedar  

o l  d e  a lu m in iu m  M achin  serre, s tu r e n  w ij  u graag o n z e  
p ra c h t ig e  k le u r e n b r o c h u r e  to e .

K i ih lk a m p  S erres
Prins B ern h a rd stra a t  2, 7573 AM O ld en za a l  

T e le fo o n  31 (0)541 537 065
Fax 31 (0)541 537 243 MfË

in f o @ k u h lk a m p .c o m  / w w w .k u h lk a m p .c o m

(U kunt bijvoorbeeld onderstaande bon faxen of sturen)

Naam ....................

Telefoon _______________

e-mail _________________

□ A.u.b. aankruisen als u graag 
een afspraak wilt met 
een van onze ontwerpers

Herman Kühlkamp
'm& xcLu'$Le'V &

S E R R E S  fr T U I N H U I Z E N

mailto:info@kuhlkamp.com
http://www.kuhlkamp.com
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