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VOORCESTELD KINDERPARDON IS VOOR DE W D  GEEN OPLOSSING

Bezorgd over PR-campagne 'kinderpardon'
SLECHTE ZAAK ■ Deze campagne, een 
initiatief van GroenLinks (Dibi), heeft als 
doel te voorkomen dat uitgeprocedeerde 
minderjarige asielzoekers moeten terug
keren naar hun land van herkomst. On
der de misleidende noemer ‘kinderpar
don’ wordt geprobeerd voor hen alsnog 
een verblijfsvergunning te krijgen. In 
een petitie op internet en allerlei adver
tenties en spotjes wordt hiervoor steun 
gevraagd. Ook wordt er in alle Gemeen
teraden door GroenLinks een motie in
gediend die Minister Leers oproept tot 
een kinderpardon. Tweede Kamerlid en 
Asielwoordvoerder Cora van Nieuwen
huizen begrijpt de vele vragen van WD- 
raadsleden goed. “Op het eerste gezicht 
oogt zo’n ‘kinderpardon’ humaan en 
praktisch. Mensen willen tegemoet ko
men aan een maatschappelijk gevoel, een 
streep zetten onder een aantal moeilijke 
dossiers en met een schone lei beginnen. 
Maar zoals zo vaak: schijn bedriegt. Een 
‘kinderpardon’ is een verkeerd signaal, 
leidt tot rechtsongelijkheid en lost uit
eindelijk niets op.”
Deze kritiek op het voorgestelde pardon 
krijgt weerklank in gemeenteraden. Zo 
stelde WD-fractievoorzitter Chris Wal
raven uit Twenterand: “De WD Twen- 
terand heeft vanzelfsprekend over deze 
zaak langdurig van gedachten gewisseld 
en ondanks alle emotionele aspecten 
hebben wij besloten dat een kinderpar
don geen oplossing is.” WD raadsleden 
in den lande stemmen in ruime meerder
heid tegen de bedenkelijke PR campagne 
van GroenLinks.

in de praktijk
Waarom is een ‘kinderpardon’ eigenlijk 
een slechte zaak?
Van Nieuwenhuizen: “Het is allereerst 
goed om te beseffen dat het voorgestelde 
‘kinderpardon’ in de praktijk zal neerko
men op een generaal pardon. Ouders en 
familieleden zullen namelijk ook gewoon

QUOTE

een verblijfsvergunning krijgen vanwege 
het internationale recht op gezinsleven”.

Het tweede punt is dat verkeerd gedrag 
daarmee wordt beloond. Het zijn men
sen die jarenlang illegaal in Nederland 
verblijven of die, ondanks dat keer op 
keer door de rechter is vastgesteld dat ze 
geen recht op asiel hebben, procedures 
blijven frustreren. Zij weigeren mee te 
werken aan hun terugkeer en doen dit in 
de hoop op een nieuw generaal pardon, 
zodat ze alsnog mogen blijven. “Als het 
aan GroenLinks ligt krijgen deze mensen 
via dit ‘kinderpardon’ nu hun zin. Dat is 
een verkeerd signaal", aldus Van Nieu
wenhuizen.
De WD vindt dat slecht gedrag niet be

loond mag worden met een verblijfsver
gunning. Doen we dat wel, dan sturen 
we een signaal aan alle mensensmokke
laars, asieladvocaten , uitgeprocedeerde 
asielzoekers en illegalen dat Nederland 
zwakke knieën heeft gekregen. Dat een 
kind een ticket tot een verblijfsvergun
ning is. Dat het loont om kinderen op 
het vliegtuig naar Nederland te zetten, 
procedures te frustreren en niet mee te 
werken aan terugkeer. “Dit is helaas de 
harde werkelijkheid, dat blijkt wel uit 
de aanzuigende werking die een soort
gelijke regeling in 2001 had. Plots kwa
men er duizenden kinderen uit Angola 
Nederland binnen. Allemaal door hun 
ouders op het vliegtuig gezet nadat Ne
derland het beleid voor alleenstaande 
minderjarige asielzoekers uit Angola 
had versoepeld. Er zijn zelfs aanwijzin
gen dat mensen bereid zijn een kind op 
de wereld te zetten en in de illegaliteit 
te laten opgroeien alleen om de kansen

op een verblijfsvergunning te vergroten. 
We kunnen onze ogen niet sluiten voor 
die bittere realiteit. Dit soort praktijken 
moet je tegengaan, juist in het belang 
van de betrokken kinderen”, aldus Van 
Nieuwenhuizen.

valse hoop
In de derde plaats biedt het kinderpar
don geen structurele oplossing. Van 
Nieuwenhuizen: “We moeten niet de il
lusie hebben dat we na een pardon met 
een schone lei beginnen en moeilijke 
dossiers de wereld uit zijn. Elke grens 
die getrokken wordt, zal weer worden ge
bruikt om nieuwe gevallen die nét buiten 
de boot vallen aan te kaarten. Elk pardon 
geeft een nieuwe groep uitgeprocedeerde 
asielzoekers en andere illegalen valse 
hoop dat ook zij wellicht tóch in Neder
land mogen blijven als ze maar lang ge
noeg wachten. Pardonnen geven slechts

kortstondig verlichting. We mogen ge
rechtvaardigd vertrouwen hebben in 
de zorgvuldigheid en eerlijkheid van de 
Nederlandse asielprocedures. Ons land 
heeft een van de hoogste toelatingsper- 
centages van de Europese Unie. Wie na 
deze zorgvuldige en kansrijke procedures 
toch niet voor een verblijfsvergunning in 
aanmerking komt, kan -  met een beroep 
op schrijnendheid -  tenslotte nog de mi
nister vragen zijn discretionaire bevoegd
heid toe te passen. Wie na al deze proce
dures en waarborgen nog geen recht tot

verblijf heeft, móet terugkeren naar het 
land van herkomst. Dit beleid moeten we 
strikt handhaven, anders zal het draag
vlak onder ons asielbestel wegvallen. Van 
Nieuwenhuizen: “Aan de snelheid en het 
voorkomen van de mogelijkheden tot 
stapeling valt nog heel wat te verbeteren 
en daar wordt door dit Kabinet gewerkt 
zodat asielzoekers sneller duidelijkheid 
krijgen. Bij herhaling maan ik Minister 
Leers hier meer tempo in te maken.”

Humane oplossing
Daarnaast heb ik het kabinet bij motie op
geroepen om te regelen dat alleenstaande 
minderjarige vluchtelingen na een eerste 
afwijzing direct worden teruggestuurd 
naar hun land van herkomst. Daar zullen 
ze dan worden opgevangen in weeshui
zen die met Nederlands ontwikkelings
geld zijn neergezet. Op die manier schep
pen we snel duidelijkheid en voorkomen

we dat ze hun eigen taal en achtergrond 
vergeten en vernederlandsen. Dit is een 
betere en meer humane oplossing, zowel 
voor het kind, als voor het land van her
komst. Bestaande situaties moeten niet 
over een kam worden geschoren, maar 
van geval tot geval zorgvuldig worden be
oordeeld met oog voor schrijnendheid”.
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"K inderpardon ko m t in de praktijk  
neer op een generaal pardon"

EERLIJK
OVERSTEKEN

De WD wil de instroom 
van kansarme migranten 
beperken. Dat geldt ook 

binnen het Koninkrijk. Het aantal 
immigranten uit Cura^ao, Aruba 
en Sint Maarten is de afgelopen vijf 
jaar enorm gestegen. Een derde van 
de eilandbewoners woont in Neder
land. Zij hopen op een beter leven 
in Nederland, maar eenmaal hier 
belanden velen van hen tussen wal 
en schip. Zij ontvangen vier keer 
zo vaak een uitkering als Europese 
Nederlanders, hebben de hoogste 
schooluitval en komen zes keer zo 
vaak in aanraking met de politie.

Dit kabinet is hard bezig om pro
bleemgroepen op het rechte pad 
te krijgen. Dat heeft geen zin als 
we met de kraan open dweilen. 
Al sinds de jaren ‘80 pleit de WD 
ervoor om immigratie uit de voor
malige Antillen te beperken. De 
eilanden zijn niet bereid om dit 
in een gezamenlijke Rijkswet te 
regelen, daarom komen we nu zelf 
met een voorstel voor een nationale 
wet. Inwoners van de drie eilanden 
zijn van harte welkom om naar Ne
derland te reizen, maar als zij zich 
willen vestigen moeten zij aan een 
aantal basiseisen voldoen, zoals een 
opleiding, geen strafblad en het be
heersen van de Nederlandse taal.

Cura^ao, Aruba en Sint Maarten 
hebben wetgeving met vergelijkba
re eisen die de instroom van Euro
pese Nederlanders beperkt. De WD 
wil eerlijk oversteken en een zelfde 
soort wet invoeren, die regelt dat 
voormalig Antillianen geen recht 
hebben op bijvoorbeeld een uitke
ring of huurwoning, als ze niet aan 
de eisen voldoen. Dit zal hopelijk 
leiden tot een afname van de in
stroom van kansarme Antillianen. 
Daarnaast zal het de drie eilanden 
een prikkel geven om zelf aan de 
slag te gaan en meer te investeren 
in de toekomst van hun inwoners. 
Ook binnen het Koninkrijk: orde op 
zaken.

www.stefblok.nl

http://www.stefblok.nl
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NIEUWE SERIE: DE LIBERALE WAARDEN VAN DE W D

Scheiding tussen 
kerk en staat

Dit is een serie over de belangrijkste liberale waarden - die veelal ook 
zijn opgenomen als waarden van de WD. Het liberale huis kent echter 
vele kamers, zoals een cliché gaat. Anders dan meeste andere politieke 
stromingen kent het liberalisme geen doctrines waarop het is gestoeld. 

En dat is misschien wel het prettige aan het liberalisme: niets is afgezegend, 
in deze serie komen per editie de belangrijkste waarden aan bod. Omdat de liberale 
‘waarheid’, zoals vermeld, niet bestaat, laten we vanuit twee ramen wat wind waai
en door de liberale kamers. De stof die hierdoor opwaait, is uw stof tot nadenken. 
Lang leve de liberale verscheidenheid!

UITZONDERING LEIDT TOT STAATSWILLEKEUR

NEUTRALITEIT ■ Liberalen stellen 
dat de overheid zich neutraal dient 
op te stellen tegenover standpun
ten en ideeën die burgers hebben. 
Zij dient de autonomie van burgers 
met andere woorden te respecteren. 
Waarom zou religie hierop een uit
zondering moeten vormen?
Wat is geloof eigenlijk? En hoe moet 
‘religie’ gedefinieerd worden? Van 
oudsher was dit duidelijk: Nederland
se burgers hingen voornamelijk mo- 
notheïstische religies aan, waaronder 
het christendom, het jodendom en 
de islam. Maar wie of wat bepaalt nu 
wat een religie is? Is hier geen sprake 
van een glijdende schaal? Zo heeft 
de Zweedse overheid onlangs het Ko- 
pimisme, de levensovertuiging dat 
alle informatie vrij en zonder enige 
beperking verspreid zou moeten wor
den, als religie erkend. En in Oosten
rijk spande Niko ‘pastafari’ Alm met 
succes een rechtszaak aan, omdat 
hij op zijn officiële pasfoto’s een pa- 
stavergiet op zijn hoofd wilde dragen 
daar dit onderdeel zou uitmaken van 
zijn geloof: de ‘Kerk van het Vliegen
de Spaghettimonster’.

Bovenstaande pleit voor staatsneu- 
traliteit en een strikte scheiding van 
kerk en staat, omdat de autonomie 
van de burger gerespecteerd dient te 
worden en uitzondering hierop leidt 
tot staatswillekeur, iets waar libera
len zich verre van wensen te houden. 
Religie moet daarmee teruggedron
gen worden naar het privédomein. 
Elk individu is vrij om zijn eigen me
ning te hebben en ook om te geloven 
wat hij vindt. Het is niet aan de staat 
om hier een bepaalde positie in te ne
men. Juist omdat er sprake is van een 
glijdende schaal -  wat behoort wel 
tot religie en wat niet -  is deze strikte 
scheiding van belang. Dit heeft twee 
belangrijke gevolgtrekkingen. 
Allereerst dient de staat neutraal te 
zijn. Dit is nu niet het geval. Sterker,

de Nederlandse wet bevordert rechts
ongelijkheid tussen religieuzen en 
niet-religieuzen. Denk bijvoorbeeld 
aan artikel 6 van de Grondwet waarin 
het recht op godsdienstvrijheid is 
vastgelegd, maar ook aan artikel 147 
in het Wetboek van Strafrecht waarin 
godslastering* strafbaar is gesteld. 
Waar is hier de rechtsgelijkheid, 
een belangrijke waarde binnen het 
liberalisme, gebleven? Liberalen kun
nen toch niet toestaan dat religieuze 
burgers zich kunnen beroepen op 
hun godsdienstvrijheid en dat niet- 
religieuze burgers de mond wordt 
gesnoerd onder het mom van gods
lastering? Daarnaast zou de overheid 
zich moeten onthouden van elke 
vorm van financiële steun aan religi
euze organisaties en praktijken. Dit 
betekent ook dat artikel 23 aangepast 
dient te worden. Onderwijs valt on
der de (financiële) verantwoordelijk
heid van de overheid en dient gevrij
waard te zijn van welke religie dan 
ook. Ouders zijn vrij om hun kinde
ren volgens een bepaalde geloofsover
tuiging op te voeden, maar dienen dit 
buiten de school, en de overheid, om 
te doen.

Schijn van willekeur
Ten tweede dient de overheid neu
traliteit uit te stralen, om elke schijn 
van willekeur te voorkomen. Religi
euze afbeeldingen in welke vorm dan 
ook moeten verboden worden in alle 
openbare gebouwen - van scholen tot 
rechtszalen en gemeentehuizen. Alle 
mensen die in dienst van de staat 
werken, dienen uniform gekleed te 
gaan. Ook ‘tradities’ die afbreuk doen 
aan de neutraliteit -  ‘God zij met ons’ 
op de twee-euromunt -  dienen ‘losge
laten’ te-worden.

Door deze strikte scheiding van kerk 
en staat wordt de autonomie van de 
burger daadwerkelijk gerespecteerd 
en staatswillekeur voorkomen.

LIEVER PRAGMATISME DAN STRIKTE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT

PRAGMATISME - Liberalen verde
digen een staat die waarborg biedt 
tegen willekeur en discriminatie van 
burgers (primair door de staat zelf) en 
zij behoeden zich voor te ruime staats
macht ten koste van de burgervrijhe
den. Met dit perspectief bekijken we 
of een strikte scheiding tussen kerk 
en staat vanuit liberaal oogpunt wen
selijk is.

Frankrijk kent een striktere scheiding 
van kerk en staat dan Nederland, 
bijvoorbeeld in het onderwijs. Waar 
in Nederland scholen zowel met als 
zonder confessionele grondslag in 
aanmerking komen voor publieke 
financiering, geldt op alle publiek- 
gefinancierde scholen in Frankrijk een 
strikt verbod op geloofsuitingen zoals 
kruisbeelden, hoofddoekjes en bijbel
les. Het directe resultaat van een der
gelijke strikte scheiding van kerk en 
staat is de beperking voor ouders om 
hun kinderen een scholing te geven die 
overeenkomt met hun levensbeschou
wing. Overigens zijn juist in Frankrijk 
veel private scholen, die wel onderwijs 
op confessionele grondslag geven. De 
onnodige vrijheidsbeperking door ge
dwongen secularisme blijkt wel uit 
het feit dat deze scholen niettemin 
erkende diploma’s afgeven waarmee 
leerlingen en studenten evengoed de 
maatschappij instappen.

Discriminatie
Een strikte scheiding van kerk en staat 
leidt in de praktijk mogelijk ook tot 
discriminatie. Stel dat het inderdaad 
verboden is kruisjes te dragen in pu- 
bliek-gefinancierde onderwijsinstel
lingen, of binnen de muren van het 
gemeentehuis. Zou het dan niet conse

quent zijn om ook stickers van Wakker 
Dier op de rugzakken te verbieden? Of 
pennen van de WD; T-shirts van Che 
Guevara; of opzichtig gedragen gou

den horloges?. Voor kinderen die de ja- 
ren des onderscheids nog niet hebben 
bereikt, valt hier best wat voor te zeg
gen. Ook een werkgever mag terecht 
eisen stellen aan de kleding van zijn 
werknemers. Maar al deze objecten 
zijn, net als hoofddoekjes en kruisjes, 
uitingen van iemands identiteit. Het is 
onhoudbaar een onderscheid te hante
ren tussen religie en andere beschou
wingen op het (samen)leven, zoals die 
van een antroposoof, een materialist 
of kapitalist, een atheïst, een liberaal 
of een socialist. Zo staan we ook toe 
dat politieke partijen met christelijke 
roots subsidie ontvangen.

Juist met het oog op de bescherming 
van de burgerrechten zullen we het 
beginsel van de scheiding van kerk 
en staat niet strikt, maar pragmatisch 
moeten opvatten. Voor beroepen in de 
rechterlijke macht of het politieappa
raat is een verbod op religieuze uitin
gen een toegevoegde waarde. Niet voor 
niets geldt hier, mede maar niet uit
sluitend omwille van de neutraliteit, 
een kledingcode. Maar welk probleem 
lossen we op als de gemeentebeambte 
(of zelfs bezoekers aan de balie) dwin
gen een hoofddoek af te doen? Een an
der voorbeeld: de weigering door een 
islamitische leerkracht om de moeder

van een leerling een hand te geven, 
kan als belediging van deze moeder 
worden opgevat. Voor een moslim kan 
de handweigering juist een teken van

respect zijn. Als ouder en docent na 
dit incident het tien-minutengesprek 
zoals gebruikelijk vervolgen, is er 
hier dan sprake van maatschappelijke 
nood of enkel van maatschappelijk on
gemak?

Tolerantie
Liberalen vinden het onverstandig om 
politiek te bedrijven op grond van reli
gieuze overtuiging. Zij betogen dat de 
staat geen levensbeschouwelijke waar
den aan mensen dient op te dringen, 
maar burgers moeten wel een gedeel
de basis hebben om in de open samen
leving te kunnen functioneren. Een 
pragmatische omgang met de schei
ding van kerk en staat dwingt ons al
lemaal om die tolerantie te betrachten 
die niets te veel is gevraagd, maar wel 
noodzakelijk is als minimale gemeen
schappelijke basis tussen burgers.
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Nieuw lid:

Henk van Koperen (62), Den Haag
Er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland met een handicap. Opvallend daarom is dat je nauwe
lijks mensen met een handicap terug ziet in de politiek. Staan er ooit wel eens mensen met een 
handicap op een kieslijst? Nou, ik zie dat niet. Dat is natuurlijk vreemd omdat de invloed van de 
politiek op het dagelijks leven van gehandicapten juist groot is. Weet je wat hierdoor gebeurt?
Dat er nauwelijks aandacht wordt besteed in verkeizingsprogramma's voor (voor ons) belang
rijke onderwerpen als rolstoelvervoer of brandveiligheid in verpleeghuizen. Maar ook dat er 
soms juist zaken worden bedacht waaraan we geen behoefte aan hebben. Neem nu het Persoons Gebonden Budget 
(PGB). Hartstikke goed bedoeld, maar die regeling is duidelijk bedacht door mensen buiten de praktijk. Zeg maar: 
over mensen zonder die mensen. Ik ben ervaringsdeskundige vanaf geboorte, maar geen W D 'er vanaf geboorte. 
Toch ben ik recent lid geworden van de VVD omdat ik veel positieve ervaringen heb gehad metVVD'erS. En omdat ze 
meestal een praktische en sociale benadering innemen over het onderwerp van zorg. Ja, ik hoop dat ik door mijn lid
maatschap de VVD kan helpen met belangrijke informatie over mensen met een handicap. De praktijk kan altijd beter. 
Mogelijk kan ik hierdoor ook onderwerpen als rolstoelvervoer of brandveiligheid in het verkiezingsprogramma bren
gen. Dan worden hopelijk meer mensen met een handicap betrokken bij de VVD of de politiek. Tegenwoordig zit ik in 
Den Haag als bewoner van een verpleeghuis. Zelfstandig wonen (met veel hulp) ging helaas niet meer. Maar ik ben 
strijdbaar als altijd. "Verpleeghuis" betekent écht niet per definitie oud, dementerend en afgeschreven. Snap je?

http://www.teldersstichting.nl
http://www.wd.nl
mailto:liber@wd.nl
mailto:liber@wd.nl
http://www.wd.nl/opzeggen
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Rechtsongelijkheid
Tenslotte is ook om principiële redenen 
een kinderpardon niet juist. Het veroor
zaakt rechtsongelijkheid ten opzichte 
van bijvoorbeeld asielzoekers die geen 
kinderen hebben, of uitgeprocedeerden 
die wél hebben meegewerkt aan hun te
rugkeer.

Het door Groenlinks voorgestelde ‘kin
derpardon' is een open regeling. Van 
Nieuwenhuizen: “het voorstel is veel te 
vaag en onbegrensd. Voorstanders van 
dit pardon hebben eigenlijk geen idee 
waarop ja wordt gezegd en wat de con
sequenties zullen zijn. Sinds kort wordt 
het opeens ook aangeprezen als steun 
voor een wetsvoorstel 'gewortelde kin
deren' van PvdA en CU. Een wetsvoorstel 
waarvan de makers notabene zelf zeggen 
dat het absoluut geen kinderpardon is.

Hoogst merkwaardig en wat mij betreft 
een (Dibi)euze gang van zaken.

Conclusie: hoe aardig het ook klinkt, een 
kinderpardon is geen oplossing, maar 
een averechts werkende actie. Niet aan 
beginnen!

Cora van Nieuwenhuizen

S I c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl

VVD w il in te rn e t via de dijken
INTERNETKABELS ■ De Tweede Ka- 
mer-fractie van de WD pleit voor de aan
leg van internetkabels in dijken. Volgens 
Kamerleden Afke Schaart (economische 
zaken) en Anne-Wil Lucas (waterveilig- 
heid) zouden op die manier honderddui
zenden huishoudens en bedrijven op het 
platteland kunnen worden aangesloten 
op breedband internet.

Hun voorstel volgt op de aankondiging 
van de plannen van Rijkswaterstaat om 
digitale kabels en sensoren aan te leg
gen in dijken. Op die manier moet de 
veiligheid van ons land tegen het water

worden vergroot. De datacommunica- 
tiekabels zouden in speciale kabelgoten 
naast kabels voor Rijkswaterstaat kun
nen komen te liggen. De Kamerleden* 
wijzen op het feit dat de ontwikkeling 
van zogenaamde ‘slimme dijken’ vrijwel 
kosteloos kan omdat er al van deze goten 
gebruikgemaakt wordt. Schaart en Lucas 
vragen minister Verhagen van Economi

sche Zaken en staatssecretaris Atsma van 
Milieu dan ook om uit te laten rekenen 
wat de meerkosten zijn. Schaart: “Op een 
goedkope maar zeer effectieve manier de 
economische bedrijvigheid in ons land 
stimuleren - wat wil je nog meer?”

Aansluiten
Lucas: “Begin januari zagen we allemaal 
de beelden van medewerkers van water
schappen die nabij Tolbert met de hand 
de staat van dijken controleerden. Dat is 
een ouderwetse methode die veel tijd en 
energie kost. Daarom is het plan ontwik
keld om sensoren aan te leggen in de dij

ken. Zo kun je in een oogopslag, en ruim 
tevoren, zien welke dijken in een gebied 
het risico lopen om door te breken. Om 
die sensoren aan te leggen, moeten er zo
genaamde kabelgoten worden gelegd. We 
kunnen dat werk met gemak benutten 
om honderdduizenden Nederlanders in 
buitengebieden aan te sluiten op breed
band internet. Veel van die huishoudens

en bedrijven liggen in de buurt van dij
ken in gebieden als Zeeland, Groningen 
en Friesland.”

Meeliften
Volgens Lucas en Schaart bieden de ka
belgoten die nu voor de dijkbewaking 
worden ontwikkeld ook ruimte voor da- 
tacommunicatiekabels. Schaart: “Voor 
de grote telecombedrijven loonde het tot 
nu toe niet om dure infrastructuur aan 
te leggen in vrij dunbevolkte gebieden. 
Maar het wordt een heel ander verhaal 
als je mee kan liften op de aanleg van 
kabelgoten voor de dijkbewaking. Je slaat 
zo -  met nauwelijks meerkosten -  twee 
vliegen in een klap. Een veiliger en een 
economisch sterker Nederland gaan hand 
in hand. Uiteraard zouden telecombedrij
ven moeten betalen voor het gebruik van 
de kabelgoot, maar die kosten liggen een 
stuk lager dan als ze zelf kabels zouden 
gaan leggen.”

Internet wordt steeds belangrijker voor 
onze economie. Uit onderzoek blijkt dat 
meer dan de helft van onze economische 
groei afkomstig is uit internet- en ICT-ge- 
relateerde activiteiten. Nederland loopt 
internationaal voorop als het gaat om 
de hoeveelheid huishoudens die toegang 
hebben tot breedband internet. Volgens

"Een v e ilig e r en een e co n o m isch  
ste rke r N ederland gaan hand in 
hand"

Schaart is het zaak die positie vast te hou
den en verder uit te bouwen: “We moeten 
het internet in Nederland afmaken. Dat 
is cruciaal voor onze economische con
currentiepositie. Op dit moment laten 
we wat dat betreft grote kansen liggen. 
Met name in buitengebieden die ook nog 
eens te kampen hebben met een terug
lopende bevolking biedt breedband de 
mogelijkheid om een gebied economisch 
levendig te houden.”

Schaart: “Allerlei voorschriften houden 
in dat agrarische bedrijven op afstand 
van woonkernen moeten worden geves
tigd. Tegelijkertijd worden die bedrijven 
wel verplicht om mee te doen aan aller
lei digitale administraties. Er is daarom 
alle reden om alle mogelijkheden aan te 
grijpen om het mogelijk te maken dat 
ook deze bedrijven kans op een breed
band hebben. Diezelfde boeren willen

ook graag snel de instructievideo’s voor 
al hun geavanceerde apparatuur down
loaden. En wat te denken van architecten 
en ontwerpers die heel zware bestanden 
moeten uploaden? Ook zij zijn nu nood
gedwongen gebonden aan dichtbevolkte 
gebieden.”

Exportproduct
Lucas stelt dat de aanleg van kabelgoten 
in dijken kan uitgroeien tot een succes
vol exportproduct: “Nederland staat wijd 
en zijd bekend om zijn kennis op het 
gebied van watermanagement. Het zou 
mooi zijn als we het slimme-dijken-con- 
cept ook buiten de landsgrenzen zouden 
kunnen slijten.”

Ba afke.schaart@tweedekamer.nl 
a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl

‘‘Leraar is een prachtberoep"
De recente lerarenstakingen hebben veel reac
ties opgeroepen. Onderwijswoordvoerder Ton 
Elias kreeg het hierbij soms zwaar te verduren.

Gezien de boze reacties vanuit 
de onderwijswereld is misschien 
nog niet overal duidelijk wat 
de W D wil voor het onderwijs.
“De WD wil dat de kwaliteit van het on
derwijs in Nederland beter wordt. Dat 
leraren, scholieren, schoolleiders en 
besturen worden aangesproken op hun 
presteren. En dat er over de hele linie een 
tandje wordt bijgezet. Voorts wil de WD 
meer aandacht voor hoogbegaafden, voor 
taal en rekenen en voor vakmanschap. 
We willen dat het beroep leraar versterkt 
wordt en er meer carrièremogelijkheden 
komen voor leraren. De WD wil verder 
dat de onderwijssector zich met haar 
kerntaak bezighoudt: goed onderwijs. Wij 
moeten leraren dus niet willen opzadelen 
met maatschappelijke problemen en een 
vergadercultuur, maar hen ruimte geven 
hun vak uit te oefenen.”

Het commentaar luidt dat u lera
ren geschoffeerd zou hebben....
“Uit al mijn bijdragen (zie onderstaande 
website, red.) blijkt het respect dat ik heb 
voor het vak van de leraar. Maar ik wens 
óók te benoemen welke feilen er aan de 
beroepsgroep kleven. Het verbaast me 
zeer, om sterker termen te vermijden, dat 
mijn woorden door vakbondsbestuurders 
worden verdraaid tot kreten als zou ik ge
zegd hebben dat 'de' leraar lui is. Ik kom 
juist op voor die -  meerderheid van -  le
raren die de school draaiend houden en

goed onderwijs geven. Wat de wet op de 
onderwijstijd betreft: deze heb ik vooral 
gesteund omdat er dankzij deze wet van 
de schoolleiding geëist kan gaan worden 
dat roosters beter in elkaar zitten en les
uitval minder getolereerd zal worden. Ik 
vind dat, mét veel ouders en leerlingen, 
namelijk een belangrijk probleem: het 
gehang in de gang en het relatieve gemak 
waarmee lessen uitvallen. Juist van hard
werkende leraren kreeg ik regelmatig de 
vraag of er niet wat strenger kon worden 
opgetreden tegen de minderheid van col
legae die het niet zo nauw met de werk- 
mentaliteit nam. Dit kabinet investeert 
met steun van de WD in een betere belo
ning en meer carrièremogelijkheden voor 
leraren. Daarnaast versterken we juist het 
beroep van leraar. Dat gebeurt met de le
rarenbeurs, de promotiebeurs, de ontwik
keling van een lerarenregister door de be
roepsgroep en met de verbetering van de 
kwaliteit van de lerarenopleidingen.”

Liber in een frissere opmaak
■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H B n n n n H f f i n n i B m K a M

MODERNER - Zoals u waarschijnlijk 
heeft gezien, verschijnt Liber in een 
wat groter formaat. En tegelijkertijd 
met twee pagina’s minder. Per saldo 
blijft de ruimte voor het WD-nieuws 
gewoon gelijk.
Ook is de vormgeving licht veranderd 
door onder meer een wat andere ver
houding tussen tekst en beeld.

Enquête
De achtergrond van deze wijzigingen 
is de digitale enquête die in de zomer 
werd gehouden onder de WD-leden en 
de wens van de WD om haar verschil
lende media beter op elkaar aan te la
ten sluiten.

Hoewel de lezers aangeven tevreden 
te zijn over de leesbaarheid van zowel 
Liber als de P&G (een uitgave van de 
WD-Bestuurdersvereniging bedoeld 
voor lokale WD-bestuurders en poli
tici), is echter ook de nodige kritiek te 
vinden op de inhoud van de WD-bla- 
den. Hoewel de meerderheid aangeeft 
de kranten (bijna) altijd te lezen, blijkt 
echter in de praktijk dat een deel van 
de lezers slechts enkele artikelen per 
keer doorneemt, of zelfs alleen maar 
de inhoud scrollt op de artikelen die 
zij in de zojuist ontvangen editie(s) in
teressant vinden.

Vormgeving
Maar niet alleen op de inhoud, ook op 
het uiterlijk is het nodige commentaar 
te vinden. Liber (en P&G) zou volgens 
de leden zeker kunnen worden ver
beterd op aspecten als ‘uitnodigend’, 
'aantrekkelijk’ en ‘modern’. De leden
krant wordt door een vijfde van de 
lezers zelfs gezien als ouderwets.

Stimuleren
Gevraagd naar de rol van het blad, 
blijkt Liber vooral goed te zijn 
voor kennisvergroting over de 
WD. Minder goed slaagt de krant 
erin om de leden te stimuleren 
zich voor de WD in te zetten of 
mee te praten over de liberale 
koers van partij. Eén van de doe
len van Liber is het stimuleren 
van de interne partijdiscussie, 
maar dit effect wordt, zo blijkt, 
slechts beperkt behaald. De on
derwerpen in het blad kunnen 
volgens veel lezers zelfs wel wat 
spannender worden gemaakt.

Uitstraling
Over P&G waren de lezers iets 
minder positief dan over Liber. 
OverThorbeckeweb, de digitale 
nieuwsbrief van de WD, ble
ken de geïnterviewden juist 
wat positiever te oordelen.

Dit onder meer door de moderne 
uitstraling en de actualiteit van het 
politieke nieuws in Thorbeckeweb. 
Overigens is ook deze nieuwsbrief 
recent opgefrist en verbeterd. Liber en 
P&G volgen dus hierin.

Het eerdere onderzoek onder de leden 
dat op verzoek van de WD is gehou
den, werd uitgevoerd door het onder
zoeksbureau The Choice.

« « i

mailto:c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl
mailto:afke.schaart@tweedekamer.nl
mailto:a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl
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“Ondernemers in dialoog met W D-politici"
BEANTWOORDEN - Een nieuw in
teractief platform (www.lefmoetlonen. 
nl) wil de kloof slechten tussen onder
nemers en de politiek (lees: de WD). 
De bedoeling van deze website die op 1 
februari live is gegaan, is dat alle onder
nemers hun vragen, maar ook hun ide- 
een, direct kwijt kunnen aan een WD 
Tweede Kamerlid van hun keuze. Deze 
antwoordt de betreffende ondernemer 
vervolgens op de site.

Rechtstreeks lijntje
Het initiatief is afkomstig van Onno 
Aerden, mediaondernemer en kandi- 
daat-kamerlid WD bij de laatste ver
kiezingen: “Het hoofdbestuur van de 
WD kwam een klein jaar geleden met 
de vraag hoe de partij beter zou kunnen 
communiceren met ondernemers”, zegt 
Aerden. “Mijn antwoord luidde dat on
dernemend Nederland misschien het 
best een rechtstreeks lijntje zou moeten

krijgen naar de WD in de Tweede Ka
mer. En waarom ook niet: de WD is nu 
eenmaal de partij die van oudsher veel 
ondernemersbloed in de genen heeft. “ 
Aerden krijgt van Stef Blok, fractievoor
zitter WD in de Tweede Kamer, de vol
ledige medewerking; Blok ziet erop toe 
dat alle leden van zijn fractie de vragen 
van ondernemers tijdig beantwoorden.

MKB Nederland
Een even positieve reactie krijgt Aerden 
van Hans Biesheuvel, voorzitter van 
MKB Nederland, die hem niet alleen be
looft zijn achterban op de hoogte te stel
len van dit initiatief, maar ook plaats te 
nemefi in de Raad van Advies, die Lef 
Moet Lonen op termijn gaat versterken. 
Behalve doorgeefluik van ondernemend 
Nederland naar ‘politiek Den Haag’, 
is www.lefmoetlonen.nl ook de plek 
waarop ondernemers hun innovatieve 
ideeën in kunnen zenden. Aerden: “We

nodigen ondernemers uit om hun grote 
en kleine innovaties te delen met zowel 
andere ondernemers als met politici. 
Dit om Nederland nog meer op de kaart 
te krijgen als ondernemersland. De be
doeling is dat deze Raad van Advies, 
geholpen door de beoordelingen van

bezoekers, in de loop van dit jaar de Lef 
Moet Lonen Innovatie Award uitreikt 
aan de ondernemer met de meest inno
vatieve inzending”, aldus Aerden.

Ba www.lefmoetlonen.nl

P
Lef moet lonen -  c

BLOOS KAMERVRAGEN VRAGEN* ANTWOORDEN i INZENDEN INNOVATIES LM1 INZENDINGEN

Ondernemer, u hebt een vraag? Graag!
7 dagen geleden

Lef Moet Lonen is het eerste netwerk van Nederland met een site voor 
rechtstreeks contact tussen ondernemers en Kamerleden. Het werkt 
heel simpel: U stelt uw vraag en u krijgt antwoord van de Liberale 
volksvertegenwoordiger van uw keuze. Lef Moet Lonen wil zo de dialoog 
tussen ondernemend Nederland en de WD verder verbeteren.

O S h « i« ;S a v *  O *  '*•*

W D  INTERNATIONAAL VERZORGT TRAINING IN MOLDAVIË:

"Zo w erkt het hier niet"
WD Internationaal 
bezoekt regelmatig li
berale zusterpartijen 

in oost-Europa.Een bezoek aan het 
armlastige Moldavië maakte duidelijk 
dat het liberalisme aldaar nog vaak botst 
met het fatalisme: “Dat kan nooit, zo 
werkt het hier niet.”
Het valt niet mee, goede ideeën naar vo
ren brengen en voortdurend te horen dat 
het “hier zo niet werkt”. Dit overkwam 
twee WD-trainers die op 16 december 
2011 voor enige dagen een bezoek bracht 
aan de liberale zusterpartij in Moldavië 
die als coalitiepartij momenteel onder
deel uitmaakt van de regering aldaar. 
“Ik ben niet zo lang geleden nog op 
werkbezoek geweest in Macedonië, maar 
daar waren ze in hun economische vor
deringen echt j aren verder dan Moldavië,

zegt Tatjana Sormaz, oud-kandidaat TK- 
verkiezingen 2010, ondernemer en voor
zitter van Jong MKB

Ondernemerschap
Sormaz is in Nederland actief in het ge
ven van lezingen over het ondernemer
schap, en vindt het daarom ook leuk om 
in het buitenland presentaties te geven 
namens WD Internationaal. ‘Juist in 
een land waar het MKB nog in de kinder
schoenen staat en het liberalisme een 
groeispurt doormaakt, is het goed om je 
boodschap over te mogen brengen, over 
bijvoorbeeld de organisatiewijze van de 
WD of het midden- en kleinbedrijf in 
Nederland.”

Corrupt
Sormaz legde in een buiten de stad ge

legen conferentieoord aan landelijke en 
lokale politici uit welke synergie er zoal 
kan bestaan tussen het MKB en de poli
tiek, maar daar werd het haar al gauw 
duidelijk dat die lijn er in het geheel nog 
niet lag. ‘Datje als ondernemer in Neder
land gewoon contact kan opnemen met 
de gemeente, was een gegeven dat de 
Moldaviërs nog volkomen vreemd was”, 
zegt Sormaz. “Niet alleen waren alle ge
meenten corrupt, maar ook het gehele 
bedrijfsleven. Ik vertelde verder over de 
rol van MKB Nederland, maar daarop 
kreeg ik weer de bekende reactie dat ook 
alle 'businessclubs’ niet deugen. Na lang 
aandringen, noemden de aanwezigen 
slechts één ondernemer waarin vertrou
wen bestond, en dat was de sponsor van 
nota bene de liberale partij.”

Bedrijfsleven en politiek
Sormaz bracht tijdens haar presentatie 
ook de nodige ideeën naar voren om ver
betering aan te brengen in de contacten 
tussen het bedrijfsleven en politiek. “He
laas strandde dit op dezelfde weerstand:

‘Kan niet, zo werkt het hier niet.’.” La
chend: “Ja, dat was soms knap vermoei
end.”

Opnieuw
Een mislukt bezoek? Gelukkig niet, zo 
vindt Tatjana Sormaz. “Het idee om bij
voorbeeld een landelijk liberaal onderne
mersnetwerk op te zetten, sloeg gelukkig 
wel aan. Ik heb de aanwezigen daarom 
gevraagd om de eerste opzet hiervoor te 
maken zodat we vanaf maart de nieuwe 
organisatie kunnen uitrollen. Inderdaad, 
belofte maakt schuld. Dan zal ik weer in 
Moldavië zijn.”

In Memoriam

Jan Baas
1917 - 2012

Op 1 januari is in zijn woonplaats Lochem Jan Baas overle
den. Hij is 94 jaar geworden. Jan Baas speelt een belangrij
ke rol in naoorlogs liberaal Nederland. Zo is hij niet alleen 
betrokken bij één van de voorlopers van de WD (Partij van 
de Vrijheid), ook werkt hij in 1948 mee aan de oprichting 
van de WD zelf. In beide partijen maakt hij onderdeel uit 
van het hoofdbestuur. Hij vervolgt zijn politieke loopbaan 
in de Provinciale Staten van Overijssel (1950-1958) en later 
in die van Gelderland (1966-1976). Vanaf eind 1960 is hij 
ook 21 jaar lang lid van de WD-ffactie van de Eerste Ka

mer. Deze functie combineert hij van 1963 tot 1979 met zijn lidmaatschap van 
het Europees Parlement.

Ondanks deze vele belangrijke functies, krijgt Baas wellicht de meeste bekend
heid door zijn aanvaring, in 1966, met een zojuist geïnstalleerde collega-senator 
van de Boerenpartij. Omdat hij deze nog kende van zijn kwalijke rol in de oor
log, viel Baas hem openlijk in de Senaat aan. Toen de oud-NSB’er hem in de kof
fiekamer van de Eerste Kamer hierover boos aansprak, verkocht Baas hem een 
vuistslag. Dit incident haalde zelfs de buitenlandse pers.

Jan Baas zijn grote belangstelling ging altijd uit naar landbouw, water en infra
structuur, invulling van het buitengebied. Tot op hoge leeftijd was hem geen 
moeite teveel om zich in te zetten voor de ontwikkelingen in het IJsselgebied, 
Gelderland, met zijn grote problemen op het gebied van weg en water.

Hij werd gedecoreerd als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Baas was gehuwd en kreeg twee kinderen.

WD'er benoemd tot Jong 
Ambtenaar van het Jaar

VISIE - Christophe van der Maat is het 
nieuwe boegbeeld van de jonge ambtena
ren van Nederland. Sinds 26 januari mag 
hij zich dan ook ‘Jong Ambtenaar van het 
Jaar 2012’ noemen. Aan de finale-avond 
ging een uitvoerig selectietraject vooraf. 
Uit alle nominaties zijn tien jonge amb
tenaren geselecteerd voor een assesment. 
Vier gingen uiteindelijk door naar de fi
nale die plaats vindt in de Nieuwe Kerk 
in Den Haag. Juryvoorzitter en oud-staats- 
secretaris Medy van der Laan, tien jaar 
geleden de eerste winnaar, roemde Van 
der Maat. “Sterke visie die is gekoppeld 
aan eigen initiatief, innovatie en overtui
gingskracht.”

Van der Maat is vice-voorzitter van de 
Kamercentrale Brabant, actief voor de 
partijcommissie Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en kandidaat Tweede- 
Kamerlid bij de laatste verkiezingen.

Ondernemerschap
De jonge WD’er heeft een nieuwe ma
nier van werken voor de publieke sector 
bedacht: de Zelfstandige Publieke Profes
sional. Tijdens zijn afsluitende speech po
neerde Christophe ondermeer de stelling 
‘de overheid kan wel wat individueel on

dernemerschap gebruiken’. Een duidelijk 
geval van een creatief gebruik van een 
WD-slogan.

Voor meer informatie over ZPP: www.de- 
netwerkstad.nl In de volgende liber een 
uitgebreid interview met Christophe van 
der Maat.

Het is een algemene trend dat men
sen zich tegenwoordig niet zo snel 
meer binden aan een lidmaatschap 
of een langdurige overeenkomst. 
Niet aan een abonnement op een 
tijdschrift, niet aan een langdu
rige verbinding bij een mobiele 
telefoonoperator en al helemaal 
niet aan een lidmaatschap van een 
politieke partij. Toch is het lidmaat
schap van een politieke partij niet 
onbelangrijk. In de eerste plaats 
niet voor de partij zelf. De WD 
mocht zich tot één van de weinige 
partijen rekenen die in 2011 te ma
ken had met een (lichte) ledenstij
ging. Zaterdag 3 maart organiseren 
we voor deze nieuwe leden weer 
een nieuwe ledendag in de Tweede 
Kamer.

U bent als lid de ruggengraat van 
de partij. U bepaalt mede het beleid. 
U kiest de vertegenwoordigers in 
de Eerste en Tweede Kamer. U stelt 
verkiezingsprogramma’s vast en u 
kunt inhoudelijke discussies voe
ren met partijgenoten; van lokale 
politici tot ministers, staatssecre
tarissen en de minister-president. 
Maar daarnaast zorgt u voor een 
belangrijke inkomstenbron voor 
de partij. Want naast uw lidmaat
schapsbijdrage wordt ook het subsi
diebedrag voor een politieke partij 
bepaald aan de hand van het aantal 
partijleden. En hoe onromantisch 
ook, financiën zijn noodzakelijk 
om ideeën te ontplooien, debat te 
kunnen voeren en ons te kunnen 
profileren bij onze kiezers.

Het is tegen de trend in dat we in 
2011 een ledenstijging hadden. Ik 
ben ervan overtuigd we er in 2012 
daarom extra hard aan moeten 
trekken. Ik ga uit van uw bereid
heid om de partij daarbij te helpen. 
We weten allemaal dat nieuwe 
leden niet geworven worden met 
een advertentie of een reclameac
tie, maar met één op één contact. 
Dus als u op een verjaardagsfeestje, 
bij een borrel met de buren of tij
dens een kop koffie bij de sportclub 
merkt dat uw gesprekspartner op 
dezelfde liberale lijn zit als u, geef 
hem dan het lidmaatschap in over
weging. Niet zodat hij er zelf beter 
van kan worden, maar om het libe
rale gedachtegoed te steunen. Dat 
geeft ons nog meer draagvlak om 
orde op zaken te stellen in Neder
land. Met als doel dat toekomstige 
generaties het opnieuw beter zul
len krijgen dan wij nu. ik reken op 
u.

voorzltter@vvd.nl

http://WWW.LEFMOETLONEN.NL
http://www.lefmoetlonen
http://www.lefmoetlonen.nl
http://www.lefmoetlonen.nl
http://www.de-netwerkstad.nl
http://www.de-netwerkstad.nl
mailto:voorzltter@vvd.nl
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"in de politiek gaat het 
om respect" "* *
Onno Hoes is sinds 2010 burgemeester van Maastricht en is daarmee de eerste WD'er 

die deze post bekleedt. Daarnaast is Hoes bijzonder actief in de opleiding, training en
r / y . . / T  ^ f ,

selectie van VVD-talent. Zo zit hij niet alleen de landelijke Kadertraining voor die wordt 

gegeven door de Haya van Somerenstichting, ook is hij lid van de Permanente Scöutings- 

commissie verantwoordelijk voor het vullen van de belangrijkste politieke functies

Onno Hoes is namens de Haya van 
Somerenstichting betrokken bij de 
Kadertraining van nieuw WD-talent. 
Met deze training krijgen ruim 80 cur
sisten per jaar niet alleen de kans zich 
verder te ontwikkelen op de uitvoering 
van hun huidige werkzaamheden, ook 
leren zij zich goed voor te bereiden op 
de gemeentelijke en provinciale verkie
zingen

Krijgen opleiding en training 
voldoende aandacht binnnen 
de WD, of moet er nog meer 
gebeuren?
“De kwaliteit van onze opleiding en 
training is altijd goed geweest, maar 
we zijn momenteel wel bezig met een 
professionaliseringsslag. Juist omdat 
we momenteel de grootste partij zijn, 
moeten we intern de WD nu ook de 
eisen hoger stellen aan onze cursisten 
die in 2014 of 2015 onze partij gaan ver
tegenwoordigen. Belangrijker nog dan 
de inhoud van deze trainingen, vind ik 
dat iedereen elkaar moet leren kennen. 
Alle WD-bestuurders moeten elkaar 
eenvoudig kunnen benaderen, en zo’n 
opleiding slecht hierbij de drempels. Al
leen door met elkaar om te gaan, bouw 
je een netwerk op. Ik heb er zelf ook veel 
aan gehad. Zo zat ik zelf in 1988 of ’89 
in de Kadertraining en heb ik bijvoor
beeld collega-politici leren kennen als 
Hans van Baaien en Hans Hoogervorst.”

Waar let een Onno Hoes vooral 
op b|j de opleidingen en trai
ningen?
“Trainingen binnen de WD zijn een 
mix van inhoud en leren omgaan met 
elkaar. Als ik voor de Kadertraining sta, 
dan leer ik de cursisten met name over 
respect. En respect straal je uit als je 
respect geeft. Dat doe je dus als je op

tijd bij iemand bent, als je niet voortdu
rend met je gsm zit te bellen, en als je 
je netjes weet te kleden. Natuurlijk is 
iemands politieke boodschap van be
lang, maar kiezers moeten wel in staat 
zijn om bij jou hun verhaal te doen en 
je hierbij ook in de ogen te kijken. Luis
ter je niet, kleed je je slordig, of ruik je 
naar zweet, dan vertrouwen mensen 
echt niet hun geld of hun stad toe. Ge
lukkig zie ik dat onze mensen over het

algemeen goed gekleed gaan, maar ik 
zal cursisten toch altijd deze aspecten 
onder hun neus blijven wrijven. Wat 
ik de mensen tijdens de Kadertraining 
verder probeer bij te brengen, is het re
lativeren. Want politiek is niet alleen 
belangrijk, politiek is ook leuk; de ene 
keer neem je belangrijke besluiten, de 
andere keer bezoek je een café waar je 
leuk contact hebt met bijvoorbeeld stu
denten. De reden dat wij WD’ers in de 
politiek zitten, is dat wij de Nederlandse 
samenleving vooral leuk willen houden. 
Een goede WD’er is dan ook geen bu
reaucraat, en dus geen geïsoleerd topje 
in de gemeente of provincie, nee, hij of 
zij staat voortdurend met de voeten in 
de samenleving en creëert hiermee zijn 
draagvlak voor bepaalde maatregelen. 
Ik sta voor een liberale, misschien wel 
bourgondische, levenswijze die ik ook 
graag iedereen in de training mee wil 
geven, maar als je ergens aanwezig bent 
voor je werk, dan voer je je ’job’ profes
sioneel uit! “

Naast een Kadertraining be
staat er ook een Topkadertrai-

ning. Leidt de één automatisch 
tot deelname aan de ander?
“Nee, zeker niet. Aan het einde van de 
Kadertraining selecteren we hooguit 3 a 
4 mensen voor deelname aan de Topka- 
dertraing. Dat is overigens geen wet van 
Meden en Perzen; als we niet meer dan 
1 of 2 mensen hiervoor geschikt vin
den, dan wordt het gewoon dat aantal, 
en dus niet meer Om bij een Kadertrai
ning uit te springen, moetje niet alleen

je uitstekend hebben voorbereid, maar 
moetje ook echt goed zijn in je manier 
van presenteren en discussiëren.”

volgens sommige trainers bin
nen de WD zijn er nog steeds 
kandidaten die denken dat ze 
na het volgen van een Master- 
class of een Kadertraining al 
gauw aan de beurt zijn voor 
functies in bijvoorbeeld de 
Tweede Kamer of als burge
meester.
“Ik zie in de Kadertraining prima men
sen zitten, maar veel ervan zijn nog 
jong. Voor hen is het veel beter om eerst 
nog de nodige uitdagingen aan te gaan 
bij bijvoorbeeld een bedrijf en later pas 
te kiezen voor het politieke handwerk. 
Zou iemand na zijn studie gelijk opte
ren voor een politieke loopbaan, dan 
is de kans toch groot dat deze persoon 
op een bepaald moment tegen de lamp 
loopt. Je moet als politicus nu eenmaal 
weten wat er in de ‘roots’ van een sa
menleving gebeurt. De meest succesvol
le politici zijn altijd actief geweest in de 
samenleving. Ik denk dat veel mensen

"n ie t s lo r d ig  k le d e n  en  n ie t  
n aar z w e e t  ru iken..."

zich ook verkijken op de zwaarte van 
politieke functies. Ze zien een, op het 
eerste gezicht, leuke functie en verge
ten dat er een hele wereld achter zit. Je 
doet als kamerlid of burgemeester voor 
5 procent leuke dingen, maar voor 95 
procent is het gewoon keihard buffelen 
waarbij je soms tot diep in de nacht be
zig bent met je werkzaamheden.”

U maakt ook onderdeel uit van 
de Permanente Scoutingscom- 
missie. Hoe selecteert die com
missie mensen voor belangrijke 
politieke functies zoals die in 
de Eerste en Tweede Kamer of 
het Europees Parlement?
“Wij stellen alleen een advieslij st op 
voor dit soort functies. In principe mel
den mensen zich vrijwillig aan voor de 
Permanente Scoutingscommissie. Na 
een lang gesprek over onder meer ie
mands ambities, bouwen we een dossier 
op. Hierbij krijgen de mensen van ons 
te horen in welke zaken zij mogelijk bij

opeens iemand aangetreden die jood, 
homo, en van WD-huize is. En hij komt 
niet eens uit Limburg. Ja, dat leverde in 
het begin de nodige aandacht op, maar 
nu heeft niemand het hier meer over. 
En zeker niet de burger, die interesseert 
dat niet. Het is in ieder geval verfris
send om iemand van buiten te hebben 
gekozen. En ook nog eens een non-con- 
formistische burgemeester.”

in wat voor opzicht is een w d - 
burgemeester verfrissend? Je 
treedt als burgemeester toch 
Juist niet politiek op?
“Dat klopt; Vanaf mijn eerste dag als 
burgemeester ben ik bezig met het af
schudden van mijn partijkleur. Ik denk 
dat de verschillen tussen burgemeesters 
meer persoonsafhankelijk zijn dan par- 
tijafhankelijk. Niettemin denk ik dat de 
gemiddelde PvdA- of D66-burgemeesters 
meer type ‘tobbers’ zijn dan een gemid
delde WD-burgemeester. Een W D’er 
staat nu eenmaal positiever in het le

geschaafd moeten worden. Het spreekt 
voor zich dat wij deze mensen volgen, 
dat betekent dus dat mensen ons wel 
tijdig, en dat is zeker een jaar vooraf, 
moeten informeren als zij belangstel
ling voor een politieke functie hebben. 
Dit werk kost me overigens best veel tijd 
omdat we als Permanente Scoutings
commissie met kandidaten gesprekken 
voeren in Utrecht en ik natuurlijk in 
Maastricht werk en dat is, agendatech- 
nisch gezien, niet echt handig.”

was het voor Maastricht wen
nen dat er voor het eerst 
WD-burgervader aan het roer 
staat?
“Maastricht heeft altijd een katholieke 
burgermeester gehad van achtereen
volgens de KVP en het CDA. En nu is er

ven, is meestal jovialer qua optreden, 
en staat ook wat meer in de samenle
ving. WD’ers maken graag iets van het 
leven. Natuurlijk probeer ik soms een 
WD-geluid af te geven, maar dan wel 
heel voorzichtig -  omdat ik dus burger
vader ben van alle Maastrichtenaren. Zo 
heb ik in mijn afgelopen nieuwjaarstoe
spraak nog de mogelijkheid geopperd 
van de openstelling van de winkels op 
alle zondagen, maar ik gebruikte hier
bij wel bewust de term ‘overwegen’, 
want ik weet dat dit onderwerp hier en 
daar gevoelig ligt...”

Na even nadenken: “ Weetje wat moge
lijk hét verschil is met andere partijen: 
een WD’er staat altijd open voor nieu
we ideeën!” Onno Hoes lacht hierbij 
breed.

Topkadertrainmg 2011

r

Maar liefst 27 deelnemers hebben vorig jaar de Topkadertraining gevolgd. Naast 
Frank de Grave die de dagvoorzitter was tijdens de weekenden, hebben meerdere 
politici van de Eerste en de Tweede Kamer, en zelfs de premier Mark Rutte, hieraan 
meegewerkt.
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REDDING EURO ZAL SLAGEN, MAAR VRAAGT JUIST OM GROTERE 
BETROKKENHEID NATIONALE PARLEMENTEN

Het glas is half vol
IN BALANS - De Euro zal niet klappen. 
Er staat gewoonweg te veel op het spel. 
Duitsland is bereid heel ver te gaan om 
de Euro te redden omdat Duitsland vreest 
dat Europa implodeert wanneer we af
scheid moeten nemen van onze gemeen
schappelijke munt. Duitsland is welis
waar zelfverzekerder dan voorheen, maar 
ontleent haar identiteit in hoge mate aan 
de geslaagde integratie in Europa na de 
Tweede Wereldoorlog. Hiernaast heeft 
Duitsland, net als Nederland, veel baat 
bij het continueren van diens export naar 
het Zuiden. Duitsland zal uiteindelijk 
een groot deel van de kosten van het sa- 
neringswerk in de Zuidelijke lidstaten op 
zich nemen. Frankrijk vreest, terecht, dat 
het politiek gemarginaliseerd zal worden 
indien het als enige Zuidelijke lid van een 
Noordelijke Eurozone zou overblijven, 
dan wel indien het de Eurozone zou moe
ten verlaten en de Frank weer zou moe
ten invoeren of een Zuidelijke Euro. Alle

scepsis ten spijt, de president van de Eu
ropese Centrale Bank Mario Draghi heeft 
gelijk dat er grote vooruitgang is geboekt 
op weg naar bindende afspraken over de 
stabiliteit van de Euro en het begrotings
beleid van de lidstaten. De Franse presi
dent Nicolas Sarkozy is de Rubicon over
gestoken door onlangs in een belangrijke 
politieke rede te verklaren dat Frankrijk 
inmenging van de EU in haar begrotings
proces aanvaardt. De door de WD en het 
kabinet voorgestelde Begrotingscommis- 
saris voor de Eurozone is er al: de liberale

Eurocommissaris Olli Rehn. Het Europese 
Stabiliteitsmechanisme (ESM), het Eu
ropese IMF, komt er eerder en met een 
financiële buffer van meer dan Euro 750 
miljard. Binnen 5 jaar wordt het aparte 
begrotingsverdrag in het Verdrag van Lis
sabon opgenomen. Met of zonder Grie
kenland zal de Eurozone standhouden. 
Indien dit gepaard gaat met de opgang 
van de wereldeconomie, dan zal de mees
te pijn geleden zijn.

Niet willen
Tot nu toe het goede nieuws. De macht 
van de Europese Commissie zal toenemen 
door de nieuwe bevoegdheden op begro- 
tingsgebied. De WD is daarvoor. De kans 
dat de Commissie ook op andere gebie
den macht naar zich toe zal willen trek
ken, is echter levensgroot en bovendien 
contra-productief. Het zelfde geldt voor 
het Europees Parlement dat de Commis
sie controleert. In een resolutie naar aan

leiding van de informele Europese Raad 
van 30 januari dit jaar stelde een grote 
meerderheid van het EP dat er een finan
ciële transactiebelasting, projectbonds 
en Eurobonds moesten komen. Tevens 
wil men onder meer de vennootschaps
belasting harmoniseren. Allemaal zaken 
die de democratisch gekozen regeringen 
en parlementen van de lidstaten in grote 
meerderheid juist niet willen.
Op het gebied van een strenger immigra
tie- en asielbeleid is op dit moment nau
welijks steun in het EP te vinden. De kloof

tussen Brussel en de lidstaten zal daarom 
toenemen. Overstretch dreigt. Zullen de 
lidstaten van de Eurozone, zoals Neder
land, dan aanvaarden dat de opvolger van 
Eurocommissaris Rehn ons de wet voor
schrijft op het gebied van de hypotheek- 
rente-aftrek? Wordt die Eurocommissaris 
gezien als “one of us", die zich terecht in 
deze discussie mengt of als een vertegen
woordiger van een vreemde mogendheid? 
Zal de Franse socialist Francois Hollande, 
mocht hij de eerste helft van dit jaar tot 
president van Frankrijk gekozen worden, 
bereid zijn, zoals Sarkozy nu betoogd, 
inmenging in zijn begrotingsbeleid te 
aanvaarden? Hollande heeft al aangege
ven dat Frankrijk diens verzorgingsstaat 
tegen Brussel zal verdedigen. Kortom, de 
Proof of the Pudding is in the Eating!

Terughoudenheid
De redding van de Euro zal gepaard moe
ten gaan met een grote terughoudend
heid om op andere beleidsterreinen dan 
de Munt te harmoniseren en te integre
ren. Alleen waar Europa een duidelijke 
meerwaarde heeft, is nieuwe Europese 
regelgeving gewenst en dan niet in detail, 
maar via brede kaderwetgeving. Dat be
tekent dat Europa vooral het Europa van 
de vrijheden moet zijn. Dat vergt minder 
subsidies en meer markt, bijvoorbeeld 
via een moderne dienstenmarkt. Europa 
moet niet streven naar meer regels, maar 
naar meer groei. De nationale parlemen
ten moeten een veel stevigere rol bij het 
opstellen van de Europese wetgeving en 
de Europese begroting krijgen en niet al
leen aan het begin, maar ook aan het ein
de van het communautaire wetgevings
proces. De oud-Franse president Valéry 
Giscard d’Estaing heeft, als voorzitter van 
de Europese Conventie, ooit voorgesteld 
dat afgevaardigden van het Europees 
Parlement en van de nationale parlemen
ten in een jaarlijks te houden Europees 
congres de begroting van de Unie zou
den vaststellen. Dat idee was zo gek nog 
niet en is vooral nu actueel. De grotere 
bevoegdheden in Brussel moeten juist 
leiden tot grotere betrokkenheid van de 
lidstaten. Unie en lidstaten moeten in ba
lans zijn. Pas dan kunnen we voorkomen 
dat de kiezer zich afwendt van Europa.

[sl hans.vanbaalen@europarl.europa.eu

"De E u ro  za l n ie t  k la p p e n ; g e 
w o o n w e g  te  ve e l o p  h e t  spel"

Eigen middelen
HERZIEN - DeEuropese Commissie 
heeft in juli vorig jaar haar voorstel
len voor de Meerjarenbegroting 2014- 
2020 gepresenteerd. Onderdeel van 
deze voorstellen is het Eigen Midde
lenbesluit (EMB), waarin de Lidstaten 
overeenkomen hoe zij de Europese 
uitgaven zullen financieren. Wat zijn 
‘eigen middelen’ nu eigenlijk? Boze 
tongen spreken steevast over Europese 
belastingen die ‘Europa’ de Europese 
burger op wil leggen om de Europese 
begroting te financieren. Onder de ei
gen middelen wordt echter verstaan 
de eigen inkomsten van de EU. Bijna 
vanaf de begindagen van de Europese 
samenwerking is de Europese begro
ting gefinancierd met door de EU ge
ïnspireerde belastingen.

inkomstenbronnen
Vanaf 1970 heeft de EU twee inkom
stenbronnen gehad. Het grootste 
gedeelte van de invoerrechten op 
voornamelijk landbouwproducten 
dat werd geheven ging naar ‘Brus
sel’. Hetzelfde was het geval met een 
klein gedeelte van de BTW. Beide zijn 
belastingen die door de Europese sa
menwerking zijn geïnspireerd om
dat men al vroeg naar een interne 
markt aan het toewerken was. Een 
gemeenschappelijke markt was nooit 
mogelijk geweest zonder een harmo
nisering van de invoerrechten. Daar
naast mogen de BTW-tarieven binnen

lasting. De BNP-afdracht, die nu ruim 
80 procent van de Europese begroting 
financiert, diende slechts om het ‘gat’ 
in de begroting te vullen dat ontstond 
door tegenvallende inkomsten uit bo
vengenoemde traditionele eigen mid
delen.

Herzien?
Waarom moet het huidige systeem nu 
herzien worden? Het overheersende 
nadeel van het huidige systeem is dat 
het een lappendeken van verschillen
de kortingen is waarin iedere lidstaat 
vooral bezig is met het verbeteren 
van haar nettobetalingpositie. Sinds 
1984 heeft het Verenigd Koninkrijk 
een fikse korting op haar EU-afdracht 
bedongen, omdat zij van mening was 
dat haar EU-afdrachten te hoog wa
ren in relatie met haar inkomsten. 
30 jaar later zijn de Europese Unie 
en de begroting structureel veran
derd en kunnen we concluderen dat 
Engeland gecompenseerd wordt op 
basis van cijfers die niet meer corres
ponderen met de realiteit. Helaas kan 
de Engelse korting alleen worden ver
anderd wanneer alle lidstaten daar
mee instemmen, wat in de praktijk 
inhoudt dat deze voor eeuwig is. An
dere nettobetalers zoals Nederland, 
moeten iedere zoveel jaar vechten om 
hun netto betalingspositie in even
wicht te brengen. Het voorstel van de 
Europese Commissie heeft als doel

Invoerrechten landbouwproducten, grootste inkomstenbron van de EU.

Europa ook niet al teveel verschillen 
om het bedrijfsleven eerlijke kansen 
te bieden. Al jaren innen de lidstaten 
deze twee eigen middelen namens de 
EU en maken ze vervolgens over aan 
de Europese Commissie . Het zijn dus 
afspraken over Europese belastingen 
waar iedere lidstaat mee heeft inge
stemd. Vreemd dat er nu in sommige 
kringen zoveel bezwaar tegen bestaat. 
De Europese begroting is decennia

om dit systeem meer in evenwicht te 
brengen.

Het door Nederland voorgestane sy
steem van een bijdrage aan de EU-be- 
groting die uitsluitend gebaseerd is 
op een percentage van het BNP, maakt 
weinig kans van slagen. Ook de door 
de Commissie voorgestelde financiële 
transactietaks is terecht zeer omstre
den. De uitdaging voor de komende

" ...c o rre sp o n d e re n  n ie t  
m e e r  m e t d e  re a lite it"
lang gefinancierd door deze eigen 
middelen. Nog in het recente verle
den werden er soortgelijke afspra
ken gemaakt over een C02-heffing. 
De opbrengsten daarvan gaan echter 
uitsluitend naar de lidstaten toe wat 
mag verklaren dat er dit keer geen 
protest was tegen deze Europese be

tijd is om een regeling te ontwerpen 
die recht doet aan de noodzaak van 
het hebben van een stabiele inkom
stenbron voor de EU en tegelijkertijd 
recht doet aan de netto betalingsposi
tie van de rijke lidstaten.

0 3  jan.mulder@europarl.europa.eu
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DE POLITIEKE AGENDA VAN...

n  n o n
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Ik stap in de auto richting Nyenrode 
Business University, waar de training zal 
worden gegeven. Onderweg denk ik nog 
even aan de vier stellingen die we hadden 
moeten voorbereiden voor vandaag. Zit 
het allemaal nog goed in mijn hoofd? Ja, 
ik denk het wel. Dan bedenk ik mij plot
seling dat de gemeenteraadsverkiezingen 
van 3 maart 2010 mijn leven toch wel 
merkbaar hebben veranderd. Ruim twee 
jaar geleden had ik zeker niet gedacht 
dat ik op mijn 19e voor de WD verkozen 
zou worden als gemeenteraadslid in de 
gemeente Edam-Volendam. Het bezoeken 
van de - bijna - wekelijkse vergaderingen 
en het lezen van de raadsstukken is af en 
toe lastig te combineren met mijn Mas- 
teropleiding Political Science en mijn 
afstudeerstage bij het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Diane Kwakman
Diane Kwakman (21 Jaar) is raadslid in gemeente Edam-Volendam en 

is één van de cursisten van de Kadertraining. Zij is één van 55 ge

meenteraadsleden die aan deze training meedeed. Bij deze training  

waren overigens ruim 80 cursisten betrokken.

De wekker gaat. Vandaag staat de eerste 
in een reeks van vier landelijke kadertrai- 
ningen op het programma. De kadertrai- 
ningen worden verzorgd door de Haya 
van Somerenstiching -  het opleidingsin
stituut van de WD - en zijn er op gericht 
om de kennis over onze liberale waarden 
te verdiepen. Ik kijk ernaar uit en ben 
benieuwd wat de dag mij gaat brengen. 
Maar nu eerst nog even wakker worden 
met een kop koffie en een krant. Het uit
gestelde kerstdiner met de lokale WD- 
fractie eindigde gisteravond toch wat la
ter dan ik van te voren in gedachten had.

Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik al 
mijn WD-activiteiten veel te interessant 
en leerzaam vind om te moeten missen, 
en ik sla linksaf de N402 op richting Breu- 
kelen.

n o o  r*u i  j ü

Bestemming bereikt. Ik ben onder de 
indruk van het kasteel dat ik nog nooit 
eerder heb gezien heb en rij het landgoed 
op. Binnen aangekomen merk ik gelijk 
dat de training professioneel en goed ge
organiseerd is. Mijn envelop met informa
tie voor die dag wordt bij de ingang over
handigd waarna ik wordt doorverwezen 
naar de koffiecorner. Wat een mensen 
daar, zijn dat allemaal WD’ers? Later leer 
ik van wel. Gelukkig zie ik al snel wat be
kenden die ik heb leren kennen tijdens de 
basistraining in december. Later loop ik 
anderen tegen het lijf die ik toevallig een 
paar dagen eerder heb ontmoet tijdens de 
WD NH Bestuurdersavond in Haarlem. 
De wereld is klein.

De plenaire sessie wordt geleid door 
Onno Hoes, die tevens alle vier de kader- 
trainingen zal optreden als dagvoorzitter. 
Hij vertelt ons over het doel van de trai
ningen en de opzet van het programma. 
Na de plenaire sessie is het tijd voor de 
training ‘Liberalisme in de Nederlandse 
praktijk’ die zal worden gegeven in ver
schillende kleine werkgroepen van onge
veer zeven personen.

H O C  < «: . U 3»

Wanneer ik op de gang loop naar de zaal 
waarin mijn werkgroep zal worden ge
houden krijg ik meerdere positieve reac
ties op mijn verschijning in het Toekomst 
van de WD -filmpje dat is afgespeeld 
tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 26 november 2011. De Toekomst van 
de WD is een project van minister Henk 
Kamp waarin hij middels een website een 
indruk wil geven van een groep jonge 
vrouwen en mannen die al op opmerke
lijke wijze actief is binnen de WD. Mijn 
deelname aan dit project heeft eigenlijk 
ook geleid tot mijn inschrijving voor de 
kadertrainingen. Want bij ‘toekomst’ 
hoort ook ‘ontwikkeling’. De kadertrai
ningen bieden een uitgelezen kans om te 
leren én om een landelijk netwerk op te 
bouwen.

De training 'Liberalisme in de Neder
landse praktijk’ wordt in mijn werkgroep 
verzorgd door Eric Trinthamer. Tijdens 
deze training worden de theoretische 
grondslagen van de WD behandeld, en 
hoe deze toe te passen zijn in de dagelijk
se praktijk. Aan de hand van prikkelende 
stellingen worden we aan het denken ge
zet over het bepalen en innemen van libe
rale standpunten.

i z* * H r«« J . J U

Na de lunch introduceert Onno Hoes de 
Vlaamse gastspreker Dirk Verhofstadt die

kernlid is van de liberale denktank Libe- 
rales. Verhofstadt houdt een anderhalf 
uur durend betoog over liberalisme en 
individualisme. Het liberalisme staat on
der druk en moet angst en onzekerheden 
overwinnen, aldus Verhofstadt. Hij leert 
ons om te gaan met kritieken vanuit ver
schillende politieke stromingen die zich 
zowel ter linker als ter rechterzijde van 
het politieke spectrum begeven. Ik luister 
aandachtig,. De kritieken die hij noemt, 
komen mij bekend voor.

< c  * 3  n< D.ZtU

Het laatste deel van de training is aange
broken: de presentaties in werkgroepen 
met aansluitend een debat. Uit iedere 
werkgroep hebben drie personen zich 
moeten voorbereiden om een presentatie 
te geven waarin zij een stelling verdedi
gen of juist aanvallen. Doordat de werk
groepen zo klein zijn merk ik dat er een 
veilige en open sfeer ontstaat waar veel 
ruimte is voor discussie. Het is een inter
actieve bijeenkomst waarin iedereen mee 
kan doen, en ook meedoet.

t w« * n n  « i .u u

De eerste kadertraining zit er alweer op. 
Ik loop naar de parkeerplaats toe en in 
gedachten evalueer ik voor

mezelf de eerste trainingsdag. Ik heb van
daag veel mensen leren kennen en vooral 
de presentatietechnieken die we in het 
laatste dagdeel van de training geleerd 
hebben, zullen zeker zijn vruchten afwer
pen tijdens de volgende raadsvergaderin
gen, concludeer ik.

In de auto richting Volendam merk ik dat 
ik moe ben. Dan denk ik aan het feestje 
waar ik vanavond naartoe zal gaan en 
word ik stiekem een beetje zenuwachtig. 
Ach, dat mag best. Ik ben tenslotte nog 
maar 21!

Wekker atfHerV
,
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LEESTIP:

'Alleen het sterkste staal 
kan door het heetste vuur'
De voorverkiezingen zijn in de Verenigde Staten reeds van start gegaan. Het boek 
‘Einddoel: Witte Huis’ dat eind januari verscheen, is dan ook goed getimed. Koen 
Petersen, schrijver van het boek, studeerde politicologie en is binnen de WD voor
zitter van KC Amsterdam. “Binnen de lokale Amsterdamse politiek zijn de lijntjes 
met met de WD-kiezers kort. Iets datje  ook ziet in de Amerikaanse politiek, maar 
dan, zo geef ik toe, houden de overeenkomsten op tussen mijn boek en mijn poli
tieke werkzaamheden.”

Koen Petersen heeft anderhalf jaar in 
de Verenigde Staten gewoond en daar 
een grote liefde opgelopen voor de Ame
rikaanse verkiezingen, alleen al om de 
passie waarmee de politiek daar wordt 
beleefd. “In Nederland heb je slechts eni
ge weken voor de verkiezingen te maken 
met verkiezingskoorts”, zegt Petersen. “ 
In de VS begint de campagne eigenlijk al 
anderhalf jaar voor de uiteindelijke ver
kiezingen.'

Verwrongen beeld
Volgens hem zetten de Nederlandse me
dia helaas een wat verwrongen beeld 
neer van de Amerikaanse politiek. “Als 
ik sommige commentatoren hoor op de 
Nederlandse tv, zijn alle Republikeinse 
kandidaten niet meer dan een stelletje

psychopaten. Tja, met zo’n vreemde en 
gekleurde duiding worden tv-kijkers wei
nig wijzer. En neem alleen al het feno
meen van de Tea Party. De aanhangers 
worden hier eveneens als een stel gekken 
gezien, en nooit wordt de Tea Party eens 
in het perspectief gezet van een staats
kundige beweging. De aanhangers van 
deze beweging willen de federale over
heid namelijk de pas laten houden met 
de Amerikaanse grondwet en staan dus 
wantrouwend tegenover een overheid die 
meer wil dan wat grondwettelijk staat 
beschreven, en staan dus ook afwijzend 
tegenover een overheid die graag extra 
belastingen genereert. Dat je zo’n uitleg 
nooit eens ergens leest, vind ik dus jam
mer. Het zou niet alleen goed zijn als Ne
derlanders de Amerikaanse politiek, of

de Amerikaanse verkiezingen, wat beter 
leren begrijpen, maar nog beter als ook 
de Nederlandse media wat zorgvuldiger 
zijn in hun berichtgeving over de Ameri
kaanse politiek en politici. Dat is voor mij 
een belangrijke reden voor het schrijven 
van dit boek. ”

Privélevens
Wie dit boek (vol met feitjes, anekdoten 
en historische achtergronden) leest, ver
gelijkt onwillekeurig de Amerikaanse 
en de Nederlandse politiek, inclusief de 
verschillende manieren van campagne 
bedrijven. Je realiseert je al gauw dat je 
met graduaties als links en rechts, en ze
ker met het begrip ‘liberaal’, weinig kan 
in de Amerikaanse politiek. Wat wel inte
ressant is, is de constatering dat veel re
cente ontwikkelingen in de Amerikaanse 
politiek van invloed zijn op de Neder
landse. Petersen: “Zo zie je dat niet alleen 
standpunten van politici, maar ook hun 
karakter en persoonlijkheid relevant zijn 
geworden voor verkiezingen.” Wel hoopt 
Petersen dat het privéleven van Neder
landse politici nog enigszins zal blijven 
worden ontzien. “We hebben hier inmid
dels al de vuilniszak van Pechtold gehad. 
Er werd nu nog schande over geroepen, 
maar de gewenning aan dit soort media- 
incidenten kan zeker nog gaan plaatsvin
den.”

Felle debatten
Petersen ziet niettemin ook duidelijke 
verschillen, met name veroorzaakt door 
de sterke polarisatie in de Amerikaanse 
politiek. “Je ziet al 150 jaar een felle strijd 
om de nominaties, maar op het moment 
datje  bijna denkt dat een partij in twee- 
en gaat scheuren, wordt altijd weer de 
eenheid hervonden. Kijk maar naar de 
uiteindelijke conventies van de Republi
keinse of Democratische partij: altijd een 
show van eenheid rond de genomineerde 
presidentskandidaat.” Petersen zou de in
terne debatten ook graag meer willen te
rugzien in de Nederlandse politiek, maar 
beseft dat de Nederlandse cultuur vooral 
concensuszoekend is. “Ik ben bij de laat
ste Algemene Ledenvergadering geweest, 
maar je ziet toch wel dat daar de dyna
miek niet erop is gericht om daar eens 
uitgebreid te debatteren. Maar niet al
leen bij de WD, alle partijen hier schrik
ken snel van mogelijke interne debatten, 
hoewel deze in de praktijk juist vaak po
sitief uitwerken. Niet alleen neemt het 
commitment toe onder de leden als het 
gaat om gezamenlijk genomen besluiten, 
ook komen kandidaten veel sterker uit 
een interne verkiezingsstrijd. Neem nu 
het lijsttrekkersdebat Rutte versus Ver- 
donk in 2006. Daar is Mark Rutte toch 
juist sterker uit gekomen? Bovendien 
zien de potentiële kiezers zo dat hij ook

onder stress zijn mannetje staat. Het was 
Nixon die bijvoorbeeld zei dat alleen het 
sterkste staal door het heetste vuur kan 
gaan. En ik geloof sterk dat hij daarin ge
lijk heeft. Ja, Amerikaanse politiek kan 
inspirerend zijn voor de onze.”

KOEN

Einddoel Q  
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STELLING VAN DE MAAND:

"Bezuinigingen treffen mensen in sociale werkplaatsen het hardst”
Deze rubriek draait om stellingen geplukt u it de media. Omdat beweringen niet altijd fe iten zijn, w ord t in deze rubriek gezocht naar verschillende zijden van het verhaal.
Deze maand een vraag over het kabinetsbeleid Inzake sociale werkplaatsen. Tre ffen bezuinigingen op sociale werkplaatsen de meest zwakke jongeren?

MALIK AZMANI , woordvoerder Sociale Zaken van de WD Tweede Kamerfractie

“De WD wil geen kaalslag, maar een omslag in denken. In plaats van mensen gevangen 
houden in een regeling willen we dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen, onderdeel zijn 
van de arbeidsmarkt en midden in de maatschappij kunnen staan. Het moet normaal zijn 
dat op school jouw vriendje of vriendinnetje iemand kan zijn met een arbeidsbeperking. 
Ook op de werkvloer zou de beperking geen rol moeten spelen. Het gaat om w atje wel kan, 
niet om w atje niet kan.

De sociale werkplaatsen houden we overeind voor mensen die echt een beschutte werk
plek nodig hebben, maar we gaan mensen niet meer voor het leven afschrijven. Dat is pas 
a-sociaal.”

WOUTER KOLF F, wethouder van Sociale Zaken, Nieuwegein

“Van afbraak van de sociale werkplaatsen is geen sprake. Er zitten alleen onnodig veel men
sen. De kern is dat iedereen naar eigen vermogen meedoet in de samenleving. Los hiervan 
betreffen de huidige voorzieningen een enorm ruime regeling. Je ziet dat mensen in werk
plaatsen soms 130 procent van het minimumloon verdienen voor werkelijk het meest een
voudige werk als het aandraaien van schroefdopjes. Dat is ook niet eerlijk voor mensen 
die regulier werk verrichten tegen een minimumloon. Voor de bestaande populatie

SW-ers verandert dat in ieder geval niet. Dat betreur ik zeer, zeker aangezien de finan
ciering daarvan straks ten koste gaat van de re-integratie van kansrijke werkzoekenden 
die met een duwtje in de rug volwaardig kunnen meedoen in het arbeidsproces. De her
vormingen op het sociale domein vormen als geheel een ‘heil of a job’, maar tegelijk een 
fantastische uitdaging!”

JOOST VAN KEULEN , fractievoorzitter WD Groningen

“We hebben maar liefst 1500 mensen in de stad Groningen die werkzaam zijn in de sociale 
werkplaats, en dat is natuurlijk extreem veel. Groningen is helaas nog een rode stad. Veel 
mensen in de SW kunnen prima op de reguliere arbeidsmarkt terecht. Ik ben dan ook blij 
dat de sociale werkvoorziening door dit kabinet geleidelijk wordt afgebouwd, hoewel ik 
vrees dat het niet met die snelheid zal gaan die Paul de Krom, de Staatssecretaris van Soci
ale Zaken, graag ziet. Wat we wel hierbij moeten voorkomen is dat de mensen in sociale

werkplaatsen het slachtoffer worden van domme linkse besturen, zoals hier in Gronin
gen. Het is prima dat er kritisch wordt gekeken naar de minimumeisen om in te mogen 
stromen naar een sociale werkplaats, maar je moet niet gaan tornen aan de bestaande 
CAO-afspraken met de mensen die momenteel werkzaam zijn in de sociale werkplaatsen; 
dat zal juist de zwaksten treffen. De inzet moet erop gericht zijn mensen die dat kunnen zo 
snel mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te helpen. En dat vraagt dus ook 
medewerking van het bedrijfsleven.”

*

BARBARA VISSER , wethouder van Sociale Zaken, Zaanstad

“Mensen die in een SW werken, hebben veel te vaak het stempeltje ‘zielig’, en hierdoor ook 
een etiket voor het leven. Maar meer dan de helft zou ook prima (met al dan niet tijdelijke 
ondersteuning), elders aan de slag kunnen, zoals, hier in Zaanstad, in het Distributiecen
trum van Albert Heijn of in een groenvoorziening. Mensen uit de SW willen zelf ook af van 
het etiket ‘zielig’ en geven zelf aan trots te zijn als ze het jasje van de sociale werkvoorzie
ning mogen omruilen. Wij hebben dus niet de opdracht om voor deze mensen een systeem

van sociale werkvoorzieningen in stand te houden. Een ‘gouden kooi’, waarbij mensen bin
nen de SW meer loon verdienen dan dat ze voor precies dezelfde taken op de reguliere 
arbeidsmarkt zouden doen. Om mensen uit de sociale werkvoorziening te krijgen, moet in 
al ons denken en doen de werkgever centraal staan. Die moeten we goed kunnen bedienen 
met zijn vragen, en dus niet opzadelen met allerlei regeltjes vanuit de nieuwe Wet Werken 
naar Vermogen. Dus geen onnodige regels als het gaat om toegangstoetsen of loonwaar- 
deringen. Het is echt noodzakelijk dat we geen bureaucratie aan het optuigen zijn. Dan 
worden we genadeloos door de werkgevers afgestraft, die haken dan af.”

INSTELLING COÖRDINATIE COMMISSIE W D :
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SUGGESTIES - ‘Orde op zaken stellen’. 
Iedere WD-politicus is ermee bezig. De 
bron van deze veelvuldig gebruikte 
uitdrukking is het succesvolle WD-ver- 
kiezingsprogramma van 2010 dat werd 
opgesteld door een commissie onder lei
ding van Jan Anthonie Bruijn. Bruijn, in 
het dagelijks leven hoogleraar immuno- 
pathologie (nierziekten) aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum, is sinds 
kort voorzitter van een nieuwe WD- 
commissie die zich richt op de coördi
natie van het inhoudelijke debat in de 
partij. Naast de permanente campagne 
wil de partij ook permanent problemen 
en oplossingen signaleren voor grote en 
kleine vraagstukken. Door in contact 
te staan met de samenleving en onze 
leden. De zogeheten Coördinatie Com
missie (CoCo) richt zich dan ook vooral 
op het onderzoeken naar wat binnen 
en buiten de partij leeft. De commissie 
bestaat uit acht personen afkomstig van 
verschillende geledingen van de WD.

Luisteren
“We gaan voor de WD niet vanuit een

ivoren toren een nieuw programma 
formuleren”, zegt Bruijn. “Onze com
missie gaat onderzoeken en inventarise
ren. En dat doen we eerst bij alle orga
nisatiedelen van of gerelateerd aan de 
WD, zoals partijcommissies, partijraad, 
Teldersstichting en andere netwerken. 
De onderwerpen en ideeën die daar le
ven, worden door ons geïnventariseerd. 
Daarna bezoeken we diverse organisa
ties in het maatschappelijk middenveld, 
van VNO-NCW tot COC, om te zien wat 
hun visies en standpunten zijn. Door 
deze inventarisatie kan een nieuwe ver- 
kiezingsprogrammacommissie straks 
een vliegende start maken.”

Daarnaast kijkt de commissie terug op 
de manier waarop het vorige verkie
zingsprogramma tot stand is gekomen. 
Ook gaat de commissie na hoe het ver
kiezingsprogramma heeft doorgewerkt 
in de verkiezingen en daarna. “Een soort 
midterm review dus", zegt Bruijn.
”We willen ervan leren, want we gaan 
het met z’n allen de volgende keer nog 
beter doen! En voor die tijd kunnen de

Tweede Kamerfractie en andere fracties 
natuurlijk al profiteren van ons werk. In 
die zin functioneert de commissie als 
standpuntenmakelaar.”

Frans de Graaf, secretaris bij deze com
missie, maakt duidelijk dat de com
missie vooral facilitair optreedt. “De 
commissie gaat zelf geen documenten 
opstellen of adviezen schrijven. We 
willen optimaal gebruik maken van de 
bestaande partijstructuur en de kennis 
van onze leden.”

Rutte-2
De voorzitter maakt graag nog eens dui
delijk dat zijn commissie slechts met 
suggesties komt. “Nederland is volgens 
de premier een fantastisch land om in 
te leven. Wel blijft -  terecht - over de 
vraag hoe we van die 7 een 9 maken. We 
varen met onze WD momenteel een po
litiek duidelijke en consequente koers. 
Iedereen weet dat de WD voor gezonde 
overheidsfinanciën gaat, dat we streven 
naar een kleine, maar krachtige over
heid. En dat we voor nieuwe banen en

meer veiligheid gaan. Maar ook goede 
standpunten hebben soms vernieuwing 
of bijstelling nodig. De verkiezingscom- 
missie die na ons komt, zal natuurlijk 
onafhankelijk zijn. Wij zullen suggesties 
doen maar meer ook niet. Het kabinet-

Rutte doet momenteel goed werk, maar 
het orde op zaken stellen zal niet af zijn 
in 2015. Het is daarom zaak dat Rutte-2 
er komt. Wij zullen in de periode naar 
die verkiezingen daar in ieder geval ons 
steentje aan bijdragen”.

Jan Anthonie Bruijn, voorzitter Coördinatie Commissie
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Financieel gezond
Sinds het afgelopen jaar werken we voor 

het eerst in jaren met een begroting waar

in wordt bezuinigd. De kredietcrisis en de 

daarop volgende economische crisis had

den in hoog tempo het rooskleurige beeld 

van de Nederlandse overheidsfinanciën 

onderuit gehaald. De inkomsten daalden 

sterk, maar het vorige kabinet liet de uitga

ven verder stijgen. Gevolg: het begrotingste

kort liep met tientallen miljoenen per dag 

razendsnel op.

Elke Nederlander wist dat dit niet door kon gaan. Niemand kan meer uit blijven 

geven dan er binnenkomt en niemand kan schulden eindeloos voor zich uit 

schuiven, ook de overheid niet. Hoewel Nederland momenteel een historisch 

lage rente betaalt, zijn we ieder jaar ruim 10 miljard euro kwijt alleen al aan 

rente. Dat is meer dan 28 miljoen euro per dag. Dat is ook meer dan we in totaal 

uitgeven aan politie (5 miljard) of basisonderwijs (9,5 miljard). En dat is dus 

eeuwig zonde.

Voor de WD is het de taak om de komende jaren het huishoudboekje van de 

overheid weer op orde brengen. Het ombuigingsprogramma van dit kabinet 

is een noodzakelijke opgave voor Nederland. Om de schulden af te lossen, om 

Nederland weer crisisbestendig te maken en om ook straks ook voldoende geld 

te hebben om de hogere zorg- en pensioenuitgaven als gevolg van de vergrijzing 

te kunnen betalen.

Maar voor mij als liberaal is er ook een andere motivatie om te bezuinigen, en 

dat is mijn overtuiging dat een grotere overheid geen betere samenleving ople

vert. Er is een ongelooflijke vracht talent onder de Nederlanders zelf aanwezig 

om problemen op te lossen, er zijn veel domeinen waar de overheid met zijn 

regeltjes eerder een sta in de weg is dan een probleemoplosser, en er zijn veel 

goed bedoelde overheidsinitiatieven die uitsluitend de valse belofte hebben dat 

de overheid het wel even op zal lossen.

Juist daarom is het zo goed dat een substantieel deel, namelijk 6 van de 18 mil

jard euro, wordt bereikt door een kleinere overheid.

"Een g ro te re  o verh eid  levert  
ge e n  b e te re  sam e n le v in g  op"

Na nog geen jaar hoor nu je nu ook al weer geluiden dat Nederland de budget

taire teugels wat meer zou moeten laten vieren om de economie te stimuleren. 

Maar dat is een verkeerde weg. De eurocrisis is in de kern een vertrouwenscrisis 

en landen worden hard afgerekend als financiële markten er geen vertrouwen 

meer in hebben dat een land financieel gezond wil worden.

Bovendien helpt stimuleren alleen als je kunt voorzien dat je binnen afzien

bare tijd de schulden weer kunt afbetalen. Maar nu we al bijna vier jaar in de 

naweeën van de kredietcrisis zitten, kunnen we de rekening niet vooruit blijven 

schuiven. Bovendien weten we dat de kosten voor de vergrijzing er onherroepe

lijk aankomen.

Europese schuldenlanden laten zien dat wanneer er te weinig bezuinigd wordt 

en de rente steeds verder blijft oplopen, er niet eens meer geld is voor basale 

zaken als zorg en pensioenen. Willen we de voorzieningen in Nederland ook in 

de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden zónder dat vol

gende generaties alleen nog maar de belastingen kunnen verhogen, dan moe

ten we nu maatregelen nemen. Ons kabinet doet dat goed.

Mark Harbers,

woordvoerder Financiën WD Tweede Kamerfractie

JEUGDZORG:

Geen stickers plakken, m aar problemen aanpakken

REGIE GEMEENTE - Gelukkig gaat 
het met het overgrote deel van de Neder
landse jeugd goed. De Nederlandse jeugd 
behoort tot de gezondste en gelukkigste 
jeugd ter wereld. Toch hebben we in de 
Jeugdzorg circa twee keer zoveel kinde
ren met problemen als in omliggende 
Europese landen en als op basis van ob
jectieve gezondheidscriteria kan worden 
verwacht. Daar klopt helemaal niets 
van. Wij medicaliseren onze kinderen en 
daarmee maken we ze tot een probleem 
met een sticker. Maar daarmee los je het 
echte probleem niet op. Integendeel! Het 
is vooral goed voor die talloze organi
saties die vanuit diverse bestuurslagen 
en departementen worden gefinancierd 
om zich met een deelprobleem van onze 
jeugd bezig te houden. Etiketten plak
ken en daarvoor beloond worden werkt 
averechts en is de perverse prikkel die uit 
het systeem moet. Een sticker is een ex
cuus voor: ik hoef niks te doen, het ligt 
niet aan mij of er is extra geld nodig, een 
rugzakje of geld om wachtlijsten weg te 
werken.

in het plaatje
Daar komt bij dat als een kind met meer
dere problemen niet precies in het plaatje

past, veel organisaties dit kind weigeren 
en het kind niet de behandeling krijgt die 
nodig is. Een voorbeeld van het selectief 
toelaten van kinderen is de jeugd-GGZ

waar relatief veel witte kinderen zitten, 
terwijl kinderen met een kleurtje echt 
niet minder problemen hebben op dit 
vlak. Te vaak is jeugdzorg door verkeerde 
diagnoses niets meer dan bezigheids
therapie in plaats van een behandeling 
op weg naar genezing van een (gedrags) 
stoornis.

veranderen
De komende jaren gaat er daarom veel 
veranderen in het jeugdzorgstelsel. De 
gemeente krijgt de regie en wordt finan
cieel verantwoordelijk voor de hele jeugd- 
zorgketen (inclusief jeugdbescherming 
en jeugdreclassering) en de verantwoor
delijke wethouder legt er lokaal verant
woording over af. Het Jeugdbeleid wordt 
naar de gemeente verplaatst, omdat de 
gemeenten beter weten wat er met hun 
jeugd aan de hand is. In een kleine ge
meente als Lansingerland kent de jeugd 
immers heel andere problemen dan in 
het nabij gelegen Rotterdam-Zuid. Er 
kan voor de jeugd dan ook maatwerk op 
lokaal niveau worden geboden. Door de 
gemeenten ook volledig financieel verant
woordelijk te maken, krijgen gemeenten 
er belang bij er voor te zorgen dat vroeg 
wordt gesignaleerd welke kinderen en

ouders echt een probleem hebben. Hier 
kunnen ze dan snel werk van lichte on
dersteuning (preventie) maken of juist 
direct ingrijpen bij ernstige gevallen door

naar zwaardere zorg te verwijzen. Op 
deze manier gaat investeren in selectie en 
preventie lonen, iets dat op dit moment 
niet het geval is. Op dit moment is het 
financieel interessant om een probleem 
bij een kind (en gezin) op te laten lopen, 
want dan komt het kind bijvoorbeeld bij 
Bureau Jeugdzorg terecht en moet de pro
vincie gaan betalen voor de zorg. Een per
verse prikkel die helaas tot onnodig veel 
leed, problemen, schade en kosten leidt. 
Dat moet dus anders.

Effectief en goed
De gemeenten krijgen om die reden in 
het nieuwe stelsel een maatschappelijk, 
financieel en politiek belang bij om een 
effectieve en goede jeugdzorg in het leven 
te roepen. Wie selectie, preventie en snel 
adequaat doorverwijzen, ingeval zwaarde
re zorg nodig is, niet op orde heeft, wordt 
geconfronteerd met onnodig hoge kosten 
voor zwaardere zorg in onder meer de . 
instellingen en zit zelf maatschappelijk, 
financieel en politiek dus op de blaren. 
De gemeenten en de Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten (VNG) hebben al
tijd geroepen dat zij de jeugdzorg voor 
minder geld en meer kwaliteit kunnen 
leveren. Die kans en dat vertrouwen ge
ven we de gemeenten nu. Dat betekent 
een buitengewone kans voor lokale be
stuurders van de WD. Er gaat alleen al 
met de decentralisatie van de jeugdzorg 
circa 3 miljard euro over naar de gemeen
ten. Daar komen de decentralisaties van 
de aanpalende terreinen als AWBZ, WMO 
en Werken naar vermogen en de kansen 
die dat biedt om integraal lokaal beleid 
te voeren voor een kwetsbare groep jon
geren, nog bij. Het is van belang om het 
systeem zodanig te verbeteren dat zowel 
de kinderen als de gemeenten optimaal 
van de veranderingen kunnen profiteren. 
Daarom zijn we in Den Haag en binnen 
de partij met de partijcommissie Volksge
zondheid, Welzijn 8i Jeugd op dit moment 
actief bezig met het richting en invulling 
geven aan de stelselwijziging Jeugd en de 
kansen die de drie grote decentralisaties 
op respectievelijk (jeugd)zorgterrein en 
sociale zekerheidsterrein bieden voor een 
integraal lokaal beleid.

Beter en efficiënter
Het is voor de WD van groot belang dat de 
zorg aan de jeugd dichterbij en rondom 
het kind wordt georganiseerd, ook beter 
is en efficiënter. Daar worden onze kinde
ren gelukkiger van, en maakt de zorg uit
eindelijk goedkoper. Maar laat één ding 
duidelijk zijn: de zorg voor het kind, door 
ouders en als dat niet voldoende is, door 
professionals, staat daarbij voorop.

Brigitte van der Burg

Wilt u maandelijks op de hoogte worden 
gehouden van de decentralisaties Werk & In
komen, Jeugdzorg en Zorg? U kunt zich dan 
aanmelden via:

U I wmo-mi-jeugd@vvd.nl

webshop v v d  volledig vernieuwd
De WD staat nooit stil en dat geldt zeker voor ook onze webshop. Daarom heb
ben we de shop volledig vernieuwd om uw winkelervaring makkelijker, mooier 
en veiliger te maken. Zo heeft de shop een volledige facelift gekregen en kunt u 
voortaan direct en gemakkelijk met iDeal betalen. Daarnaast wordt het aanbod 
in de WD webshop de komende tijd uitgebreid met bijvoorbeeld manchetkno
pen, kaartspelen en koelkastmagneten. Verkiezingen of niet, de leukste kleding, 
kantoormaterialen en cadeauartikelen koop je natuurlijk gewoon in de WD web
shop. Houd Thorbeckeweb de komende tijd in de gaten voor een paar mooie aan
biedingen.

mailto:wmo-mi-jeugd@vvd.nl
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Full Service Social Media Bureau

IWixreren 
om bef fwitferen 
o f Qodal media 
bewud" inz-effen?

Workshops & Advies 
Social  eve n tm a n ag e m e nt
C o m m u n i ty  m a n a g e m e n t

w w w .s p o o r c o m m u n i c a t i e .n l

Voel de vrijheid van lucht, zee en ruimte

Geniet van het bruisende boulevardleven van S< 
En is het echt strandweer? Proef dan de relaxte

Eenpersoonstoeslag: € 45,00 p.p., zondagskorting: € 10,00 pp. korting bij aankomst op zondag. 
Extra nacht: € 49,50 p.p. o.b.v. logies &  ontbijt. Arrangement geldig t/m 31 december 2012. 
Boekingen op basis van beschikbaarheid. Tarief niet geldig tijdens feestdagen.

Reserveren kan via onderstaande contactgegevens,

Carlton Beach, Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ, Scheveningen, 
T. 070 354 14 14, reservations@beach.carlton.nl, www.carlton.nl/beach

Carlton Beach - VVD arrangement

• lx  overnachting in een Superior Room
• 1 x uitgebreid ontbijtbuffet
• Bij mooi weer een strandbedje in de Carlton Beachclub, 
inclusief handdoek, windscherm en een flesje mineraalwater

i i

http://www.spoorcommunicatie.nl
mailto:reservations@beach.carlton.nl
http://www.carlton.nl/beach
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FLEXIBELE BESTEMMINGSPLANNEN:

Meer vertrouwen, minder angst
LANS BREKEN - De manier waarop 
we de ruimtelijke ordening van ons land 
hebben georganiseerd is te complex ge
worden. Natuurlijk, we zijn een klein, 
dichtbevolkt en hoog ontwikkeld land.
Als we het hier een beetje leefbaar willen 
houden, moeten we zorgvuldig omgaan 
met de schaarse ruimte die we hebben.
Dat vergt een overheid die optreedt als 
marktmeester tussen verschillende be
langen. Met de Omgevingswet zet dit 
kabinet al een stap in de goede richting, 
want het van de grond krijgen van nieu- 
we ontwikkelingen wordt hierdoor een £  
stuk makkelijker.

Flexibeler gebruik
Maar er is nog steeds een wereld te win
nen door flexibeler gebruik te maken 
van het instrument bestemmingsplan. Je 
hebt tegenwoordig namelijk nog steeds 
meer aan een jurist dan aan een plano
loog om wijs te worden uit het oerwoud 
aan regels die de ruimtelijke ordening op 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk ni
veau regelen. Het is aan die complexiteit 
te wijten dat we soms tientallen jaren 
moeten doen over het besluit om een stuk 
snelweg aan te leggen. Of dat iemand die, 
om maar iets te noemen, een paarden- 
houderij wil starten op een mooie loca
tie in het landelijk gebied, verdwaalt in 
een bureaucratisch doolhof. Want tussen 
droom en daad staan wetten in de weg , 
maar ook bureaucratische bezwaren.

Hun doel voorbij
De ondernemende aspirant-paardenhou- 
der komt er al snel achter dat in het ergste 
geval het bestemmingsplan moet worden 
aangepast. Dat vergt een besluit van de 
gemeenteraad en dan ben je al snel een 
jaar of wat verder. Alle procedures, regels 
en vergunningen waar we onze ruimte
lijke ordening mee hebben opgetuigt, lij
ken op zich heel wel verdedigbaar. Maar 
in hun uitwerking schieten ze hun doel

QUOTE
' HEKEL AAN BLOND HAAR?

| GEEF BLONDJES DIRECT AAN!"

Neelie Kroes bespot het 
Polen-meldpunt van de PW.

.V ,w — ;;
Flexibele bestemmingsplan: uitkomst bij permanente bewoning van recreatiewoningen.

voorbij. Het lukt in Nederland daardoor 
onvoldoende om mensen de ruimte te ge
ven om hun woon- en werkomgeving zo 
in te richten zoals zij zelf willen. Te vaak 
ervaren burgers gemeenten als hinder
macht.

Marktmeester
De WD vindt dat gemeenten burgers en 
bedrijven als bondgenoot terzijde moe
ten staan in hun ambitie om nieuwe ont
wikkelingen te realiseren. Zonder daarbij 
uiteraard de belangen van overige bur
gers uit het oog te verliezen. De ideale rol 
van de gemeente is die van marktmees
ter die verschillende spelers en belangen 
eerlijk de ruimte geeft. Dat is precies wat 
ons voor ogen staat met de nieuwe Om
gevingswet die nu in de Tweede Kamer 
wordt behandeld. Het credo is: simpeler 
regels en snellere procedures. Maar meer 
vrijheid en flexibiliteit in de ruimtelijke 
ordening is niet een kwestie van het 
schrappen van regels alleen.

Sta in de weg
Want gemeenten hebben al sinds Sybilla 
Dekker minister van VROM was, veel meer 
mogelijkheden om op lokale omstandig
heden in te springen. In de praktijk blijkt 
helaas dat zij van die mogelijkheden nog 
onvoldoende gebruik maken. Te vaak 
blijkt het bestemmingsplan een sta in de 
weg. Een bestemmingsplan is natuurlijk 
essentieel om te zorgen voor rechtsze
kerheid en enige ordening. Maar door 
bestemmingsplannen zeer gedetailleerd 
te maken, wordt de speelruimte van bur
gers en bedrijven wel heel erg beperkt.

Ik snap best dat gemeenten niet het ri
sico willen lopen dat ergens iets wordt

gebouwd of juist gesloopt, terwijl dat 
achteraf ongewenst of ontoelaatbaar zou 
kunnen te zijn. Zij zouden echter best 
wat meer blijk kunnen geven van ver
trouwen in particuliere initiatieven in 
plaats van die te belemmeren. Ik wil dan 
ook een lans breken voor het toepassen 
van flexibele bestemmingen. Het houdt 
in dat gemeenten een gebied of gebouw 
zo ruim en globaal bestemmen dat flexi
bel gebruik mogelijk wordt. Het wordt 
dan mogelijk om meerdere functies toe 
te kennen aan een gebouw of een stuk 
grond. Bijvoorbeeld door in plaats van 
voor een functie paardenfokkerij en/of 
manege te kiezen voor één functie agra
risch bedrijf. Want is er nu een groot 
verschil in gebruik en gevolgen voor de 
omgeving tussen een manege, een paar
denfokkerij of een agrarisch bedrijf?

Flexibele bestemmingen geven burgers 
en bedrijven meer vrijheid om het eigen 
gebouw of stuk grond te gebruiken zoals

Slepende discussie
Flexibele bestemmingsplannen kunnen 
ook uitkomst bieden bij de slepende 
discussie over de permanente bewoning 
van recreatiewoningen. Het naar mijn 
mening kunstmatige onderscheid tus
sen permanente en recreatieve bewoning 
kan op termijn de deur uit. Dat zou pure 
winst zijn. Zowel voor bewoners van re
creatiewoningen die in onzekerheid ver
keren over de vraag of ze wel of niet door 
de gemeente worden gedoogd. Maar ook 
voor eenieder die een flexibele en dyna
mische ruimtelijke ordening van ons 
land een warm hart toe draagt.

Koudwatervrees
De Tweede Kamer heeft er duidelijk voor 
gekozen om meer meer verantwoordelijk
heden bij de gemeenten neer te leggen. 
Zij weten immers veel beter dan het verre 
Den Haag wat het beste bij hun gebied, 
stad of streek past. Het zou dan ook bij
zonder jammer zijn als gemeenten deze

"Meer blijk ge ve n  van ve rtro u w e n  
In p a rticu lie re  in itiatieven"
men wenst. Het wordt een stuk eenvoudi
ger om de eigen woning te vergroten of te 
verbouwen. Maar ook om een pand zowel 
als woning als als kantoor te gebruiken. 
Of om je gewone woning zonder allerlei 
procedures om te vormen tot een man- 
telzorgwoning. Bovendien verouderen 
flexibele bestemmingsplannen minder 
snel, zijn er minder afwijkingsprocedu- 
res nodig en wordt het eenvoudiger om 
bouwplannen te toetsen.

kans om flexibeler met bestemmings
plannen om te gaan uit koudwatervrees 
zouden laten lopen. Burgers en bedrijven 
hebben recht op een overheid die niet te
genover, maar naast hen staat. Is dat niet 
wat wij als liberalen van de opstelling 
van de overheid dienen te verwachten.

johan Houwers, w d  Tweede Kamerlid en 
woordvoerder ruimtelijke ordening

j.houwers@tweedekamer.nl

REPUTATIE

De reputatie van Nederland 
keldert.' Geregeld hoor je 
linkse politici in de media 

die zorg uitspreken. Onze interna
tionale reputatie zou in het geding 
zijn door de vermindering van het 
budget voor ontwikkelingssamen
werking en de samenwerking met 
de PW.
Nu lijkt het met die slechte reputa
tie mee te vallen. Dat bleek onlangs 
ook uit een vergelijking van Bloom- 
berg tussen 160 landen op punten 
waar je het beste een bedrijf kan be
ginnen. Nederland kwam als eerste 
uit de bus. Vermindering van het 
budget voor ontwikkelingssamen
werking en de gedoogconstructie 
met de PW doen daar, in tegenstel
ling tot wat doemdenkers willen 
doen geloven, niets aan af.

Het is belangrijk dat Nederland een 
goede reputatie heeft en behoudt. 
Waar bedrijven en andere landen 
waarde aan hechten is veiligheid 
en (financiële) stabiliteit. Als dat 
op orde is, blijf je een aantrekkelijk 
vestigingsland en alleen dan kun je 
een betrouwbare partner zijn. Het 
was ook juist die betrouwbaarheid 
die Nederland grote invloed gaf op 
de besluitvorming over belangrijke 
zaken als het Europese stabiliteits- 
en groeipact en de maatregelen 
rond de euro.
In dat opzicht is de zorg over onze 

reputatie wél terecht, want Neder
land dreigt haar status als stabiel 
en betrouwbaar land te verliezen. 
Onze overheid geeft nog steeds te
veel geld uit en onze staatsschuld 
wordt steeds hoger, terwijl de eco
nomie stagneert. De financiële 
markten houden ons scherp in de 
gaten. Als die het vertrouwen verlie
zen, betalen we een hogere rente op 
onze staatsschuld en zullen minder 
bedrijven zich hier vestigen. An
dere landen zullen zich afvragen 
waarom wij ons niet aan de regels 
houden die we zelf zo sterk hebben 
bepleit.

We moeten dus nog harder aan 
het werk om de overheidsuitgaven 
terug te dringen. Dat vraagt om in
grijpende maatregelen en structu
rele hervormingen. Alleen zo doen 
we onze internationale reputatie 
gestand en bieden we hardwerken
de Nederlanders de mogelijkheid 
de economie weer in beweging te 
brengen.

www.stefblok.nl

mailto:j.houwers@tweedekamer.nl
http://www.stefblok.nl
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NIEUWE SERIE: DE LIBERALE WAARDEN VAN DE W D

Huiverig voor paternalism e
Dit is een serie over de belangrijkste liberale waarden - die veelal ook 
zijn opgenomen als waarden van de WD. Het liberale huis kent echter 
vele kamers, zoals een cliché gaat. Anders dan meeste andere politieke 
stromingen kent het liberalisme geen doctrines waarop het is gestoeld. 

En dat is misschien wel het prettige aan het liberalisme: niets is afgezegend.
In deze serie komen per editie de belangrijkste waarden aan bod. Omdat de liberale 
‘waarheid’, zoals vermeld, niet bestaat, laten we vanuit twee ramen wat wind waai
en door de liberale kamers. De stof die hierdoor opwaait, is uw stof tot nadenken. 
Lang leve de liberale verscheidenheid!

VOOR EEN NOODZAKELIJKE VORM VAN PATERNALISME

POSITIEVE EFFECTEN - Pater
nalisme is een term die een liberaal 
de rillingen over de rug doen lopen. 
Onder paternalistische maatregelen 
wordt veelal verstaan dat de overheid 
burgers bij de hand neemt en hen 
leidt, zonder verdere (mogelijkheid 
tot) instemming of tegenspraak. Als li
beraal worden beschuldigd van pater
nalisme is dan ook pijnlijk. Hiermee 
wordt gepleit dat je de vrijheid van 
volwassen burgers inperkt, terwijl je 
miskent dat burgers zelf in staat zijn 
keuzes te maken en verantwoordelijk
heid te dragen. Bevreemdend is wel
licht dat in deze definitie lijkt te wor
den uitgegaan van een beeldspraak 
waarbij de vader zijn minderjarige 
kinderen leidt of opvoedt. Echter de 
verhouding tussen een vader en zijn 
(volwassen) kinderen kan veel gelijk
waardiger zijn. Handelingen of opvat
tingen van een vader kunnen in dat 
geval veel meer beschouwd worden 
als advies.

BobJUof bob Ik
In dat licht -  goedbedoeld advies -  
moeten postbus 51-campagnes ook 
worden gezien. Onderverdeeld in vijf 
thema’s -  veiligheid, welvaart, duur
zaamheid, gezondheid en maatschap
pelijke samenhang -  informeert en 
adviseert de overheid de burger door 
middel van tv-spotjes en posters. Slo
gans als ‘bob jij of bob ik’ en ‘ik vrij 
veilig of ik vrij niet’ zijn algemeen 
bekend. Dergelijke acties kunnen 
als betuttelend of paternalistisch 
worden omschreven, maar daarmee 
wordt voorbijgegaan aan het positie
ve effect dat de campagnes opleveren. 
Het effect dat het aantal mensen met 
een borrel teveel op achter het stuur 
hierdoor afneemt -  en daardoor de 
kans op ernstige verkeersongelukken 
-  zal ook door liberalen worden toe
gejuicht, zeker daar hier andere men
sen schade wordt berokkend.

Vrijheid garanderen
Ook voor andere maatregelen geldt 
dat het te gemakkelijk is om deze als

paternalistisch -  goed bedoeld, maar 
met een vrijheidsbeperkende uitwer
king -  te bestempelen en daarmee 
elke verdere discussie uit de weg te 
gaan. Want is inperking van de vrij
heid van burgers ten allen tijden onli
beraal? Zo ja, dan impliceert dit dat er 
nauwelijks tot geen enkele ruimte of 
taak is weggelegd voor de overheid. 
Uiteraard is keuzevrijheid een groot 
goed, maar soms geldt dat inmen
ging van de overheid noodzakelijk is 
om die vrijheid daadwerkelijk te kun
nen garaderen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de hoeveelheid zout en vet in 
voeding. Uit onderzoek is gebleken 
dat mensen gemiddeld teveel zout 
binnenkrijgen en te vet eten. Iets dat 
weer kan leiden tot onder meer hart
en vaatziekten. Gezondheidsexperts 
pleiten dan ook voor een wettelijke 
zout- en vetreductie. Lange tijd heb
ben onder meer liberalen zich hier
tegen verzet omdat dit een paterna
listische maatregel zou betreffen. 
Burgers en ondernemingen moeten 
zelf bepalen wat ze eten en produce
ren. Zeker waar, maar is er wel sprake 
van voldoende keuzevrijheid? Als het 
overgrote deel van de voedselfabri- 
kanten een grote hoeveelheid zout 
en vet in hun producten verwerken, 
kan de vraag worden gesteld of bur
gers daadwerkelijk voldoende -  reële 
-  keuzevrijheid hebben om gezond 
te eten. Zelf zout toevoegen aan een 
product kan altijd, maar eruit halen 
is een stuk lastiger. Daarom heeft 
WD-minister van Volksgezondheid 
Edith Schippers onlangs ook aange- 
kondigd dat er een wettelijke zout- en 
vetreductie komt wanneer voedings- 
fabrikanten niet snel het zout- en vet
gehalte van hun producten aanpas
sen. Het gaat voor elke liberaal te ver 
wanneer de overheid een dieetboekje 
voor elke burger bijhoudt, maar dat 
de staat de mogelijkheid vergroot 
om gezonder te leven kan toch alleen 
maar worden toegejuicht? Iedereen 
wil toch de keuze hebben om gezond 
te leven? Als dat paternalistisch is, 
ben ik een trotse paternalist.

TEGEN PATERNALISME

AFWERENDE REFLEX - Liberalisme 
draait om vrijheid, in letterlijke en 
politiek-filosofische zin. Daarom verto
nen liberalen een afwerende reflex als 
ze worden geconfronteerd met uitin
gen van paternalisme. Ze willen niet 
dat de overheid volwassen burgers 
opvoedt zoals een vader zijn kinde
ren: met zachte dwang hun gedrag in 
goede banen leiden. Toch worden we 
doorlopend aan overheidspaternalis- 
me blootgesteld. Telkens als we (haast 
gedachteloos) een autogordel omdoen 
of een bromfietshelm opzetten, volgen 
we een voorschrift op dat is ingegeven 
door de vrees dat we zonder de arm 
der wet onvoldoende op onze veilig
heid zouden letten. Zulke voorschrif
ten zijn eigenlijk gejuridificeerde twij
fel aan ons vermogen om goed voor 
onszelf te zorgen.

Verdergaande bemoeienis
Door een proces van gewenning be
schouwen we veiligheidsriemen nau
welijks nog als paternalisme, wat 
welbeschouwd verontrustend is als 
we zien wat ons wellicht nog te wach
ten staat. De roep om verdergaande 
bemoeienis met onze leefstijl klinkt 
steeds luider, want we eten te vet, te 
veel, te zoet en te zout, en we bewegen 
te weinig. Bemoeienis met ons gedrag 
wordt vaak verdedigd met argumenten 
die op het eerste gehoor ook goed in 
liberale oren klinken: een slechte leef
stijl vormt een financiële last voor de 
maatschappij en daarom zou via pre
miedifferentiatie tenminste een deel 
van de medische kosten mogen wor
den afgewenteld op ongezond levende 
mensen. Deze redenering gaat echter 
voorbij aan het feit dat langlevende 
mensen een veel grotere kostenpost

zijn in de gezondheidszorg dan rokers 
en dikkerds, die gemiddeld zeven jaar 
korter leven. Om voor individuele ge
vallen te bepalen of leefstijl leidt tot 
vermijdbare ziektes zou ons gedrag 
nauwgezet moeten worden gemoni- 
tord, wat neerkomt op ontoelaatbare 
bemoeizucht met ons dagelijks leven. 
Het alternatief is afgaan op leefstijlin- 
dicatoren -  gewicht, bloeddruk, et ce
tera -  waarvan onduidelijk is hoeveel 
invloed we daarop hebben. Dat is een 
cruciaal bezwaar, want alleen echt 
vermijdbaar is verwijtbaar. Tevens kan 
premiedifferentiatie een stap zijn op

een hellend vlak naar steeds minder 
vrijheid. Als bewegingsarmoede tot 
verwijtbaar gedrag gerekend gaat wor
den, waarom dan niet blessures ten 
gevolge van risicovolle sporten? En als 
mensen er niet in slagen een balans te 
vinden tussen vrije tijd en werk en af
gebrand in de Ziektewet verdwijnen, is 
dat dan ook hun eigen schuld?

Een ander bedenkelijk argument voor 
paternalisme is dat ongezond gedrag 
irrationeel is: iedereen wil lang en ge
zond leven, maar niet iedereen kan de 
dagelijkse verleidingen weerstaan. Wie 
voortdurend toegeeft aan impulsen, 
slaagt er niet in zijn langetermijndoe- 
len te halen. Daarom kan de overheid 
ons met belastingen en premies de 
goede kant op sturen. Maar wat wordt 
er eigenlijk bedoeld met ‘rationeel’? 
En waarom wordt het inzicht dat men
sen zich laten beïnvloeden door hun

omgeving gevierd als een doorbraak 
in de gedragswetenschappen, terwijl 
18c-eeuwse liberalen als Adam Smith 
en David Hume daar al uitvoerig over 
schreven?

Onwil
De neiging om gedrag irrationeel te 
noemen, kan voortkomen uit onwil 
om andermans keuzes en levensinvul
ling te accepteren. Mensen die bewust 
voldoende bewegen en gevarieerd 
eten, kunnen zich niet voorstellen dat 
anderen zich willens en wetens te bui
ten gaan aan vet eten en zoetigheid.

Zulke mensen moeten wel onverant
woord bezig zijn, over onvoldoende 
informatie beschikken of niet sterk 
in hun schoenen staan. Gedrag als ir
rationeel bestempelen, getuigt dus 
van een bepaalde (elitaire) opvatting 
over het goede leven. Vroeger kon je 
niet straffeloos de sociale mores aan 
je laars lappen en tegenwoordig mag 
je de wetenschappelijke kennis over 
gezond gedrag niet terzijde schuiven. 
Liberalen moeten zich in navolging 
van John Stuart Mill daarom voortdu
rend de vraag stellen of regels tot doel 
hebben de vrijheid van burgers zonder 
aanziens des persoons te beschermen, 
of bedoeld zijn om iemand tegen zich
zelf beschermen.

B I  www.teldersstichting.nl

"We eten te vet, te  veel, te  zo e t  
en te  zout,..."

Liber is een uitgave van de VVD en 
verschijnt acht keer per jaar.
(redactiesluiting: 3 april 2012)

Realisatie: W D  algemeen secretariaat in samenwer
king m et M eere Reclamestudio en een netwerk van 
W D -corres pondenten.

Grafische vormgeving en pre-press:
M eere Reclamestudio, Den Haag

ZEKER NU

Bezoekadres:
Laan Copes van Cattenburch 52, Den Haag 
Website: w w w .w d .n l

Fotografie: Gerard Smulders (Pag 4/5), TW . van Urk/ 
Shutterstock.com, Ramond 't Hart en Roland Keja

Druk: Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep

Verspreiding: Sandd B.V., Apeldoorn

Advertenties: liber@ w d.nl 
ISSN: 1872-0862

Correspondentieadres:
Algem een secretariaat W D  
Postbus 30836, 2500 GV Den Haag 
Telefoon: (070) 361 30 61 
E-mail: liber@ w d.nl

Opzeggen: w w w .w d.nl/opzeggen

COPYRIGHTS HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR DE W D  VOORBE

HOUDEN.

DE W D  HEEFT ALLE ZORG GEGEVEN AAN HET NAKOMEN 

VAN WETTELIJKE REPRORECHTEN.

IS HET DESONDANKS ZO, DAT ER RECHTHEBBENDEN ZIJN, 

DIE NIET GETRACEERD KONDEN WORDEN OF VAN WIE DE 

CLAIM OP GEBRUIKT MATERIAAL NIET BEKEND WAS, DAN 

WORDEN ZU VERZOCHT ZICH SCHRIFTELIJK MET DE W D  IN 

VERBINDINGTE STELLEN, MET OPGAVE VAN HUN CLAIM EN 

DE UITGAVE WAAROP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

DISCLAIMER DE REDACTIONELE INHOUDVAN LIBER KOMT 

OP ZORGVULDIGE WIJZE IN SAMENWERKING METVELE PAR

TIJLEDEN EN -MEDEWERKERSTOT STAND EN GEEFT-TENZIJ 

ANDERS VERMELD -  PER DEFINITIE DE STANDPUNTBEPALING 

VAN DE W D  WEER.

Nieuw lid:

Véronlque Crfjns (30), s-Hertogenbosch

"Mijn vriend is lid van de VVD en ik heb altijd al op de W D  gestemd.Toen me werd 
gevraagd om als gezinslid ook lid te worden, heb ik dat onlangs gewoon gedaan.
Daarnaast voel ik me gewoon aangetrokken tot het liberalisme. Mijn vriend heeft in 
het afdelingsbestuur gezeten en we spreken aan tafel wel eens over politiek. Voor 
mij is het liberalisme de meest prettige en eerlijke politieke stroming. Misschien 
klinkt het wat gek, maar voor mij vormt een ander deel van de afweging mijn per
soonlijke belangen. Ik zie als huisbezitter bijvoorbeeld niet graag de hypotheekren
teaftrek snel veranderen en mochten er hervormingen op de woningmarkt nodig 
zijn, dan zal de VVD hier de beste afweging in kunnen maken. Ook belangrijk in de politiek is het immigratie
beleid. Echte politieke vluchtelingen moeten natuurlijk worden opgevangen, maar ik zie de gastvrijheid van 
Nederland liever niet als vrijbrief voor iedereen die in ons land wil gaan wonen en misbruik wil maken van 
onze gastvrijheid."
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Tw eede K am erfractie  op w erk  
bezoek in Brussef
BEÏNVLOEDEN - Een uitgebreide dele
gatie van de WD-fractie van de Tweede 
Kamer bezocht op 19 maart de de Eu
ropese Unie in Brussel. In een lange en 
drukke dag ontmoette de delegatie niet 
alleen leden van de liberale ALDE-fractie 
(ALDE staat voor Alliance of Democrats 
and Liberals in Europe) binnen het Eu
ropees Parlement, maar ook belangrijke 
ambtenaren en zelfs Herman van Rom- 
puy, voorzitter van de Europese Raad. 
“Het gaat hier natuurlijk niet om een

gezelligheidsbezoek, maar vooral om in- 
formatiedeling, zegt Anouchka van Mil
tenburg die als vice-fractievoorzitter de 
Haagse delegatie leidde. “Wij doen dit 
jaarlijks omdat het belangrijk is dat Ne
derlandse volksvertegenwoordigers goe
de contacten hebben met het Europees 
Parlement. Op deze manier kunnen we 
in een vroegtijdig stadium voorgenomen 
beslissingen van het Europees Parlement 
beïnvloeden.”

Minder overheid
De eerste ontmoeting is die met Guy 
Verhofstadt, oud-premier van België en 
huidig voorzitter van ALDE. Hij blijkt 
nog steeds een onverbloemde Europa- 
idealist te zijn als hij zijn liefde schetst 
voor een federale toekomst van Europa 
en de stappen ernaar toe vergelijkt met 
de ontstaansgeschiedenis van de Ver
enigde Staten. “Alleen daar ontstond de 
gemeenschappelijke munt, de dollar, aan 
het eind van die ontwikkeling, in 1792, 
in plaats van aan het begin zoals in Eu
ropa.” Verder gaat hij diep in op de Eu-

rocrisis waarin volgens hem tot voor kort 
teveel halve maatregelen zijn genomen in 
plaats van structurele. Niettemin denkt 
hij dat het dieptepunt van de crisis wel 
voorbij is, maar dat de instelling van een 
zogeheten Schulddelvingssfonds hierbij 
wel onontbeerlijk is om de grote schul
den van zwaarlastige landen, zoals Italië 
(“meer dan 2000 miljard”) af te bouwen. 
Mark Harbers, financieel woordvoerder 
van de WD, heeft zo zijn twijfels over dit 
systeem omdat begrotingsdiscipline wel

hieraan voQraf moet gaan. “Bovendien, 
wie zegt dat niet meer socialistische re
geringen worden gekozen, zoals straks 
in Frankrijk. Wat dan?” Anouchka van 
Miltenburg legt Verhofstadt uit dat de 
WD voor minder overheid staat, en dus 
ook minder Europese overheid. Zij vraagt 
hem daarom of de liberale fractie in Eu
ropa niet meer dezelfde positie in zou 
kunnen nemen als de WD. “Alleen al om 
ook in Nederland een beter Europees ver
haal te hebben”. Verhofstadt antwoordt 
haar dat ALDE nog steeds de enige fractie 
in Europa is die altijd met saneringsvoor
stellen komt.

Hans van Baaien geeft de Tweede Kamer
fractie inzicht in de verhoudingen bin
nen het EP en binnen de ALDE-fractie. 
Om je als volksvertegenwoordiger voor 
de Nederlandse belangen in te kunnen 
zetten, is er bijna dagelijks afstemming 
nodig met de WD-fracties in -de Eerste 
en Tweede Kamer, met de bewindslie
den en met de partij zelf, zo maakt Van 
Baaien duidelijk. Binnen de ALDE-fractie

bouwt hij aan een hecht gelijkgestemd 
netwerk van WD,de Duitse FDP, de Finse 
Centrumpartij, de Hervormingspartij uit 
Estland, de PNL uit Roemenie, Venstre uit 
Denemarken en de Zweedse liberalen. 
“De ALDE is een fractie, die een breed po
litiek spectrum omvat. In Nederland zou 
de ALDE bestaan uit D66 en GroenLinks 
aan de ene kant en de WD aan de andere 
kant”, vertelt Van Baaien. ” Via een goede 
verstandhouding met Verhofstadt en met 
bovengenoemde partners, krijgt de WD 
niettemin veel gedaan, maar dat kan al
leen op basis van een politieke uitruil, 
die je in de Tweede Kamer nauwelijks te
genkomt.” Na de volgende verkiezingen 
hoopt Van Baaien meer gelijkgestemden 
in de ALDE-fractie te krijgen.

Positiever
Van Rompuy, zeer recent benoemd voor 
een tweede mandaat als voorzitter van 
de Europese Raad, blijkt wat positiever 
te zijn gestemd over het oplossen van de 
Europese crisis: “Eind vorig jaar hebben 
we op de rand van de afgrond gestaan, 
inmiddels heerst er al een veel beter kli
maat. Dit door onder meer de aanname 
van het Griekse programma van budget
taire sanering en de actie van de Euro
pese Centrale Bank.” Als Belg kan hij het 
natuurlijk niet nalaten de Nederlandse 
delegatie te plagen door België als voor
beeld te stellen in het terugdringen van 
het begrotingstekort tot 3 procent. “Met 
België gaat het al beter.”

Van Rompuy gaat, opverzoek, ook in op 
andere issues, zoals het Meldpunt Polen 
dat tot veel boze reacties heeft geleid 
binnen het EP. Binnen de Europese Raad 
blijkt dit onderwerp niet te zijn bespro
ken, daar het hier niet om regeringsbe
leid gaat. Anders ligt dat volgens hem

met het Nederlands standpunt inzake 
lidmaatschap Schengenakkoord van Bul
garije en Roemenië. “Nederland staat 
hier alleen in haar blokkering van het 
lidmaatschap. Als 26 landen tegenover 
één staan, dan moet er na een jaar toch 
iemand gaan bewegen.”

Draagvlak
Klaas Dijkhoff, woordvoerder Europese 
Zaken, vraagt hoe hij denkt het draag
vlak te versterken voor ‘Europa’. Van 
Rompuy antwoordt hem dat onlangs een 
pakket (de zogeheten ‘Sixpack’) is door
gevoerd van zes wetgevende maatregelen 
die de hervorming van het stbiliteits- en 
groeipact op weg moeten helpen en de 
overheidstekorten in de verschillende 
Europese landen meoten verminderen.

Hiermee komt de verantwoordelijkheid 
ook meer te liggen bij de nationale par
lementen. Iets dat volgens hem goed 
uitkomt daar de bevolking nu eenmaal 
meer vertrouwen heeft in het nationale 
parlement dan het Europese. “Wel”, zo 
vindt Van Rompuy, “moeten de nationale 
politici eens ophouden met voortdurend 
Brussel te 'bashen’, in de trant van ‘we 
willen dit niet doen, maar de Europese 
Commissie legt ons dit op’.” Los van de 
daadwerkelijke situatie, is Van Rompuy 
dan ook bevreesd dat dat een eurovijan- 
dig klimaat alleen maar tot een “onom
keerbaar proces zal gaan leiden en het 
Europese project op de hellling brengt.” 
Een tegenbezoek van de Brusselse libera
len aan ‘Den Haag’ is, op verzoek van Ver
hofstadt, inmiddels in voorbereiding.

"Hoe het draagvlak te  ve rste rke n  
v o o r E u ro p a ? ”

KLAAS DIJKHOFF:

“Europa moet zich iedere dag bewijzen"
Klaas Dijkhoff is woordvoerder Europese Zaken 
bij de WD-fractie van de Tweede Kamer. En dat 
lijkt op het eerste gezicht geen eenvoudige junc
tie, want met de Europese crisis is opeens alles 
in de nationale politiek ‘Europa’ geworden.

Blijft er eigenlijk nog het nodi
ge over van het woordvoerder
schap nu zoveel andere karnen 
leden ook met Europa te maken 
hebben op hun portefeuille?
“Oh ja hoor, zie mij maar als spelverde
ler van Europese onderwerpen. Ik ben 
Europa-woordvoerder en als de porte
feuilles dicht bij elkaar komen, dan werk 
ik nauw samen met de betreffende vak- 
woordvoerder. Het is juist mijn doel dat 
elke woordvoerder beseft hoeveel Europa 
op alle dossiers speelt en vroeg ook in de 
Europese besluitvorming het WD-geluid 
laat horen.”

Nog maar 20 Jaar geleden werd 
het verdrag van Maastricht ge
tekend door de toen nog twaalf 
Europese lidstaten, iets dat de 
basis legde voor onder meer de 
komst van de euro. is de positie 
van de VVD sinds die t|Jd veran
derd inzake de Europese Unie?
“De WD is niet verschoven in wat ze van 
Europa wil. De Europese Unie is een geko
zen vorm van samenwerking die Neder
land erg veel voordelen brengt. Maar de 
EU is voor de WD geen doel op zich, zoals 
sommige andere partijen dat wel lijken 
te vinden. Voor de WD is de EU vooral 
een manier om Nederland beter te ma
ken door met andere landen aan het we

derzijds belang te werken." Na een korte 
stilte: “Ik vind het zelfs zorgwekkend hoe 
een partij als D66 bereid is om van Neder
land een provincie van Europa te maken, 
terwijl de EU toch maar weinig liberaal 
is. Als instituut is zij zelfs enorm betutte
lend geworden door de rol van met name 
socialistische en christen-democratische 
partijen. De liefde van D66 voor Europa 
is voor mij dan ook een blinde liefde die 
ik als WD’er in ieder geval nooit zal koes
teren. Het is niet de WD die is opgescho
ven, maar eerder Europa zelf. Ooit was de 
EU wel een typisch liberaal project, want 
toen ging het nog met name om de vrije 
markt en het doorbreken van protectio
nisme. De laatste jaren is de bemoeienis 
van de EU helaas sterk uitgebreid, ook op 
terreinen die veel beter op nationaal ni
veau kunnen worden geregeld.”

Je spreekt over een verande
rende rol van de EU. Hoe ver
klaar je dit? De socialistische en 
christen-democratische partijen 
waren er ook al bij de oprichting 
van de toenmalige EEG.
“We zijn met het ‘Huis van Europa’ ooit 

begonnen met een huis van zes kamers 
en die deelden we met mensen die ons 
zeer bekend waren. We wonen nu echter 
in een huis van 27 kamers met allerlei 
aanbouwtjes, en ook nog met een fami
lie die niet altijd als de onze aanvoelt en 
meer en meer ook onze kamer binnen
wandelt. En met de huidige Eurocrisis 
kunnen we stellen dat ook het riool is 
opengebroken. Ik snap daarom wel dat 
onze bevolking zich nu ineens afvraagt

wie in huis het behang eigenlijk heeft 
uitgekozen, waarom ze eigenlijk nooit 
iets is gevraagd.
Dat ik dat begrijp, betekent niet dat we 
daarin moeten meegaan. We moeten af 
van de kreet dat ‘ze’ alles in Brussel be
palen, want dat is echt onzin. We zijn er, 
ook als Nederlands parlement, zelf bij 
en laten het soms gebeuren. Er komen 
geen regels 'van Brussel’, ze komen hoog
uit ‘via Brussel’. Onderweg is het altijd 
langsgekomen in de Raad van ministers 
en hebben we als nationaal parlement 
de bevoegdheid onze mening te uiten en 
met andere nationale parlementen ver
anderingen af te dwingen of de zaak een 
halt toe te roepen.”

Ik heb het Idee dat sinds de 
laatste Partijraad Europa, eind 
vorig Jaar, er nauwelijks meer 
een vleugel Is van eurocrltlcl en 
euro- Idealisten. Beide vleugels 
lijken door de Europese crisis te 
zijn samengevallen.
“Ik vind een debat tussen eurofielen en 
eurofoben een zinloos debat. Europa is 
gewoon een feit. Wil er iemand binnen 
de WD van de EU af? Nee. Gelooft er 
iemand nog dat al het goeds uit Brussel 
komt? Nee, dat ook niet.”

Dezelfde crisis levert de EU niet 
altijd een positief Imago op.
“We hebben inderdaad momenteel een 
flinke crisis, en daar word je nooit popu
lairder van. Europa moet zich elke dag 
bewijzen. De reden voor dat heersende 
negatief beeld is zeker niet altijd terecht.

Als Nederland en Europa iets samen be
sluiten, en de uitkomsten zijn niet pret
tig, dan krijgt ‘Brussel’ de schuld. Komt 
Nederland samen met Europa tot een 
besluit dat wel prettig valt, dan is het op
eens een zogenaamd Nederlandse idee. 
En dat gaat dan in 27 landen zo. Dat lijkt 
op korte termijn misschien handig, maar 
je creeert op langere termijn als politiek 
een groot probleem. Als je de oorlogsge
schiedenis in ogenschouw neemt, is de 
Europese samenwerking heel logisch. 
Maar elk jaar neemt helaas het aantal 
mensen af dat zich dit echt zelf weet te 
herinneren. Als ik nu voor een klas sta en 
over de EU praat, dan weten de scholie
ren vaak niet eens meer dat we vroeger 
geld moesten wisselen als we op vakantie 
gingen. Of dat ze ooit voor de grens met 
België moesten wachten. Dat verschil is 
groot, verworvenheden worden snel van
zelfsprekend en overtuigen minder.”

is die ene Europese markt Inmid
dels voltooid?
“Kissinger, de voormalige Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken, riep 
ooit dat hij geen telefoonummer heeft 
als hij Europa wilt bellen. Vandaag de 
dag ontdekken bedrijven als Spotify, 
Google, Netflix en Apple dat Europa ook 
niet één email adres heeft. Om de Eu
ropese markt te betreden moeten ze 27 
verschillende markten betreden met alle 
gedoe en kosten van dien. Dat betekent 
dat ze zich eerst op andere grote mark
ten richten en Europa achteraan hangt. 
Dat is ook slecht voor onze jonge crea
tieve ondernemers die met diensten en

?

apps op vernieuwingen willen inspelen. 
Gelukkig werkt onze Euro-commissaris 
Neelie Kroes hard om de digitale markt 
verder te openen, maar sommige landen 
willen niet vooruit. Dat zie je ook bij het 
fenomeen van de beschermde beroepen: 
er zijn er meer dan 4500 binnen de EU. 
Dat je het beroep van hersenchirurg 
beschermt, snap ik. Ik vind het wel een 
prettig idee dat iemand gekwalificeerd 
is als hij of zij voornemens is om mijn 
hersenpan te lichten. Maar waarom een 
marmerbewerker een beschermd beroep 
moet zijn in België of een accupuncturist 
op Malta, dat snap ik echt niet. Ik hoop 
daarom echt dat de crisis een stimulans 
wordt voor stappen vooruit op de vrije in
terne markt, vooral op de digtale markt 
en in de dienstensector.”

> t u
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vernieuwde Haya Online gelanceerd
VIDEO'S - De Haya van Somerenstich- 
ting, belast met opleidingen en trainin
gen binnen de WD, heeft op 2 maart het 
vernieuwde Haya Online gelanceerd. Dit 
gebeurde tijdens de Nieuwe Ledendag 
in het Tweede Kamergebouw.

Nieuw elan
Waarom een nieuwe site? “Anderhalf 
jaar geleden werd de WD de grootste 
partij, kregen we een liberale premier 
en ontstond er veel nieuw elan binnen 
de WD. De oude Haya Online paste hier 
eigenlijk niet meer bij”, zo legt Marian- 
ne Schuurmans uit, die binnen het WD- 
Hoofdbestuur belast is met opleidingen. 
“De nieuwe filmpjes die hier op staan, 
passen niet alleen beter bij de huidige

zoekcijfers gaven duidelijk aan dat het 
daarom niet storm liep.”

Kort en bondig
Om de aanwezige kennis in de video’s 
‘up to date’ te krijgen, werkten Van 
Staalduinen en Graciela Duran (mede
werkster Haya bij de WD) aan een vorm 
waarin elk onderwerp kort en bondig 
zou worden besproken door een pro
minente WD’er. Van Staalduinen: “We 
begonnen met films over de 5 kernwaar
den van de WD, ofwel: vrijheid, ver
antwoordelijkheid, verdraagzaamheid, 
sociale rechtsvaardigheid en gelijkwaar
digheid. Zo vroegen we bijvoorbeeld 
Henk Kamp als minister van Sociale 
Zaken om zich uit te spreken over het

"Elk onderw erp.w ordt besproken  
door een prom inente W D ’er.”
WD, maar ook bij de wijze van opleiden 
waar de Haya van Somerenstichting 
voor staat.”
Jan Paul van Staalduinen is niet alleen 
trainer bij ‘de Haya’, maar als lid van de 
Haya-stuurgroep ook één van de men
sen die zich boog over de inhoud van 
de nieuwe Haya Online. “Er stonden op 
de oude versie goede educatieve films, 
maar die duurden soms wel 20 minu
ten. Die kan je niet even snel bekijken; 
daar moet je echt voor gaan zitten. Be

belang van het onderwerp sociale recht
vaardigheid.”
Maar niet alleen Kamp, ook Benk Kort
hals, de Kamerleden Betty de Boer, Ad 
van der Steur, en zelfs premier Mark 
Rutte, trokken tijd uit om deel te nemen 
aan één van de 10 videofilmpjes. Een 
aantal dat zich de komende maanden 
nog verder zal uitbreiden.

Naast deze filmpjes staan op de site do
cumenten die bezoekers kunnen down

loaden als naslagwerk - om meer over 
dit onderwerp te leren, zouden ze dit 
willen.

voorbereiding en inspiratie
Van Staalduinen maakt duidelijk dat 
deze filmpjes niet zijn bedoeld om de 
Haya-trainingen ooit te vervangen. “Een 
Haya-training is namelijk meer dan le
ren. Er komt ook een sociale component

om de hoek kijken, met onder meer net
werken. Zie de filmpjes en documenta
tie daarom maar als voorbereiding op 
de WD-trainingen, als naslagwerk, en 
als filosofische inspiratie om meer te 
willen leren tijdens de opleidingen en 
trainingen.”

“Ik hoop dat veel mensen die filmpjes 
gaan zien”, voegt Schuurmans toe. “Ik

geloof sterk in visualiseren en ik denk 
daarom dat die filmpjes door iedereen 
als zeer verfrissend worden ervaren. 
Duidelijk WD 2.0”, zegt ze lachend. 
Haya Online is te zien via MijnWD.

fe l www.vvd.net
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VOOR HET EERST GEHOUDEN:

Het Liberale Kompas geeft richting aan eerste Fractievoorzittersdag
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DE KIEZER -  Halverwege de rit is het 
voor de fractievoorzitters tijd om kri
tisch te kijken naar het presteren van de 
fracties en een koers ui te zetten naar de 
tweede helft van hun fractieperiode, on
geacht of de WD deel uitmaakt van een 
gemeenteraad of in een gemeente juist 
oppositie voert. In totaal 150 fractievoor
zitters zijn op 17 maart naar Soesterberg 
om die reden naar de Fractievoorzitters
dag gereisd om zowel naar verschillende 
sprekers te luisteren, zoals Stef Blok en 
minister Henk Kamp, als om te partici
peren in diverse workshops waarin sterk 
de verbinding worden gelegd tussen de 
nationale politiek en de gemeentelijke. 
In 2014 zijn al de volgende gemeentelijke 
verkieizngen en hiervoor moeten na
tuurlijk al snel geschikte mensen worden 
gevonden die ook tijdig noodzakelijke 
opleidingen binnen de WD dienen te 
volgen.

Stef Blok, Fractievoorzitter van de WD in 
de Tweede Kamer, en de Marco van Kal- 
leveen, trainer binnen de WD, leggen 
de aanwezigen het zogeheten liberaal 
Kompas uit dat de komende tijd zoveel 
mogelijk richting moet geven aan hun 
politieke en bestuurlijke werkzaamhe
den. Fractievoorzitters hebben het druk 
en krijgen daarom een helicopterview 
van de zaken die de kiezer daadwerkelijk 
van belang vindt. Mensen die voor de 
WD hebben gekozen, herkennen de WD 
vooral aan financiële degelijkheid en vei
ligheid. Ter verduidelijking projecteren 
Blok en Van Kalleveen op het witte doek 
een matrix van vier quadranten met elk 
verschillende voorbeelden van onderwer
pen die meer of minder aandacht behoe
ven om de kiezer altijd een helder beeld

te geven van de WD. Ofwel het Liberale 
Kompas .Ook wordt het belang van ffa- 
ming uitgelegd waarin alle onderwerpen 
op een WD-herkenbare manier voor het 
voetlicht worden gebracht.

Doorpakken
Hoe belangrijk framing is, wordt ook uit
gelegd in één van de volgende workshops 
waarin Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff 
en Pieter Meulman, eveneens trainer bin

nen de WD, de fractievoorzitters op het 
hart drukken nooit in het frame van een 
ander te stappen. WD-fractievoorzitters 
kunnen in hun communicatie naar de 
kiezer toe bijvoorbeeld geen ‘Henk en

Ingrid’ gaan bezigen daar deze framing 
van een andere partij is. Wat fractievoor
zitters vooral wel moeten doen, is ‘door
pakken’ om opnieuw de grootste partij te 
worden in de gemeenteraad. Tweede Ka
merlid Mark Harbers en Sander Dekker, 
wethouder in Den Haag, diepen hierbij 
het onderwerp Liberaal Kompas verder 
uit aan de hand van de drie belangrijk
ste onderwerpen die spelen bij elk van de 
gemeenten van de aanwezigen. Hoe gaan 
ze om met verkiezingsbeloften? Welke 
punten zijn al gerealiseerd, of moeten 
nog worden gerealiseerd? Barbara Visser, 
wethouder in Zaanstad, en Maarten van 
de Donk, fractievoorzitter in Rotterdam, 
gaan in een andere workshop weer in 
op de gevolgen van decentralisatie van 
overheidstaken en vragen de aanwezigen 
elkaar van tips te voorzien in ‘slimme op
lossingen’ voor onder meer de opgelegde 
bezuinigingen. Binnen kortste keren 
raakt de flip-over vol met geeltjes waarop 
de aanwezigen deze tips, in combinatie 
met hun emailadressen, hebben geplakt. 
Voorlopig bestaan genoeg goede ideeën 
binnen de lokale WD-ffacties.

Aan het eind van de dag refereert Sander 
Dekker aan het belangrijke project 'De 
Lat Ligt Hoger’ om nieuwe WD-raadsle- 
den klaar te stomen voor de gemeente
raadsverkiezingen. De WD wil het aantal 
raadsleden weliswaar reduceren, maar 
heeft wel behoefte aan veel kwaliteit om 
opnieuw de grootste partij te worden in 
2014 zodat ook lokaal de plannen van 
dit kabinet goed kunnen worden doorge
voerd. De fractievoorzitters hebben bin
nen hun gemeente hierin een belangrij
ke motiverende rol, zo wordt meermalen 
duidelijk gemaakt.

f i f
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C h r is t o p h e  v a n  d e r  M aat

“De overheid kan wel wat 
ondernemerschap gebruiken”
Christophe van der Maat (31) heeft recent de felbegeerde tite l 'Jonge Ambtenaar van 

het Jaar 2012' binnengesleept. Met zijn ideeën over de 'Zelfstandige Publieke Professio

nal' (ZPP), gooit hij hoge ogen binnen de overheid. Van der Maat is daarnaast een recht

geaarde VVD'er: zo staat hij voor een compacte overheid en voor een ondernemend 

ambtenarenkorps...Hoewel,... ambtenaren? "Zeg maar publieke ondernemers", zo maakt 

Van der Maat duidelijk.

Tekst: Roland Keja 
Foto’s: Gerard Smulders

Een VVD'er die gekozen wordt 
tot Jonge Ambtenaar van het 
Jaar. Het moet niet gekker 
worden.
“Ja, lachen toch?! Op zich is dat natuur
lijk niet strijdig met elkaar, want libera
len zijn niet tegen een overheid, maar 
willen die wel graag klein, betaalbaar 
en effectief zien. Dat past goed in deze 
tijd en sluit aan bij het belangrijkste 
thema waar ik mee bezig ben binnen 
de overheid: samenwerking.”

Sinds Je uitverkiezing tot Jonge 
Ambtenaar 2012 sta Je aardig 
In het middelpunt... Hoe ben Je 
In deze race terechtgekomen?
“Ik werd voorgedragen door mijn colle
ga’s van zowel de gemeente Dordrecht 
en de Drechtsteden als door mijn ZPP- 
opdrachtgever, de Provincie Noord-Bra- 
bant. Uit alle nominaties zijn tien men
sen geselecteerd voor een assessment. 
Daarvan zijn er vier doorgegaan naar de 
finaleavond. Grappig was dat juist mijn 
Haya-trainingen binnen de WD erg van 
pas zijn gekomen tijdens de finale. Een 
ambtenaar wordt normaliter niet dage
lijks gevraagd op een podium met volle 
zaal te ‘pitchen’, debatteren, speechen 
en in de huid te kruipen van een minis

ter die vervolgens een persconferentie 
verzorgt tijdens een bedachte crisissi
tuatie. Veel had ik al eerder geoefend 
tijdens de topkadertraining een paar 
jaar geleden! Ook inhoudelijk wist ik 
mij met een pleidooi voor meer onder
nemerschap binnen de overheid te on
derscheiden. Dit door mijn kijk te geven 
op Nederland als ‘De Netwerkstad’ van 
de wereld. In de voorbereiding naar de 
finaleavond heb ik zelfs de oneliners 
uit de laatste WD-campagne bij gepakt. 
WD’ers in de zaal hebben ongetwijfeld 
opgekeken toen ze mij hoorde spee
chen met de slogan ‘De overheid kan 
wel wat ondernemerschap gebruiken’. 
Daarnaast heb ik die avond dankbaar 
gebruik gemaakt van een speech van 
Mark Rutte die hij tijdens het laatste 
partijcongres uit sprak. ‘We leven in één 
van de gelukkigste, slimste, creatiefste 
en welvarendste landen ter wereld’, zei 
Mark Rutte toen. Ik heb die zin aange
vuld met de opmerking dat Nederland 
ook een fantastisch land is om voor te 
werken, maar dat er wel nieuwe manie
ren nodig zijn om dat te doen.”

Een ambtenaar moet vooral 
politiek neutraal zijn. Eigenlijk 
grappig dat Je Jonge Ambte

naar van het Jaar wordt, mede 
misschien door een wat poli
tieke Insteek.
“Politiek neutraal zijn, is gewoon een 
kwestie van professionaliteit. Ongeacht 
wie wethouder of minister is, mijn ad
vies aan hem of haar zal niet anders 
zijn.” Na enig nadenken: “Goed, enig 
kleur zal er misschien wel inzitten, 
want je wordt toch gevraagd vanwege 
je eigen ideeën en initiatieven. Het is, 
zo geef ik toe, natuurlijk ook geen toe
val dat ik VVD’er ben, en tegelijkertijd 
streef naar meer ondernemerschap en 
professionaliteit binnen de huidige 
overheid. Mijn WD-activiteiten zijn niet 
zo van belang voor mijn werkzaamhe
den. Het is eerder andersom; ik zet mijn 
expertise graag in voor de partij. ”

Wat doe Je zoal binnen de 
partij?
" Ik ben de vice-voorzitter van de Kamer
centrale Brabant, al zeg ik liever WD 
Brabant. Ook ben ik nu actief voor de 
partijcommissie Binnenlandse Zaken en 
ondersteun ik de werkgroep ‘Bestuur
lijke herinrichting’ van de Bestuurders- 
vereniging van de WD. Daarnaast ben 
ik kandidaat Tweede Kamerlid, op een 
onverkiesbare plaats, maar erg mooi

om de laatste verkiezingen van dichtbij 
te hebben mogen meemaken. “

Tijdens Je winnende speech po
neerde Je de stelling ‘de over
heid kan wel wat Individueel 
ondernemerschap gebruiken', 
wat sta Je eigenlijk voor in de 
publieke sector?
“We zijn aan onze liberale voorgangers 
verplicht om een herinrichting van het 
openbaar bestuur te agenderen. Dat be
tekent overigens niet simpelweg herin
delen en opschalen, dat is echt te mak
kelijk gedacht. Nee, ik zie Nederland in 
de toekomst als een netwerkstad op het 
wereldtoneel. We moeten daarom toe 
naar een netwerkdemocratie waarbij we 
met meer snelheid door de bevolking

als ZPP’er en mijn ervaringen zijn tot 
nu toe zeer positief. Fantastisch ook 
om te zien dat meer mensen in het ZPP- 
concept hun ideale baan bij de overheid 
zien. De reacties zijn erg positief, zowel 
van ambtenaren als van organisaties 
die ZPP mogelijk willen maken voor 
hun medewerkers.”

Kan naar Jouw mening Iedere 
ambtenaar In de beoogde rol 
van professional stappen? wat 
bijvoorbeeld bU meer laagge
schoolde ambtenaren?
“Goede vraag. Ik denk dat niet iedere 
ambtenaar gemaakt is voor het onder
nemerschap en ook geen financieel ri
sico wil dragen. Dat hoeft ook niet, de 
doelgroep die geïnteresseerd is in ZPP,

"Ook d e  b e la s t in g b e ta le r  
h e e ft  d a a r v o o rd e e l v a n ”
gedragen besluiten kunnen nemen. 
Vervolgens hebben we meer onderne
merschap binnen de overheid nodig om 
die besluiten uit te voeren. Om hierop 
in te spelen, heb ik het concept van 
de ‘Zelfstandige Publieke Professional’ 
(ZPP’er) bedacht. Via deze werkvorm 
kunnen ambtenaren als ‘publiek onder
nemer’ vanuit hun persoonlijke drijfve
ren voor de BV Nederland werken. Hoe? 
Door op projectbasis voor meerdere 
besturen tegelijk te werken. Rondt zo’n 
publieke ondernemer een overheids
project af, dan dingt hij weer mee voor 
deelname aan een nieuw project. Dat 
impliceert inderdaad enig risico, maar 
aan de andere kant ben je dan wel in 
staat om binnen de BV Nederland volle
dig zelfstandig je eigen loopbaan vorm 
te geven. Ook de belastingbetaler heeft 
daar voordeel van, want, de overheid 
slaagt er met deze nieuwe werkvorm 
in om kennis beter te delen, en goedé ' 
medewerkers tegen een eerlijke prijs te 
behouden voor de publieke sector.”

welke status hebben deze 
ZPP'ers dan? Ambtenaar of on
dernemer?
“Beide! Zoals gezegd neemt de ZPP’er 
voor een deel financieel risico. Als 
ZPP’er vul je de ruimte tussen de markt 
en de overheid in. Je werkt vanuit de 
drijfveren van het individueel onderne

is misschien niet heel groot, maar wel 
heel belangrijk. We moeten er voor zor
gen dat we juist de 'publieke onderne
mers’ voor de overheid weten te behou
den. Dan gaat het wat mij betreft echt 
niet alleen om de hoger opgeleiden. 
Ook een goede secretaresse kan een pu
blieke professional zijn. De vraag is: wil 
je vanuit ondernemerschap voor de BV 
Nederland werken?”

in dc verkiezing tot Jonge 
Ambtenaar van het Jaar word 
Je geroemd om Je ‘sterke visie 
die Is gekoppeld aan eigen Ini
tiatief, Innovatie en overtui
gingskracht.' wat ga Je doen 
om deze visie te realiseren?
“ZPP is inmiddels ook een onderdeel ge
worden van de proeftuin 'vernieuwende 
arbeidsrelaties’ van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Samen met BZK 
gaan we de houdbaarheid van ZPP on
derzoeken en organisaties en professio
nals uitdagen om met ZPP aan de slag 
te gaan. Als jong ambtenaar van het 
jaar’ ga ik dit jaar ook het verhaal van 
Nederland als netwerkstad in de wereld 
uitwerken. Dat is een verhaal over de 
manier waarop we onze democratie, 
ambtelijke aansturing en uitvoering 
organiseren wanneer we Nederland als 
een netwerkstad in de wereld zouden 
zien. Het resultaat is ongetwijfeld een

merschap, maar committeert je aan het 
normenkader van de overheid als het 
gaat om bijvoorbeeld het tarief of de in
tegriteit. Iets dat dus geldt voor iedere 
ambtenaar.”

BIJ Jou Is duldelUk sprake van 
‘practlce what you preach'. Je 
werkt drie dagen per week als 
senior adviseur strategie en Be
leid bU de gemeente Dordrecht 
en Drechtsteden en Je bent de 
andere twee dagen werkzaam 
bU respectievelijk Provincie 
Noord-Brabant en het Ministe
rie van Binnenlandse Zaken.
“Ik beken dat ZPP het ontwerp is van 
mijn ideale baan”, zegt hij glimlachend. 
“Ik ben inmiddels al een halfjaar actief

kleine, meer compacte en een beter 
functionerende overheid. Dat is nodig 
om Nederland een welvarende plek op 
aarde te houden, maar daar horen jul
lie volgend jaar meer over!”

voordracht lid Hoofdbestuur
Enkele weken na d it interview  
werd bekend dat het Hoofdbestuur 
Christophe van der Maat heeft voor
gedragen als kandidaat voor de 
functie HB-lid Ledenwerving.

E O  Meer inform atie over de 'Zelf
standige Publieke Professional’? 
www.denetwerkstad.nl
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Europese
s tru c tu u rp o litiek

Polen-meldpunt strijdig met 
Nederlandse belangen

STRUCTUURHULP * Veel wordt
er dezer dagen gepraat over de terech
te noodzaak de tering naar de nering 
te zetten, en dat betekent overal in de 
EU bezuinigen.
In de Europese Unie zijn de bespre
kingen over de nieuwe meerjarenbe
groting voor de periode na 2013 in 
volle gang. Concrete resultaten zul
len er op korte termijn niet worden 
geboekt. De Franse presidentsver
kiezingen liggen in het verschiet en

eerder dan in juni, juli worden geen 
concrete voorstellen van de lidstaten 
verwacht.

Blauwe borden
Het belangrijkste onderdeel van de 
Europese begroting is de Europese 
structuurhulp. Overal in de Europe
se Unie kunnen de bekende blauwe 
borden worden gezien, die aangeven 
datjeen weg, een brug, een spoorlijn

en wat dan ook met Europese steun 
zijn gerealiseerd. Vooral in de arme 
regio’s in arme lidstaten van de unie 
kan deze steun leiden tot economi
sche groei, wat in mindere mate geldt 
voor arme regio 's in rijke landen. On
der andere de Nederlandse regering 
argumenteert als sinds jaren dat de 
steun vanuit Europa niet nodig is en 
dat de rijke landen hetzelfde, waar
schijnlijk beter kunnen doen, via hun 
eigen begroting. Deze mening wordt 
niet gedeeld door het Europees Parle
ment en doorgaans ook niet door vele 
provinciebestuurders, ook van VVD- 
huize, uit Nederland. Zoals het er nu 
naar uitziet is het ook onwaarschijn

lijk dat er in de Europese Raad een 
meerderheid is voor het standpunt 
geen structuurhulp meer te verlenen 
aan de rijkere landen van de unie.

Toch zal het nodig zijn om ook dit 
begrotingsonderdeel kritisch te be
kijken opdat door bezuinigingen een 
beter gebruik van de gelden mogelijk 
zullen zijn. Deze mogelijkheden zijn 
er wel degelijk.

Voor rekening
Behalve voor de armste EU-lidstaten, 
is de financieringsregel doorgaans 
dat van de kosten van een project 
de EU 50 procent voor zijn rekening 
neemt en het betrokken land de an
dere 50 procent. Dit zou kunen wor
den veranderd. Rijkere regio’s zouden 
een groter aandeel zelf kunnen finan
cieren. Veel wordt ook gesproken over 
nieuwe financieringsmogelijkheden.

Nu is het meestal zo dat de EU recht
streeks meebetaalt aan projecten. De
zelfde gelden op een begrotingslijn 
zouden ook kunnen worden gebruikt 
als garantie voor een lening of als een 
rentesubsidie. Op deze manier kan de 
impact van de structuurfondsen aan
zienlijk worden vergroot.

@ 1 jan. mulder@europarl. europa, eu

DUBBEL NEE - In de afgelopen weken 
stond Nederland in de Europese schijn
werpers. Steen des aanstoots was het PW- 
meldpunt voor Midden-en Oost-Europe- 
anen. Tijdens het plenaire EP-debat in 
Straatsburg, buitelden de voorzitters van

de politieke groepen in het Europees Par
lement over elkaar heen in hun morele 
verontwaardiging. Zij ventileerden hun 
ongenoegen in een resolutie, waarin de 
Nederlandse regering wordt opgeroepen 
om het PW-meldpunt te veroordelen en 
juridische stappen te ondernemen om de 
website te verbieden. En passant kraakte 
het Europees Parlement het gedoogak- 
koord en het Nederlandse Europabeleid, 
onder meer ten aanzien van Schengen en 
het vrij verkeer van werknemers.

Stigmatiserend
WD-delegatieleider in het Europees Par
lement Hans van Baaien reageerde met 
een ‘dubbel nee’. Nee tegen de stigmati
serende en polariserende PW-website, 
waarmee een zeer negatief signaal wordt 
afgegeven aan welwillende werknemers 
uit Midden- en Oost-Europa. Een website 
die het internationale aanzien van Ne
derland schade berokkent. Problemen 
met Midden- en Oost Europese werk
nemers moeten worden onderkend en 
aangepakt, maar deze website draagt op 
geen enkele manier bij aan het oplossen 
van overlast.

Gekapitteld
De WD heeft echter ook een ferm nee 
uitgesproken tegen de EP-resolutie, waar
in elke proportie uit het oog is verloren 
en de Nederlandse regering op een on
aanvaardbare manier wordt gekapitteld. 
Het is niet aan het Europees Parlement 
om de Nederlandse regering tot de orde 
te roepen omwille van een website, waar 
zij part noch deel aan heeft. De vergelij
king met de kritiek op Hongarije gaat 
geheel mank. Hier betrof het Hongaarse 
wetgeving die strijdig was met de Euro
pese verdragen. Dat is hier geenszins aan 
de orde. Het Europees Parlement heeft in 
deze resolutie al zijn morele onvrede over 
Nederland bijeen gesprokkeld. Daarmee 
is het ook een resolutie van onvermogen. 
De Nederlandse regering dient over haar 
beleid verantwoording af te leggen aan 
de Staten-Generaal, en niet aan het Euro
pees Parlement. Bovendien is het al dan 
niet verbieden van websites aan de natio
nale rechter, en niet aan de regering.

Korting
De Nederlandse (handels-) belangen in Eu
ropa zijn groot. Hiernaast willen we een 
korting van ten minste 1 miljard euro be
dingen op onze eigen bijdrage aan Brus
sel. Tevens willen we 100 miljard euro 
besparen op de meerjarenbegroting voor 
de periode 2014-2020. Daarnaast is Neder
land tegen een voortijdige toetreding van 
Roemenië en Bulgarije tot de Schengen- 
zone, omdat deze landen geen effectieve 
controle van de buitengrenzen kunnen 
garanderen. Voorts willen we dat werk
nemers uit Midden- en Oost-Europa eerst

langere tijd sociale rechten opbouwen 
in Nederland, alvorens zij een uitkering 
kunnen aanvragen. Daarnaast willen we 
voorkomen dat nieuwe solvabiliteitsei- 
sen het Nederlanse pensioenstelsel, dat 
tot de beste systemen ter wereld behoort,

wordt geschaad. Tevens wil Nederland 
een aanscherping van de regels voor im
migratie en asiel. Deze Nederlandse inzet 
wordt ook ten volle door de WD in het 
Europees Parlement onderschreven.

Zaken doen
Om de ambitieuze Nederlandse agenda 
te verwezenlijken, hebben we steun no
dig in Europa. We dienen wisselende co
alities te smeden met gelijkgezinde lan
den. Voor een sobere meerjarenbegroting 
zullen we intensief met Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk moeten optrekken, 
terwijl Frankrijk een bondgenoot is inza
ke Schengen, immigratie en asiel. In dit 
precaire onderhandelingsspel heeft Ne
derland ook de lidstaten en de Europar
lementariërs uit Midden- en Oost-Europa 
nodig om effectief zaken te doen.

De WD heeft sinds de val van de Muur 
een hecht netwerk van Oost-Europese 
partners opgebouwd. De WD bekleedt 
thans het voorzitterschap van de Liberale 
Internationale en vervult een sleutelrol 
in de Alde-fractie. Bovendien heeft pre
mier Mark Rutte sinds zijn aantreden ge
zag opgebouwd in de Europese Raad.

Contraproductief
Een denigrerende en stigmatiserende 
PW-website werkt derhalve op twee 
manieren contraproductief. Zij onder
graaft de Nederlandse positie in Brussel 
en maakt potentiële bondgenoten uit 
andere lidstaten wantrouwend. Boven
dien draagt de website in eigen land op 
geen enkele manier bij aan de oplossing 
van problemen met betrekking tot Mid
den- en Oost Europese werknemers. Het 
grievende initiatief van de PW heeft 
Nederland in problemen gebracht. Tege
lijkertijd is de morele ophef in het Euro
pees Parlement misplaatst en schadelijk 
voor de positie van de Europese instel
lingen in Nederland. De WD in het Eu
ropees Parlement zegt daarom twee keer 
nee! Nee tegen de website. Nee tegen de 
EP-resolutie.

hans. vanbaalen@europarl.europa.eu

'De PW-website: een negatief signaal afgegeven aan welwillende werknemers u it Oost-Europa'

'Overal in de Europese Unie kunnen de bekende blauwe borden worden gezien"

"Van d e  k o s te n  n e e m t d e  e u  
50 p r o c e n t  v o o r  z ijn  re k e n in g "

"De s te e n  d e s  a a n s to o ts  w as  
h e t P W -m e ld p u n t .. .”

J jI r
Europa

Hans van Baalan

Buitenlandse zaken, 
veiligheids- en Defensiebeleid, 

industrie en Energie

Jan Muldar

Burgerlijke vrijheden, 
Justitie en Binnenlandse 

zaken, Begrotingscommissie 

en Begrotingscontrole

Tolna Mandart
interne Markt, 
Juridische zaken

De Alliantie van
LIBERALENen
DEMOCRATEN
voor Europa
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Eric Wiebes
Erlc wiebes (48 jaar) is sinds 2010 wethouder Verkeer en Vervoer 

bij de gemeente Amsterdam en is daarmee verantwoordelijk voor 

lokale hoofdpijndossiers als de Noord-Zuidlijn en het taxivervoer.

Voor de wekker wakker geworden. Een 
nieuwe dag als wethouder van Amster
dam. Als ik ’s nachts een ingeving, een 
oplossing of een plan heb, schrijf ik dat 
op een kladje of een oude enveloppe. De 
oogst van vandaag valt wat tegen, ik heb 
wel eens leukere ideeën naast mijn bed 
aangetroffen. Tijdens het ontbijt lees ik 
het FD, terwijl ik ook met een half oor 
naar BNR probeer te luisteren.

n  o  ■ n  n  u u . u u

Hopla, op de fiets naar de Stopera. Dé Am
sterdamse manier van reizen. Wethouder 
zijn in Amsterdam is één groot feest. Mijn 
portefeuille is een bak met problemen 
en allerlei dossiers die smeken om her
vorming. Van de Noord-Zuidlijn tot de 
renovatie van de metro, het problemati
sche ICT-dossier en het weerbarstige par
keerbeleid. De basis op orde brengen is 
de rode lijn in het werk. Sommige delen 
van de gemeentelijke organisatie mogen 
er inmiddels zijn, elders is nog een vage 
geur van politieke compromissen waar
neembaar. 'Meer effect per belastingeuro’ 
is mijn recept, de Amsterdamse variant 
van een kleine, hoogwaardige overheid.

i n  • n  n  l ü . u  u

ik schuif aan bij een vergadering van 
de Raadscommissie Bouwen, Wonen en 
Klimaat, waar wordt gesproken over de 
ontwikkeling van de Zuidas en het Zui- 
dasdok. De infrastructuur zal hier gro
tendeels onder de grond komen te liggen, 
waardoor het gebied zich nog meer kan 
ontwikkelen als A-locatie.

c3  • n  n
L . U U

Voordat ik in de dienstauto stap, bespreek 
ik met enkele medewerkers de plannen 
om de bereikbaarheid van Amsterdam 
te verbeteren. Door bijvoorbeeld kritisch 
te kijken naar hoe we het Amsterdamse 
openbaar vervoer (OV) zo kunnen inrich
ten, waardoor we het toenemend aantal 
reizigers kunnen vervoeren met minder 
geld. Ook hier: meer doen met minder 
geld. Daarnaast willen wij in Amsterdam 
de stad beter bereikbaar maken voor de 
auto, fiets en OV. Dat betekent keuzes ma
ken, maar doorstroming, bereikbaarheid, 
overlast beperken en economische groei 
staan voorop.

1 D-Dn 
< J .  J U

Onder het motto 'Wij de data, u de apps’ 
gaat de Dienst Infrastructuur, Verkeer en 
Vervoer van Amsterdam alle beschikbare 
en nuttige data delen met de inwoners 
van Amsterdam. Bijvoorbeeld beschik
bare parkeerplaatsen voor de auto of de 
huisvuil ophaaldagen. Vandaag open ik 
het Open Data Café. Tijdens deze mid
dag gaan experts met de genodigden in 
discussie over de mogelijkheden om data 
beschikbaar en open te stellen door mid
del van bijvoorbeeld apps voor op de te
lefoon. Een goede ontwikkeling in mijn 
ogen waarbij de creativiteit van de markt 
optimaal wordt benut door middel van 
het organiseren van wedstrijden voor het 
ontwikkelen van apps.

«u  ■ n  n  
« i . u u

Na de opening van het Open Data Café 
stap ik in de auto op weg naar Den Haag 
voor een gesprek met minister Schultz 
van Haegen. Het gesprek zal gaan over de 
aanbesteding van het openbaar vervoer 
in Amsterdam. Wij staan voor de taak het 
OV te laten groeien, terwijl het budget 
afheemt. Omdat dit de regio Amsterdam 
aangaat, rijdt wethouder Michel Bezuijen

van de gemeente Haarlemmermeer met 
mij mee. Wij kunnen uitstekend met el
kaar werken. In alle eerlijkheid, soms lig
gen we samen slap van de lach. Dit beroep 
levert ook allerlei komische momenten 
op.

i r  • n  n  
< D . u u

Tijdens het gesprek met de minister be
spreken wij de stand van zaken van de 
aanbesteding OV in Amsterdam. De dis
cussie richt zich nu vooral op wanneer de 
aanbesteding moet zijn afgerond.

i p  • n  n«O.uu

Bij mijn terugkomst in Amsterdam ga 
ik meteen door naar een bijeenkomst 
voor de bewoners en ondernemers langs 
de Noord-Zuidlijn. Deze bijeenkomsten 
worden regelmatig georganiseerd. Het is 
goed om te zien welke positieve ontwik
keling dit project de laatste jaren heeft 
doorgemaakt. Tijdens deze bijeenkomst

spreek ik veel ondernemers en bewoners. 
Ik begrijp dat het voor hen erg vervelend 
is dat er al jaren wordt gewerkt in de stra
ten waaraan zij wonen en ondernemen. 
Door dit soort avonden en het treffen 
van verschillende maatregelen om de 
overlast te beperken, zorgt de gemeente 
Amsterdam er voor dat de bewoners van 
Amsterdam steeds positiever kijken naar 
de komst van de Noord-Zuidlijn.
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Senioren- en vrouw ennetw erken
Club's van 100 zoeken nieuwe
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donateurs VVD ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
breiden zich j i t

INTERESSEREN - Dit jaar hebben 
enige netwerken binnen de WD zich uit
gebreid met regionale deelnetwerken. Zo 
zijn binnen het Seniorennetwerk enige 
lokale initiatieven gestart binnen de pro
vincies Gelderland en Flevoland. In het 
Seniorennetwerk Gelderland vond op 23 
januari in Westervoort de eerste bijeen
komst plaats met r uim 50 aanwezigen. 
Gastspreker was Tamara Venrooy-van 
Ark, lid van de Tweede Kamer en porte
feuillehouder Algemene Wet Bijzondere 
Zorg (AWBZ) en Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).

Seniorennetwerk
Enige maanden later, op 30 maart, ging 
ook het Seniorennetwerk Flevoland van 
start. Hierbij werden naast zaken als zorg 
en welzijn, ook aandacht besteed aan 
de steeds toenemende rol van de sociale 
media. Helma Lodders en Betty de Boer 
praatten de 50 aanwezigen op een hel
dere manier bij over respectievelijk de 
thema’s pensioenen en wonen.

Los van de regionale initiatieven orga
niseert het landelijk opererende Seni
orennetwerk overigens op 7 september 
zijn jaarlijkse netwerkcongres. Sprekers 
op die dag zijn , onder voorbehoud, Jan 
Mulder, lid Europarlement, en Stef Blok, 
fractievoorzitter WD binnen de Tweede 
Kamer.

Liberaal vrouwen Netwerk
Maar niet alleen het Seniorennetwerk, 
ook het Liberaal Vrouwen Netwerk (LNV) 
breidt zich uit met netwerken in de regio. 
Zo bestaat sinds januari dit jaar een LV- 
Netwerk in Enschede. In Noord-Brabant 
heeft eind maart een eerste bijeenkomst 
van een LV-Netwerk daar plaatsgevonden. 
Al verder is het LV-Netwerk in Gelder
land dat op 8 maart, ter gelegenheid van 
de 100e Internationale Vrouwendag , een 
zogeheten aanschuifdiner heeft georga
niseerd. Hierbij mochten de leden een 
belangstellende introduceren zodat zij 
in een informele sfeer kennis kon ma
ken met het liberalisme. Het idee is dat 
dit een jaarlijks terugkerende activiteit 
zal zijn die plaats vindt op verschillende 
plekken in het land.

Speeddate
In Rotterdam wordt gewerkt aan een heu
se speeddate-bijeenkomst om vrouwen te 
interesseren zich te kandideren voor po
litieke en/of bestuurlijke functies. Deze 
bijeenkomst wordt regio-breed opgezet. 
Behalve KC-Rotterdam zijn de KC-s Zuid- 
Holland Zuid en Den Haag erbij betrok
ken. Datum van deze bijeenkomst is 22 
juni dit jaar.

Het landelijk opererende LVN bereidt 
een themabijeenkomst voor over de Ara
bische Lente. Meer informatie over da
tum, locatie en sprekers volgt.

ONDERSTEUNINC - De WD kent 
in het land diverse vormen van lokale 
fondsenwerving; variërend van ad hoe 
fundraise diners, donatieacties, tot 
aan diverse Clubs van 100 in afdelin
gen en Kamer Centrales (KC’s).

Bijeenkomsten
De ‘Club van 100’ wordt gevormd door 
een groep mensen die het liberale ge
dachtegoed aanhangt en de WD lo
kaal financieel ondersteunt. Dankzij 
deze lokale financiële steun wordt de 
WD in staat gesteld om hun standpun

ten vorm te geven tijdens 
een krachtige campagne, 
op straat en in de media, 
De Club van 100 organi
seert voor haar donateurs 
exclusieve bijeenkomsten 
op locaties met veelal een 
bijdrage van een bekende 
liberale politicus waarmee 
men in gesprek kan gaan.

23 april
Op 23 april vindt een 
unieke gecombineerde 
lokale bijeenkomst plaats 
van de Club van Club van 
100 Rotterdam en Club van 
100 Amsterdam, en wel 
in Breukelen. Als sprekers 
zullen minister Melanie 
Schultz van Haegen en par
tijvoorzitter Benk Korthals 
optreden. Daarnaast zullen

de wethouders uit beide steden een 
update geven van de lokale zaken.

Fondsenwerving
Het is voor de WD van cruciaal be
lang om initiatieven rondom lokale 
Fondsenwerving te stimuleren. Om 
die reden vond begin februari al een 
bijeenkomst plaats, voor alle KC’s en 
afdelingen om ‘best practices’ te de
len, georganiseerd door Nelleke Stof- 
fele (penningmeester KC Den Haag) 
en Caroline van Doom (CvlOO Rdam / 
Fondsenwerving KC Rotterdam). Want 
de WD heeft de centjes hard nodig 
om permanente campagne te voeren 
en zich klaar te maken op de eerstko
mende verkiezingen.

Voor vragen om trent Fondsenwerving o f 

interesse in een donateurschap voor een Club 

van 100 dan kunt u contact opnemen met 

Caroline van Doorn.

Stichting Liberaal Fonds Rotterdam -  Club 

van 100 Rotterdam +31 6 20 44 68 87

clubvanl00@vvdrotterdam.nl
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Uitnodiging
Bijeenkomst Club van 100 Rotterdam en Amsterdam 

u. „  . 2S april 2012 -18.00 uur 
Melanie Schultz van Haegen; Benk Korthals
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STELLING VAN DE MAAND:

'Hou op met dat hysterische geroep om C02-reductie en de 
miljardenverspilling om klimaatverandering tegen te gaan?

Deze rubriek draalt om citaten uit de media. Citaten zijn natuurlijk geen feiten. In deze rubriek wordt daarom gezocht naar de liberale zijden van het verhaal. Wat vinden WD'ers 
van het onderwerp energie, klimaat en duurzaamheid?

RENÊ LEEGTE,
woorvoerder milieu en energie binnen de WD-fractie Tweede Kamer

“Het is aannemelijk dat er een rela
tie is tussen C02 en klimaatverande
ring. Tegelijkertijd moeten we nuch
ter naar de werkelijkheid kijken. Een 
feit is dat de C02-uitstoot die Europa 
in één j aar weet te reduceren, China 
in twee weken uitstoot.«Daarna gaan 
de Chinezen nog vijftig weken door 
met uitstoten. We moeten Nederland 
en Europa geen onmogelijke opgave 
opleggen, maar onszelf de tijd gun
nen om schone alternatieven te ont
wikkelen. Niemand weet hoe onze 
energiehuishouding er over vijftig 
jaar uit ziet. Wellicht dat we dan veel

meer elektriciteit kunnen halen uit 
zonne-, wind- of waterenergie. Maar, 
om de overgangsperiode betaalbaar 
te houden, zullen wij tot die tijd 
moeten kiezen voor de minst slechte 
oplossing. Ook kernenergie hoort 
daarbij. Zoals het stenentijdperk niet 
ophield door een gebrek aan stenen, 
zal het olietijdperk niet ophouden 
met een gebrek aan olie, maar, door 
een overvloed aan betaalbare alter
natieven. Dat is waar wij aan moeten 
werken voor een concurrerende en 
innovatieve economie.

ROBERT VLEDDERMAN,
voorzitter WD Commissie Economie & Verkeer in Groningen:

“Er is niets mis met milieu en duur
zaamheid, dit onderwerp leeft echt 
binnen de afdeling Groningen. Zo 
hebben we in december nog een 
thema-avond georganiseerd over 
duurzame energie. Het programma 
bestond uit een gastoptreden van 
Hans Nijland, algemeen directeur 
van FC Groningen, die enthousiast 
vertelde over het groener maken van 
zijn club door onder meer het instal
leren van oplaadpunten bij het voet
balstadion voor elektrische auto’s. 
Verder hielden we een politiek debat 
over dit onderwerp tussen verschil

lende politieke partijen. Hierbij werd 
volop gediscussieerd over het wel of 
niet stimuleren van de aanschaf van 
zonnepanelen, groen gas, kern- en 
windenergie en duurzaam Gronin
gen. Onze W D’ers zijn zeker geïnte
resseerd in duurzame energie, maar 
dan wel op basis van marktwerking. 
Het moeten geen subsidieprojecten 
zijn. Subsidies mogen hooguit een 
aanjaagfunctie hebben.”

HANS LABOHM,
WD-lid, lid van de redactie van Liberaal Reveil en klimaatscepticus.

“De oproep om op te houden met het 
hysterische geroep om C02-reductie, 
en de miljardenverdspilling als ge
volg hiervan, is meer dan terecht. De 
opwarming van de aarde is al zo’n 
tien jaar gelden gestopt, ondanks het 
feit dat de C02-concentratie in de at
mosfeer is toegenomen. Geen enkel 
klimaatmodel heeft dat voorspeld. 
Toch komt er geen eind aan die hys
terie. De wetenschap is verdeeld. Veel 
astrofysici verwachten zelfs afkoe

ling in plaats van opwarming voor de 
komende decennia. De klimatologie 
is nog een jonge wetenschap en dus 
behept met onzekerheden. Los daar
van, wat is nu de effectiviteit van het 
huidig klimaatsbeleid? Een effect dat 
zo klein is dat het niet een kan wor
den gemeten. Maar deze uitspraak 
valt onder de omerta van de klimato- 
logen. Dus daar horen we nooit wat 
van.”

GIJS DROGE,
lid partijcommissie Wonen en RO en oprichter denktank Liberaal Groen

“90 procent van het wetenschappelijk 
onderzoek wijst de toename van C02 
aan als oorzaak van de klimaatveran
deringen. De overige 10 procent wijst 
weer andere oorzaken aan, of zelfs 
hemaal niets. Als een meerderheid 
van 90 procent dit vindt, zal er -  zo 
denk ik - wel een grond van waarheid 
inzitten. Los van C02 is er natuurlijk 
ook een grote zorg voor het nijpend 
tekort aan grondstoffen, de ener
gievoorziening en een blijvende be
schikbaarheid van voedsel voor een 
toenemende wereldpopulatie. Al die 
problemen samen vormen het mon
diale vraagstuk waarvoor je niet de 
ogen moet sluiten, en dus ook niet

als politieke partij. Het bedrijfsleven 
en de NGO’s doen dat gelukkig niet. 
Om dit vraagstuk aan te pakken, zijn 
al veel oplossingen bedacht op het 
gebied van technische innovaties. Ik 
vind het jammer dat liberalen wel 
eens de neiging hebben om te veel 
te focussen op het aspect vrijheid en 
hierbij de bijpassende verantwoorde
lijkheid te veronachtzamen. Helaas 
wordt, naar mijn mening, binnen 
de WD soms wat te spastisch gerea
geerd op het onderwerp duurzaam
heid. Je kan duurzaamheid heel goed 
voorstaan zonder enig opgeheven 
vingertje.”

Symposium Decentrale Energie goed voor veel energieke discussies
KOSTEN - René Leegte, woordvoerder 
Milieu en Energie, organiseerde op 26 
maart een symposium over decentrale 
energie. Met ruim 150 deelnemers, uit 
het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, 
maar ook met bewonerscollectieven die 
samen zonnepanelen of windmolens wil
len bouwen, was het een druk bezochte 
bijeenkomst. Dankzij prikkelende inlei
dingen ontstond een levendige discussie 
tussen de deelnemers.

Belangrijke rol
Voor de WD is het een gegeven dat het 
decentraal opwekken van energie een 
belangrijke rol gaat spelen in de energie- 
transitie. Dit helpt ook bij het reduceren 
van C02. Het is aannemelijk dat er een 
relatie is tussen C02 en klimaatverande
ring. Tegelijkertijd moeten we nuchter 
naar de werkelijkheid kijken. Een feit is 
dat de C02-uitstoot die Europa in één jaar 
weet te reduceren, China in twee weken 
uitstoot. Daarna gaan de Chinezen nog 
vijftig weken door met uitstoten. We 
moeten Nederland en Europa geen on
mogelijke opgave opleggen, maar onszelf 
de tijd gunnen om schone alternatieven 
te ontwikkelen. Zoals het stenen tijdperk

niet ophield door een gebrek aan stenen, 
zal het olietijdperk niet stoppen door een 
gebrek aan olie, maar door een overvloed 
aan alternatieven.

Achtertuin
Tijdens het symposium werd weer duide
lijk dat niemand weet hoe onze energie
huishouding er over vijftig jaar uit ziet. 
Wellicht dat we dan veel meer elektrici
teit kunnen halen uit zonne-, wind- of 
waterenergie. Maar, om de overgangsperi
ode betaalbaar te houden, zullen wij tot 
die tijd ook moeten kiezen voor de minst 
slechte oplossing en met een koel hoofd 
beredeneren welke stappen we moeten 
zetten. Kernenergie hoort daar net zo 
goed bij, als decentrale energie. Feit is 
dat bijna niemand een windmolen in zijn 
achtertuin wil en iedereen moeite heeft 
met biomassa, vanwege het kappen van 
oerbossen.

Maandsalaris
We moeten ons realiseren dat een gemid
deld gezin één maandsalaris per jaar be
taalt aan de energierekening. De trend is 
dat de kosten stijgen. Op dit moment is de 
WD de enige partij die wijst op de kosten

van energie voor gezinnen en bedrijven. 
Om de energie betaalbaar te houden is 
het van belang te focussen op normen bo
ven techniekkeuzes. De ouderwetse oplos
sing, om met subsidies te zorgen dat er 
initiatieven van de grond komen, moeten 
we verlaten. Dit is een dure oplossing, die 
ons uiteindelijk niet verder zal brengen. 
Als we echt willen dat het gaat vliegen, 
zullen wij ondernemers de ruimte moe

ten geven om geld te verdienen. Dat kan 
door het weghalen van overbodige en be
lemmerende regels. Tegelijkertijd zorgt 
dat ook voor stabiliteit, want een regel die 
weg is, blijft ook weg.

Lange procedures
Een belangrijk initiatief dat René Leegte, 
Janneke Snijder en Johan Houwers naar 
aanleiding van het symposium gedrieën

oppakken is het stimuleren van mestver- 
gisting. Ondernemers lopen tegen lange 
procedures aan bij het aanvragen van 
vergunningen. Dat gaan we stroomlijnen. 
Bovendien zorgen wij ervoor dat digis- 
taat, een restproduct bij vergisting, niet 
langer als afval wordt gezien, maar als 
mestvervanger. Digistaat is dan niet lan
ger een kostenpost, maar een extra pro
duct met waarde. Zonder subsidie kan er 
geld worden verdiend met vergisting. Het 
zijn precies dit soort voorbeelden waar de 
WD zorgt voor echte oplossingen.

Oproep
Aan het einde van het symposium deed 
Leegte een oproep, die wij hier graag 
herhalen. Loopt U tegen onnodige regels, 
bij een initiatief voor decentrale energie, 
geef ze dan door. Wij zullen kijken hoe we 
ze weghalen, zodat de weg vrij is voor on
dernemerschap. Uiteindelijk gaat energie 
over economie, en gaat het om de vraag 
hoe wij concurrerend blijven. Voorwaarde 
is dat de energiekosten laag blijven, ook 
die voor decentrale energie.

Dl r.leegte@ tweedekamer.nl'Niemand wil een windmolen in zijn achtertuin...'

f

mailto:r.leegte@tweedekamer.nl


GASTCOLUMN LIBER 02 » 2012 9

GASTCOLUMN
AFSHIN ELLIAN, RECHTSGELEERDE EN FILOSOOF

De crisis van de 
verzorgingsstaat

Voordat Mark Rutte premier werd, was het al
weer bijna een eeuw geleden dat een andere 
liberaal in Nederland een kabinet heeft mo
gen leiden. De nieuwe liberale premier leeft 
echter in een buitengewoon gecompliceerd 
tijdperk waardoor hij ook moet opereren in 
een uiterst moeizame politieke sfeer. Een 
combinatie van verschillende onzekerheden 
is de oorzaak van deze politieke complexi
teit. Wat zijn deze gecompliceerde factoren? 
Een wereldwijde economische crisis, gebrek 
aan vertrouwen bij de burgers, onbehagen 
ten aanzien van de multiculturele realiteit, 
het islamitische terrorisme, de discussie 
over de godsdienstvrijheid en de plaats van 

de islam daarin, en het ernstige wantrouwen in de Europese instituties. In dit 
bijzondere tijdperk is Mark Rutte de premier van Nederland.

Premier Rutte wordt van alle kanten onder vuur genomen. D66 viel recentelijk 
de premier aan vanwege zijn aanwezigheid bij een congres van jonge SGP’ers. 
Plotseling wordt elke vorm van dialoog met de SGP als een taboe gezien. De 
WD zou dan ook haar liberale wortels verraden. D66 is echt het spoor bijster 
geraakt. De SGP steunde namelijk altijd kabinetten op bepaalde punten. De SGP 
steunde zelf sommige wetten en maatregelen van kabinetten waarin D66 of 
de PvdA zitting hadden. Ik heb daarover nooit klachten gehoord van de zijde 
van D66. Zij begrijpen echter niet dat immateriële vraagstukken zoals eutha
nasie, tegenwoordig geen politieke issues zijn. Deze vraagstukken raken op dit 
moment zelfs de overgrote meerderheid van het volk niet. Bovendien heeft de 
premier openlijk gezegd dat dit kabinet niet gaat tornen aan liberale immateri
ële verworvenheden. Soms heb ik het gevoel dat Alexander Pechtold debatteert 
om het debatteren.

Ook de PvdA neemt de liberale premier onder vuur vanwege het sociaalecono- 
mische beleid. Zo beweerde Ronald Plasterk, de financiële woordvoerder van 
de PvdA, dat Nederland niet aan de Europese norm van 3 procent voor staats
financiën hoeft te voldoen. Je moet de economie niet kapot gaan bezuinigen, 
zo wordt beweerd door de linkse oppositie. Maar je mag klaarblijkelijk wel de 
staatschuld op laten lopen. Een vreemde gedachte die in deze omstandigheden 
getuigt van een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Wanneer de overheid 
niet zou gaan bezuinigen, dan gaan de financiële markten de kredietwaardig
heid van de Nederlandse overheid afwaarderen. En dat zou op den duur tot 
nog grotere problemen leiden. Dan zou daarmee ook het laatste bastion van 
vertrouwen, namelijk de Nederlands staat, verdwijnen. Althans in de economi
sche zin: zie de Zuid-Europese landen. We moeten dus wel bezuinigen. Het is ge
woonweg niet in het belang van onze economie, en ook niet in het belang van 
burgers, wanneer het kabinet uit angst voor de peilingen de overheidsfinanciën 
niet op orde durft te brengen.

Wat is de kern van de huidige crisis? In het begin was er sprake van een banken- 
crisis. Daardoor gingen de financiële markten onderuit waardoor de Europese 
staten besloten om de grote financiële instellingen, de zogeheten systeemban- 
ken, te gaan redden. Deze crisis legde echter ook iets anders bloot: de wan
toestand binnen de zuidelijke staten van Europa, zoals Griekenland, maar ook 
Italië, Portugal en Spanje. De verschillende Griekse overheden hebben op het

“Wij kunnen in d e ze lfd e  
p ro b le m e n  kom en"
hoogste niveau ronduit bedrog gepleegd. Ook in Italië blijkt dat het hele fiscaal 
systeem niet correspondeert met de principes van fatsoenlijke overheidsfinan
ciën. Maar wat is hier echt de kern van het probleem? De kern van het probleem 
is dat de zuidelijke Europese landen een sociale verzorgingsstaat in stand heb
ben gehouden met geleend geld. Het geleende geld is tijdens een economische 
crisis echter moeilijk terug te betalen. Maar als wij niet uitkijken, kunnen wij 
in dezelfde problemen komen. Ook de Nederlandse verzorgingsstaat draait op 
geleend geld, en niet op verdiend geld. De huidige crisis heet daarom de schul
dencrisis. Maar ondiplomatiek geformuleerd is dit niets anders dan de crisis 
van de verzorgingsstaat. En dit laatste wil een deel van het politieke spectrum 
niet onder ogen zien.

PARTIJRAAD JURIDISERING:

"Never waste a good crisis11
DISCUSSIES ■ Onder de titel ‘Recht
spraak en politiek in balans’ werd op 10 
maart in Breukelen een drukbezochte 
Partijraad gehouden over de toegeno
men en toenemende juridisering in de 
samenleving. Geen eenvoudig begrip, 
zo erkent Benk Korthals al direct als hij 
als partijvoorzitter de Partijraad aftrapt. 
Iets dat even later ook door Staatsraad 
Jan Kees Wiebenga wordt beaamd. Hij 
bracht onlangs, samen met de Telders- 
stichting, het wetenschappelijk bureau 
van de WD, over dit onderwerp een rap
port uit. “Toen ik het verzoek kreeg om 
over dit onderwerp met u van gedachten 
te wisselen, zag ik de deerniswekkende 
toestand ervan al in, omdat het theoreti
sche gehalte van het onderwerp en de las
tige definiëring van dit begrip ons debat 
er niet makkelijker op maken”, zo grapt 
hij. “Dus: Hoe redden we deze dag met dit 
onderwerp?”

Stellingen
Dat viel uiteindelijk ronduit mee. Met elf 
verschillende stellingen en een gastoptre
den van NRC-columnist Thierry Baudet, 
bleek de Partijraad meer dan voldoende 
stof tot discussie te bieden. Dat er veel 
Tweede Kamerleden en de twee bewinds
lieden van Justitie aanwezig waren, vorm
de hierbij mogelijk een extra stimulans. 
Het belangrijkste deel van de dag verliep 
aan de hand van discussies over de elf 
stellingen, waarover reeds eerder digitaal 
was gestemd door de leden van de Partij
raad. Een deel van de stellingen handelde 
over het terugdringen van regeldruk, 
andere over de precaire balans tussen de 
rechterlijke en de politieke macht. Maar 
ook de doorwerking van internationale 
verdragen op de nationale rechtsorde, 
dus de vraag welke beleidsruimte blijft 
over voor de nationale werkgever, kwam 
ruimschoots aan de orde.

Schletdrama
Opvallend is de meermalen genoemde 
aanbeveling om van de noodzaak om 
te bezuinigen, een deugd te maken om 
te dereguleren. “Never waste a good cri
sis”, aldus Wiebenga. Veel aanwezigen 
geven dan ook aan dat niet alleen het 
aantal regels zou kunnen worden terug
gebracht, maar dat ook de kwaliteit kan 
worden verbeterd. De leden van de Partij
raad zijn het ermee eens dat veel nieuwe 
wet- en regelgeving het gevolg is van in
cidenten. Tweede Kamerlid Ard van der 
Steur, woordvoerder Justitie, Immigratie 
en Jeugdzorg, haalt het voorbeeld aan 
van het schietdrama in Alphen aan de 
Rijn, waarna direct aanscherping van 
de regels over wapenbezit werd geëist. 
Politici moeten dan ook beseffen dat dit 
vaak niet nodig is omdat de huidige wet
geving vaak al volstaat. Het merendeel 
van de aanwezigen geeft bovendien aan 
voorstander te zijn voor de invoering van 
horizonbepaling bij nieuwe wetgeving, 
ook al leidt dit in de praktijk tot nieuwe 
risico’s zoals rechtsonzekerheid en zelfs 
mogelijk meer bureaucratie.

Klaas Dijkhoff, woordvoerder Europese 
Zaken, is het hiermee eens: “Als een richt
lijn uit Europa komt, ben je al te laat.” Hij 
stelt daarom voor om nationale krachten 
te bundelen (van verschillende lidstaten) 
en benadrukt zelfs de rol van het parle
ment bij het meegeven van een opdracht 
aan de minister die voor onderhandelin- 
gen naar Brussel afreist. Hans van Baaien 
ziet als Europarlementariër echter de 
nodige praktische problemen zoals de 
verhouding tussen nationale en Euro

pese regelgeving, met mogelijk een nog 
tragere Europese besluitvormingsproces 
als gevolg. Een kleine meerderheid is het 
niet eens met de stelling dat de regelin
gen via het internationale recht de belan
gen en bevoegdheden behoren te overstij
gen van individuele lidstaten. Wel vinden 
velen dat sommige zaken toch echt bij de 
nationale wetgever moeten liggen, zoals 
de vraag of gedetineerden stemrecht zou
den moeten hebben.

Aan de goede kant
Het dilemma tussen nationale en inter
nationale wetgeving is volgens de NRC- 
columnist Thierry Baudet, die in de 
Partijraad optrad als gastspreker, onder
deel van een nieuw politiek ordenings- 
vraagstuk. Bij het conflict markt-politiek 
heeft de WD volgens hem aan de goede 
kant van de geschiedenis gestaan. Sinds 
de paarse jaren hebben de belangrijkste 
politieke partijen dan ook voor de vrije 
markt gekozen. Nog niet opgelost binnen

de WD is volgens hem het spanningsveld 
nationalisme versus het internationa
lisme.

Stef Blok geeft echter aan zich niet te her
kennen in dit dilemma. Het liberalisme 
biedt wat hem betreft een logisch hand
vat om terughoudend te zijn met regel
geving door de overheid. Dat geldt voor 
de nationale overheid, maar ook voor de 
internationale overheid.

1. Partijvoorzitter Benk Korthals opent de 131e Algemene Vergadering op 

26 november 2011 om 14:15 uur.

2. Tot leden van de Stem- en Notulencommissie worden per acclamatie 

benoemd:

• Harald Bergmann uit Poortugaal

• Laura Werger uit Gouda

• Hans Mojet uit Den Haag

3. De heer Bezemer uit Rotterdam doet een oproep om bepaalde thema’s in de 

Algemene Vergadering aan de orde te stellen. De heer Korthals geeft namens 

het hoofdbestuur aan dat de diverse workshops in de ochtend ook volop de 

ruimte boden voor debat- en discussie en dat er daarnaast gewerkt wordt aan 

hoe we de inhoudelijke verdieping binnen de partij kunnen verbreden.

4. Wieneke Buurman uit Geldermalsen wordt per acclamatie benoemd tot lid van 

het hoofdbestuur.

5. Het hoofdbestuur presenteert zijn meerjarenplan aan de vergadering.

6. Het jaarplan 2012 wordt na discussie per acclamatie aangenomen.

Veel vragen tijdens de drukbezochte Partijraad Juridisering.

De liberalen hebben al lang gewaarschuwd voor een crisis in de verzorgings
staat. De afgelopen decennia hebben liberalen telkens een fundamentele her
vorming van de verzorgingsstaat geëist. D66 is echter radicaal doorgeschoten 
met het individualisme. Maar de Nederlandse liberalen van de WD hebben 
gelukkig nooit beweerd dat onze samenleving een atomaire samenleving moet 
zijn, die slechts uit gelukkige individuen bestaat. Anders dan D66 wil WD daar
om niet bezuinigen om alleen maar individuen gelukkig te maken; de WD wil 
ook kinderen, en zelfs families, sterk maken door kansen te bieden aan indivi
duen. Een liberale politiek is bij uitstek een sociale politiek. Deze crisis, de cri
sis van de verzorgingsstaat, bewijst juist niet de standpunten van de PvdA over 
de sociale en economische vraagstukken. Deze crisis bewijst eerder de terechte 
liberale kritiek op de verzorgingsstaat die zich slechts op geleend geld staande 
kon en kan houden. De liberalen moeten het volk eraan blijven herinneren wie 
ze heeft geleerd om op de pof te leven.

Fellere discussies ontstaan over de balans 
tussen rechters en politici. Veel aanwezi
gen vinden dat de balans teveel overhelt 
naar de rechter, “zoals bij het strafpro
ces van een Tweede Kamerlid”. Van der 
Steur geeft aan terughoudend te zijn als 
het gaat om het bediscussiëren van een 
rechterlijke beslissing in een individuele 
zaak, maar geen problemen te zien in 
een debat over een wet naar aanleiding 
van een rechterlijke een uitspraak.

7. De begroting 2012 wordt per acclamatie aangenomen.

8. De Algemene Vergadering verleent per acclamatie dispensatie om de Jaarlijkse 

Algemene Vergadering in 2012 te houden op 8 en 9 juni 2012.

9. De afdelingen Leiden (sterkste ledengroei), Hollands Kroon (succesvolle 

herindelingsverkiezingen) en Roosendaal (realiseren van goede opleiding en 

training) krijgen een V-factor award uitgereikt.

10. De politieke fracties leggen verantwoording af.

11. Benk Korthals sluit de vergadering om 15:17 uur.

Nationale wetgever
Een ruime meerderheid van de Partijraad 
is het eens met de stelling dat het Neder
landse Parlement te afwachtend is ten 
aanzien van de Europese besluitvorming.

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

Aldus vastgesteld door de Stem- en Notulencommissie

www.vvd.nl

http://www.wd.nl
http://www.vvd.nl
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Workshop Liberale Loopbanen
UITDAGINGEN - Je denkt al jaren over 
een politieke loopbaan, maar je hebt 
1001 redenen om die stap steeds weer uit 
te stellen. Het belangrijkste obstakel: je 
huidige werk. Maar wanneer maak je dan 
wel de overstap? En hoe? Welke uitdagin
gen kom je tegen? Hoe bereid je je voor? 
Dit zijn de ingrediënten voor de laatste

workshop Liberale Loopbanen die werd 
gehouden in Zeist.
Liberale Loopbanen bleken twee dagen 
keihard werken, met simulaties, werk
groepen, presentaties en discussie, in 
de pauzes aangevuld met speeddates. In
formatief, maar ook persoonlijk en con
fronterend, vooral toen we de opdracht

kregen eikaars gezin, werk en ambities 
na te spelen.

De aanwezigheid van Mark Rutte was een 
prachtige extra, waaruit weer eens bleek 
hoeveel waarde de WD-top hecht aan 
interne opleiding. De premier ging open
hartig de discussie aan over ambities, 
werk versus privé, en de verhoudingen 
binnen de WD.

De antwoorden op onze vragen? Nee, er is 
geen kaartenbak voor succesvolle advoca
ten die uit het niets staatssecretaris wil
len worden. Nee, er is geen onzicht-ibare 
hand die talentvolle mensen naar voren 
schuift. Nee, het gaat niet werken als het 
thuis niet werkt. Ja, je moet er zelf kei
hard voor werken. En nee, dat kun je niet 
alleen.

We verlieten Zeist met een concreet plan 
om onze politieke toekomst vorm te ge
ven. Een prachtige, inspirerende work
shop en een aanrader voor iedereen die 
politieke ambities heeft.

Roald van der Linde en Ton van Nimwegen, 
deelnemers aan deze workshopDe aanwezigheid van Mark Rutte maakt duidelijk hoeveel waarde de W D-top hecht aan opleidingen.

Bent u al geruime tijd politiek of bestuurlijk actief voor de 
WD? En wilt u onderzoeken of u toe bent aan de volgende stap 
in uw liberale loopbaan?

Meld u aan voor de workshop Liberale Loopbanen l

In deze workshop wordt, tijdens een intensief programma, inzicht geboden in 
de eigen drijfveren en ambities, en wordt dieper ingegaan op kansen en moge
lijkheden met op het eind een actieplan voor de eigen politieke of bestuurlijke 
carrière. Tijdens de workshop kunt u in een 1-op-l gesprek met alle inleiders 
uw ambities en twijfels bespreken. Aan deze workshop, die door Talentmanage- 
ment wordt georganiseerd, verlenen Hans van den Broek, Bruno Bruins, Frans 
Gosses en Mark Harbers hun medewerking.

Data 2012:
• Vrijdag 22 juni (vanaf 18.00 uur) en zaterdag 23 juni;
• vrijdag 30 november (vanaf 18.00 uur) 

en zaterdag 1 december.

Aanmelden
De workshop Liberale Loopbanen is bestemd voor WD’ers die al geruime tijd 
politiek of bestuurlijk actief zijn en toe zijn aan de volgende stap. Het aantal 
plaatsen is beperkt en de groep wordt zo optimaal mogelijk wordt samengesteld. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun (WD-) CV en politiek bestuur
lijke ervaring.
De bijdrage is 160 euro per persoon; dit is inclusief maaltijden en overnachting 
(consumpties zijn voor eigen rekening).
Meld u aan voor maandag 23 april via www.wd.net (bijeenkomsten).

vragen
Mocht u algemene vragen hebben over uw aanmelding, dan kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met het Algemeen Secretariaat (070-361 30 
61). Mocht u vragen hebben over de workshop Liberale Loopbanen, dan kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met Graciela Duran (070 - 361 30 34).

NIEUWE LEDENDAC:

Op de fo to  m et de prem ier en op stap m et Kamerleden
UITSTRALING - Lange rijen mensen 
staan op 3 maart voor de deur van het 
Tweede Kamergebouw in Den Haag. Het 
zijn bijna 1000 nieuwe leden van de WD 
die die dag kennis willen maken met zo
wel het Tweede Kamergebouw als met 
de WD-vertegenwoordigers van verschil
lende fracties.

Politieke markt
Dat laatste vindt voornamelijk plaats op 
de politieke markt in de Statenpassage 
van het Kamergebouw waarin allerlei 
kraampjes staan opgesteld van zowel 
een aantal netwerken binnen de partij 
als de JOVD, de Teldersstichting en de 
Haya van Somerenstichting, verantwoor
delijk voor de interne partijopleidingen- 
en trainingen. “Kan ik ook kamerlid 
worden zonder te maken te krijgen met 
een Kamercentrale”, vraagt een wel zeer 
ambitieus nieuw lid aan een trainer.

Mark Rutte
Wat verderop kunnen de leden zich 
laten fotograferen met verschillende 
bewindslieden. Als op een gegeven ogen
blik Mark Rutte zich begeeft naar de be
treffende fotostand, verschuift opeens 
de aandacht. Op een foto gaan met de 
premier blijkt zelfs een populair onder
deel van deze dag te zijn, want binnen 
enige minuten staan veel leden In de rij 
om naast de premier op een stoel plaats 
te mogen nemen, terwijl een fotograaf 
het plaatje vastlegt.

Kamerleden
Een ander populair onderdeel van deze 
dag is een tour door het Tweede Kamer
gebouw, meestal aan de hand van één of 
meer Tweede Kamerleden, zoals die van 
Jeanine Hennis-Plasschaert en Ton Elias. 
Als hun grote groep in de Fractiekamer 
van de WD is aangekomen, vertellen 
beiden uitgebreid over hun werkzaam
heden: “We hebben drie zittingsdagen 
per week”, vertelt Elias. “Dat heeft een

historische reden, en wel het feit dat 
vroeger de volksvertegenwoordigers 
vanuit het hele land met koetsjes naar 
de Tweede Kamer reden. De maandag en 
de vrijdag waren de reisdagen.”
“Dat is nu natuurlijk niet meer nodig”, 
vult Hennis-Plasschaert aan, “De maan
dag en vrijdag worden tegenwoordig ge
bruikt voor werkbezoeken en het door
nemen van de vele dossiers.”

vergaderdag
De dinsdag blijkt om een andere reden 
een belangrijke dag te zijn; het is de

vergaderdag die begint met een Fractie
commissie, gevolgd door een Fractiever
gadering waarbij niet alleen wetsont
werpen, uitnodigingen en rondvragen 
worden doorgenomen, maar ook een 
stemmingslijst met alle nog te behande
len moties. In de middag volgt de stem
ming in de Tweede Kamer. Hierna komt 
opnieuw een interne vergadering, maar

dan over een bepaald politiek actueel 
thema.

Sierlijk
Het Tweede Kamergebouw bestaat soms 
uit prachtige kamers. Bij de WD-ffactie 
vormt de mooiste locatie de werkkamer 
van fractievoorzitter Stef Blok; niet al
leen qua ruimte en uitzicht, maar ook 
wat betreft het klassiek meubilair, 
behang en de sierlijke kroonluchter. 
“Groot verschil met die van de gewone 
kamerleden, hoor”, haast Jeanine Hen
nis-Plasschaert te zeggen. Ter bewijs

voering leidt ze haar groep naar een 
normale werkkamer van één van haar 
WD-collega 's. Je hebt nu zeker de ka
mer uitgezocht met het grootste con
trast”, vraagt één van de nieuwe leden 
als grap.

'Harry Potterbibliotheek'
De allermooiste locatie is de bibliotheek

van het oude gebouw van het ministerie 
van Justitie dat als onderdeel is opge
nomen van het huidige Tweede Kamer
gebouw: de Handelingenkamer van de 
Tweede Kamer. “De plek waar alle notu
len en kamerverslagen zijn te vinden”, 
legt één van de kamerleden uit. Niet 
vreemd dat deze ruimte ook wel gek
scherend de ‘Harry Potterbibliotheek’ 
wordt genoemd; de uitstraling zou 
prima bij de filmreeks passen, want van 
alle zijden staan - vier etages hoog - dik
ke boeken opgeslagen in roodkleurige 
metalen kasten, prachtig versierd met

Chinese motieven. In de hoek van die 
kamer staat een even zo hoge, prachtige, 
rode gietijzeren wenteltrap waaraan de 
bezoekers zich duidelijk vergapen. Elias 
wijst op een oude kledingsvoorschrift 
die aldaar in een vitrine is terug te le
zen: ‘Costuum voor de Heeren, een zwarten 
gekleede rok, een driekanten hoed, een de
gen.’

“Waar zijn de oude tijden gebleven, heer 
Spekman”, grapt hij, refererend naar de 
altijd slecht geklede voorzitter van de 
PvdA.

Achterkant
Het leuke van een rondleiding door ka
merleden is dat zij ook de achterkant 
willen laten zien van het politieke ge
beuren. Zo vertelt Elias allerlei anekdo
tes over zijn voormalige journalistieke 
tijd, maar ook over zijn meer recente 
aanvaring met enige docenten. “Krijg 
ik brieven binnen van docenten met 
taalfouten. Nou, deze lieden krijgen dan 
wel een speciale brief van me terugge
stuurd.”
Ook de rol van de media wordt door hen 
uitgebreid belicht. Waar Elias met name 
afgeeft op de verruwing van de journa
listiek, heeft Hennis-Plasschaert nog wel 
eens moeite met de rol van de sociale 
media, zoals twitter. “Het is gek dat je 
over je optreden in de Kamer soms meer 
vervelende berichten terugleest die over 
je kleding gaan dan over de politieke 
inhoud. Het blijft ook altijd raar om 
beledigende reacties te lezen, zoals een 
aanschrijving als ‘geachte muts’. Dat zal 
waarschijnlijk nooit wennen.”

Niet in orde
De bijna een uur durende rondleiding 
eindigt bij de plenaire zaal van de Twee
de Kamer. Hennis-Plasschaert is van 
oordeel dat de PR rond het hart van de 
Nederlandse politiek “niet in orde” is. 
“Mensen denken vaak dat als ze op tv 
een bijna lege Tweede Kamer zien, dat 
de Kamerleden waarschijnlijk aan het 
feestvieren zijn.” Verzuchtend: “Maar 
geloof me, elke dag, zijn mijn collega’s 
op vele plekken in het land bezig met ge
sprekken of met het behandelen van de 
wetgeving. Het Kamerwerk is leuk werk, 
maar ook zwaar werk. ”

I
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STEF BLOK, FRACTIEVOORZITTER WD:

Verantwoordelijkheid nemen, ook bij tegenwind
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NOODVERBAND - “Nog geen maand 
geleden bivakkeerde ik samen met Mark 
Rutte en de onderhandelaars van PW en 
CDA in het Catshuis. Onze opdracht was 
een geloofwaardig antwoord te vinden 
op de snel verslechterende financiële si
tuatie van ons land. We waren er zo goed 
als uit en het resultaat mocht er zijn. 
Het was weliswaar een compromis, met 
pijn voor alle partijen, maar het was een 
compromis dat goed was voor Nederland. 
Minder staatsschuld, ambitieuze hervor
mingen en een focus op banen, werk en 
het behoud van onze pensioenen.

Afspraak
Het is daarom zo verschrikkelijk jam
mer dat de PW op het laatste moment 
afhaakte. Anderhalf jaar toonde Wilders 
zich een betrouwbare partner. Afspraak 
was afspraak. Tot de overheidsfinanciën 
verder verslechterden. Toen was het met 
die degelijkheid opeens gedaan. Onbe
grijpelijk, want juist bij tegenwind komt 
het erop aan je rug recht te houden en 
niet weg te lopen voor je verantwoorde
lijkheid.

Het belang van Nederland
Wilders’ wegloop-actie betekende het 
einde van het kabinet. Dat is voor de WD 
vervelend, maar vooral zeer schadelijk 
voor Nederland. Het begrotingsjaar 2013 
dreigde een verloren jaar te worden -  met 
een gierend uit de hand lopend begro
tingstekort en een verder stijgende staats
schuld. Wij konden dat als WD niet laten 
gebeuren. We moesten het bloeden van 
de staatskas stelpen, desnoods met een 
noodverband. Dat is de reden dat we met 
CDA, Groenlinks, D66 en Christenunie 
onder stoom en kokend water het Begro- 
tingsakkoord 2013 hebben gesloten.

Begrotingstekort terugdringen
Het belangrijkste resultaat van het ak
koord is dat we het begrotingstekort van

S te f Blok: 'Geen enkel land kan het zich veroorloven eindeloos m eer u it te  geven dan het verd ient'

Nederland terugdringen. Elk jaar geeft 
de Nederlandse overheid meer uit dan 
ze binnenkrijgt. Hierdoor is onze staats
schuld opgelopen naar ruim 400 miljard 
euro of 50.000 euro per werkende Neder
lander. Die situatie is onhoudbaar. Door 
de vergrijzing zullen er relatief steeds 
minder mensen zijn die werken, belas
ting betalen en dus de schuld kunnen 
helpen aflossen.

Geen enkel land kan het zich veroorloven 
om eindeloos meer uit te geven dan het 
verdient. Het geld dat we tekort komen, 
moeten we lenen. En hoe meer we moe
ten lenen, hoe meer we aan rente moeten 
betalen. Nu al verspillen we daar 10 mil
jard euro per jaar aan. Dat is twee keer 
zo veel als de uitgaven aan politie en vei
ligheid. Als de rente ook maar met 1 pro
cent stijgt - omdat de financiële markten 
hun vertrouwen in ons verliezen - dan 
kost ons dat 4 miljard euro extra per jaar. 
Dat is weggegooid geld dat we niet meer 
kunnen investeren in de zorg voor onze 
ouderen, in goed onderwijs voor onze 
kinderen of in betere wegen, de slagaders 
van onze economie.

Afbetalen
De WD vindt dat we onze schulden moe
ten afbetalen in plaats van ze naar onze 
kinderen en kleinkinderen door te schui

ven. Liever investeren we in een sterker 
Nederland dan in rentebetalingen. Dat is 
de reden dat we het Begrotingsakkoord 
steunen. Het is, met al zijn nadelen, een 
eerste en noodzakelijke stap op weg naar 
gezonde overheidsfinanciën. Natuurlijk 
is 3% tekort nog steeds 3 procent te veel 
en blijft het streven 0 procent. Maar het 
is een stuk beter dan de 5 of 6 procent 
die op ons afkwam als we niets hadden 
gedaan.

We weten allemaal dat het probleem niet 
is dat de overheid te weinig binnen krijgt. 
Het probleem is dat zij te veel uitgeeft.

Daarom doet het pijn dat we in het Be
grotingsakkoord de lasten voor burgers 
en bedrijven - zij het tijdelijk! - verhogen. 
Een hogere BTW (4 miljard), een eind aan 
de belastingvoordelen voor de kilome
tervergoeding voor openbaar vervoer en 
de auto (1,4 miljard), hogere accijnzen 
op bier en rookwaar (600 miljoen) -  stuk 
voor stuk punten waar je liberale nekha
ren recht overeind van gaan staan. En 
wat te denken van het terugdraaien van 
hervormingen in de zorg, het passend

onderwijs en het natuurbeleid? Daarmee 
missen we voor ruim 800 miljoen euro 
aan bezuinigingen.

Hervormen
Tegenover zulke maatregelen die we lie
ver niet hadden genomen, staan gelukkig 
- naast het terugdringen van het begro
tingstekort - ook maatregelen waar we 
trots op kunnen zijn. Die de WD heeft 
binnengehaald. Zo wordt het ontslag
recht versoepeld, waardoor bedrijven eer
der mensen aan zullen durven nemen. 
Het is immers aan al die hardwerkende 
en ondernemende Nederlanders te dan

ken als ons land straks sterker uit de cri
sis komt. Ook gaat de pensioenleeftijd 
eerder omhoog, waardoor we onze pensi
oenen ook in de toekomst zullen kunnen 
blijven betalen.

vervolg op pagina 3

"Liever investeren in een sterker 
Nederland dan in rentebetalingen"

CAM PAGNE-
TIJD

et is weer verkiezingstijd. 
We moeten allemaal de 
knop omzetten, en de blik

op vooruit.

In de hectische periode die achter 
ons ligt, heeft de WD haar enorme 
veerkracht laten zien. Eerst was er 
de teleurstelling van het Catshuis- 
beraad, de draai van de PW en 
de val van het kabinet. En daarna 
het succes van het akkoord met de 
partijen van de Kunduz-coalitie. 
Dit bevestigt weer eens dat de WD 
met alle welwillende partijen kan 
samenwerken en haar verantwoor
delijkheid neemt om orde op zaken 
te stellen.

Dat is nu meer dan ooit nodig. Finan
cieel staat Nederland er ongekend 
slecht voor. Om de staatsschuld en 
het overheidstekort terug te drin
gen zijn ingrijpende hervormingen 
noodzakelijk. Om de stagnerende 
economie in beweging te brengen, 
moeten we meer ruimte geven aan 
de hardwerkende Nederlanders en 
ondernemers. En nog steeds voelen 
teveel mensen in Nederland zich 
niet veilig. Het aantal overvallen en 
inbraken moet omlaag, en de pak
kans van criminelen omhoog.

Ik ben er stellig van overtuigd dat 
er maar één partij is die echte op
lossingen biedt voor de problemen 
waar de samenleving voor staat, en 
dat is de WD. In deze roerige tijden 
zijn wij de reddingsboei van Neder
land.

Met veel enthousiasme heb ik dan 
ook de rol van campagneleider op 
me genomen. En met maar één 
doel: het nog beter te doen dan 
de vorige keer. Als we er samen de 
schouders onder zetten, wordt de 
WD zeker weer de grootste. Want 
we hebben ook de beste lijsttrekker. 
Mark Rutte heeft de afgelopen ja- 
ren bewezen dat hij de enige reële 
keuze is voor het premierschap. De 
enige die het vertrouwen en de au
toriteit heeft om ons land door de 
crisis te leiden.

Daarom zeg ik:
Reken op Rutte, stem WD.

LSI www.stefblok.nl

-j
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NIEUWE SERIE: DE LIBERALE WAARDEN VAN DE W D

Het liberale recht op privacy
Dit is een serie over de belangrijkste liberale waarden - die veelal ook 
zijn opgenomen als waarden van de WD. Het liberale huis kent echter 
vele kamers, zoals een cliché gaat. Anders dan meeste andere politieke 
stromingen kent het liberalisme geen doctrines waarop het is gestoeld. 

En dat is misschien wel het prettige aan het liberalisme: niets is afgezegend.
In deze serie komen per editie de belangrijkste waarden aan bod. Omdat de libe
rale ‘waarheid’, zoals vermeld, niet bestaat, laten we vanuit twee ramen wat wind 
waaien door de liberale kamers.

HET GROTE BELANG VAN PRIVACY

Nagaan - “Everyone belongs to eve- 
ryone else”. Een symbolische zinsne
de uit Huxley’s ‘A Brave New World’ 
beschrijft treffend de dystopie van 
een privacyloze samenleving waarin 
voor individualisme geen plaats meer 
is. Dit verklaart eveneens het liberale 
wantrouwen ten aanzien van het op
geven hiervan. Met de komst van het 
internet is de hoeveelheid aan infor
matie niet alleen toegenomen, maar 
ook de mogelijkheden tot het raad
plegen hiervan. Justitie maakt hier 
terecht gebruik van in strafzaken: 
door de GPS in de mobiele telefoon 
kan bijvoorbeeld worden nagegaan 
waar iemand zich ten tijde van een 
misdrijf bevond. Ook Google-zoekter- 
men zoals “lijk verbergen” kunnen 
het OM van meer munitie voorzien 
in een strafzaak. Het is dan ook niet 
vreemd dat de discussie zich voorna
melijk afspeelt in de justitiële sfeer. 
Is het opgeven van een stukje privacy 
door allen een garantie voor de be
scherming van de samenleving tegen 
enkelen? Zo gebruikten het Korps 
Landelijke Politiediensten omstreden 
spyware om verdachten, maar ook 
onschuldige burgers, te bespieden via 
diens computer. Het KLPD deed dit 
ongetwijfeld uit goede bedoelingen, 
maar het gevaar bestaat dat burgers 
hierbij wel op voorhand worden ge
criminaliseerd. Zeker bij opsporing is 
het verleidelijk om over te gaan tot de 
‘doel heiligt de middelen’-methode. 
Burgers noch wetgever hadden hier 
expliciet toestemming voor gegeven 
en daarmee zijn de activiteiten van 
het KLPD illegaal.

RlSiCO
Dan schuilt er nog een risico wanneer 
privacy die via een legale weg (op laste 
van de overheid, en dus onder dwang) 
wordt opgegeven. Meest recente voor
beeld is het CDA-voorstel van maart 
dit jaar om te kijken of verdachten in 
strafzaken verplicht mogen worden 
het wachtwoord van versleutelde be
standen af te staan. Doen zij dit niet, 
dan wordt dit gezien als een bekente
nis. Dit voorstel staat haaks op het ju
ridische nemo tenetur beginsel: nie

mand kan worden verplicht mee te 
werken aan zijn eigen veroordeling. 
De ervaring leert dat politici juist na 
omstreden rechtszaken, zoals in dit 
geval de Amsterdamse zedenzaak, 
privacy-schendende wetsvoorstellen 
doen. Het draagvlak is op deze mo
menten dan ook het grootst onder 
de bevolking. Onder het mom “ik heb 
toch niets te verbergen” wordt deze 
moedwillig opgegeven omdat het 
idee leeft dat dit een kleine prijs is 
om te betalen. Want inderdaad: welke 
gezagsgetrouwe burger wil nou niet 
voorkomen dat een tweede Robert M. 
zijn gang kan gaan? In principe is dit 
de wereld op zijn kop. De vraag van 
de burgeï zou moeten zijn “waarom 
wil de overheid dit van mij weten?” 
en “wat gebeurt er met deze informa
tie?”. Het afstaan van rechten, in dit 
geval privacy, uit angst is een dubbele 
aanslag op de vrijheid. Handelen uit 
angst is handelen uit een onvrijheid. 
Het afstaan van bepaalde rechten uit 
angst des te meer.

Oplettend
Toegegeven. Privacy is niet zaligma
kend. Daar is ook terecht het huiszoe
kingsbevel voor uitgevonden. Toch 
dient de burger oplettend te zijn wan
neer de "if you have nothing to hide, 
you have nothing to fear” -  retoriek 
wordt toegepast. Het gaat er direct 
van uit dat privacy gelijkstaat aan 
geheimzinnigheid en alleen wordt 
gebruikt om ‘slechte’ dingen te ver
bergen. Het verzamelen van ogen
schijnlijk triviale informatie buiten 
de burger om, kan zorgen voor een 
ondoorzichtig en bureaucratisch ge
heel waar de burger zelf geen vat op 
heeft. Het is nog maar afwachten hoe 
deze gegevens worden gekoppeld en 
geïnterpreteerd. Wat als de overheid 
deze informatie per ongeluk lekt of 
(wat ook wel eens wil gebeuren) kwijt
raakt? Wat als de overheid onterecht 
je bankrekening blokkeert omdat je 
financiële transacties dubieus lijken? 
Zolang dit tot de mogelijkheden be
hoort, staat liberaal wantrouwen 
(wederom) gelijk aan gezond wan
trouwen.

OVERSCHAT HET RECHT OP PRIVACY NIET

Machtsmisbruik - Vanuit het idee 
dat macht corrumpeert trachten libe
ralen de burger te beschermen tegen 
machtsmisbruik, zowel van de over
heid als van private ondernemingen. 
Bescherming van de persoonlijke le
venssfeer en van persoonlijke infor
matie is een belangrijke vorm van de 
bescherming van de individuele vrij
heid.

Grenzen
De grenzen tussen wat publiek en 
privé is, zijn weliswaar in de wet vast
gelegd, maar continu voor debat vat
baar. Velen zijn het er over eens dat de 
staat in uitzonderlijke omstandighe

schande gesproken. Strengere regule
ring is het afgelopen jaar tot stand ge
komen. Hoe valt deze regulering van
uit liberaal oogpunt te beoordelen?

ingeperkt
Primair voor het begrip ‘privacy’ is het 
recht van gebruiker, klant of burger 
om zelf te bepalen welke persoonlijke 
informatie hij of zij publiek maakt. 
Dit recht kan worden ingeperkt om 
redenen van veiligheid of openbare 
orde. Voor het overige is het een per
soonlijke overweging welke informa
tie iemand publiek maakt. Dat u pu
bliekelijk erkent W D’er te zijn, moet 
uw keuze zijn. En dat u er voor kiest

vloeit voor het bedrijf de plicht voort 
die data te verwijderen.

Facebook
Feit is dat zelfs nu het geplaagde Face
book heeft toegegeven fouten te heb
ben gemaakt met de privacybescher
ming, de gebruikers gewoon doorgaan 
met de profilering van bijvoorbeeld 
hun persoonlijke merkvoorkeuren. 
Velen lijken hun identiteit deels te 
ontlenen aan de manier waarop zij di
gitaal zijn geprofileerd, daarmee aan
sluitend bij het motto in de klassieke 
Oudheid: alleen iemand die deelnam 
aan het publieke leven, kan pas echt 
tot volledige ontplooiing komen. Vele

"Zelfs Facebook heeft toegegeven fouten te 
hebben gemaakt met de privacybescherming”
den, zoals bij ernstige verdenking van 
zware criminaliteit, een woning mag 
openbreken. Ook bij de verplichting 
uw inkomen bij de Belastingdienst op 
te geven kunnen veel liberalen zich 
neerleggen. Over de mate waarin bur
gers een big brother in de vorm van 
cameratoezicht accepteren, bestaat 
meer politieke discussie. Wat als een 
inbreuk op de privacy wordt ervaren, 
hangt af van de omstandigheden die 
in tijd en plaats en per persoon ver
schillen.

Tal van ondernemingen in de digitale 
wereld hanteren een verdienmodel 
dat is gebaseerd op de verkoop van 
data, verzameld uit aanklikgedrag van 
gebruikers. De ondernemingen verko
pen deze gegevens aan adverteerders. 
Over deze werkwijze wordt niet zelden

uw politieke voorkeur uit te spreken, 
zal anderen er niet toe mogen dwin
gen hetzelfde te doen. Als een onder
neming geld weet te verdienen met 
informatie die vrijwillig en met uit
drukkelijke toestemming van de klant 
publiek is gemaakt, dan is dat echter 
weinig bezwaarlijk.

Eigen beheer
Zolang de regulering in het teken 
staat van de versterking van het eigen 
beheer van data door gebruikers, valt 
die regulering toe te juichen. Dit is het 
geval met het door de Europese Com
missie ingevoerde ‘recht om te worden 
vergeten’, hetgeen betekent dat de 
klant de mogelijkheid moet hebben 
een eerder gegeven toestemming aan 
een bedrijf om persoonlijke informa
tie te gebruiken, in te trekken. Hieruit

gebruikers profiteren bovendien van 
het voordeel van Online profilering, in 
de vorm van gepersonaliseerde (infor
matie over) aanbiedingen. Het recht 
op privacy dient dan ook niet te wor
den overschat. Meningen over wat een 
schending van privacy is, lopen sterk 
uiteen. Dit omdat privacy steeds wordt 
afgewogen tegen andere belangen of 
rechten. De vlucht die online commu
nicatie heeft genomen, zwengelt de 
discussie verder aan over de grenzen 
tussen ‘publiek’ en ‘privé’. Een priva- 
cyschending in een omgeving van 300 
Facebookvrienden is in ieder geval van 
een andere orde dan een agent die 
zonder huiszoekingsbevel en tegen uw 
wil uw huisdrempel overstapt.

H  www.teldersstichtlng.nl

Liber is een uitgave van de VVD en 
verschijnt acht keer per jaar.
(redactiesluiting: 22 mei 2012)

Realisatie: W D algemeen secretariaat in samenwer
king met Meere Reclamestudio en een netwerk van 
WD-correspondenten.

Grafische vormgeving en pre-press:
Meere Reclamestudio, Den Haag

ZEKER NU
Bezoekadres:
Laan Copes van Cattenburch 52, Den Haag 
Website: www.wd.nl

Fotografie: Nick van Ormondt (Pag 1),
Gerard Smulders (Pag 5), Reinier Linders (Pag 7), 
Bart van der Putten (pag 10), Shutterstock.com

Druk: Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep

Verspreiding: Sandd B.V., Apeldoorn

Advertenties: liber@wd.nl 
ISSN: 1872-0862

Correspondentieadres:
Algemeen secretariaat W D  
Postbus 30836, 2500 GV Den Haag 
Telefoon: (070) 361 30 61 
E-mail: liber@wd.nl

Opzeggen: ledenadministratie@wd.nl

COPYRIGHTS HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR DE W D  VOORBE

HOUDEN.

DE W D  HEEFT ALLE ZORG GEGEVEN AAN HET NAKOMEN 

VAN WETTELUKE REPRORECHTEN.

IS HET DESONDANKS ZO, DAT ER RECHTHEBBENDEN ZIJN, 

DIE NIET GETRACEERD KONDEN WORDEN OF VAN WIE DE 

CLAIM OP GEBRUIKT MATERIAAL NIET BEKEND WAS, DAN 

WORDEN ZIJ VERZOCHT ZICH SCHRIFTELIJK MET DE W D  IN 

VERBINDING TE STELLEN, MET OPGAVE VAN HUN CLAIM EN 

DE UITGAVE WAAROP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

DISCLAIMER DE REDACTIONELE INHOUDVAN UBER KOMT 

OP ZORGVULDIGE WUZE IN SAMENWERKING MET VELE PAR

TIJLEDEN EN -MEDEWERKERSTOT STAND EN GEEFT -TENZU  

ANDERS VERMELD-PER DEFINITIE DE STANDPUNTBEPALING 

VAN DE W D  WEER.

Chantat Hees (51), Echt-Susteren

"Rutte doet het harstikke goed, en ik kan me ook goed vinden met de landelijke 
standpunten van de W D , maar waarom ik uiteindelijk lid ben geworden van de 
VVD, heeft vooral te maken met lokale redenen. We krijgen namelijk straks te ma
ken met een herichrichting van het centrum van Echt en het was alleen de lokale 
VVD die ondernemers attendeerde op deze veranderingen en hen hierbij zelfs wilt 
mobiliseren om mee te denken over belangrijke onderwerpen als bereikbaarheid 
en mogelijke openingstijden van de winkels. Ik ben ondernemer en sta sinds begin 
2011 aan het hoofd van een familiebedrijf in meubels, verlichting en lichtadvies en 
bemoei me met de Cityvereniging. Ik heb dus veel te maken met die gemeentelijke 
plannen. Het is alleen de W D  die binnen Echt op de bres komt voor de ondernemers. Zij wil dat juist de on
dernemers na gaan denken over de inrichting van het centrum in plaats van een of ander extern bureau, en dat 
vind ik erg goed! De W D  spreekt duidelijk dezelfde taal als wij ondernemers. Toen ik werd gevraagd om ook 
de lokale W D  te ondersteunen, heb ik dat ook gelijk gedaan door lid te worden van de W D . Nee, ik ga niet de 
lokale politiek in, daar heb ik niet de politieke ambities voor. Ook heb ik met de zaak het gewoonweg te druk 
voor. Maar ik voel me wel thuis bij de W D ; het is echt mijn club."
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En we snijden in het eigen vlees van de 
overheid -  de ambtenarensalarissen wor
den bevroren en de wachtgeldregeling 
voor bestuurders en politici wordt sterk 
versoberd. Daarnaast leveren alle minis
teries fors in en zal de Rijksoverheid snij
den in de uitgaven. Al met al bezuinigen 
we zo een kleine 3 miljard op de uitgaven 
van de overheid.

Maar er is meer. Tegenover de hogere 
lasten, staat dat we vanaf 2013 de inkom
stenbelasting voor werkende mensen 
gaan verlagen. En het terugdraaien van 
de hervormingen geldt alleen voor 2013.

Daarna hebben we weer de handen vrij 
om in volle vaart met onze hervormings- 
agenda door te gaan. Want het begro- 
tingsakkoord is niet ons verkiezingspro
gramma.

Sterker uit de crisis
Maar ik zal het niet mooier maken dan 
het is. Onderhandelen is een kwestie van 
geven en nemen. Ook ik had liever het 
mes dieper gezet in de uitgaven aan ont
wikkelingssamenwerking, de cultuur
subsidies en de overheid. Wij hebben ve
ren moeten laten, maar ik sta achter dat 
besluit. Het is de prijs die we betalen voor 
het in de hand houden van de overheids
financiën. We hebben een noodverband 
gelegd om het bloeden van de staatskas 
te stelpen. De komende verkiezingen zul

len gaan om de vraag wat het beste medi
cijn is op de langere termijn.

Als het aan de WD ligt komt Nederland 
sterker uit de crisis. Als een land dat de 
zaken op orde heeft en waar bedrijven 
banen willen scheppen. Als een land met 
lage lasten en een kleine overheid die 
ruimte biedt aan mensen die iets van 
hun leven wil maken. Als een land dat uw 
belastinggeld niet aan rentebetalingen 
verspilt, maar investeert in zorg, onder
wijs, veiligheid en werkgelegenheid. Dat 
wordt onze inzet bij de verkiezingen!”

ral
ISI Reacties op dit artikel kunt u 

sturen naar liber@vvd.nl

Op weg naar de verkiezingen
i

De voorbereidingen voor de vervroeg
de Tweede Kamerverkiezingen die op 
woensdag 12 september plaatsvinden, 
zijn in volle gang.

Lijsttrekker en kandidaten
Zo is Mark Rutte benoemd tot lijsttrek
ker van de WD en heeft het Hoofd
bestuur deze week de advieslijst met 
kandidaten voor de Tweede Kamerver
kiezingen bekend gemaakt. De leden 
stellen door middel van een ledenraad
pleging (van 13 mei tot en met 27 juni) 
de definitieve lijst vast. Het Hoofdbe
stuur maakt op 29 juni de definitieve 
kandidatenlijst bekend.

Verkiezingsprogramma
Daarnaast is er een verkiezingsprogram- 
macommissie onder voorzitterschap

van Jan Anthonie Bruijn, druk bezig 
met het schrijven van het conceptver
kiezingsprogramma. Op vrijdag 6 juli

maakt het Hoofdbestuur het concept
verkiezingsprogramma bekend. Daarna 
hebben ledenvergaderingen van afde
lingen en kamercentales, partijcommis- 
sies en bijzondere groepen vijf weken 
de tijd (van 9 juli tot 12 augustus 12.00 
uur) om amendementen in te dienen. 
Tijdens een verkiezingscongres op 25 
augustus stellen de WD-leden vervol
gens het definitieve programma vast.

Campagneteam
Al eerder heeft het Hoofdbestuur Stef 
Blok benoemd tot campagneleider voor 
de Tweede Kamerverkiezingen. In zijn 
campagneteam zitten Halbe Zijlstra, 
Henri Kruithof en campagnemanager

Patricia Cho Chia Yuen. Campaigners 
en besturen in het land worden via 
een campagnenieuwsbrief op de hoogte 
gehouden en voorzien van alle beno
digde informatie rondom de campagne. 
Op zaterdag 9 juni is er een campag
nebijeenkomst voor verantwoordelijke 
campagneleiders van afdelingen en 
Kiescentrales. Inschrijven kan via ‘mijn- 
W D ’.

Het campagneteam is te bereiken via 
campagne@wd.nl en via 070-3613033.

•’OO *?r,rrtx rf.*yt0.»>p, f'~ ’rr'tyrc'
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JOOST TAVERNE:

"Een motie is geen ansichtkaart"
Joost Taverne is binnen de Tweede Ka
merfractie van de WD de woordvoerder 
staatsrecht, bestuurs- en bestuurspro
cesrecht, financiering politieke partijen, 
auteursrecht, adoptie en vrijheid van me- 
ningsuiting.Voor het grote publiek is hij 
niet een bekende naam. Taverne maalt er 
niet om. “Staatsrecht is niet het onder
werp dat de grote massa zal beroeren, 
maar zaken als de rechtsstaat en vrijheid 
van meningsuiting raken wel de kern van 
onze liberale uitgangspunten.

Ergert het Je dat staatsrecht 
niet altijd voldoende aandacht 
krUgt?

“Ik had onlangs een algemeen overleg 
over de reactie van het kabinet op de 
Staatscommissie Grondwet waarin wordt 
gekeken hoe we onze grondwet op onder
delen kunnen moderniseren. Nu wordt 
er niet iedere week een staatscommissie 
ingesteld. Na de Tweede Wereldoorlog ge
beurde dat slechts twee keer eerder... Dan 
verbaast het me wel dat dit niet wordt 
behandeld in de plenaire zaal, en dat er 
maar twee uur wordt uitgetrokkken voor 
zoiets belangrijks.”

Een van de meest opvallende 
projecten van Jou Is de wens om 
de Eerste Kamer en de Tweede 
Kamer te verkleinen. De Eerste 
Kamer zou hierbij van 75 naar 
50 leden moeten gaan. En de 
Tweede Kamer van 150 naar 100 
leden.
“Dat is een afspraak uit het Regeerak
koord waarin wordt uitgegaan van een 
verkleining van de overheid en het terug
brengen van het aantal bestuurders en 
politici.”

Het parlement Is toch geen over
heid?
"Ik vind de afweging minder ministeries, 
en dan ook minder kamerleden, wel een 
rationele afweging. Dat noopt de Tweede 
Kamer in ieder geval om tot een precie
zer gebruik te komen van de middelen 
ter controle van de regering. De centrale 
vraag is hoe je de taak van de Tweede Ka

mer beoordeelt. De Kamer heeft als eer
ste de taak om, samen met de,regering, 
goede wetten te maken. En daarnaast het 
controleren van de regering. De Tweede 
Kamer is niet bedoeld om mee te sturen; 
en zeker niet om, tot achter de komma, 
mee te bepalen. Nog maar drie jaar ge
leden heeft er binnen de Kamer nog 
een parlementaire zelfreflectie plaatsge
vonden.” In het rapport ‘Vertrouwen en 
Zelfvertrouwen’ werd kritisch naar eigen 
functioneren gekeken, maar helaas is 
hierna maar weinig veranderd.

Waarom maakt de Kamer naar 
Jouw mening geen goede afwe
ging b|J het gebruik van haar 
middelen?
“Het parlement heeft veel instrumenten 
ter beschikking om zijn controlerende 
taak invulling te geven, maar daar wordt 
soms oneigenlijk, of in ieder geval onma
tig, gebruik van gemaakt. Neem alleen al 
het aantal schriftelijke vragen dat jaar
lijks wordt gesteld. Nog maar zes jaar ge
leden waren dat er 2500 per jaar. Vorig 
jaar waren dat er al 3600! Steeds vaker lij
ken vragen te worden gesteld om het vra
gen, en niet om het antwoord. Hetzelfde 
probleem is te constateren rond spoed
debatten. Er zijn zoveel aangevraagd dat 
deze voor de zomer, maar net zo goed pas 
na de zomer kunnen worden behandeld. 
Je ziet daarnaast ook nieuwe fenomenen 
als het steeds vaker terugroepen van de 
Tweede Kamer van reces. Of het terugroe

pen van de Tweede Kamer op zaterdag 
dat recent plaatsvond; iets dat sinds 1918 
niet meer was voorgekomen.”

is de verkleining van het parle
ment mogelIJk geen te zwaar 
antwoord op deze ontwikkelin
gen die waarschijnlijk z|Jn on- 
staan door de groeiende rol van 
de media?
“Nee, ik denk eerder dat het parlement 
aan kracht wint als het zich meer toelegt 
op de controle van de hoofdlijnen van het 
regeringsbeleid. Het is waar dat de media 
een rol spelen bij onder meer de enorme 
toename van vragen en moties. Maar een 
motie is geen ansichtkaart. Wat ik hier
mee bedoel? Je moet als parlementariër 
niet een motie indienen met het oog
merk hierna een lokaal sufferdje te infor
meren dat je een motie heb ingediend. 
Met moties moet je zuinig omspringen 
om ze hun kracht te laten behouden.”

in Jouw functie ben Je natuurlijk 
weinig in het buitenland. Toch 
ben Je net terug van een reis 
naar Macedonië namens WD in
ternationaal. wat deed Je daar?
“Zoals gezegd ben ik ook de woordvoer
der inzake de vrijheid van meningsui
ting. In het buitenland leer je dat de 
grootste voor ons vanzelfsprekendheden 
soms nog moeten worden bevochten in 
jonge democratieën. Denk hierbij maar 
aan de persvrijheid, zoals in Macedonië;

een land dat notabene lid wil worden 
van de Europese Unie. Met behulp van 
enorme boetes voor zogenaamde smaad 
wordt het werk van journalisten daar 
soms enorm moeilijk gemaakt. WD In
ternationaal onderhoudt banden met li
berale partijen in Oost-Europa, zoals die 
dus van Macedonië. Bij een conferentie 
voor de leden van de kleine liberale partij 
en leden van de bond voor journalisten 
hield ik een presentatie over de vrijheid 
van meningsuiting. Daar legde ik uit dat 
in een democratie de journalistiek een 
kritische rol moet spelen.”

Heeft deze presentatie nog 
meetbaar effect gehad?
Lachend: “Dat is niet altijd even goed aan 
te geven, maar ik kreeg daar wel goede 
vragen over hoe de Nederlandse regering 
omgaat met onaardige publiciteit. Hier
bij vertelde ik hen natuurlijk hoe het hier 
toegaat. Ik heb in ieder geval gehoord 
dat mijn woorden door sommige Mace
donische commerciële tv-stations zijn 
uitgezonden. Ja, zoiets maakt je wel weer 
bewust van het belang van gezonde de
mocratische verhoudingen.. Wat wij als 
vanzelfsprekend aannemen, wordt elders 
nog altijd bevochten. En dat toont maar 
weer hoe belangrijk WD Internationaal 
is. Zo’n internationaal optreden houdt 
mij in ieder geval scherp.”

Isl J.taverne@tweedekamer.nl
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'DE TOEKOMST VAN DE VVD':

Henk Kamp zet jonge WD’ers in de spotlight
ARGUMENTATIES - 70 jonge WD’ers 
komen op 14 april in Amsterdam bijeen 
voor de startbijeenkomst van ‘De Toe
komst van de WD’. De naam lijkt op het 
eerste gezicht wat hoogdravend, maar 
een blik op de aanwezigen maakt veel 
duidelijk: allen zijn jonger dan 30 jaar, 
ambitieus en actief in de WD. Ze zijn op 
initiatief van minister Henk Kamp in sa
menwerking met het hoofdbestuur uit
genodigd om meer te leren over de poli
tieke praktijk. Bij aanvang legt Kamp uit 
waarom hij deze sessies heeft opgestart. 
“Toen ik in 1978 met de politiek begon, 
kende ik niemand in Den Haag. Ik kwam 
uiteindelijk, op mijn veertigste, binnen 
in de Tweede Kamer en vroeg me toen 
af of dat niet eerder had gekund als ik 
meer ondersteuning zou hebben ge
had.” Het is deze extra ondersteuning, 
die Kamp de aanwezigen wil bieden in 
hun verdere politieke loopbaan. ‘Ik doe 
dit niet voor enige tegenprestatie, ik doe 
dit alleen voor het algemeen belang. En 
de WD is het middel om te werken aan 
het algemeen belang”, zo maakt de mi
nister duidelijk.

VVD-promlnenten
Voor de reeks aan bijeenkomsten heeft 
Kamp verschillende WD-prominenten 
gevraagd. Bij de startbijeenkomst is 
dat Frans Weekers, de Staatssecretaris 
van Financiën, die door Kamp wordt 
geïntroduceerd als een voormalig wet
houder in Weert en dus, net als hij, ook 
“uit de regio” ver buiten de Randstad 
komt en daarom ook niet eenvoudig 
in politiek Den Haag is geraakt. Wee
kers vertelt hoe hij als staatssecretaris 
begon aan Rutte-1 en gelijk bij de start 
de verslechterde overheidsfinanciën 
overzag die zijn voorganger achter had

gelaten. Om het huishoudboekje van de 
overheid op orde te brengen, moet het 
tekort op het Bruto Binnenlands Pro
duct (BBP) uiterlijk in 2013 terug zijn ge
bracht onder het tekort van 3 procent. 
Het tekort loopt inmiddels terug, maar 
minder snel dan aanvankelijk geraamd. 
Omdat de economie voor de tweede 
keer in drie jaar tijd in een recessie ge-

'Nadenken en discussiëren over stelingen. ..'

raakte en per saldo een verlies ontstond 
van ruim een kwart percentage per jaar 
aan groei ten opzichte van de start van 
dit kabinet, ontwikkelden de inkomsten 
en uitgaven zich niet zoals gehoopt. 
Volgens Weekers is de oorzaak van die 
tegenvallende groei met name gelegen 
in het achterblijven van de groei van de 
wereldhandel en de dalende consump
tie van Nederlandse gezinnen.

Nederland is momenteel 11 miljard 
per jaar kwijt aan alleen al de rente

betalingen, zo vertelt Weekers. “Dat is 
bijvoorbeeld meer dan wat we jaarlijks 
uittrekken voor de politie of voor het 
basisonderwijs. Omdat we als liberalen 
vinden we dat we niet op de pof kunnen 
leven, werken we aan nieuwe afspraken 
met onze coalitie- en gedoogpartners.” 
Nederland gaat prat op de triple-A sta
tus, maar blijkt wel het land te zijn dat

het slechtst scoort in het rijtje landen 
met die status.

Onderhandellngen
De presentatie van Henk Kamp gaat ver
volgens over de politieke werkelijkheid. 
Hij gaat in op zowel de eerder genomen 
pakket bezuinigingen van 18 miljard als 
op de Catshuisonderhandelingen die 
tijdens deze bijeenkomst nog liepen. Bij 
dat laatste stipt hij de positie aan van de 
betrokken partijen inzake de mogelijke 
hervormingen. Dan is het tijd voor de

aanwezige jongeren om zich uit te spre
ken. Opgesplitst in groepen, moeten 
zij in workshopverband nadenken en 
discussiëren over een vooraf bepaalde 
stelling voor het op orde brengen van 
de overheidsfinanciën en daar een WD- 
invalshoek aan geven. Eenmaal terug in 
de plenaire zaal mogen zij deze stelling 
vervolgens, met Kamp en Weekers als ju
ryleden, gaan verdedigen of aanvallen.

Aan het eind complimenteert Kamp de 
jongeren. “Wat jullie deden, is ongeveer 
hetzelfde als wat zes weken lang werd 
besproken binnen het Catshuis. Wat is 
het beste voor het land? En waar moe
ten we als WD voor gaan? Ik ben blij nu
ances in jullie argumentaties te horen; 
zoiets blijft altijd moeilijk.”

Zowel Kamp als Weekers nodigt aan het 
eind een groep uit voor een bezoek aan 
politiek Den Haag. Kamp’s uitverkoze- 
nen mogen binnenkort een kijkje in de 
keuken komen nemen bij zijn Ministe
rie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid. De groep van Weekers legt te zij
ner tijd een bezoek af aan het Ministerie 
van Financiën.

Bij de borrel na afloop zijn de jongeren 
positief over deze eerste bijeenkomst. 
“Het geeft je de gelegenheid te discus
siëren en kennis te maken met andere 
actieve jongeren in de partij, dat zou 
vaker moeten gebeuren,” aldus een en
thousiaste deelnemer. Hij wordt op zijn 
wenken bediend. In september zal een 
nieuwe bijeenkomst worden georgani
seerd over een ander politiek thema. Ac
tieve jonge WD’ers kunnen ondertus
sen nog steeds voor het netwerk worden 
aangemeld via info@toekomstvandewd.

DEELNEMERS STUDIO VVD

Eerste opdracht: zoek sponsoren
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NIEUWE TRAINING - Sinds kort is 
de WD een nieuwe landelijke training 
rijker: Studio WD. Een jaar lang zul
len 20 jonge WD’ers gaan leren over de 
achterkant van de politiek. Fondsenwer
ving, campagne, strategie; alle zaken die 
ervoor zorgen dat de WD succesvol kan 
zijn vóór de schermen, zullen hierbij 
voorbijkomen. Deelnemers leren niet al
leen door te luisteren, maar vooral door 
te doen. Zij krijgen ook de kans direct een 
bijdrage te leveren aan de partij.

Opdrachten
Diverse WD’ers, zoals Stef Blok, Halbe 
Zijlstra, Marianne Schuurmans, Mark 
Verheijen en Charlie Aptroot geven een 
opdracht aan Studio WD. De deelnemers 
moeten met deze opdrachten laten zien 
wat zij kunnen toevoegen op het gebied 
van ledenwerving, campagne en een item 
als de Europese Unie. Bij iedere opdracht 
staat centraal dat deze moet worden uit
gevoerd met een jonge, frisse blik. En met 
de vrijheid om met iets nieuws te komen, 
waar de WD meteen gebruik van kan 
maken.

Wie zijn Studio WD? Klaas Dijkhoff, ons 
jongste lid van de Tweede Kamer, is voor
zitter. Daarnaast zorgen wij, Mark Thies- 
sen en Martijn Jonk, voor de organisatie. 
Wij worden echter geholpen en gesteund 
vanuit de hele partij: het partijbureau, 
de Haya van Somerenstichting, de talent- 
scouts, kamerleden, WD’ers uit de re
gio's, bewindspersonen en enthousiaste 
leden. Het belangrijkst zijn onze deelne
mers. Zij zijn echt ‘Studio WD’. Ze zijn

al voor langere tijd actief in de partij en 
hebben met succes landelijke of regiona
le trainingen afgerond. Ook zijn zij door 
de jaren heen opgevallen. 20 WD-toppers 
uit het hele land gaan dit jaar voor de 
partij, maar ook voor u, aan de slag met 
Studio WD. Om aan het einde van het 
jaar een vernieuwende visie te hebben 
die onze partij vooruit kan helpen. Om 
te leren van u en van elkaar. En om als 
nieuwe generatie WD-ers onze partij al

vast een kijkje te geven in de toekomst. U 
gaat nog van hen horen.

Sponsor
Tot slot. Een van de eerste opdrachten 
aan onze deelnemers was: zoek een spon
sor. Bedenk een creatief plan om fondsen 
te werven en voer dit meteen uit. Zij zijn 
daar nu hard mee bezig. Het geld wordt 
gebruikt voor de uitvoering van de op
drachten, bijvoorbeeld voor ledenwer

ving en campagne. Het komt dus direct 
ten goede aan de partij. Wilt u onze deel
nemers een zetje in de rug geven? Mail 
naar studiowd2012@gmail.com. Dan 
kijken we samen wat wij voor u kunnen 
doen, en u voor ons.

Mark Thiessen en Martijn Jonk, organisatoren 

van Studio W D

studiowd20l2@gmail.com

VERKIEZINGEN
Enige tijd geleden moest onze 
premier Mark Rutte het ontslag 
indienen van zijn kabinet. Na ze
ven weken onderhandelen was het 
Catshuisakkoord klaar. Doorgere
kend en wel. De maatregelen in 
het akkoord waren fors maar recht
vaardig. En er bleek zelfs nog geld 
over om enkele koopkrachtrepara- 
ties te doen. Toch durfde gedoog- 
partner PW op het laatste moment 
geen handtekening te zetten. En 
daarmee was het akkoord van tafel 
en werden er nieuwe verkiezingen 
afgekondigd.

Onze partij is er klaar voor. In zeer 
korte tijd hebben ledenvergaderin
gen van Afdelingen en Kamercen
trales besloten welke kandidaten ze 
wilden voordragen voor de Tweede 
Kamerlijst. De Permanente Scou- 
tingscommissie heeft alle zeilen 
bijgezet om iedereen tijdig te spre
ken en daarna het hoofdbestuur te 
kunnen adviseren over de samen
stelling van de advieslijst.

Ook de verkiezingsprogramma- 
commissie onder leiding van 
professor Jan Anthonie Bruijn 
draait overuren. Aan de basis ligt 
ons verkiezingsprogramma 2010. 
De commissie spreekt in korte tijd 
met veel mensen binnen en buiten 
de partij, om een zo breed mogelijk 
gedragen concept-programma op 
te stellen. Tijdens de Partijraad op 
12 mei hebben de partijraadsleden 
aan kunnen geven waar volgens 
hen de accenten moeten komen te 
liggen. De commissie houdt daar
naast verschillende luistersessies 
in het land.

Tot slot is het campagneteam vol 
op stoom. Onder leiding van cam
pagneleider Stef Blok wordt in de 
‘warroom’ op het Algemeen Secre
tariaat gewerkt aan opnieuw een 
professionele verkiezingscampag
ne. Zaterdag 9 juni is er een bijeen
komst om alle campagnefunctiona- 
rissen in onze partij hierover bij te 
praten.

Ik ben er trots op dat onze partij 
zich in zo korte tijd, zo professio
neel gereed weet te maken voor de 
komende verkiezingen. Samen ma
ken we er een steengoede campag
neperiode van. Zodat de WD zich 
opnieuw gesteund weet door een 
grote groep kiezers bij haar maat
regelen om Nederland sterker uit 
de crisis te laten komen.

Is l voorzitter@wd.nl
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f i Niemand
zeggen dat ik een snotneus was'
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Richard de Boer, de jo n g s te  b u rg e m e e s te r  
van N ed erlan d
Richard de Boer werd in 2002, op 21-jarige leeftijd, raadslid in de Zuid-Limburgse 

gemeente Brunssum. Na zijn wethouderschap werd hij eind vorig jaar de nieuwe 

burgemeester van de iets verderop gelegen gemeente Simpelveld. Als 32-jarige is hij 

momenteel de jongste burgemeester van Nederland.

een nieuwe bestuurlijke uitdaging in 
het openbaar bestuur. Het is vooral de 
veelzijdigheid van het burgemeesters
ambt en de bijhorende verbindersrol 
die me aantrokken. Ik voelde dat ik 
naar die rol was toegegroeid. Omdat 
Simpelveld niet ver weg ligt van Bruns
sum, hoorde ik van het komend vertrek 
van de burgemeester. Toen er werd ge
zocht naar een ‘geschikte jonge burge
meester’ dacht ik meteen dat ik goed in 
dat profiel zou passen. Toevallig was de 
toen nog jongste burgemeester (die van 
Hilvarenbeek) wethouder geweest in 
hetzelfde Simpelveld en waren ze daar
door waarschijnlijk wat meer gewend 
geraakt aan jonge bestuurders. Nadat 
ik met hem had gesproken, schreef ik 
kort hierna mijn sollicitatiebrief. Elf 
dagen na het laatste gesprek met de 
vertrouwenscommissie hoorde ik dat

een optocht waarvoor een aantal drum
bands waren uitgenodigd, waaronder 
de drumband waar ik lid van ben. Als ik 
mijn trommel omhang, ben ik natuur
lijk gewoon ‘Richard’. Ik had mijn hoed 
stevig over mijn ogen getrokken en rof
felde er flink op los, maar ik hoorde 
toch langs de kant van de weg vele men
sen uit het Simpelveldse roepen: ‘Hé, 
dat is de nieuwe burgemeester’.”

wat vind Je van het geluid dat 
politieke partijen uit alleen 
oude leden bestaat en dat Je 
als Jongere daarom maar wei
nig kan bereiken?
“Lariekoek. Ik hou niet van dat geklaag. 
Ik heb nooit een uitgestippeld plan ge
had, maar ik vind het openbaar bestuur 
een verschrikkelijk mooi metier. En dat 
staat in principe open voor alle jonge

"Geen automatisme dat de VVD 
hier ook groot wordt..."
ik het was geworden. Het nieuws ging 
toen heel snel rond.” Lachend: “We 
ontvingen thuis maar liefst 35 bossen 
bloemen waarvoor we echt overal vazen 
moesten lenen. Het was ook heel gek 
om op teletekst van RTL of NOS je naam 
te lezen, en te vernemen datje officieel 
de jongste burgemeester van Nederland 
bent.”

Daar sta Je dan In Simpelveld.
“Ja, het is echt een dorpse gemeente 
met de gemoedelijke uitstraling van 
‘De Dagboek van een Herdershond’, 
een oude tv-serie over een kapelaan die 
ook werkzaam was in een soortgelijk 
Limburgs dorp. Een prachtige werklo- 
catie, maar vergis je niet: Simpelveld is 
een gemeente met veel ambitie! In de 
gemeenteraad zijn vijf partijen verte
genwoordigd. Hiervan drie lokale par
tijen, het CDA en de PvdA. Inderdaad, 
geen WD. Raar? Misschien, maar het is

WD’ers die iets kunnen toevoegen. An
ders dan in mijn begintijd worden er 
momenteel veel interne opleidingen en 
trainingen gegeven om zo ook een goed 
netwerk binnen de partij op te kunnen 
bouwen. Aan jongeren geef ik dan ook 
de tip gewoon te blijven knokken, het 
wordt je niet op een presenteerblaadje 
gebracht. Neem vooral tips ter harte om 
sterker uit de strijd te kunnen komen.”

Over strijd gesproken. Nu we 
zijn begonnen aan de verkie
zingscampagne.- hoe staat de 
W D voor In Limburg?
“Ik kan niet oordelen over Limburg, wel 
over Zuid-Limburg. En daar wordt het 
pittig. Als het bijvoorbeeld landelijk 
goed gaat met de WD, is het geen au
tomatisme dat de WD hier in Zuid-Lim
burg ook sterk wordt. Bij de Provinciale 
verkiezingen was het CDA toch onver
wacht weer wat groter geworden dan

Richard de Boer is in bezit van de rode lantaarn als zijnde de jongste burgem eester van Nederland.

Tekst: Roland Keja 
Foto’s: Gerard Smulders

Ben Je altijd al politiek geïnte
resseerd geweest?
Lachend: “Ja, al jong gaf ik mijn ouders 
stemadviezen mee als zij moesten stem
men. Bij mij ging ade politieke knop 
definitief om door het optreden van 
Frits Bolkestein die in de j aren negentig 
fractievoorzitter van de WD werd. Daar 
stond iemand; tijdens de tv-debatten 
was hij in mijn ogen echt een rots in 
de branding. Bovendien was hij tegen
draads en de eerste die onder meer een 
onderwerp als immigratie nadrukkelijk 
op de politieke agenda durfde te zetten. 
Nadat ik al eerder op de WD stemde, 
ben ik in 1999, via internet, ook lid van 
de WD geworden."

Was Je toen ook gelijk politiek 
actief?
“Nee, dat gebeurde pas in 2001, voor
afgaand aan de gemeenteraadsverkie
zingen van 2002. Ik was landelijk lid 
geworden, en kende de WD in mijn ei
gen Brunssum daarom niet. Op een ge
geven ogenblik ging ik, met een vriend 
toch maar naar een lokale bijeenkomst. 
Hoewel iedereen, zoals verwacht, veel 
ouder was dan wij tweeën, was het 
toch een warme bijeenkomst. Al gauw 
stond ik achter de WD-stands en deelde 
ik flyers uit. Vrij snel werd ik gevraagd 
om op de zevende plek van de gemeen

telijke WD-lijst te staan. We kwamen, 
ondanks de groei van twee naar vier 
zetels, in de oppositie terecht; ik werd 
met voorkeurstemmen tot raadslid ge
kozen. Na vier jaar raadslidmaatschap 
werd ik in 2006 wethouder en later ook 
loco-burgemeester.”

voor welke onderwerpen?
“Aanvankelijk hield ik me bezig met de 
‘softe’ sector en kreeg ik te maken met 
onderwerpen als onderwijs en sport. 
Maar dat vond ik prima. Niet alleen 
omdat ik toen veel heb kunnen leren, 
maar ook omdat onderwijs mijn grote 
drijfveer was. Het grote aantal kinderen 
in de klas en het zeer matige onderwijs 
op de basisschool maakten dat ik vroe
ger behoorlijk was vastgelopen. Na een 
overstap naar een andere basisschool en 
extra onderwijsbegeleiding, kreeg ik uit
eindelijk het advies ‘maximaal MAVO’, 
terwijl ik zeker wist dat ik veel meer in 
mijn mars had. De MAVO en de MEAO 
heb ik achtereenvolgens Cum Laude 
afgerond, daarna heb ik de propedeuse 
HEAO behaald om vervolgens de over
stap te maken naar de universiteit van 
Maastricht alwaar ik met succes Neder
lands recht heb gestudeerd. Onderwijs 
heeft me echt gevormd. Ik heb mijn hui
dige positie louter te danken aan extra 
onderwijs en doorzettingsvermogen.

Daarom ben ik heel blij dat ik eenmaal 
als wethouder van onderwijs drie Bre
de School-projecten door de raad van 
Brunssum heb geloodst. Over een van 
die scholen werd voorheen maar liefst 
20 jaar tevergeefs vergaderd.”

JU bent natuurlUk altUd de 
Jongste geweest In de lokale 
politiek. Werd Jouw Jonge leef- 
tUd -  binnen of bulten de partU 
- wel eens tegen Je gebruikt?
“Niemand heeft ooit in mijn gezicht 
durven te zeggen dat ik een snotneus 
was. Ik heb er eerder gebruik van ge
maakt. Zo had ik in mijn beginjaren 
vooral het jeugdbeleid als mijn speer
punt gemaakt. Een onderwerp waar
over oudere wethouders, gezien hun 
leeftijd, nooit tegen konden ageren, als 
zou mijn mening niet kloppen. Als je 
met de politiek begint, moet je begin
nen met veel dossierkennis op te bou
wen; kennis maakt macht.

in 2010 was Je lUsttrekker van 
W D Brunssum en bet Jaar erop 
werd Je benoemd to t burge
meester. Hoe heb Je deze stap 
kunnen maken?
“De keuze was voor mij logisch. Na tien 
jaar politiek actief te zijn geweest in 
Brunssum was de cirkel rond. Ik zocht

daardoor nog makkelijker om boven de 
partijen te staan. Je hebt als burgemees
ter een echte brugfunctie. Wat voor mij 
ook nieuw is, is de rol van burgervader 
waarbij je aanwezig bent bij iemands 
jubileum of gouden huwelijk.”

Kun Je werk en privé een beetje 
gescheiden houden?
“Niet altijd. Privé ben ik in het Bruns- 
sumse betrokken bij zowel de scouting 
als een drumband. Ik weet nog goed dat 
ik pas was benoemd tot burgemeester 
van Simpelveld, maar nog niet was be
gonnen. In de gemeente Kerkrade was

de WD. Ook de SP en de PW doet het 
erg goed in Zuid-Limburg, met name in 
de oude mijnwerkersgebieden. Al met 
al denk ik dat we bij de volgende verkie
zingen in Limburg met CDA, SP, PW en 
de WD weer een versnipperd landschap 
gaan zien.”

rol
LSI Reacties op dit artikel kunt u 

sturen naar iiber@vvd.nl
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WILLEN IS KUNNEN:

BECROTINCSAKKOORP 
NEDERLAND, VOORb IËLD  
IN EUROPA” " ”
ALGEMEEN BELANG - Na bijna twee 
maanden onderhandelen kwam er dank
zij de PW geen Catshuisakkoord. Geert 
Wilders heeft daarmee bewezen de ver
antwoordelijkheid voor de Nederlandse 
economische belangen en het gezond 
maken van de overheidsfinanciën niet 
aan te kunnen, of aan te willen. In dit ka
der is willen kunnen. Bezuinigingen van 
een omvang van circa 30 miljard euro (re
geer- en gedoogakkoord plus het nu door 
WD, CDA, D66, Groenlinks en Christen
unie gesloten begrotingsakkoord) doen 
elke Nedeflander pijn, maar niet saneren 
is nog pijnlijken Voorts hebben wij uit 
vrije wil het begrotingspact binnen de EU 
ondertekend, waarmee de Europese Com
missie toeziet op een begrotingstekort 
van onder de drie procent en het streven 
naar begrotingsevenwicht. Zonder deze 
afspraken kan de Euro niet overleven. 
Wat wij van Grieken vragen, moeten wij

zelf ook doen. De verantwoordelijke Eu
rocommissaris Olli Rehn kan en wil voor 
landen als Nederland geen uitzonderin
gen maken, en terecht. Politieke onwil 
of onkunde mag niet als excuus worden 
aanvaard voor het schenden van afspra
ken. Een wanprestatie van Nederland zou 
tot het verlies van onze triple-A-rating

hebben geleid, hogere rentes op onze le
ningen en een direct gevaar voor het Eu
ropese Noodfonds EFSF dat hiermee ook 
zijn rating in gevaar kan zien komen. 
Kortom, Nederland heeft laten zien dat 
als de nood aan de man komt, politici van 
regering en oppositie hun partijpolitieke 
belangen opzij kunnen zetten om bij te

dragen aan het algemeen belang. Het is 
te hopen dat een goed voorbeeld, goed 
doet volgen. Echter, met het begrotings
akkoord zijn we er nog niet. Onze econo
mie en die van de Eurozone moeten weer 
groeien. Met elf collega-delegatieleiders 
in het Europees Parlement heb ik daar
om het initiatief genomen om onze re
geringsleiders, onder wie Mark Rutte en 
de Britse premier David Cameron, vanuit 
het EP te ondersteunen bij maatregelen 
die de groei in de EU moeten bevorderen. 
Rutte cs verenigden zich eerder in het 
‘Plan for Growth in Europe’. Wij noemen 
ons “MEPS for Economie Growth”.

Goede uitgangspositie
Ondanks de schuldencrisis, hebben 
Nederland en Europa een goede uit
gangspositie. Met ruim 500 miljoen 
consumenten en een hoogopgeleide be
roepsbevolking, vormen we de grootste

gemeenschappelijke markt ter wereld. 
Deze interne markt is ons welvaartsvehi- 
kel. Daarom moeten we de gemeenschap
pelijke markt vervolmaken en moderni
seren, te beginnen bij de dienstensector, 
waar ruim viervijfde van onze welvaart 
wordt verdiend. Om de schaalvoordelen 
voor consument en producent maximaal

te benutten en administratieve barrières 
uit de weg te ruimen, moeten we één 
gemeenschappelijke dienstenmarkt cre- 
eren. De WD heeft hier onder aanvoe
ring van Frits Bolkestein al jaren geleden 
voor gepleit (de dienstenrichtlijn). Het 
is lovenswaardig dat ook andere landen 
nu inzien dat de schaal- en concurrentie

voordelen van een gemeenschappelijke 
dienstenmarkt de Europese economieën 
versterken.

Digitale producten en diensten
Omdat een flink deel van onze boterham 
anno 2012 via de digitale snelweg wordt 
verdiend, moeten we één speelveld creë
ren voor digitale producten en diensten. 
Creativiteit moet zich vrij kunnen bewe
gen en moet eenvoudig kunnen worden 
geëxploiteerd voor de gehele Europese 
markt. Dit wordt thans belemmerd door 
uiteenlopende copyright- en intemetre- 
gelingen.

Gezien de grote energievraagstukken 
waar we ons voor gesteld zien, zoals 
schaarste en stijgende prijzen, moet Eu
ropa vaart maken met de oprichting van 
een Europese energiemarkt. Dankzij de 
schaal- en concurrentievoordelen van 
een gemeenschappelijke markt, kan ener
gie tegen lagere prijzen worden geëxplo
reerd, getransporteerd en verhandeld.

Nieuwe ideeën
In een moderne economie is massa en 
kennis kassa. Daarom moeten we een 
Europese Onderzoeksruimte inrichten, 
waar onderzoekers en ondernemers 
nieuwe ideeën kunnen uitwerken, die zij 
via start-ups kunnen vermarkten. Hier
mee geven we talent de ruimte om te 
excelleren. Dit creëert niet alleen nieuwe 
en hoogwaardige werkgelegenheid, maar 
trekt ook internationale investeerders 
aan.

Consumentenkracht
Als grootste gemeenschappelijke markt 
ter wereld, heeft Europa een giganti
sche consumentenkracht. Dit komt niet 
alleen onszelf, maar ook opkomende eco
nomieën ten goede. Daarom moeten we 
nog dit jaar vrijhandelsakkoorden slui
ten met India, Canada en verschillende 
ASEAN-partners. Het handelsvolume dat 
gemoeid is met deze verdragen bedraagt 
ruim 90 miljard euro.

Aanjagen
Na het Begrotingsakkoord, heeft Neder
land de positie om een belangrijke rol 
te spelen bij het aanjagen van de groei 
in de Europese Unie. Zonder dit akkoord 
zouden wij de keizer zonder kleren zijn. 
Nu kunnen we, samen met onze collega’s 
in de Europese Raad en in het Europees 
Parlement, initiatieven nemen om niet 
alleen te saneren, maar ook de groei te 
bevorderen. Niet via het maken van meer 
schulden, maar via het wegnemen van 
belemmeringen en het bieden van kan
sen.

Ba hans. vanbaalen@europarl.europa.eu

"M et h e t Begrotingsakkoord  
zijn w e er nog niet"

van Baaien: 'Massa+kennis=kassa'

Voedselverspilling
LANGER HOUDBAAR - Het recht 
op voedsel als een mensenrecht 
wordt actief uitgedragen door de Eu
ropese Unie. De Europese Unie onder
steunt vele projecten op het gebied 
van voedselzekerheid in ontwikke
lingslanden, terwijl er tegelijkertijd 
in de EU helaas veel voedsel wordt 
weggegooid. Het dagelijks bestuur 
van de Europese Unie, de Europese 
Commissie, heeft in een recent stuk 
berekend dat in de Europese Unie 180

vervangen door een productiedatum, 
zodat de consument weet wanneer 
een product is geproduceerd en zelf 
kan zien en ruiken of iets nog goed 
is om te eten of niet. Alleen voor 
producten die echt onveilig kunnen 
worden, zoals bijvoorbeeld filet ame- 
ricain, gemaakt van rauw vlees, blijft 
een houdbaarheidsdatum natuur
lijk nuttig. In ieder geval vele malen 
nuttiger dan een houdbaarheidsda
tum voor een product als zout dat al
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‘ Per jaa r verdwijnt per persoon 180 kilo voedsel in de afvalbak'.

kilogram voedsel per persoon per jaar 
in de afvalbak verdwijnt. Dit gebeurt 
bij producenten, restaurants, super
markten, maar komt ook uit onze 
eigen koelkast thuis. Ongeveer 40 
procent van al het voedsel dat wordt 
weggegooid, gebeurt door consumen
ten thuis. Het verspillen van voedsel 
is niet alleen slecht voor het milieu, 
maar het kost ons elk jaar alleen in 
Nederland al ruim 4 miljard euro.

Houdbaarheidsdatum
Eén van de oorzaken waarom men
sen thuis voedsel weggooien is de 
houdbaarheidsdatum die verplicht 
op elk verpakt product dient te 
staan, met als doel de consument te 
beschermen tegen onveilig voedsel. 
Mensen nemen die datum veelal let
terlijk en gooien voedsel op of vlak 
na het verstrijken van de houdsbaar- 
heidsdatum weg. Vaak is voedsel veel 
langer houdbaar dan op het blik of 
etiket staat en nog net zo lekker als 
voor het verstrijken van de houdbaar
heidsdatum. Wellicht is het daarom 
een idee de houdbaarheidsdatum te

eeuwen in de mijnen ligt.
De consument kan op die manier dus 
eigen verantwoordelijkheid nemen 
door zelf kritisch te kijken of bij
voorbeeld dat blik doperwten uit de 
voorraadkast echt moet worden weg
gegooid.

weggooien
Daarnaast valt er ook winst te halen 
bij bedrijven die voedsel produceren. 
In Noorwegen zijn bedrijven verplicht 
te melden hoeveel voedsel zij weg
gooien. Omdat niemand te boek wil 
staan als de grootste verspiller, kreeg 
op deze manier het bedrijfsleven een 
prikkel om zelf eens goed na te gaan 
of het niet minder voedsel kon verspil
len. In Noorwegen heeft deze aanpak 
via zelfregulering goed gewerkt. Ik 
vraag mij af of een dergelijke insteek 
ook Europa een zetje in de goede rich
ting kan geven. In het Europees Par
lement zal ik me blijven inzetten om 
voedselverspilling tegen te gaan.

toine.manders@europarl. europa, eu

Europa

Hans van Baaien
Buitenlandse zaken, 
veiligheids- en Defensiebeleid, 
industrie en Energie

jan Mulder
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Tolne Manders
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MEER DAN DE FLORIADE

Venlo, de transformatie van een regio

Stephan Satijn, wethouder Econom ische Zaken, Floriade en Onderwijs in Venlo.

FLORIADE - Wie wil zien hoe Nederland 
onder invloed van WD uit zou kunnen 
zien, moet eens een kijkje komen ne
men in Venlo. Niet alleen ontwikkelt de 
stad zich naar een regionale metropool 
van 100.000 inwoners, ook zijn er zoveel 
stadsontwikkelingen gaande dat de hele 
skyline van de stad drastisch aan het ver
anderen is. Opvallend is dat alle nieuwe 
locaties, zoals het poppodium, het nieuw 
te bouwen stadskantoor, en het nog te 
ontwerpen voetbalstadion van VW duur
zaam zijn gebouwd, of worden gebouwd 
“Wij vinden als gemeente Venlo een goede 
economie heel belangrijk, maar dat kan 
goed hand in hand gaan met duurzaam
heid”, zegt Stephan Satijn, wethouder 
Economische Zaken, Floriade en Onder
wijs van Venlo. “Sterker nog: we omarmen 
duurzaamheid. Duurzaamheid is zelfs 
het economisch speerpunt geworden van 
Venlo. Het kost ons niets extra, maar we 
hebben door deze bouwwijze wel extra in
ternationale aandacht gekregen; wat kan 
je nog meer wensen.”

Floriade
De meeste aandacht krijgt Venlo momen
teel toch wel door de organisatie van de 
Floriade, de eerste keer overigens dat dit fe
nomeen zich buiten de Randstad afspeelt. 
Niet verrassend zal zijn dat de opvallende 
gebouwen op het Floriade-terrein, De In- 
novatoren en de Villa Flora, eveneens op 
duurzame wijze zijn gebouwd. Minstens 
even opvallend is echter dat de huidige 
Floriade - anders dan voorgaande keren 
- nu eens geen pure ‘bloemetjestentoon- 
stelling’ is. “De toegevoegde waarde van 
de Floriade is niet zozeer het laten zien 
hoe de plantjes groeien, maar welke mo
gelijkheden de regio biedt aan investeer
ders”, zegt de wethouder. “De Floriade 
is naast een wereldtentoonstelling, een

economisch belevenisevenement: zowel 
voor de omliggende gemeenten in Noord- 
Limburg als voor de stad Venlo zelf. Via de 
Floriade kunnen we op de economische 
en geografische voordelen wijzen van 
onze regio. We positioneren regio Venlo 
nadrukkelijk als ideale vestigingslocatie. 
We beschikken niet alleen over vele hec
taren aan vestigingsgebied, maar bieden 
ook nog een goede positie aan naar het 
Nederlandse en Duitse achterland. We 
verkopen Venlo dus als 'Hotspot Number 
One’.”

Economisch speerpunt
Satijn vertelt dat de Floriade al in de eer
ste drie weken veel van haar doelstellin
gen heeft bereikt. “De Floriade heeft ons 
nu al veel werk opgeleverd, maar gaat ze
ker nog meer werk opleveren. Mede door 
de Floriade hebben twee Chinese bedrij
ven reeds aangegeven zich hier te willen 
vestigen. Al eerder gaf ook Canon aan dit 
te willen. Met dat bedrijf hebben we reeds 
een principeakkoord voor de afname van 
14,5 hectare grond. Er zullen zeker meer 
bedrijven volgen.”

Satijn vertelt dat hij, maar ook Mark Ver- 
heijen, als gedeputeerde van de provincie 
Limburg, bijna drie dagen per week bezig 
is met het ontvangen van de vele zakelijke 
delegaties. De bovenste verdieping van de 
16 etages tellende Innovatoren op het Flo
riade-terrein blijkt hiervoor zelfs speciaal 
te zijn ingericht. “Een betere plek bestaat 
niet om te wijzen op de voordelen van de 
regio Venlo”, maakt de wethouder duide
lijk.

Maar niet alleen grote bedrijven, ook de 
middenstand heeft veel te winnen met de 
Floriade. “Ja, ook de lokale middenstand 
profiteert van de Floriade”, zegt Satijn.

“200 ondernemers, waaronder veel tuin
bouwbedrijven, uit deze regio hebben 
zich via de Floriade ingeschreven om con
tacten te kunnen leggen met bedrijven 
uit de gehele wereld. Ook daar zijn al de 
eerste successen gehaald.”

Samenwerking
De samenwerking met de provincie Lim
burg is uitstekend, zo erkent Satijn. Dat 
niet alleen binnen de gemeente Venlo, 
maar ook binnen de provincie de WD 
sterk is gepositioneerd, wordt door hem

als een prettige bijkomstigheid gezien. 
De WD heeft in Venlo dan ook veel van 
haar punten kunnen bereiken: van de in
stelling van de koopzondag tot een libera
le visie op de overheid inzake de handel: 
“Als overheid stimuleer je niet de handel, 
maar je kan als overheid wel de instru
menten ertoe aanreiken”, zo stelt Satijn.
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verklezingen
Maar hoe zou Venlo hebben uitgezien 
zonder de WD? “Dan zou Venlo toch

meer verleden kennen dan toekomst”, 
zegt Satijn na enig nadenken. “Heel veel 
bouwprojecten zouden sowieso niet zijn 
ontwikkeld. En ik denk dat ook de Flori
ade er heel anders had uitgezien. Ja, door 
de sterke positie van de WD zijn veel za
ken gerealiseerd, dat straalt hopelijk ook 
af naar de positie van de WD bij de ko
mende verkiezingen.”
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LSI Reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl

RAPPORT TELDERSSTICHTING UITGEBRACHT OVER DE BEVOLKINGSKRIMP:

“Overheid moet de krimp hooguit in goede banen leiden"

BEPERKTE ROL - De Teldersstichting, 
het wetenschappelijk bureau van de WD, 
heeft op 17 april een rapport uitgebracht 
over de bevolkingskrimp waarmee Neder
land steeds meer wordt geconfronteerd, 
zoals nu al in bepaalde regio’s van Lim
burg, Zeeland en Groningen.

In 100 jaar tijd is de de Nederlandse be
volking gegroeid van 5,1 naar meer dan

16 miljoen mensen. Aan deze ruime ver
drievoudiging kwam eigenlijk pas begin 
deze eeuw een kentering. Omdat zoveel 
maatregelen nog steeds in het teken heb
ben gestaan van bevolkingsgroei, zijn veel 
overheidsactiviteiten gewoon op oude 
voet doorgegaan. Zo zijn er vaak nog veel 
woningen, scholen en kantoren gebouwd 
in gemeenten en regio’s waar nota bene 
sprake is van bevolkingsdaling.

individuele verantwoordelijkheid
Een werkgroep van de Teldersstichting 
onder leiding van voormalig minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu Ed Nijpels, heeft zich gebogen 
over de demografische ontwikkelingen 
in Nederland en daarbij de individuele 
verantwoordelijkheid als uitgangspunt 
genomen. Nijpels is van oordeel dat de 
rol van de rijksoverheid zich moet beper

ken tot “slechts het in goede banen lei
den” van de krimp. Een (beperkte) over
heidsrol ziet hij alleen weggelegd voor 
bijvoorbeeld het waarborgen van acute 
zorg (inclusief een voldoende dicht am- 
bulancenetwerk) of voor het faciliteren 
van busvervoer voor een bereikbaarheid 
van scholen.

Woningmarkt
Maar niet alleen beleidsterreinen als 
gezondheidszorg of onderwijs, ook de 
arbeidsmarkt, de woningmarkt en cul
tuur en sport hebben te maken met de 
bevolkingskrimp en worden daarom 
door hem besproken. Mede door de aan
wezige pers, gaat Nijpels met name in 
op de woningmarkt die volgens hem 
helemaal op slot zit. Hij stelt dan ook 
een verregaande deregulering voor van 
de gehele woningmarkt, maar doet geen 
voorstellen voor het aanpassen van de 
hypotheekrenteaftrek. Nijpels ageert te
gen diverse gemeentelijke overheden die 
soms ‘onverkoopbare’ huizen opkopen 
om ze vervolgens te slopen of te renove
ren. “Hoewel de financiële situatie van 
een individuele huizenbezitter schrij
nend kan zijn, is het vanuit liberale op
tiek onwenselijk om deze schulden op de 
gemeenschap af te schuiven.”

Gemeenten moeten volgens hem dan 
ook in nauwe samenwerking met het

*

bedrijfsleven belemmerende bepalingen 
herzien in de gemeentelijke woningre- 
gulering. Hierbij gaat het onder meer om 
de vereenvoudiging van de aankoop van 
tweede woningen in krimpregio’s, het 
beter kunnen inspelen op individuele 
woonwensen en het bieden van ruimte 
voor innovatie.

Positief
Nijpels overhandigt in Nieuwspoort het 
eerste rapport aan Liesbeth Spies, CDA- 
minister van Binnenlandse Zaken. Zij 
reageert heel positief op de bevindingen, 
omdat “over elke opvatting over bevol
kingsdaling valt te leren.” De minister 
onderschrijft de stelling in het rapport 
dat ‘krimp-pessimisme’ (het idee dat 
de betrokken regio’s alleen maar ramp
spoed te wachten zou staan), niet terecht 
is omdat het juist ook veel nieuwe kan
sen kan bieden, “zoals het vervangen van 
een braakliggend terrein door een park 
of het bieden van kansen aan startende 
ondernemers in leegstaande panden.”

De bevindingen en aanbevelingen voor 
een liberaal overheidsbeleid zijn opgeno
men in het rapport van de Teldersstich
ting ‘Bevolkingskrimp: een liberaal antwoord. 
In een klein land woon je al snel ver weg’.

I Ü  Dit geschrift (nr. 115) is te bestellen 
via info@teldersstlchting.nl.
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STELLING VAN DE MAAND:

"De komende verkiezingen zijn slecht voor Nederland"

Deze rubriek draalt om citaten uit de media. Citaten zijn natuurlijk geen feiten. In deze rubriek wordt daarom gezocht naar de liberale zijden van het verhaal, 
wat vinden WD'ers over de noodzaak tot nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer? we vroegen het aan een aantal WD-leden.

CHRIS DEKKER,
lid uit Boxtel

“Helemaal mee eens; de economi
sche situatie biedt eigenlijk geen 
ruimte anders dan het daadkrachtig 
doorzetten van het huidige beleid. Ik 
vind het daarom heel jammer van de 
breuk waardoor het kabinet nieuwe 
verkiezingen moet uitschrijven. 
Maar ja, de breuk was logisch: Neder
land kan niet anders dan het hand-

*
haven van die 3 procentnorm die we 
nota bene zelf zo scherp binnen de 
EU hebben gesteld. Extra bezuinigin
gen zijn dus nodig. Ik weet dat het

Catshuisakkoord dat bijna werd ge
sloten inhoudelijk niet gelijk is aan 
het Begrotingsakkoord, maar het be
langrijkste is dat Nederland met het 
sluiten van het laatste akkoord in ie
der geval een sterk beeld van zichzelf 
naar buiten heeft gezet. Deze breuk 
heeft overigens voor mij geleid tot 
het lid worden van de WD; de partij 
waar ik me meest vertegenwoordigd 
door voel. Was de breuk toch nog er
gens goed voor.”

MARTIJN VAN OOSTERHOUT,
lid uit Delft

“De timing is niet optimaal, maar 
de noodzaak tot verkiezingen heeft 
wel een aantal zaken in een stroom
versnelling gebracht. En dat is maar 
goed ook. Zo ben ik blij dat er bij 
de WD nu iets begint te veranderen 
rond de hypotheekrenteaftrek. Wel
iswaar beperkt, maar toch een goede 
aanzet. Ook de aanpassingen in de 
WW vind ik een goed plan, want zo 
ontstaat er minder verschil tussen 
jongeren en ouderen. Ik heb lang in

Australië gewoond en daar bestaat 
de WW helemaal niet, dus dat ben 
ik gewend. Ik wil de politiek graag 
wat meer verjongen. Ik wist niet pre
cies voor welke partij ik moest kie
zen: elke partij had wel iets wat me 
aantrekt. Via de G500 ben ik nu lid 
van de WD, PvdA en CDA. Het is wel 
meer werk om me in te lezen, maar 
zo bereik je wat.”

MARGREET JANSEN,
lid uit Den Haag

“Ja, er is zoveel economische onze
kerheid. Daarnaast snappen veel 
mensen niet goed waarom deze ver
kiezingen nodig zijn. Dan hoor je 
om redenen van Europa, maar dat 
is natuurlijk niet waar. Mensen wor
den door de PW  echt verkeerd voor
gelicht. Daar stoor ik me aan. Ik had 
liever gezien dat de WD gewoon had 
doorgeregeerd met het CDA. Nu is er 
het Begrotingsakkoord met de oppo
sitie, maar dat is echt een melange 
van uiteenlopende partijen, waar
onder Groenlinks. Je ziet toch weer 
een roep in terug om weer eens alle 
zwakkeren te helpen en de ‘rijkeren’ 
vooral extra te belasten. Dat vind ik 
zo jammer omdat de WD er eigen
lijk in was geslaagd om het liberale 
geluid als heersende opinie te laten 
klinken. Ik merkte dat mensen in het 
land het eindelijk niet meer normaal

begonnen te vinden je hand op te 
houden, iets dat echt heel lang als 
gewoon werd geaccepteerd. Ja, men
sen begonnen te wennen aan het 
idee dat iedereen de handen uit de 
mouwen moest steken en weer deel 
kon nemen aan de maatschappij: 
zelfs zij die in de zorg zitten. Wat 
ik wel goed vind aan het Begrotings
akkoord, is dat partijen als de SP en 
de PvdA duidelijk hebben laten zien 
dat zij niet nodig zijn om het land te 
regeren. Laat de WD tijdens de ver
kiezingen wel duidelijk zijn dat het 
Begrotingsakkoord iets eenmaligs 
was. De WD is de enige partij die ook 
denkt aan de generaties na ons. Al
leen met meer liberalisme in de po
litiek zullen mensen zich meer ver
antwoordelijk gaan voelen voor onze 
samenleving.”

PAUL VAN PINXTEREN,
lid uit Lennisheuvel

“Echt een beroerde timing. Slechter 
kon niet. Ook niet vanwege het aan
zien van Nederland in Europa en de 
rest van de wereld. Het gaat econo
misch slecht met Nederland. Je zag 
vlak na het opblazen van het coali
tieakkoord door de onbetrouwbare 
PW  de Nederlandse rente al oplo
pen. Gelukkig heeft het onverwachte 
Begrotingsakkoord tussen de vijf ver
schillende partijen de (economische 
en financiële) druk enigszins vermin
derd. Als W D’er had ik liever het 
eerste akkoord met de PW  gehad. In 
het laatste akkoord werd helaas het 
aanpassen van de hypotheekrenteaf
trek benoemd. Weliswaar maar heel 
beperkt, maar toch op het verkeerde 
moment voor de woningmarkt die

nu op zijn gat ligt. De genoemde aan
passingen brengen de woningmarkt 
en aanverwante business niet op 
gang. En bovendien is de aanpassing 
van de hypotheekrenteaftrek nu zo 
beperkt dat deze niet het begrotings
probleem op dit moment op zal los
sen. Nou ja, liever een akkoord dan 
geen akkoord. Dit akkoord zal, hoe 
dan ook, iedereen pijn doen en dat 
is ook niet te voorkomen. Ik hoop de 
volgende keer op een kabinet van de 
WD met CDA en D66, maar ik had 
liever gezien dat er gewoon een nieu
we coalitie was gesmeed op basis van 
de eerdere verkiezingen (van 2010). 
Klaarblijkelijk is dat ‘not done’ in de 
Nederlandse politiek.”

LEESTIP:

De opmars van het onbehagen
BOOSHEID - Het Catshuisberaad was 
nog in volle gang toen filosoof en WD- 
Eerste Kamerlid Sybe Schaap zijn boek 
Het rancuneuze gif. De opmars van het 
onbehagen presenteerde. Hoewel het 
boek veel verder en dieper gaat dan de 
opkomst van de PW, werd direct inge
zoomd op Geert Wilders als exponent van 
de hedendaagse rancuneuze boosheid.

Onvreden
In zijn boek analyseert Schaap de uitin
gen van onvrede die de mens eigen zijn. 
Deze rancune uit zich in zelfgekozen 
slachtofferschap en boosheid. Als slacht
offer zijn mensen vervolgens geneigd ook 
een dader of schuldige te zoeken en in de 
praktijk blijkt dat daders snel gevonden 
zijn. Wrok is altijd wel aan iemand te

wijten. Schaap leunt bij zijn beschrijving 
van de menselijke rancune sterk op de 
negentiende-eeuwse filosoof Friedrich 
Nietzsche.

In zijn zoektocht naar geluk vindt de 
mens veelal juist onvrede. Onvrede die 
vervolgens wordt afgewenteld op ande
ren. Als menselijke eigenschap hoeft dit 
geen probleem te zijn, mits de gevoelens 
van ressentiment worden erkend en be
grensd. Echt problematisch werd het pas 
in de twintigste eeuw toen het onbeha
gen zijn vertaling vond naar de politiek. 
Afschrikwekkend voorbeeld zijn de jaren 
‘30 en ‘40 van de vorige eeuw; deze wor
den door Schaap vergeleken met onze 
huidige tijd.

»

Vergelijking
Schaap is niet de eerste die deze vergelij
king maakt. Rob Riemen van het Nexus 
Instituut was hem voor. Evenals Riemen 
weet ook Schaap onvoldoende overtui
gende argumenten te noemen om deze 
vergelijking te onderbouwen. Anders dan 
Riemen analyseert Schaap de problema
tiek veel diepgaander en omvattender. 
Daar waar Riemen vooral de PW wil 
veroordelen, zoekt Schaap echt naar de 
gevolgen van rancune voor het functio
neren van de samenleving. Toch blijft het 
jammer dat de auteur er niet in slaagt 
met echte oplossingen te komen. Mati
ging en zelfkennis klinken dan wel sym
pathiek, maar nergens blijkt uit hoe deze 
succesvol bevorderd kunnen worden. 
Wellicht kan een oplossing gevonden

» 4 «

worden in een grotere nadruk 
op de eigen verantwoordelijk
heid. De kans weg te kruipen 
in de slachtofferrol is te lang 
gefaciliteerd.

Sybe Schaap, Het rancuneuze gif. 

De opm ars van het onbehagen 

ISBN: 9789460360473. Budel, 

2012. 282pp., € 1 9 ,9 0 .
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GASTCOLUMN
ANNE MULDER, LID TWEEDE KAMER

veteranendag
Nederland heeft ruim 100.000 vete
ranen. Dit zijn deels militairen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog of 
daarna in voormalig Nederlands-Indië, 
Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet. 
Nederland heeft ook een groeiende 
groep jongere veteranen. Dit zijn ve
teranen die hebben deelgenomen aan 
missies in bijvoorbeeld Libanon, Cam
bodja, het voormalig Joegoslavië, Irak 
en Afghanistan.

Bijna 900 Nederlandse militairen zijn 
nu op een buitenlandse missie. Dat 
varieert van bekende missies zoals de 

inzet in Kunduz tot een minder bekende missie als UNAMID in Darfur. Deze 
militairen van nu zijn de veteranen van morgen.

Ze hebben met elkaar gemeen dat ze zijn uitgezonden door een democratisch 
gekozen regering om moeilijke taken te verrichten onder vaak gevaarlijke om
standigheden waarbij ze het risico lopen te sneuvelen of gewond te raken.

De aandacht en respect voor veteranen is de afgelopen jaren toegenomen. 
Dat ging niet vanzelf. De militairen die terugkeerden uit Nederlands-Indië on
dervonden in de Nederlandse maatschappij weinig begrip voor hun ervaringen. 
In de loop van de jaren tachtig besloten ze niet langer over hun ervaringen te 
zwijgen, maar bewust en gericht aandacht te vragen van zowel de maatschappij 
als de politiek voor hun problemen. Met succes.

Zo zijn de waardering, erkenning en zorg voor veteranen sinds kort verankerd 
in de Veteranenwet. Ons Kamerlid en oud-F16 piloot Andre Bosman was mede- 
initiatiefhemer van deze wet waarmee hij tevens een belofte uit ons verkie
zingsprogramma inloste.

Sinds 2005 vindt in Den Haag de jaarlijkse Veteranendag plaats. Een eerbetoon 
aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen 
centraal staan. Op zaterdag 30 juni is het weer zover.

Veel veteranen kijken uit naar deze dag. Naast het feit dat ze in het zonnetje 
worden gezet, is het voor hen de gelegenheid om kameraden te ontmoeten en 
te spreken met wie ze onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden lief en 
leed hebben gedeeld. Vaak heeft men aan een half woord genoeg om elkaar te 
begrijpen. Het is voor veteranen soms toch lastig hun emoties, ervaringen en 
verhalen te delen met mensen die niet onder oorlogsomstandigheden hebben 
gewerkt. Onder elkaar gaat dat makkelijker.

“Erkenning en waardering 
staan centraal"
De behoefte aan onderling contact is groot. Daarom is het goed dat een groot 
aantal gemeenten en regio’s in aanloop naar de landelijke Veteranendag een 
eigen veteranendag of eigen veteranen-activiteiten organiseren. Deze dagen en 
activiteiten worden door veteranen zeer gewaardeerd. Ze voorzien in een grote 
behoefte.

Veteranendag begint met een plechtige ceremonie in de Ridderzaal gevolgd 
door een medaille-uitreiking op het Binnenhof. Aan elke missie is een herinne- 
ringsmedaille verbonden. Aan de kleuren van de medaille is te zien aan welke 
missie de drager van de medaille heeft deelgenomen. Naast de blijk van waarde
ring die een medaille is, heeft het als voordeel dat veteranen onder elkaar kun
nen zien wie waar gediend heeft. Dat vergemakkelijkt het onderlinge contact. 
Na de plechtigheden vindt het défilé plaats. De kroonprins neemt dit défilé af. 
Alle deelnemers aan het défilé, jong en oud, scheppen er eer in netjes in de 
pas te lopen op het moment dat men langs de kroonprins marcheert. Er zijn 
stokoude veteranen die zeer moeilijk ter been zijn, maar die er alles aan doen 
op eigen kracht te defileren. Aansluitend start het feest op het Malieveld en dat 
feest op het Malieveld eindigt steevast met de opmerking: Tot volgend jaar!

Anne Mulder,

Dienstplichtig soldaat Dutchbat-m srebrenica,
Lid comité Nederlandse veteranendag

VVD INTERNATIONAAL BREIDT HAAR ACTIVITEITEN UIT:

De lente van Tunis
DUURZAME TRANSITIE - 2011 was het 
jaar van de opstanden in de Arabische 
wereld, het jaar erop wordt deze bewe
ging geconsolideerd. Buitenlandse Zaken 
heeft als antwoord op deze ontwikkelin
gen dan ook het zogenaamde Matra Zuid 
programma in het leven geroepen. Dit 
programma heeft als doel om een duur
zame transitie van Arabische landen

tot de EU zal zich dit ook gaan uitbeta
len door middel van een aantal zetels van 
HNS in het Europees parlement.

Deze opgedane kennis en manier van 
werken, hoopt WD Internationaal - waar 
mogelijk - ook toe te passen in de Arabi
sche wereld. In Noord Afrika en het Mid- 
den-Oosten zijn door Buitenlandse zaken

partijen van Tunesië over wat liberalisme 
inhoudt, over homorechten (opvallend 
genoeg werd er zeer genuanceerd over 
gesproken), over de rol van de vrouw in 
de politiek en de manier waarop politici 
met hun achterban behoren om te gaan. 
Tijdens deze gesprekken en de work
shops werd duidelijk dat er zeker veel po
tentieel is voor verandering, een liberale

De W D  ondersteunt enige Arabische landen in hun dem ocratische ontwikkelingen, zoals hier in Tunesië.

naar een democratie te ondersteunen. 
Voor de uitvoering van het Matra (maat
schappelijke transformaties) programma 
in de Arabische wereld, is het internati
onaal secretariaat begonnen om de er
varingen die WD internationaal heeft 

t «^opgedaan met Matra in Oost-Europa te 
vertalen naar de Arabische wereld. Nu 
de Arabische lente langzamerhand over 
dreigt te gaan in een herfst, of zelfs een 
winter, zijn er velen die steeds negatiever 
kijken naar de gevolgen van de Arabische 
opstanden. Gelukkig zijn er ook hoopvol
le geluiden. WD internationaal bezocht 
gedurende vier dagen Tunesië om daar 
de stand van zaken op te nemen bij de 
liberale partijen.

Succesvolle formule
De combinatie van informatie van part
nerorganisaties uit de Arabische regio en 
ervaringen uit Oost- Europa is een goede 
voorwaarde voor een succesvolle formule. 
In Oost-Europa werkt WD internationaal 
sinds de val van de muur (onder de vlag 
van Matra) samen met liberale zusterpar
tijen. En soms ook heel succesvol zoals 
met HNS, een liberale partij van Kroatië. 
Met de komende toetreding van Kroatië

vijf focuslanden uitgekozen waar de WD 
gaat werken. Deze landen zijn Marokko, 
Libië, Tunesië, Egypte en Jordanië. Het 
komende jaar zal het identificeren van 
liberale gelijkgestemden in deze landen 
centraal staan. Daarnaast zullen hopelijk 
ook de eerste projecten van start gaan. 
Hierbij ligt de focus op capacity buil
ding, hetgeen met name een pragmati
sche benadering inhoudt. Trainers van 
de Haya van Someren Stichting zullen 
hierbij potentiële partners trainen in 
onder meer het opzetten van kieslijsten, 
het bouwen van consensus en het ont
wikkelen van een goed verkiezingspro
gramma met natuurlijk het liberalisme 
als uitgangspunt.

Bezoek Tunis
Onderdeel van deze pragmatische bena
dering was , medio april, het bezoek van 
WD internationaal aan Tunis, en wel op 
een congres dat werd georganiseerd door 
de Jonge Democraten in samenwerking 
met de International Federation of Libe- 
ral Youth, Friedrich Naumann Founda
tion en WD internationaal. Gedurende 
dit congres werd er gesproken met jon
geren van de grootste liberale politieke

democratie en gelijke rechten. Echter, de 
weg is lang en met vele valkuilen.

Leerzaam
De vier leerzame dagen in Tunis werden 
gecombineerd met gesprekken met loka
le en internationale NGO’s. Om4af deze 
dagen voldoende grond bieden voor een 
vervolg, zal de volgende stap een ‘factfin- 
ding’ zijn met diverse parlementariërs, 
waaronder Tweede Kamerlid Han ten 
Broeke en Europarlementariër Hans van 
Baaien.

De WD neemt, kortom, haar verantwoor
delijkheid voor de Arabische wereld se
rieus en biedt kansen aan liberalen die 
strijden voor vrijheid en democratie..

W D  Internationaal

Meer weten?
www.wdinternationaal.n l: Het internationale 

portaal van de W D.

Like ons op Facebook of volg ons op tw itte r 

voor updates, nieuws en meer.

In Memoriam

Nell Ginjaar
1931-2012

Oud-staatssecretaris Nell Ginjaar-Maas is op 24 april onverwacht in haar slaap overleden 
tijdens haar vakantie op het eiland Corsica. Zij werd 80 jaar.

Nell Ginjaar-Maas heeft een lange carrière in het onderwijs gehad. Zij was jarenlang 
docente scheikunde en maatschappijleer. In 1973 werd Nell lid van de Tweede Kamerfractie 
als onderwijs-woordvoerder voor de WD-fractie. Van 1982 tot 1989 was Nell staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen in de eerste twee kabinetten-Lubbers. Na deze functie zat 
ze nogmaals 4 jaar in de Kamer.

Ook heeft zij jarenlang de WD in diverse bestuurlijke functies gediend onder andere als secretaris landelijk partijcom- 
missie WD, commissie kandidaatstelling Tweede Kamer en vicevoorzitter Vrouwen in de WD.

Nell Ginjaar-Maas was een overtuigd liberaal wie een grote rol heeft gespeeld in de Nederlandse politiek en in de WD. 
De WD is Nell Ginjaar-Maas dankbaar voor haar inzet voor de WD, het liberalisme en het openbaar bestuur.

Namens de WD wensen wij de familie kracht toe om dit onverwachte verlies te dragen.

http://www.wdinternationaal.nl
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WD-congres: 23 juni 2012
World Forum Theater, Den Haag
Op zaterdag 23 juni vindt in het World Forum Theater in Den Haag het voorjaarscongres 

plaats. Oorspronkelijk was dit een tweedaags congres. In verband met de verkiezingen is dit 

teruggebracht tot één dag en komt er een extra verkiezingscongres op zaterdag 25 augustus, 

waarin de leden het verkiezingsprogramma vaststellen.

Congres 23 juni
Tijdens het congres op zaterdag 23 juni vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. 

Daarnaast kunnen leden in parallelsessies meedenken over het verkiezingsprogramma. 

In het plenaire deel kunt u kennismaken met de kandidaten op de lij st en speelt natuurlijk lij st- 

trekker Mark Rutte een belangrijke rol. Het volledige programma vindt u op www.wd.nl/av. 

Als u zich heeft ingeschreven voor het tweedaagse congres, blijft deze uiteraard gewoon 

geldig. Een eventueel geboekte hotelovernachting kan kostenloos worden geannuleerd.

Congres 25 augustus
Op zaterdag 25 augustus vindt op een nader te bepalen locatie een extra verkiezingscongres 

plaats. Tijdens dit congres wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld en geven we de of

ficiële aftrap voor de campagne. Inschrijving voor dit congres via “MijnWD” is mogelijk 

vanaf 26 juni.

Wii hopen u op 
saterdag 25 juni te  

mogen verwelkomen
in Den Haag!

Machtigingskaart 132e AV

Door invullen en ondertekenen kan deze kaart als volmacht aan een ander stemgerechtigd WD-lid 
worden afgegeven.

Naam_____________________________________________________________________________

m i

f f

Aanmelden

U kunt zich voor het congres (van 23 juni) 

tot 15 juni 12.00 uur aanmelden.

Dit via 'MljnVVD'Cwww.vvd.net)

Postcode

Huisnummer _ 

Handtekening

Verleent volmacht aan:. 

Naam______________

Postcode.

Huisnummer.

132'AV: 23 juni 2012

Heeft u behoefte aan een extra machtigingskaart dan kunt u hiervoor terecht op www.wd.nl/av

http://www.wd.nl/av
http://www.vvd.net
http://www.wd.nl/av
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CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA UITGEBRACHT AAN PAKKEN

Niet doorschuiven, maar aanpakken
BEZUINIGEN EN INVESTEREN - Met
een persconferentie op 6 juli, openbaar
de de WD haar plannen onder de naam 
‘Niet doorschuiven, maar aanpakken’.

Nederland start momenteel voor u een 
grote uitdaging. Daarom is de WD voor
nemens om in de komende kabinetspe
riode 24 miljard euro te bezuinigen om 
het overheidstekort weg te werken. Deze 
bezuinigingen worden vooral gevonden 
in de sociale zekerheid, de zorg, ontwik
kelingshulp en door verder te snijden 
in de overheid. Naast deze besparingen 
staat de WD ook een lastenverlichting 
voor de werkende mensen voor van in 
totaal 5 miljard euro. Daarnaast wil 
de WD veel investeren in onderwijs, 
veiligheid en infrastructuur.

Hardwerkende Nederlander
De plannen van de WD draaien voor
al om de hardwerkende Nederlander. 
Hiervoor wil de WD onder meer een 
lagere inkomstenbelasting en een ho
gere ouderenkorting. Omdat een goede, 
betaalbare en veilige kinderopvang van 
groot belang is, wil de WD ook daarin 
investeren. Natuurlijk blijft ook de veel
besproken fiscale vrijstelling overeind 
voor de tegemoetkoming in het woon
werkverkeer.
Verder wordt ruim baan gegeven voor 
het ondernemerschap. Want alleen 
daarvan kan de economische groei ko

men. Ondernemers moeten daarom zo 
min mogelijk last hebben van betut
telende regels en hoge lasten. Van de 
WD hoeven de werkgevers de eerste zes 
maanden van een WW-uitkering niet te 
betalen. Verder krijgen ze alle zeggen
schap of zij zondag nu wel of niet open 
willen zijn. Pensioenfondsen worden

QUOTE

verder gestimuleerd om te investeren 
in de Nederlandse economie.

Omdat Nederland als handelsland niet 
zonder een uitmuntende infrastruc
tuur kan, wil de WD meer investeren 
in meer wegen, en wel met 250 miljoen 
euro extra per jaar. Openbaar vervoer

kan beter en goedkoper. Daarom moe
ten alle grote steden hun openbaar ver
voer ook openbaar aanbesteden.

Aan de slag
Wie kan werken, moet aan de slag. De 
WW-uitkering gaat omhoog, maar de 
duur wordt beperkt. Dit om de mensen 
te prikkelen sneller aan de slag te gaan. 
De ontslagvergoeding wordt een week 
per gewerkt jaar, maar niet meer dan 
een halfjaar salaris. Wie fraudeert, ver
liest tijdelijk het recht op een uitkering 
en moet alles terugbetalen. Er komt 
een sociaal leenstelsel waardoor men
sen hun leven lang kunnen bij- en om
scholen. De AOW-leeftijd gaat in 2018 
naar 67 jaar en stijgt daarna mee met 
de levensverwachting.

integreren
Voor echte vluchtelingen blijft plaats in 
ons land. Met uitzondering van erken
de vluchtelingen kunnen nieuwkomers 
de eerste tien jaar geen beroep doen 
op bijstand. Nieuwkomers krijgen pas 
na tien jaar recht op een permanente 
verblijfsvergunning. De WD ziet een 
baan als beste manier van integreren. 
Als je geen Nederlands spreekt, krijg je 
daarom ook geen bijstand. Als het in 
Europees verband niet lukt afspraken

te maken over strengere eisen voor ge
zinshereniging, trekt Nederland zijn 
eigen plan (via een opt-out).
Illegaliteit, en de opvang van uitge
procedeerde asielzoekers en illegalen, 
wordt stafbaar. Wel komen er snellere 
en eenvoudigere procedures voor ver
blijfsvergunningen voor kenniswer
kers.

Overheid
Nederland kan prima toe met minder 
bestuurders, politici en ambtenaren. 
De laatsten krijgen tot en met 2014 
geen salarisverhoging. Deelgemeentes 
en stadsregio’s worden afgeschaft.

Betaalbare zorg
Om de zorg betaalbaar te houden, 
worden er geen zaken meer vergoed 
die mensen in alle redelijkheid zelf 
kunnen betalen, zoals het bezoek aan 
de huisarts. Verder kan zorg beter en 
goedkoper worden als ziekenhuizen 
zich meer gaan specialiseren. Ben je 
afhankelijk van langdurige zorg, dan 
moet je kunnen kiezen tussen zorg aan 
huis of in een instelling. Maar moet je 
ook kunnen kiezen wie je komt helpen, 
en op welk tijdstip van de dag. Vanzelf
sprekend wil de WD ook verder gaan 
in de hervormingen binnen het sociale 
domein. Gemeentes worden hierbij ver
antwoordelijk voor de begeleiding en 
verzorging van mensen.

Eigen huis
De WD blijft natuurlijk het bezit van 
een eigen huis bevorderen, maar wel 
moet de aflossing van de hypotheek 
zijn gericht op aflossen. De mogelijk
heden voor belastingvrije schenkingen 
voor het aankopen of financieren van 
een woning wordem verruimd. De over

drachtsbelasting bij de aankoop van een 
eerste huis moet worden afgeschaft. De 
WD wil verder dat wooncoporaties zich 
weer richten op hun kerntaak: het bou
wen van woningen voor mensen met 
een laag inkomen.

Onderwijs
De lat moet hoger in het onderwijs. 
Voor slechte scholen en leraren is geen 
plaats. Scholen moeten meer aandacht 
geven aan techniek en ondernemer
schap. Inzake universiteiten en hoge
scholen wil de WD dat er eerlijk wordt 
geïnformeerd over de kans op het vin
den van een baan en het te verwachten 
salaris. De WD wil de basisbeurs voor 
studenten afschaffen en deze vervan
gen door een sociaal leenstelsel. De op
brengst moet worden geïnvesteerd in 
de kwaliteit van het onderwijs.

Beter Europa
‘Niet meer Europa, maar een beter Eu
ropa’. Prioriteit is het versterken van de 
interne markt in Europa. De WD wil 
een lagere Nederlandse bijdrage aan 
Europa. Verder is ontwikkelingssamen
werking geen kerntaak van de overheid. 
De WD is tegen nieuwe bezuinigingen 
op de krijgsmacht. Zij moet nu de tijd 
krijgen om de huidige reorganisatie uit 
te voeren.

wd.nl
Ledenvergaderingen van afdelingen en 
Kamercentrales, en partijcommissies 
kunnen tot en met 12 augustus wijzi
gingsvoorstellen indienen. Tijdens het 
WD-Verkiezingscongres op 25 augus
tus bespreken de leden deze en wordt 
het definitieve verkiezingsprogramma 
vastgesteld. Het volledige conceptver
kiezingsprogramma staat op wd.nl.

"Wie kan werken, moet aan de slag"
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NEDERLAND NIET 01 DE
POF GEBOUWD MAAR OP

KEIHARD WERKEN

Mark Rutte tijdens de presentatie 
van net verkiezingsprogram m a

De sfeer op het partijcon
gres zat er weer goed in. 
Uit alle hoeken van ons 

land waren WD-ers gekomen om 
elkaar te ontmoeten, te vergaderen, 
te borrelen. Wat me altijd opvalt is 
dat die mensen een bepaalde dy
namiek hebben, optimisme, daad
kracht. Dat onderscheidt ons van 
andere partijen. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid, regelen za
ken het liefst zelf en waar mogelijk 
samen.

Er zijn in Nederland ook mensen 
die verwachten dat de overheid 
alles regelt, die problemen liever 
doorschuiven dan ze aan te pakken. 
En dat wordt de fundamentele keu
ze voor deze verkiezingen: hoe wil
len we als land vooruit? Willen we 
belastingen verhogen, de overheids
schuld laten groeien en onderne
mers beknellen in bureaucratie? Of 
willen we de problemen nu aanpak
ken en Nederland klaarstomen voor 
de toekomst?

De WD wil de financiën op orde 
brengen, zodat we niet meer uitge
ven dan er binnenkomt. We willen 
een Europa dat zich aan de regels 
houdt en minder regels oplegt. We 
willen een arbeidsmarkt waar men
sen soepel kunnen overstappen van 
de ene baan naar de andere. We wil
len innovatie stimuleren zodat Ne
derland weer leidend wordt in deze 
veranderende tijd.

Wij willen de reputatie die Neder
land heeft opgebouwd, als vooruit
strevende, betrouwbare handels
natie, behouden. En we willen dat 
Nederland een veilig land is, waar 
bejaarden onbedreigd over straat 
kunnen en waar kinderen zicht 
hebben op een toekomst.

Zo’n land heeft geen mensen nodig 
die zich beklagen en de hand op 
houden. Zo’n land heeft mensen 
nodig die hun verantwoordelijk
heid nemen en de handen uit de 
mouwen steken. Mensen als u.

Laten we er samen voor zorgen dat 
Nederland in september de juiste 
keuze maakt: aanpakken, niet door
schuiven.

www.stefbiok.nl

http://www.stefbiok.nl


LIBERALE WAARDEN & POLITIEKE PRAKTIJK LIBER 04 » 2012

DE LIBERALE WAARDEN VAN DE W D

Solidariteit 
voor en tégen

Dit is een serie over de belangrijkste liberale waarden - die veelal ook 
zijn opgenomen als waarden van de WD. Het liberale huis kent echter 
vele kamers, zoals een cliché gaat. Anders dan meeste andere politieke 
stromingen kent het liberalisme geen doctrines waarop het is gestoeld. 

En dat is misschien wel het prettige aan het liberalisme: niets is afgezegend. 
Omdat de liberale ‘waarheid’, zoals vermeld, niet bestaat, laten we vanuit twee 
ramen wat wind waaien door de liberale kamers.

SOLIDARITEIT IS EEN TAAK VAN DE OVERHEID

S am en lev in g  - Tegenstanders van 
afgedwongen solidariteit binnen het 
liberalisme menen vaak dat het niet 
aan de overheid is om te bepalen 
wat solidariteit is, of met wie men 
solidair dient te zijn. Het is naïef om 
aan te nemen dat, indien de bijdrage 
aan bepaalde zaken niet algemeen 
verplicht is, mensen uit zichzelf zul
len bijdragen aan het gemeenschap- * 
pelijke goed. Het is immers nog maar 
de vraag hoeveel Nederlanders braaf 
hun belastingen of premies zouden 
afdragen indien dit niet verplicht 
is. Het grote aantal onverzekerde 
ZZP’ers laat zien dat burgers niet di
rect doordrongen zijn van de conse
quenties: het resultaat is immers dat 
onverzekerd rondlopen ervoor zorgt 
dat kosten direct op de samenleving 
worden afgewenteld.

Niet houdbaar
Solidariteit is niet per se tijd- of 
plaatsgebonden. Intergenerationele 
solidariteit houdt niet direct op bij 
het overlijden van de premiebeta- 
lende jongere of de uitkeringsge
rechtigde oudere. Het omslagstelsel 
in de AOW laat zien dat -  waar de 
generatie werkenden via de premie
afdracht de uitkering van de ouderen 
opbrengt -  zonder extra bijstorting 
uit de algemene middelen het stel
sel niet houdbaar is. Indien de jon
gere generatie geen aanspraak zou 
maken op een zelfde mate van netto 
profijt (vanuit bijvoorbeeld de AOW) 
zou deze generatie de premies niet 
langer willen betalen. De vergrijzing 
zorgt er namelijk voor dat in plaats 
van zes werkenden op één oudere er 
binnenkort twee werkenden de uit
kering van één oudere ophoesten. 
Dit zet logischerwijze de solidariteit 
onder druk. Voor wat betreft interge
nerationele solidariteit, en met name 
het behoud hiervan, is de voorwaarde 
dat toekomstige generaties verzekerd

kunnen zijn van een zelfde mate van 
netto-proüjt als hun voorgangers. So
lidariteit is met name gebaseerd op 
een ‘samen voor ons eigen’-principe. 
Die gedachtegang is ook in lijn met 
het liberale gedachtengoed: Adam 
Smith pleitte in ‘The Theory of Moral 
Sentiments’ (1795) dat de zorg voor 
anderen het eigen belang dient. Het 
feit dat hier een zesdelig boek aan 
is gewijd, geeft al te denken dat het 
blijkbaar in de praktijk minder voor 
de hand ligt dan liberaal wenselijk.

Ver»van-m(Jn-bed
Het vertroebelen van solidariteit 
door het ver-van-mijn-bed-show-effect 
is met name merkbaar op het gebied 
van internationale solidariteit. De 
Nederlandse Grondwet verplicht het 
bevorderen van de internationale 
rechtsorde; volgens de Grondwet 
houdt de verantwoordelijkheid (en 
wellicht hiermee ook de solidariteit) 
dus niet op bij de grenzen van Neder
land. Ook hier geldt: indien niet ver
plicht, zal men niet uit de goedheid 
van diens hart vanzelf bijdragen aan 
het gemeenschappelijke goed. Net als 
de ZZP’er die niet direct de gevolgen 
inziet van onverzekerd rondlopen, 
ziet ook de niet-donerende burger de 
gevolgen niet van het bevorderen van 
internationale rechtsorde. Dit ver
klaart ook waarom de Verenigde Sta
ten (samen met Japan) onderaan de 
lijst van vrijgevige landen bungelen: 
elke vanuit de Verenigde Staten gedo
neerde dollar aan ontwikkelingshulp 
is op individuele basis. Met als resul
taat dat het land slechts 0,18 procent 
van het BNI doneert. Daar waar het 
profijt niet direct zichtbaar is, maar 
waar er wel duidelijk een lange ter
mijn profijt voor de individuele bur
ger aan vast zit, kan de overheid soli
dariteit afdwingen.

SOLIDARITEIT IS WAAR MOGELIJK EEN ZAAK VAN HET IND IV IDU

Keuzevrijheid - Gevraagd naar de 
invulling van het begrip solidariteit 
zijn liberalen in eerste instantie van 
mening dat dit toch vooral een zaak 
is van het individu. Doorgaans ge
ven mensen zelf invulling aan hun 
behoefte iets goeds te doen voor hun 
medemens. Dat blijkt uit steun voor 
(inter)nationale goede doelenorgani- 
saties en de mate waarin mensen zich 
op vrijwillige basis inzetten voor hun 
naasten en de gemeenschap.

Zaak van het Individu
Bij het concept van de minimale staat, 
waarin de overheid alleen zorg draagt 
voor de binnenlandse en buitenlandse

veiligheid en enkele collectieve goe
deren, als onderwijs en wegen, zou 
solidariteit inderdaad vooral een zaak 
van het individu zijn. Liberalen zagen 
echter in toenemende mate taken voor 
de overheid op het gebied van sociale 
rechtvaardigheid; nadrukkelijk in be
lang van de individuele vrijheid. Niet 
voor niets stonden liberalen eind ne
gentiende eeuw aan de wieg van so
ciale wetgeving, toen socialisten nog 
meenden dat dergelijke overheids
bemoeienis ongewenst paternalisme 
was. Het kan verkeren. Daar waar so
cialisten nu welhaast alles aan de over
heid willen toevertrouwen, hebben 
liberalen altijd hun waakzaamheid 
behouden tegen al te veel overheids
ingrijpen, opnieuw met de individu
ele vrijheid voor ogen.

Onderlinge solidariteit is van belang 
-  en mag zelfs via belastingen wor
den afgedwongen -  om iedereen van 
gelijke startkansen en een bestaansmi
nimum te voorzien. Daarbij moet niet 
worden vergeten dat deze solidariteit, 
net als andere rechten en plichten, in 
eerste instantie op nationaal niveau 
tot stand komt. Het gaat hier dus om 
solidariteit tussen landgenoten; soli
dariteit die ook tussen generaties tot 
stand komt. Daarom betalen ouderen 
mee aan het onderwijs van jongeren, 
ook als ze zelf geen onderwijs hebben 
genoten, en dragen jongeren bij aan 
ouderenzorg, ook als ze zelf nog niet 
weten of zij ooit op eenzelfde wijze

een beroep moeten doen op collectie
ve middelen en daarmee solidariteit.

Niet oneindig
Deze intergenerationele solidariteit 
is voor liberalen niet oneindig. Wel
iswaar kan van huidige generaties 
worden verwacht dat zorgvuldig met 
milieu en grondstoffen wordt omge
sprongen, doch dit strekt niet zover 
dat toekomstige generaties aanspraak 
kunnen maken op gelijke hoeveelhe
den van die hulpbronnen of eenzelfde 
kwaliteit van de leefomgeving. Wij 
ontberen kennis van de behoeftes van 
toekomstige generaties en kunnen 
dus volstaan met het niet onnodig 
verkwisten van beschikbare bronnen 
en het beperken van milieuschade. 
Deze solidariteit kan slechts worden

afgedwongen door er een prijs aan te 
verbinden. Daarmee blijft de individu
ele verantwoordelijkheid en keuzevrij
heid behouden.

Krampachtig
Tot slot de internationale solidariteit 
die met het oog op de voorgenomen 
bezuinigingen op ontwikkelingssa
menwerking ter discussie staat. Hier 
geldt bij uitstek de individuele verant
woordelijkheid. Als realisten erkennen 
liberalen de grenzen van wat een over
heid vermag te doen met collectieve 
middelen. De mogelijkheid van soli
dariteit over de landsgrenzen is altijd 
zeer beperkt, zo blijkt uit de resulta
ten van ontwikkelingssamenwerking. 
Kleinschalige initiatieven genereren 
veel meer effect dan het overmaken 
van grote sommen aan corrupte re
gimes. Krampachtig vasthouden aan 
de 0,8-procentnorm heeft in dit licht 
niets met solidariteit te maken, doch 
meer met het nationaal afkopen van 
een slecht geweten.

Als solidariteit al wordt afgedwongen 
-  in feite is er dan geen sprake meer 
van solidariteit -  heeft de overheid 
ten minste te plicht de besteding van 
aldus verkregen middelen te verant
woorden.

rol
LSI www.teldersstichting.nl

"Dat is slechts het nationaal af
kopen van een slecht geweten"
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In Memoriam

Jan Gmelich Meijling
1936-2012

Bedroefd heeft de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie kennisgenomen van het overlij
den van Jan Gmelich Meijling. Na een langdurig ziekbed is Jan op 2 juni overleden in zijn 
woonplaats Wassenaar. Hij is 76 jaar geworden.

Gmelich Meijling was wethouder in Oegstgeest en burgemeester in Castricum en Den 
Helder en namens de WD staatssecretaris van Defensie in het eerste kabinet-Kok (1994- 
1998).

Ook heeft Jan zich ingezet voor de WD als vice-voorzitter in het Hoofdbestuur.

Jan was een charmante, aimabele en open politicus. Jan Gmelich Meijling was een overtuigd liberaal die een grote rol 
heeft gespeeld voor de krijgsmacht en in de WD. De WD is hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet voor defensie en het 
liberalisme. De WD wenst zijn echtgenote en kinderen veel kracht toe om dit verlies te dragen.

* ï
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W D -kandidatenlijst 
ongew ijzigd vastgesteld
VOLDOENDE STEUN - De WD-
leden hebben de advieslij st van het 
Hoofdbestuur voor de kandidaten voor 
de Tweede Kamer ongewijzigd vast
gesteld. De leden steunden daarmee 
de keuze voor ervaren mensen met 
bewezen kwaliteit die klaar zijn voor 
de opdracht die de WD Tweede Kamer
fractie de komende periode heeft: ons 
land sterk en financieel gezond uit de 
crisis te laten komen.

Wel is er één wijziging ten opzichte van 
de advieslijst: Kamerlid en kandidaat 
Charlie Aptroot wordt burgemeester in 
Zoetermeer en heeft zich daarom terug
getrokken. Omdat hij op plek 9 stond, 
schuiven alle kandidaten vanaf plek 
10 een plaatsje op. Het Hoofdbestuur 
heeft besloten om de lijst met 75 kan
didaten niet verder aan te vullen.

De leden van de WD konden zich mid
dels een ledenraadpleging uitspreken 
over de lijst. In totaal bracht 16,2 pro
cent van de kiesgerechtigde WD-leden 
zijn stem uit. De advieslijst kreeg vol
doende steun om ongewijzigd vast
gesteld te worden.

De eerste 50 van de kandidatenlijst VVD:

VERKIEZINGEN
AUS MAURICE Dg H£ND 
BEDT, KAN IK TOCH NIET 
WEER 2S66SN, DAT WE 
WD6AAN STEMMEN?

WAAR0M NIET? 
(SUN NEDERLAND 
EN JBZBUF HET 
BESTE WAT ER IS'

1 Mark Rutte, 11 Betty de Boer 22 Helma Lodders 33 Foort van Oosten 43 Johan Houwers

Apart gekozen tot lijsttrekker 12 Han ten Broeke 23 Pieter Duisenberg 34 Karin Straus 44 Joost Taverne

2 Edith Schippers 13 Co ra van Nieuwenhuizen 24 Erik Ziengs 35 Matthijs Huizing 45 Aukle de Vries

3 stef Blok 1fl Helma Neppérus 25 Pieter Litjens 36 Bart de Liefde 46 Ronald Vuijk

4 Anouchka van Miltenburg 15 Ard van der steur 26 Brigitte van der Burg 37 Michiel van veen 47 Sjoerd Potters

5 F red Teeven 16 Klaas Dijkhoff 27 Bas van t  Wout 38 Arno Rutte 48 Rudmer Heerema

6 Jeanine Hennls-Plasschaert 17 Ton Elias 28 Anne-WIl Lucas-Smeerdijk 39 Ybeltje Berckmoes- 49 Hayke veldman

7 Haibe Zijlstra 18 Anne Mulder 29 André Bosman Duindam 50 Perjan Moors

8 Frans Weekers 19 Mark verheijen 30 René Leegte 40 Anoushka Schut-welkzijn

9 Mark Harbers 20 Malik Azmani 31 Remco Dijkstra 41 ingrld de Caluwé
10 Tamara venrooy-van Ark 21 Barbara visser

< n j+ C fl T l
32 Ockie Tel legen

•■V '•>. i -  |  p. \  ^  y ,  . 1 • '

42 Roald van der Linde
•

PIETER DUISENBERG:

« fJe verkeert als kandidaat-Kamerlid in de tw ilight zone"
Pieter Duisenberg (45 jaar) is ruim tien 
jar lid van de WD, maar is binnen de par
tij mogelijk nog niet overal even bekend. 
Zijn naam zal ongetwijfeld bij velen een 
bel doen rinkelen. Inderdaad, ‘de zoon 
van’. Gelukkig is hij heel wat meer dan 
dat.

Bij het doornemen van je CV val
len twee dingen op: je financiële 
achtergrond en je expertise op 
het gebied van energie die je  
hebt opgedaan binnen het be
drijfsleven.
“Je ervaring bepaalt vaak hoe je tegen za
ken aankijkt. Het is mijn overtuiging dat 
alleen door te investeren in een sterke, 
innoverende economie, ons bedrijfsleven

internationaal tot de top kan blijven be
horen. En dat solide overheidsfinanciën 
hiervoor de stabiele, voorspelbare basis 
vormen. De WD is naar mijn mening 
de partij die hier het beste op aansluit. 
Daar wil ik graag aan bijdragen. Ik heb 
macro- en monetaire economie in Rotter
dam gestudeerd en heb hierna in diverse 
bedrijven, zoals bij Eneco en bij Shell, 
financiële functies bekleed. Bij McKin- 
sey was ik vooral actief met strategisch 
advieswerk. Door mijn financiële achter
grond, heb ik vanzelfsprekend veel affini
teit met alles wat te maken heeft met de 
hervorming van de overheidsfinanciën. 
“Daarnaast heb ik te maken gehad met 
de transitie van fossiele energie naar 
een meer duurzame energie. Ik zie dat 
als een economische noodzaak en tege
lijk commerciële kans voor Nederland. 
We praten hier vaak over meer gebruik 
van windenergie dat een negatief imago 
heeft, maar dit streven is veel breder dan 
dat. Ook hier gaat het over innovatie en 
onze concurrentiepositie.”

Je kan met je achternaam er nau
welijks omheen, maar Je bent de 
zoon van de PvdA-politicus Wim 
Duisenberg die onder meer mi
nister van Financiën, maar ook 
de president van De Nederland- 
sche Bank en de eerste president 
van de Europese Centrale Bank, 
is geweest. Heeft de politiek bij 
jullie thuis altijd een grote rol 
gespeeld?
“Volgens mij spraken we meer over zeilen 
dan over politiek. Er werd thuis wel eens 
over gesproken, ik was heel close met 
mijn vader, maar ik weet niet zeker of

ik mijn politieke interesse heb gekregen 
door mijn vader. Ik ben eigenlijk altijd 
al politiek geïnteresseerd geweest; zelfs 
al als middelbare scholier toen ik onder 
meer optrad als onderdeel van de Jeugd 
Tweede Kamer en de Jeugd Verenigde Na
ties. Hoewel aan een andere universiteit, 
heb ik, net als mijn vader, toevallig ook 
nog macro-economie gestudeerd. Tja, 
hoe dat kan, je ziet wel eens vaker dat de 
zoon van een bakker ook bakker wordt. 
Maar dat wil niet zeggen dat ik het poli
tiek altijd met hem eens was. We verschil
den vaak genoeg van mening omdat wij 
nu eenmaal ook uitgaan van verschillen
de levenservaringen. Wij allebei volgden 
dus gewoon ons eigen hart.”

Dat Jullie bij een andere poli
tieke kleur uitkwamen, zegt ge
noeg. Nooit eens felle politieke 
discussies gevoerd binnen Huize 
Duisenberg?
“Nee, kan ik me eigenlijk niet herinne
ren. Mijn vader heeft nooit iets negatiefs 
gezegd over het feit dat ik bij de WD uit
kwam. Belangrijker vond hij namelijk dat 
je je nek durft uit te steken, datje bereid 
bent tot het nemen van risico's. En dat 
je leert door gewoon maar te ‘doen’, door 
de praktijk te ondervinden. Ik weet me 
bijvoorbeeld goed te herinneren wat hij 
zei toen ik vertelde dat ik bij Shell ging 
werken: ‘Heel goed; je moet eerst leren de 
hamer vast te houden voordat je ermee 
gaat slaan’. Ik zou overigens wel heel be
nieuwd zijn geweest wat mijn vader zou 
hebben gevonden van mijn huidige keuze 
voor het Kamerlidmaatschap.”

Ben je door je werk in het inter
nationale bedrijfsleven in con
tact gekomen met de WD?
“Ik ben lid geworden in 2001, toen ik 
werkzaam was bij McKinsey in Australië 
en met mijn gezin terugkeerde naar Den 
Haag. Australië is zo’n dynamisch land. 
Daar had ik een basis gezien van recht
vaardigheid, gecombineerd met een indi
viduele verantwoordelijkheid bij mensen 
die me heel goed beviel. En daar sloot de 
WD naar mijn mening dus het best op 
aan. Mijn eerste persoonlijke contacten 
met de WD (om precies te zijn: met de 
lokale WD) kwamen vervolgens tot stand 
door mijn vrijwilligerswerk voor een be
wonersorganisatie in Den Haag. Ik heb in 
de loop van de tijd al de nodige gesprek
ken gehad met de Permanente Scoutings- 
commissie van de WD, maar wat voor 
mij echt het laatste vonkje vormde om 
me daadwerkelijk in te willen zetten als 
Kamerlid, was de val van kabinet-Rutte. 
Ja, ik vond het gewoon verschrikkelijk dat 
dit kabinet al na anderhalf jaar viel; nota- 
bene een tijd van economische crisis.

Afgelopen tien Jaar zijn vQf ka
binetten gevallen. Je keuze voor 
de politiek Is dus een onzeker 
bestaan, nu Je je huidige baan 
(directeur Flnance and Risk bij 
Eneco. red.) hebt opgeven.
“Dat een overstap naar de politiek onze
ker is, dat is dan maar zo. Ik vind het heel 
erg dat zoveel kabinetten zijn gesneu
veld, want dat is slecht voor zowel het in
vesteringsklimaat als het vertrouwen van 
mensen in de politiek. Ik hoop dat het 
volgende kabinet dan ook een langere 
termijn beschoren is. Ik had mijn werk

gever natuurlijk al eerder geïnformeerd 
dat ik mogelijk naar de politiek overstap. 
Daarom ben ik momenteel al bezig om 
mijn opvolger bij Eneco in te werken, en 
ben ik tegelijk met veel mensen aan het 
kennismaken als kandidaat-Kamerlid. 
Heel vreemd gevoel, want formeel ge
zien, verkeer ik als kandidaat-Kamerlid 
in een onzekere tijd. Pas op 13 september, 
een dag na de verkiezingen, weetje of je 
Kamerlid bent. Tot die datum leef je in 
een soort van ‘twilight zone’. Het is fijn 
dat het Hoofdbestuur vertrouwen in mij 
heeft uitgesproken door me op de advies
lijst te zetten; mijn mooie 23e plaats op 
deze lijst is inmiddels ook al bekrachtigd 
door de leden op de AV, maar nu moet 
ook de kiezer nog zijn vertrouwen geven 
in de lijst door op de WD te gaan stem
men. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. 
Ja, het Kamerlidmaatschap betekent een 
achteruitgang van mijn inkomen, maar 
nu ik de kans krijg om mijn maatschap
pelijke betrokkenheid in te zetten in de 
Tweede Kamer, wil ik die ook graag grij
pen. Ik wil dan ook werken op plaatsen 
waar ik impact kan hebben. Dat gevoel 
had ik bij Shell, McKinsey en Eneco en 
dat hoop ik weer te hebben in de Tweede 
Kamer. Johan Cruijff zei ooit; ‘misschien 
is het maar een druppel op de gloeiende 
plaat, maar je moet die druppel wel la
ten vallen.’ Welnu, dat geldt dus ook voor 
mij.”

Pieter Duisenberg is getrouwd en heeft drie kin

deren. Zijn vrouw  Annemiek w erkt in de zorg.

H  Reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl

mailto:liber@vvd.nl
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Liberaal Vrouwen N etw erk zet fundraising-cam pagne op
SIMPELE FORMULE - Elkaar zien, ont
moeten en netwerken is een belangrijke 
doelstelling van het Liberaal Vrouwen 
Netwerk. Maar waarom niet het nuttige 
en het aangename met elkaar verenigen 
en daarmee bijdragen aan ons aller doel
stelling: Nederland sterker uit de crisis?

Samen gaan
Met dat motto organiseerde het LVN op 
de eerste dag van de zomer, 21 juni, een 
fundraising-diner.
De formule was simpel, maar zeer ef
fectief. Een huiselijke setting, informele 
sfeer, bordje op schoot (maar wel met 
asperges, zalm, beenham, en aardbeien 
en kersen als dessert!) en natuurlijk vrou
wen die actief zijn in de WD.
Spreker was René Leegte (“Kies inhoud, 
stem Leegte”), woordvoerder energie en 
milieu in de Tweede Kamer voor de WD.

Overig Nederland
Daarnaast waren Anne Wil Lucas-Smeer- 
dijk, Ingrid de Caluwé en Betty de Boer

bij de fundraising. Helaas moesten zij bij
tijds terugkeren naar de Kamer vanwege 
stemmingen, desondanks heeft hun korte 
aanwezigheid zeer stimulerend gewerkt. 
Dit eerste fundraising-diner werd bijge
woond door een twintigtal vrouwen, die 
zich actief inzetten voor de WD en het 
LVN. Het idee is dat dergelijke diners op
gezet gaan worden in de overige delen 
van Nederland. Regio Oost heeft het initi
atief opgepakt, en organiseert een verge
lijkbaar diner op 31 augustus.

Diner
En tenslotte, het diner zou er niet zijn ge
komen als niet Anneke van Leeuwen-Gijs- 
berts haar huis en tuin ter beschikking 
had gesteld, en het diner niet had georga
niseerd. En dan niet alleen als gastvrouw, 
maar vooral vanuit haar jarenlange er
varing in de WD en haar dito inzet als 
actief meedenkende netwerker.

De bezoekende WD-Kamerleden René Leegte, Anne Wil Lucas-Smeerdijk, Ingrid de Caluwé en Betty de Boer.

*

Seniorennetw erk: congres in Deventer op 7 septem ber
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DEVENTER - Het eerstvolgend congres 
van het Seniorennetwerk vindt plaats 
op 7 september (10.30-15.00 uur) in de 
Stadsschouwburg van Deventer. De 
thema’s van dit jaarlijkse congres zijn 
Europa, patiëntenrechten en arbeids
participatie.

Jan Mulder (Europees Parlement), Hel- 
een Dupuis (Eerste Kamer) en Erik 
Ziengs (Tweede Kamer) zijn de inleiders 
van deze thema’s.

In de middag worden deze thema’s 
verdiept ën uitgewerkt in workshops. 
Hiervoor zijn gevraagd de kamer

leden Malik Azmani, Tamara Ven- 
rooy-van Ark en Anne Mulder. Het 
definitieve programma is eind juli 
bekend.

Na afloop van het congres is er de mo
gelijkheid een gezamenlijke stadswan
deling te maken, onder leiding van een

WD-gids.
Noteer dus alvast de datum van 
7 september; introducees zijn welkom.

Aanmelden voor de komende VVD-Kadertraining?
BEPERKT - Binnenkort is het weer 
mogelijk om aan te melden voor de Ka- 
dertraining 2013 via wd.net. Het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt, dus 
hanteert de Haya van Somerenstichting 
een selectieprocedure; zo dienen de deel
nemers al meerdere Haya-trainingen te 
hebben gevolgd. Meer informatie wd.nl/ 
kadertraining

De laatste WD-Kadertraining heeft plaats 
gevonden op de Nyenrode Business Uni- 
versiteit in Breukelen en werd eind maart 
afgesloten. Tijdens deze Kadertraining 
hebben 82 actieve WD’ers, voornamelijk 
gemeenteraadsleden, fractievoorzitters 
en wethouders, vier zaterdagen lang kun
nen trainen en debatteren. Tijdens alle 
zaterdagen was Onno Hoes, burgemees

ter van Maastricht, de dagvoorzitter.

inleiders
Een trainingsdag bestaat uit een training 
in de ochtend op het gebied van libera
lisme, debatteren, presentatietechnieken 
of onderhandelen. De trainingen worden 
gegeven door ervaren en enthousiaste 
Haya-trainers. Ook bij de afgelopen trai

ning kwamen elke zaterdagmiddag inte
ressante inleiders van binnen en buiten 
de WD op bezoek, zoals Dirk Verhofstadt, 
Afshin Ellian, Mark Rutte en Stef Blok. 
Ook veel Tweede Kamerleden hebben in 
de middag hun medewerking verleend 
aan de Kadertraining.

CAMPAGNE
Over een kleine twee maanden is 

het zover. Dan gaat Nederland naar 

de stembus. De kiezer zal daar be

palen hoe de politiek moet omgaan 

met de uitdagingen waar ons land 

voor staat. De WD is duidelijk over 

deze uitdagingen: niet doorschui

ven maar aanpakken.

De nieuwe verkiezingen bieden de 

WD de mogelijkheid om verder te 

gaan waar we mee bezig waren en 

de kiezer te laten zien dat een stem 

op de WD goed besteed is. Door 

te tonen dat de WD opkomt voor 

de rechten en belangen van iedere 

Nederlander. Dat de WD juist om 

die reden de overheidsfinanciën 

op orde wil brengen. Dat de WD 

gelooft in de kracht en verantwoor

delijkheid van mensen zelf. Dat de 

WD staat voor een samenleving 

waarin ieder mens zich maximaal 
kan ontplooien. Dat voor de WD 

de overheid er is voor de mensen 

en niet andersom.

Wij mogen onze problemen hoe 

dan ook niet doorschuiven naar 

toekomstige generaties. Dat vergt 

nu maatregelen. Van de politiek en 

van onze politici mogen de kiezers 

in onze volwassen democratie ver

wachten dat zij geen valse beloften 

doen en dat zij niet pretenderen ge

makkelijke oplossingen te bieden 

voor moeilijke problemen.

Ik hoop velen van u tegen te komen 

op de campagneacties in het land. 
Want alleen met uw hulp kunnen 

we deze campagne tot een succes 

maken. We gaan met z’n allen de 

straat op om mensen te overtuigen 

van het belang om op 12 september 

op de VVD te stemmen. Want de 

WD heeft het lef om maatregelen 

te nemen die nodig zijn om ons 

land verder op orde te brengen. 

Deze zijn soms impopulair en soms 

ingrijpend. Maar in alle gevallen 

broodnodig om Nederland weer 

sterk, veilig en financieel gezond te 

maken. Ik reken op uw steun!

voorzitter@vvd.nl
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Adjiedj Bakas:

"Goed dat allerlei heilige
huisjes worden gesloopt"
Adjiedj Bakas is een van de bekendste trendwatchers in Nederland en bracht onlangs het 

boek 'De Staat van Morgen' uit dat met zijn kritiek en voorspelde nationale en mondiale 

ontwikkelingen bijna leest als een liberale toekomstvisie. Voor de toekomst van politieke 

partijen ziet hij het zwart in, toch is hij al heel lang WD-lid. En stemt hij nog langer op de VVD.

Tekst: Roland Keja 
Foto’s: Guus Schooneville

Je bent al lang lid van de WD, 
een party die zeer positief 
staat in het leven. Toch voorzie 
jij veel rampspoed. Onder meer 
voor het verder voortbestaan 
van politieke partijen. Waarom 
ben je dan lid van de WD?
“WD stem ik al vanaf mijn 18e. De ach
terliggende reden is dat ik afkomstig 
ben uit de Surinaamse groepssamenle- 
ving. En daar werd ik soms echt knetter 
van. Eenmaal in Nederland werd ik heel 
blij dat ik hier gewoon mijn eigen gang 
kon gaan. Voelde voor mij echt aan als 
een bevrijding... Inderdaad, ik voorzie 
dat politieke ideologieën, en daarmee 
ook de huidige politieke partijen, steeds 
minder van belang worden. Dat komt 
omdat we nu in een internetsamenle- 
ving leven waarin nationale overheden 
geen greep meer hebben op allerlei ont
wikkelingen. We verkeren dan ook in 
een overgang van een Big Government 
naar een Big Society omdat de overheid, 
onder druk van de economische crisis, 
steeds meer taken moet afstoten.”

De overheid is dus geen geluks- 
machine meer. Maar dat maakt 
van de W D juist de overblljven- 
de, of de winnende, partij...
“Ik ben heel blij met de WD, maar ik 
vind wel dat de liberalen soms te veel de 
onderklasse veronachtzamen. We gaan 
steeds meer naar een samenleving toe 
waar de tegenstellingen scherper gaan 
worden. Ik was laatst in Brazilië en daar 
kreeg ik bij een stoplicht een pistool 
tegen mijn autoruit aangedrukt. Dit is 
een beeld dat ik niet graag zou willen 
binnen Nederland. Verder vind ik de 
verdeeldheid over Europa wat zorgelijk. 
Ik zie een deel nog steeds eurofiel zijn 
en een ander deel de eurosceptische 
kant opgaan. De oude EEG heeft ons 
veel welvaart gebracht, maar de huidige 
EU brengt ons alleen maar rampspoed. 
De EU wilt zich namelijk met alles be
moeien, tot wel aan de kwaliteit van de 
ladder van mijn glazenwasser. En daar 
is het dus misgegaan. Eén van de grote 
fouten van de afgelopen tijd is de steun 
die de bestuurlijke en economische eli

te heeft gegeven aan naïeve eurofielen. 
Los van een bemoeizuchtige EU kregen 
we ook nog eens de euro opgelegd waar
voor we een Muntunie zijn aangegaan 
met de zuidelijke landen van Europa. 
En dat was naar mijn mening echt dom 
gezien de verschillende culturen. Ik 
voorzie dat de bevolking in met name 
Duitsland dit niet langer gaat pikken. 
Ik ben het daarom helemaal met Bol- 
kestein eens die zei dat we daarom het 
best alleen met de noordelijke landen 
de euro zouden moeten delen.”

Bolkestein heeft ook bijgedra
gen aan je nieuwste boek en 
heeft ook het eerste exem
plaar ontvangen. Ben je het al
tijd met hem eens?
“Ik heb veel respect voor hem, maar we 

verschillen soms wel van mening, hoor. 
Zo las ik dat hij graag zou willen zien 
dat meer leerlingen op school het vak 
Frans kiezen. Tja, ik geloof eerder dat 
een scholier straks iets meer heeft aan 
Duits en Chinees. Verder is Bolkestein

tegen bezuinigingen op cultuur, ter
wijl ik vind dat in de cultuursector nog 
steeds te veel luilakken rondlopen. Ha, 
ik kan met het optreden van Bolkestein 
nog goed herinneren bij een demon
stratie tegen de cultuurbezuinigingen. 
Op het podium riep hij tegen de me
nigte dat hij het helemaal eens was dat 
cultuur zoveel mogelijk moest worden

uit vele fracties bestaat. In Zwitserland 
vormen alle partijen samen de coalitie. 
Dat werkt vergelijkbaar. Aan de behoef
ten van de bevolking wordt in beide 
landen grotendeels tegemoet gekomen. 
Als liberaal kijk je natuurlijk ambiva
lent naar de ontwikkelingen in China, 
want er is daar inderdaad geen sprake 
van een echte democratie, maar het

"De tegenstellingen gaan 
scherper worden...”
ontzien. Hierdoor steeg natuurlijk een 
groot gejuich op, maar dat verstomde 
weer gelijk toen Bolkestein vervolgde 
dat hiervoor in de plaats wel moest 
worden bezuinigd op ontwikkelingssa
menwerking. Prachtig, ik zag hem echt 
glunderen toen het gejuich gelijk over
ging op boe-geroep. Ja, Bolkestein is een 
groot, onafhankelijk denker!”

Je bent dan ook tegen ontwik
kelingssamenwerking. BIU met 
het recent initiatief vanuit de 
W D Tweede Kamerfractie om 
3 miljard euro af te halen van 
de begroting voor ontwikke
lingssamenwerking?
“Het is goed om te zien dat in deze eco
nomische crisis allerlei heilige huisjes 
worden gesloopt. Ik kom uit Suriname 
en ik heb zelf gezien wat dat land met 
de Nederlandse hulpgelden, van in 
totaal maar liefst 3,5 miljard gulden, 
heeft gedaan. Wat daar van is terecht 
gekomen? Niets, helemaal niets. Kijk 
ook naar de situatie in Afrika. Los van 
de corruptie die alleen maar ontstaat 
door hulp, gaat het uiteindelijk toch 
om een bedrag dat voor de ontwikke
ling van Afrika nauwelijks van belang 
is. Per jaar krijgt het Afrikaans conti
nent veel en veel meer binnen door het 
spaargeld van emigranten, door het 
venture Capital van grote investeerders, 
en door China. Dus hoe belangrijk zijn 
die ontwikkelingsgelden überhaupt?"

Niet alleen de rol van de EU, 
maar ook het toestaan van de 
massa-immigratie van kans
lozen, en het slechte gebruik 
van de aardgasbaten, zijn vol
gens jou de grootste fouten 
die zijn gemaakt, is er nog een 
oplossing?
“Het stomweg uitgeven van aardgas
baten is typisch een Nederlandse fout. 
Dat hebben landen als Noorwegen en 
Koeweit beter gedaan. Nederland had 
ook staatsbeleggingsmaatschappijen 
moeten oprichten waardoor overschot
ten strategisch belegd hadden kunnen 
worden. Daar zouden we nu veel aan 
hebben gehad. Sommige fouten kunnen 
niettemin deels worden teruggedraaid. 
Zo zou Nederland heel goed een ak
koord kunnen sluiten met bijvoorbeeld 
Marrokko. Ook dat land heeft namelijk 
last gehad van die massa-immigratie, 
want ze heeft een slecht imago gekre
gen door al die etterbakjes in Europese 
landen. Ik voorzie dat in ruil voor in
vesteringen, de Marokkaanse overheid 
zeker genegen zou zijn om een deel van 
hen terug te nemen. Ik vernam overi
gens dat de Miliband, leider van Labour 
in Groot-Brittannië, onlangs zijn excuus 
heeft gemaakt aan de Britse bevolking 
over het decennialang toestaan van de 
massa-immigratie in zijn land; zie ik 
hier Samson nog niet gauw doen.”

De macht verschuift in de we
reld steeds meer naar Azië. Je 
kijkt met name positief naar 
China. Zo schrijft je dat de eni
ge democratie die nu functio
neert, de "Chinese democratie" 
is. Hoe bedoel je dat?
“In China regeert formeel een partij die

blijft knap hoe 400 miljoen inwoners 
in een relatief korte tijd naar de mid
denklasse zijn verheven. Maar ook voor 
Europa zie ik mogelijkheden, zoals de 
Zwitserse democratie waar, zoals ge
zegd, alle belangrijke politieke partijen 
gewoon samen regeren. Heel saai alle
maal, maar het werkt. Eigenlijk lijken 
de Zwitserse en Chinese democratie 
veel op elkaar. “

Ook al ben je onafhankelijk, 
toch voel je je betrokken b|j de 
WD. Zo werkte je bij het WD- 
congres op 23 juni in Den Haag 
nog mee aan een workshop 
over campagnevoeren en wer
den daar je boeken verkocht 
ten bate van de partijkas, 
waarom doe je dat?
“Ik trad daar slechts op als side-kick van 
een trainer met de nodige ervaring op 
het gebied van campagnevoeren. Kan ik 
de aanwezigen lekker uitdagen, zoals 
over enige vage standpunten, of tips 
uitwisselen voor de komende campag
ne. Zo vertelde ik dat de SP werkt met 
een lijstje van 40 meest gestelde vragen 
en de daarbij behorende antwoorden. 
Misschien dat zo’n opgelegd lijstje met 
vaste antwoorden wat te Stalinistisch is 
voor de WD, maar de mensen in de zaal 
gaven niettemin aan dat ze zo’n lijstje 
wel bruikbaar zouden vinden als back- 
up bij het campagnevoeren. Ik vind 
het inderdaad leuk om voor de WD 
op te treden. Het is dan ook verreweg 
de meest gezellige club.” Lachend: “De 
borrel duurt daar in ieder geval altijd 
het langst. Ik zie bij de WD overigens 
ook de kortste afstand tot de kopstuk
ken. Bij de WD kan je iedereen aan
schieten, nou, dat zou je eens proberen 
bij het CDA... Overigens roep ik naar 
buiten niet al te hard dat ik WD’er 
ben, want ik spreek ook op oploopjes 
van CDA’ers, GroenLinksers, PvdA’ers 
en andere wezentjes.”
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Schengen
EVALUATIE - Sinds de inwerkingtre
ding van het Verdrag van Lissabon is 
de zogenaamde communautaire ma
nier van besluitvorming versterkt. De 
Europese Commissie stelt voor, en de 
uiteindelijke beslissing wordt geno
men door Raad en Parlement waarbij 
deze instituties in de meeste gevallen 
gelijke bevoegdheden hebben. Om tot 
besluitvorming te komen, zijn in zo
wel Raad van Ministers als Europees 
Parlement bepaalde meerderheden

lommen werd hierover reeds eerder 
bericht.

Het geheel van wetgeving dat het 
Europa zonder binnengrenzen be
treft staat bekend onder de naam 
Schengen, genoemd naar een plaats 
in Luxemburg. De evaluatie van dit 
Schengenverdrag vindt periodiek 
plaats. De Europese Commissie stelde 
voor deze evaluatie te doen plaatsvin
den onder de communautaire me-

nodig. Wetgeving voor 500 miljoen 
Europese burgers kan nu eenmaal 
niet op een achternamiddag worden 
gemaakt. Via het Verdrag wordt op 
deze manier verzekerd dat er achter 
alle Europese wetgeving een grote 
consensus bestaat, verzekerd door 
adequate meerderheden in de Raad 
die de lidstaten vertegenwoordigen 
en door een meerderheid in de direct 
verkozen Europese volksvertegen
woordiging.

Het Europees Parlement neemt zijn 
rol zeer serieus. Voordat het parle
ment tot een eindstemming komt, 
vinden talloze vergaderingen plaats 
opdat de meerderheden voor bepaal
de alpendementen zo breed mogelijk 
zijn.

Grote verworvenheden
Een van de grote verworvenheden 
ven de Europese samenwerking is 
het Europa zonder binnengrenzen. 
Geen rijen wachtenden meer aan de 
binnengrenzen voor paspoortcon
troles. Tegelijkertijd is er alom het 
bewustzijn dat de controle aan de 
Europese buitengrenzen versterkt en 
bovenal verbeterd moet worden. Het 
parlement is dezer dagen bezig aan 
een nieuw wetsvoorstel hieromtrent 
dat dit probeert te bereiken en dat 
de naam Eurosur draagt. In deze ko-

thode, dat wil zeggen door Raad en 
Parlement; een methode die immers 
sinds het Verdrag van Lissabon breed 
wordt toegepast.
Toen deed zich een verrassende ont
wikkeling voor. De Raad van Ministers 
besloot unaniem de wettelijke basis 
waarop deze evaluatie zou plaatsvin
den, te veranderen. Daardoor zou het 
Europees Parlement geen medebe
slissingsrecht hebben, maar slechts - 
zoals in het verleden - een recht van 
advies.

verontwaardiging
De verontwaardiging in het parlement 
was kamerbreed. Vrijwel unaniem be
sloot de Commissie Burgerlijke vrij
heden die over deze materie gaat, de 
houding van de Raad te veroordelen. 
Het presidium besloot de discussie 
met de Raad over een aantal essentië
le Schengen-dossiers te bevriezen. Het 
is nu afwachten wie de langste adem 
heeft. Uw volksvertegenwoordiger 
staat in deze aangelegenheid aan de 
zijde van het Europees Parlement. Hij 
is een sterk voorstander van de com
munautaire methode die, ondanks de 
vele politieke partijen in de Europese 
Unie en ondanks de vele nationalitei
ten, bewezen heeft goed te werken.

Ba jan.mulder@europarl.europa.eu

VVD-DELEGATIELEIDER IN HET EUROPEES PARLEMENT

Alleen harde afspraken 
kunnen de euro redden
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houden en hun afspraken niet nakomen. 
Griekenland, waar de hervormingen zich 
in een slakkengang voltrekken, is een on
heilspellende testcase. Er zijn dus genoeg 
redenen voor premier Mark Rutte, en an
dere regeringsleiders uit Noord-Europa, 
om zeer kritisch toe te zien op de nale
ving van afspraken met Zuid-Europese 
lidstaten. Hierin past dus zeker geen 
steun voor Euro-obligaties, schuldencol
lectivisatie en Europese belastingen. De 
WD-delegatie in het Europees Parlement 
steunt het Nederlandse kabinet in diens 
harde opstelling jegens de probleemlan- 
den. Dit tot grote verontwaardiging van 
linkse partijen in het Europees Parle
ment, zoals de sociaal-democraten van 
Hannes Swoboda, die ons een gebrek aan 
solidariteit verwijten.

Er is maar één vorm van solidariteit en 
dat is het nakomen van gemaakte afspra
ken. De Zuid-Europese landen lijden aan 
hardhorendheid en leven de gemaakte 
afspraken structureel niet na. Zij zijn 
dus niet solidair met de betaalmeesters 
uit Noord-Europa, waaronder Nederland, 
Duitsland en Finland.

Duidelijkheid
De ministers van Financiën moeten de 
afspraken invullen. Zij moeten duide
lijkheid verschaffen, waar het Europees 
Parlement de afspraken uit hun verband 
wil trekken en verruimt. Alleen harde en 
kristalheldere afspraken kunnen de euro 
redden.

BI hans.vanbaalen<s>europarl.europa.eu

Handelsdelegatie Colombia
HANDELSAKKOOORD - Eind juni 
leidde Hans van Baaien als Europarle
mentariër en voorzitter van de Liberale 
Internationale, een handelsdelegatie 
naar Colombia in het kader van het vrij
handelsakkoord tussen de Europese Unie 
en Colombia/Peru. De delegatie bestond 
uit Europarlementariërs van de ALDE- 
fractie en bestuursleden van de Liberale 
Internationale. De delegatie sprak onder 
meer met president Juan Manuel Santos, 
een groot aantal andere leden van zijn 
regering, verschillende NGO’s en met de 
vakbonden. Aan de orde kwamen onder 
meer de mensenrechtensituatie, de strijd 
tegen georganiseerde misdaad en milieu
vervuiling en de investeringszekerheid 
in Colombia. Uit onze gesprekken kwam 
naar voren dat Colombia onder leiding 
van president Santos grote voortgang 
boekt in het verbeteren van de men
senrechten en de strijd tegen armoede, 
milieuvervuiling en criminaliteit. Een 
handelsakkoord stimuleert zowel de Co
lombiaanse als de Europese economieën 
en ondersteunt de hervormers in Colom
bia. Gezien het grote aantal irrigatiepro- 
jecten in de Colombiaanse mijnbouw, 
bieden intensievere handelsrelaties ook

Delegatie onder leiding van Hans van Baaien sprak m et de Colombiaanse president Santos (rechts) 
over het vrijhandelsakkoord.

kansen voor de Nederlandse watersector. 
In nauwe afstemming met de Nederland
se Staatssecretaris voor Europese Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking, Ben 
Knapen, die Colombia een week eerder 
bezocht, kan via Europa het Nederlandse 
belang worden gediend. In oktober zal 
het Europees Parlement stemmen over

het handelsakkoord met Colombia/Peru. 
Binnen de ALDE-fractie pleit Van Baaien, 
samen met mijn Roemeense collega 
Renate Weber, voor een snelle ratificatie 
van het akkoord door het Europees Par
lement.

hans.vanbaalen@europarl.europa.eu

HARDE OPSTELLING - Hannes Swobo
da, de leider van de sociaal-democraten 
in het Europees Parlement (S&D), las Fin
land en Nederland hartgrondig de les. Hij 
vindt dat Mark Rutte en zijn Finse collega 
Jyrki Katainen aan het thuisfront een 
heel ander verhaal vertellen dan wat zij 
in Brussel hebben afgesproken over een 
te vormen Bankenunie. Swoboda wil veel 
verdergaande maatregelen, zoals Euro- 
obligaties en het collectief verdelen van 
schulden.

Europees bankentoezicht
De WD is voorstander van gemeenschap
pelijk Europees bankentoezicht, omdat 
het nationale toezicht heeft gefaald,

in Zuid-Europa proberen te verzachten 
met Euro-obligaties en schuldencollec
tivisatie. De financiële zweren zullen 
echter blijven etteren. Daarom moeten 
Italië, Spanje en Griekenland zelf gron
dig schoon schip maken. Dat gebeurt 
niet door kapitaal en schulden in Europa 
te herverdelen, maar juist door overheid 
en economie in eigen land te hervormen. 
De arbeidsmarkt moet worden geflexibi
liseerd, beroepsmonopolies moeten wor
den opengebroken, de pensioensleeftijd 
moet omhoog en het staatsapparaat moet 
ontdaan worden van corruptie en ineffi
ciëntie. In plaats zich ervan te bedienen, 
moet de overheid de strijd aanbinden 
met clientelisme en nepotisme.

"Enige vorm  van solidariteit: 
nakomen van afspraken “
zeker in Zuid-Europese landen die geen 
effectieve toezichtstraditie kennen. Daar
om moeten banken door een objectieve 
instantie aan hun afspraken worden ge
houden. Want zonder een betrouwbare 
marktmeester kan geen enkele markt 
gezond functioneren, laat staan de finan
ciële markt.

Financiële zweren
Dit betekent niet dat er een financiële 
pijplijn wordt aangelegd van Noord- naar 
Zuid-Europa om Spaanse, Italiaanse en 
Griekse schulden te ondersteunen met 
Duits, Nederlands en Fins kapitaal. Als 
het aan de Swoboda’s van Europa ligt, 
wordt de Europese Unie een Transfer 
Unie, waarin zachte heelmeesters de pijn

De Eurotop heeft geen helderheid ge
bracht. Men is het over de gemaakte af
spraken oneens. Omdat het Verdrag voor 
het Permanente Noodfonds niet voorziet 
in directe bankensteun, moet het moge
lijk opnieuw worden geratificeerd door 
de nationale parlementen. Dit betekent 
dat de uitvoering van het bankentoezicht 
minimaal een half jaar zal duren. Het 
dreigement van de Italiaanse premier 
Monti om het Begrotingsverdrag en de 
ESM-overeenkomst niet te ratificeren, 
zou de beurzen verregaand destabilise
ren. Deze chantage heeft de verhoudin
gen binnen de EU op scherp gezet. 
Noord-Europa is bevreesd dat Italië en 
Spanje zich 'Mediterraans doof zullen
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Hans van Baaien
Buitenlandse Zaken, 
veiligheids- en Defensiebeleid, 
industrie en Energie

jan Mulder
Burgerlijke vrijheden, 
Justitie en Binnenlandse 
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Campagnedag VVD - meer dan peptalk
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WORKSHOPS - Honderden WD’ers 
zijn op 9 juni aanwezig in Maarssen voor 
de Campagnedag. Daar krijgen ze alle 
informatie die ze nodig hebben om bin
nen hun kamercentrale of afdeling de 
komende verkiezingscampagne te orga
niseren.

Drijfveren
Campagneleider Stef Blok vertelt de aan
wezigen hoe ze er samen voor gaan zor
gen dat de WD volop zichtbaar is in de 
aanloop naar de verkiezingen: “We doen 
mee om te winnen. We moeten daarom 
de opkomst bevorderen in WD-trouwe 
buurten en ons richten op de kiezers die 
ons al kozen in 2010 en hen overtuigen 
dit nogmaals te doen.”
“Kunnen we de overwinning al ruiken?”, 
vraagt Blok de aanwezigen bij het begin 
van de dag. Er klinkt een wat voorzich
tige instemming. Maar als Halbe Zijlstra, 
Staatssecretaris van Cultuur, maar ook 
lid van het campagneteam, enige uren 
later de dag afsluit, en dan nog eens 
vraagt of “we de verkiezingen gaan win
nen”, komt er uit dezelfde zaal een groot 
gejuich los.

Eenduidige uitstraling
Wat heeft er dan intussentijd plaatsge
vonden? Succesvolle workshops, waar 
alle aanwezigen zich kunnen laten in
formeren en inspireren. Michiel Peters 
behandelt in zijn workshop de beste or
ganisatie van een geslaagd politiek café. 
Dit doet hij aan de hand van een stappen
plan waarin onder meer de vragen aan

de orde komen wat met de organisatie 
precies wordt beoogd, maar ook wie de 
doelgroep van het politiek café is en hoe 
deze doelgroep het best valt te bereiken. 
Het gebruik van stellingen op zo’n avond 
kan goed werken voor discussies, maar 
dan moeten de stellingen natuurlijk wel 
op juiste wijze worden geformuleerd om 
mogelijke misverstanden te voorkomen.

internet
Een belangrijke manier om informatie 
uit te wisselen, is natuurlijk het internet. 
Peter Valstar en Tim Versnel gaan in hun 
zeer druk bezochte workshop hier verder 
op in. De tips die worden gegeven op het 
gebied van nieuwe media, blijken niet 
voor doveman’s oren te zijn weggelegd. 
Mensen worden afgeraden voor hun ei
gen WD-afdeling gebruik te maken van 
bijvoorbeeld Facebook, als ze het gevoel 
hebben niet voldoende onderlegd te zijn 
in het gebruik ervan.

Succesvolle zichtbaarheid
Het onderwerp ‘succesvolle zichtbaar
heid’ gaat in op de campagnetijd en de 
manieren van campagne voeren. Mark 
van den Anker en Nelleke Stoffele vertel
len over goede en minder geslaagde voor
beelden van afdelingen die de WD in de 
picture willen plaatsen.”Een afdeling die 
denkt free publicity te krijgen door een 
cabriolet door de stad te laten rijden met 
hierin een stel afgetrainde WD’ers krijgt 
inderdaad de aandacht van de pers, maar 
helaas geen positieve aandacht.”
Van den Anker gaat uitgebreid in op de

campagneorganisatie waarbij vrijwilli
gers niet alleen moeten worden geinven- 
tariseerd, maar waar ook de onderlinge 
taken en verantwoordelijkheden duide
lijk moeten zijn. Hij wijst erop de vrijwil
ligers niet alleen altijd goed te motiveren 
voor hun werkzaamheden, maar dat het 
ook goed is hen voldoende te informeren 
op mogelijke vragen door hen te zijner 
tijd een factsheet me te geven over waar 
de WD precies staat in de belangrijkste 
onderwerpen. Naast de ‘do’s and don’ts’ 
komen ook zaken aan de orde als fundrai- 
sing. In de zaal zit veel ervaring. Hierdoor

ontstaat een leuke discussie over goed 
gevoerde campagnes en worden allerlei 
tips uitgedeeld. Van het niet te zuinig 
omgaan met plaksel bij het plaatsen van 
verkiezingsposters tot het gebruik van 
gasflessen bij het uitdelen van balonnen.

Eenduidige uitstraling
Sander Janssen en Raymond ’t Hart leg
gen in hun workshop uit hoe belangrijk 
het is dat in de verkiezingscampagne 
alle afdelingen en Kamercentrales de
zelfde WD uitstralen. Janssen laat op een 
scherm zien hoeveel verschillende oude

en nog oudere WD-logo’s (“deze komt 
nog uit de tijd van Toxepeus”) hij heeft 
gevonden in alleen al één provincie. “Wij 
zijn allang WD 2.0 en niet meer de ‘WD- 
parelkettingen’”, zo prijst Janssen het 
eenduidig gebruik van dezelfde actuele 
WD-logo aan. Het werkt, zo blijkt uit het 
commentaar van enige deelnemers uit 
Westervoort: “WD’ers zijn van nature al
tijd voorzichtig met kasgelden, maar het 
is me nu wel duidelijk dat eenduidigheid 
in de uitstraling van de WD belangrijker 
is dan het opmaken van items die soms 
nog in de oude huisstijl zijn voorzien.”

Geen gedraal: informeer scholieren eerlijk over studiekeuze
m ÊÊÊm K m m ÊÊÊm m ÊÊÊK ÊÊÊÊÊm ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊK ÊÊÊÊÊm ÊÊÊÊÊB m m ÊÊÊm m m iÊÊÊÊÊÊim m m aÊÊî Êm Êm m m ÊÊÊm ÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊH ÊÊÊÊÊÊtÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊm

STUDIEBIJSLUITER - Terwijl overal 
in Nederland de vlaggen zijn uitgegaan 
omdat scholieren hun eindexamen heb
ben gehaald, is onderwijswoordvoerder 
Anne-Wil Lucas bezig met de toekomst 
van deze vakmensen en academici in 
spé. “Dit is de tijd dat veel scholieren een 
keuze maken over de volgende stap: wat 
ga ik hierna doen en waar ga ik mijn op
leiding vervolgen. Dat is een belangrijke 
stap die genomen moet worden op basis 
van eerlijke, correcte en volledige infor
matie. Maar die ontbreekt nu.”
Lucas constateert dat scholieren door 
hbo’s en universiteiten met glossy folders 
worden verleid en ronduit verkeerd wor
den voorgelicht. Om eerlijke voorlichting 
te garanderen, initieerde zij vorig jaar de 
verplichte invoering van de studiebij slui
ter. Hierin zou per opleiding helder en 
overzichtelijk beschreven moeten wor
den wat studenten in spé kunnen ver
wachten van de opleiding. “Scholieren 
en hun ouders kunnen zo een gedegen

en onderbouwde keuze over de toekomst 
maken”, aldus Lucas.

Eerste exemplaar
De handschoen is inmiddels opgepakt 
door vier hogescholen in het oosten van 
Nederland. Staatssecretaris Zijlstra (On
derwijs) heeft het eerste exemplaar van 
de studiebijsluiter in ontvangst geno
men. “Een goede eerste stap, maar niet 
de sprint die we nodig hebben, die we als 
parlement hebben gevraagd en die scho
lieren verdienen.”De WD irriteert zich 
dan ook mateloos aan de trage onder
wijsinstellingen die in aanloop naar het 
nieuwe schooljaar nog bijna geen eerlijke 
studie-informatie publiceren. “De bijslui
ter die er nu ligt, is nog niet volledig. Ik 
wil dat studenten niet alleen weten hoe 
groot de kans is op een ‘baan op niveau’. 
Ik wil dat ze ook weten hoe groot de kans 
is dat die baan in het vakgebied van de 
studierichting is en wat het startsalaris 
is. Alleen dan kunnen studenten reke

ning houden met de vraag op de arbeids
markt en dus het terugverdienvermogen 
van een studie. Daarnaast gaat het alle 
maal veel te langzaam. Universiteiten en 
hbo’s kondigen aan dat ze over een paar 
jaar pas over zullen gaan tot het verstrek
ken van eerlijke informatie over zaken 
als salaris en arbeidsmarkperspectief. 
Wat hebben ze te verbergen? En moeten 
scholieren tot die tijd dus maar gissen? 
Dat is onacceptabel. Er moet een tandje 
bij”, zegt Lucas.

verplicht
Lucas wil dat de bijsluiter zo snel moge
lijk wordt verplicht voor alle universitei
ten en hbo’s, zodat de folders voor het 
studiejaar 2013-2014 allemaal de juiste 
informatie bevatten. Om dat te bereiken 
heeft zij mondelinge vragen aangekon- 
digd voor Staatssecretaris Zijlstra: “ik wil 
weten hoe hij gaat zorgen dat scholieren 
zo snel mogelijk een eerlijke en volledige 
keuze kunnen maken. In het belang van

de scholieren verwacht ik van de staatsse
cretaris dat hij de universiteiten en hoge
scholen tot actie gaat manen. Als er niet 
snel wat gebeurt, ga ik een wet schrijven 
hen te dwingen de bijsluiter per 1 januari

2013 klaar te hebben. Er is nu een eerste 
stap gezet maar daar moet het niet bij 
blijven. De studenten van morgen, ver
dienen een eerlijke keuze nu.”

Charlie Aptroot wordt
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

zoetermeer
WtÊÊKKÊÊtÊÊÊtKKtKKIKÊi

BENOEMD - De ministerraad heeft 
er op voorstel van minister Spies van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre
laties mee ingestemd om Charlie Ap
troot voor te dragen voor benoeming 
tot burgemeester van de gemeente 
Zoetermeer. De benoeming gaat in op 
3 september 2012.

Hiemee neemt Aptroot afscheid van 
de Tweede Kamer waarvan hij vanaf 
2003 lid was. Omdat hij al op de ne

gende plek van de WD-kandidaten- 
lijst stond voor de volgende Tweede 
Kamerverkiezingen, zijn de kandida
ten vanaf de tiende positie inmiddels 
een plaatsje opgeschoven op de uitein
delijke lijst.

Eerder was Aptroot onder meer raads
lid en wethouder van de gemeente 
Wassenaar en lid van Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland.

« l »
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GASTCOLUMN
JAN ANTHONIE BRUIJN, VOORZITTER VERKIEZINGSCOMMISSIE VVD

H e t v e rk ie z in g s p ro g ra m m a
Nog maar twee en een halve maand 
geleden viel het kabinet. Ik, en vele 
WD’ers met mij, vond het erg jammer 
dat het kabinet onder leiding van Mark 
Rutte zijn klus niet mocht afmaken. 
Het Hoofdbestuur heeft echter niet 
lang bij de pakken neergezeten. Binnen 
enkele dagen werd een verkiezingspro- 
grammacommissie ingesteld.

Ik kreeg de eer om voorzitter te zijn 
van de commissie, waarin elf partij
genoten. Twee maanden lang hebben 
we hard gewerkt, zijn we het land door 
gereisd en hebben we met veel organi
saties gesproken.

Wat ons als commissie vooral opviel was de enorme energie die in de partij 
loskwam na de val van het kabinet. Even treuren, maar al snel: ‘leuk, we gaan 
weer een programma opstellen en campagne voeren!’ Deze houding past bij de 
WD: optimistisch en handen uit de mouwen.

De programmacommissie heeft volop geprofiteerd van al die enthousiaste le
den. Binnen een paar weken hadden we van vrijwel alle partijcommissies con
crete suggesties over op te nemen teksten. Ook tal van andere gremia, zoals het 
Landelijk Vrouwennetwerk, de JOVD, de Teldersstichting en het Seniorennet
werk voorzagen ons van input.

*

Daarnaast heeft de commissie enkele bijeenkomsten bezocht van afdelingen en 
Kamercentrales. Daar werd ons, in overvolle zalen, een stortvloed aan sugges
ties meegegeven. Vele leden maakten ook gebruik van het speciaal ingestelde 
mailadres. Daarop kwamen in twee maanden meer dan duizend berichten bin
nen. Al dit enthousiasme gaf de commissieleden alleen maar meer energie.
Bij het opstellen van het conceptprogramma hebben wij natuurlijk gebruik ge
maakt van de liberale beginselen. Vrijheid en verantwoordelijkheid en de daar
uit voortvloeiende visie op de samenleving.

Vanuit die uitgangspunten hebben wij een programma uitgewerkt waarmee 
Nederland sterker uit de crisis kan komen. We beperken de overheidsuitgaven 
en leggen meer verantwoordelijkheid neer bij mensen zelf. Dat past bij ons stre
ven naar een kleinere overheid.

Tegelijk stellen we in ons programma investeringen voor die de economie ster
ker maken. Zoals in infrastructuur en vakonderwijs. Werken moet aantrekke
lijk worden en verzorgingsstaat moet verder worden hervormd.
En, zoals dat de WD betaamt, we doen voorstellen om Nederland veiliger te 
maken. Onder meer door een forse investering in extra agenten op straat.

Dit is maar een greep uit de vele voorstellen die de commissie in het concept
programma doet. Want natuurlijk is er in het programma ook aandacht voor 
thema’s als gezondheidszorg, de woningmarkt, energie en vele andere zaken 
die belangrijk zijn.

Inmiddels is het conceptprogramma vastgesteld door het Hoofdbestuur van de 
WD. En ik zeg met nadruk concept-programma. Want uiteindelijk moet het 
een programma van de leden zijn. Dus van u. Om die reden ligt op dit moment 
het programma ter beoordeling aan u voor. Tot 12 augustus kunt u, via de daar
voor vastgestelde procedure, moties en amendementen indienen.

En het klinkt misschien gek, maar ik hoop dat er flink wat kritische amende
menten worden ingediend. Daar wordt het programma alleen maar beter van. 
En belangrijker: daardoor wordt het ook echt üw programma. En zo hoort het 
bij een democratische vereniging als de WD.

Op 25 augustus zullen wij deze amendementen met elkaar bespreken op het 
partijcongres. Elders in deze Liber kunt u daar meer informatie over vinden. 
Na het bespreken van en het stemmen over de amendementen stellen we het 
programma als partij vast. ,

Met goede kandidaten, een goede campagne en een goed programma kan dat 
maar een ding betekenen: op 12 september gaan we met zijn allen een goed 
resultaat boeken!

1400 BEZOEKERS WARMEN ZICH OP VOOR DE VERKIEZINGEN

"Het gaat niet om het meedoen, 
m aar om het w innen!
VVD-CONGRES - Hoewel het nog niet 
om het verkiezingscongres gaat, staan 
de komende verkiezingen toch enigszins 
centraal op het WD-congres van 23 juni. 
Dit congres, gehouden in het World Fo
rum Theater te Den Haag, geeft de leden 
dan ook de gelegenheid mee te praten 
over de verschillende hoofdstukken van 
het conceptverkiezingsprogramma. Dit 
gebeurt in parallelsessies over onder 
meer de economie, samenleving, leefom
geving, en de overheid. Voor het laatste 
onderwerp blijkt de organisatie een voor
uitziende blik te hebben door deze op te 
splitsen in twee verschillende deelsessies, 
en wel in die van de nationale overheid 
en de overheid- internationaal (defensie, 
EU, ontwikkelingssamenwerking). Deze 
workshops worden dan ook zo druk be
zocht dat leden soms de grootste moeite 
hebben om de zaal binnen te kunnen 
komen. In het ochtenddeel wordt onder 
meer de jaarrekening en het jaarverslag 
vastgesteld en wordt er ook gestemd over

een motie om de hypotheekrenteaftrek 
niet meer als een heilig huisje te zien 
binnen de WD. Deze motie wordt ver
worpen.

Hete en politieke zomer
Maar ook in de plenaire sessie van de 
middag, waarin Onno Hoes als presen
tator optreedt, werpen de verkiezingen 
hun schaduw al vooruit. Zo kondigt par
tijvoorzitter Benk Korthals “een lange en 
hete politieke zomer” aan. In zijn speech 
refereert hij ook aan de specifieke posi
tie van de WD als een verantwoordelijke 
partij die tenminste “niet terugschrikt 
om maatregelen te nemen die soms pijn 
doen.” Hij is dan ook van oordeel dat 
“eerst het land komt, dan de partij.”

Winnen
Jan Anthonie Bruijn, onder wiens verant
woordelijkheid het verkiezingsprogram
ma werd opgesteld, houdt een gepassio
neerde speech. Hij bedankt iedereen voor

de “meer dan duizend ideeën, tekstsug- 
gesties en berekeningen en soms hele ver
kiezingsprogramma’s die zijn commissie 
mochten ontvangen.”
De WD is volgens hem dan ook een leven
de partij met volop ruimte voor ideeën 
en debat. Aan het eind maakt Bruijn, op 
ironische wijze, gebruik van een verge
lijking uit de sportwereld: “Het gaat niet 
om het meedoen, maar om het winnen!” 
Als hij daarna, met enige klinkende zin
nen, de zaal weet op te jutten voor de 
komende verkiezingsoverwinning, zit 
de sfeer er al goed in voor Mark Rutte 
die het congres na hem zal afsluiten (zie 
pagina 9). Ook hij gaat even in op het ko
mend verkiezingsprogramma en belooft 
de zaal, “als de WD het voor het zeggen 
krijgt”, enige pijnlijke maatregelen uit 
het Begrotingsakkoord te gaan vervangen. 
En daar staan de aanwezigen, al klap
pend, graag voor op.

Wijzigingen Hoofdbestuur
In het ochtendprogramma van het 
WD-congres werden de leden enige 
wijzigingen van het Hoofdbestuur 
voorgelegd. Christophe van der Maat 
die onlangs nog tot Ambtenaar van 
het Jaar 2012 was gekozen, werd be
noemd op een nieuwe functie en 
wordt belast met de werving van 
nieuwe leden. Mart van de Ven werd 
binnen de HB herbenoemd tot lande
lijk penningmeester. Daarnaast nam 
Mark Verheijen afscheid als vice-voor- 
zitter HB omdat hij inmiddels was ge
vraagd als kandidaat-Kamerlid WD.

« f
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v-factor weer uitgereikt aan drie verschillende afdelingen
Judith Tielen, secretaris binnen het Hoofdbestuur van de WD, reikte in de 
ochtend van het Congres drie afdelingen de V-factor, een aanmoedigingsprijs, 
uit. Afdeling Zoetermeer werd beloond voor hun opleidings- en trainingspro
gramma waarin het liberale gedachtegoed sterk naar boven kwam. Afdeling 
Zeewolde kreeg de V-factor voor de huis-aan-huis-verspreiding van een lokale 
krant die volledig door advertentiekosten kon worden gefinancieerd. Afdeling 
Raalte kreeg als laatste de V-factor uitgereikt omdat zij de afdeling is met rela
tief de sterkste ledengroei. Dit wist zij te bereiken door het organiseren van dis
cussieavonden waarbij belangstellenden kennis konden maken met de lokale 
politiek. Veel mensen werden hierna lid.

MARK RUTTE:

“Nederland is gebouwd op 
keihard werken"
IN BEWEGING - In zijn speech op het 
WD-congres treedt Mark Rutte duidelijk 
meer op als partijleider dan minister
president. Zonder partijen bij naam te 
noemen, haalt hij dan ook behoorlijk uit 
naar zowel de voormalige gedoogpartner 
als naar politiek links.
Bij aanvang van zijn speech kijkt Rutte 
even terug op het einde van zijn kabinet 
en refereert aan onder meer de Wet wer
ken naar Vermogen aan waarmee de so
ciale zekerheid kon worden ingericht op 
wat mensen kunnen, in plaats van wat ze 
niet kunnen. “Ik baal ervan dat dit voor
stel op de plank moest, in plaats van in 
het staatsblad.”
De premier gaat verder in op wat de WD 
in afgelopen twee jaar heeft bereikt en 
waarmee hij nog graag wil doorgaan, 
zoals met het aan de slag helpen van 
mensen in de bijstand, het terugdringen 
van de zorgkosten en het tegengaan van 
‘scheefwonen’.
Ook belicht Rutte het Lenteakkoord van
uit WD-perspectief. Hij ziet dit akkoord 
als een compromis dat, zo verzekert hij 
het publiek van 1500 WD’ers, zeker

niet het verkiezingsprogramma zal zijn. 
“Want u weet: wij verlagen liever de uit
gaven, dan dat we de lasten verhogen.” 
Natuurlijk had hij dat ook niet kunnen 
doen: “Maar dan was ik geen haar beter 
geweest dan partijleiders die vooral het 
beste willen voor hun club, maar niet 
perse voor het land.”
De premier vertelt dat de staatsschuld in
middels is gestegen tot boven de 400 mil
jard euro . “Omgerekend heeft elke kap
per, buschauffeur, slager - elke werkende 
Nederlander - een schuld van 50.000 
euro. Bij elke baby ligt een rekening van
25.000 euro in de wieg. En zonder dat we 
ook maar iets afbetalen, kost die schuld 
ons 10 miljard per jaar; Vijf keer zoveel 
als wat we uitgeven aan kinderopvang, 
twee keer zoveel als wat naar de politie 
gaat, en net zoveel als wat in het basison
derwijs wordt geïnvesteerd.”
De partijleider vindt het daarom onbe
grijpelijk dat linkse partijen die schuld 
niet genoeg vinden en nog meer schuld 
willen maken, door zogezegd de econo
mie te stimuleren. “Als dat waar is, dan 
zou Griekenland de grootste groei in Eu

ropa hebben.” Rutte ziet ingrijpen als een 
verplichting voor onze overheidsfinan
ciën en wil daarom graag doorgaan voor 
een nieuwe regeerperiode.
Rutte vertelt het WD-congres hoe hij 
wel eens zwetend wakker wordt met 
het beeld van SP-leider Emile Roemer in 
het Torentje voor ogen. “Bij de voordeur 
hangt dan een flappentap van de staat en 
een brievenbus ernaast, waaruit een stem 
klinkt die op die van Holle Bolle Gijs lijkt: 
'Geld hier, geld hier’.”
Rutte wil Nederland weer in beweging 
krijgen en haalt hierbij graag Nederland
se voorbeelden aan, want: “Nederland is 
niet gefinancierd op de pof. Nederland is 
gebouwd op keihard werken.”
Juist daarom vestigen Nederlandse en 
internationale bedrijven hun hoofdkan
toren graag in Nederland. Rutte ziet over 
tien jaar Nederland bruisen van talent en 
bedrijvigheid. En dat kan alleen door nu 
niet vooruit te schuiven, maar door aan 
te pakken. “En natuurlijk doordat Neder
land op 12 september 2012 massaal WD 
heeft gestemd!”

*1 \
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VVD-Verkiezingscongres: 25 augustus
Op zaterdag 25 augustus trappen we de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen officieel af. De leden 
stellen het verkiezingsprogramma definitief vast en de kandidaat-Kamerleden worden hierbij officieel gepresen
teerd. Het congres vindt plaats in De Doelen te Rotterdam.

Programma:
08.30 uur Registratiebalies open

09.30 uur Workshops

• Parallelsessies Verkiezingsprogramma

> Economie - Ondernemerschap & Innovatie

> Economie - Overheidsfinanciën

> Gezondheid & Ontwikkeling - Onderwijs & cultuur

> Gezondheid & Ontwikkeling -  Zorg & Sport

> Leefomgeving -  Woningmarkt

> Leefomgeving -  Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening

> Overheid *

> Buitenland

• Campagne voeren

12.30 uur Netwerklunch

14.00 uur Start plenair programma

• Opening door partijvoorzitter Benk Korthals

• Presentatie kandidaten

• Stemvenster:

> Vaststelling verkiezingsprogramma 2012-2017

• Campagneaftrap

• Speech Mark Rutte

17.00 uur Einde programma en aansluitende borrel

Inschrijven
is mogelijk via “MijnWD”. Meer informatie over het con

gres, de aanmeldproceduren en het programma vindt u op 

de website www.wd.nl.

Campagne voeren
Het landelijk campagneteam is al vol
op bezig m et de voorbereidingen van 
de verkiezingscampagne. Via de cam- 
pagnenieuwsbrief worden afdelin
gen, kamercentrales en vrijwilligers 
die de campagne ondersteunen op de 
hoogte gehouden van de laatste stand 
van zaken. Hier vindt u de belangrijk
ste campagnedata op een rij

Zaterdag 25 augustus
campagneaftrap tijdens het verkie
zingscongres in Rotterdam

Zaterdag 1 septem ber 
landelijke canvasdag m et alle kandi
daten, bewindspersonen en vele vrij
willigers op 30 locaties in  het land

Zaterdag 8 septem ber 
landelijke canvasdag m et alle kandi
daten, bewindspersonen en vele vrij
willigers op 62 locaties in het land

Vanaf begin augustus plaatsen alle 
gemeenten weer hun verkiezingsbor- 
den. Alle afdelingen krijgen van het

landelijk campagneteam een gratis 
posterpakket aangeboden. Deze is te 
bestellen via www.wdshop.nl. In het 
pakket zitten posters m et verschil
lende stellingen.

vragen en opmerkingen
Heeft u vragen, opmerkingen of sug
gesties voor het landelijk campagne
team? U kunt ons bereiken via cam- 
pagne@wd.nl of 070 -  361 30 33.

1 ^  campagne@wd.nl
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Machtigingskaart 133e AV

Door invullen en ondertekenen kan deze kaart als volmacht aan een 
ander stemgerechtigd WD-lid worden afgegeven.

Naam

Postcode____

Huisnummer _ 

Handtekening

Verleent volmacht aan:

Naam______________

Postcode __________

Huisnummer_______

133e AV: 25 augustus 2012

Heeft u behoefte aan een extra machtigingskaart, 
dan kunt u hiervoor terecht op wwwwd.nl/av
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NEDERLANDSE POLITIEKE

MARK RUTTE RICHT ZICH TOT NEDERLAND: t PA1?IJEN -

"Wat is er sociaal aan om de
rekening door te schuiven?”
GLASHELDER - Met het optreden van 
Mark Rutte op het Verkiezingscongres 
van 25 augustus in Rotterdam gaat de 
verkiezingscampagne van start voor de 
WD. Voor een publiek van ruim 1500 
WD’ers legt Rutte glashelder uit voor 
welk Nederland hij staat, namelijk een 
“vrij, sterk en ambitieus Nederland dat 
vertrouwen heeft in de toekomst. Waar 
regels worden gehandhaafd en verant
woordelijkheid wordt neergezet voor je
zelf en voor je omgeving.”

Verder waarschuwt de premier voor het 
socialisme en vertelt hij hoe zijn ouders, 
die mede het naoorlogse Nederland heb
ben weten op te bouwen, hem inspireren 
tot optimisme om sterker uit deze crisis 
te komen. Rutte toont zich dan ook zeer 
gemotiveerd voor de campagne met als 
doel Nederland liberaler te maken. Dit 
dankzij een sterke WD.

Socialisme versus liberalisme
Rutte wijst op de wezenlijke verschillen 
tussen enerzijds het socialisme en an
derzijds het liberalisme. Voor hem is het 
een keuze tussen het pessimisme of het 
optimisme, tussen Nederland achter de 
dijken of Nederland in de wereldtop. Rut
te haalt in zijn speech de Britse premier 
Winston Churchill aan die al 100 jaar 
geleden riep dat socialisten alleen maar 
de welvaart afbreken. “Dat was toen waar 
en nog steeds waar”, aldus Rutte. “Socia
listen straffen succes en vooruitgang af. 
Wat is het geweldig om een liberaal te 
zijn!”

Volgens Rutte staat sociaal dan ook niet 
gelijk aan het socialisme. “Wat is er soci
aal aan om de rekening door te schuiven 
aan de volgende generatie, wat is er so
ciaal aan om ambitie af te straffen door 
meer dan de helft van een verdiende

QUOTE
"VOOR DE HEER ROEMER 
IS HET EEN BELASTING

PARADIJS ALS DE BELASTINGEN | 
HOOG ZIJN. VOOR MIJ ALS DE 

BELASTINGEN LAAG ZIJN."

Mark Rutte in het premiersdebat

euro als overheid af te pakken? En wat is 
er sociaal aan om in plaats te kijken wat 
mensen wel kunnen en ze weer op eigen 
benen te laten staan, ze op te sluiten in 
een uitkering en die uitkering ook nog 
eindeloos te verhogen?”
Rutte stelt zich dan ook de vraag of geluk 
nu in de overheid zit of in jezelf.

iedereen arm
In zijn toespraak keert hij veelvuldig te
rug op de schade die socialisten nog kun
nen berokkenen in een mogelijk volgend 
kabinet als de overheidstekorten door hen 
onvoldoende worden aangepakt Socialis
ten spelen volgens Rutte dan ook een po
litieke piramidespel: “Misschien komt de 
pijn niet nu, maar wel later, en veel, veel 
heviger. En die verantwoordelijkheid, dat 
soort risico’s, zullen wij WD’ers niet met 
Nederland nemen.”

Volgens Rutte hebben socialisten maar 
één punt: “Als de socialisten voor een 
lange periode de macht krijgen, dan is 
uiteindelijk iedereen gelijk. Want dan is 
iedereen arm. Socialisten maken de wel
vaart kapot.

Bang
Rutte analyseert in zijn toespraak ook de 
huidige economische situatie van Neder
land, veroorzaakt door de naweeën van 
de kredietcrisis uit 2008 en de gevolgen 
van de hierop volgende schuldencrisis. 
In vergelijking met sommige buurlanden 
staat ons land, volgens de premier, er re
delijk voor. “Toch hoor je op een verjaar
dag te vaak iemand die bang is zijn baan 
te verliezen, of iemand anders die bezig

is de bureaucratie te bestrijden en goede 
zorg te organiseren voor zijn ouders. En 
een derde vraagt zich weer af of zijn kin
deren wel goed onderwijs krijgen, of het 
beste onderwijs.”

Liberale visie
Om die redenen is een liberale visie op de 
toekomst van Nederland zo belangrijk. 
Rutte is van oordeel dat Nederland vol
gend jaar onder het begrotingstekort van 
drie procent kan komen om, op wat lan
ger termijn zelfs de gehele staatsschuld 
op te lossen. Dat is ook de reden dat Rutte 
een forse lastenverlichting voorstaat van 
duizend euro netto voor iedere werkende 
Nederlander, maar ook wil investeren in 
onderwijs, wegen en in veiligheid. Overi
gens spreekt het voor zich dat inzake het 
onderwerp veiligheid de WD altijd kiest 
voor het slachtoffer, en dus niet voor de da
der zoals veel partijen nog doen: “We tre
den dan ook keihard op tegen idioten die 
ambulancepersoneel, brandweerlieden 
of politie het werk onmogelijk maken”,.

immigratie en Europa
In zijn speech stipt Rutte ook andere be
langrijke onderwerpen aan als immigra
tie en Europa. Zo vertelt hij dat hij graag 
een onderscheid wil zien “tussen migran
ten die een steentje bijdragen en mensen 
die hiernaar toe komen om hun hand op 
te houden waarbij voor ons geldt: geen 
Nederlands, geen bijstand.”

Over de Europese Unie staat de WD een 
nuchter Europapolitiek voor, vrij van 
luchtkastelen. “Nederland is dan ook 
een handelstand. Het gaat om een sterke 
markt, een sterke munt zodat Rotterdam 
niet alleen in Nederland de grootste ha
venstad is en blijft, maar ook die van Oos
tenrijk, Luxemburg, Zwitserland en zelfs 
van Duitsland.” Volgens Rutte dankt Rot
terdam meer dan 300.000 banen alleen al 
aan haar haven.

vervolg op pagina 3
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KIEZEN

Verkiezingen? Alweer?! Dat 
was de reactie van veel men
sen toen het eerste kabinet 

Rutte viel. Weer al die program
ma’s, die speeches en debatten.

Hoewel we veel hebben kunnen re
aliseren, vond ikzelf de val van het 
kabinet Rutte vooral een gemiste 
kans omdat we onze agenda niet 
afhebben kunnen maken. Nu moe
ten we op 12 september weer naar 
de stembus. Opnieuw gaan deze 
verkiezingen daarom over meer 
dan alleen welke partij het grootst 
wordt. We staan voor fundamentele 
keuzes.

Gaan we de crisis oplossen door Sin
terklaas te spelen, of gaan we het 
huishoudboekje op orde brengen? 
Gaan we de economie nog dieper 
de malaise indrukken met hoge 
belastingen, of gaan we een nieuwe 
impuls vooruit geven met gerichte 
investeringen en door werken te 
belonen?

Gaan we ervan uit dat de overheid 
alles voor mensen op moet lossen, 
of vertrouwen we erop dat mensen 
dat zelf kunnen doen?

Zien we onszelf als slachtoffer en 
trekken we ons terug achter de dij
ken? Of gaan we uit van onze kracht 
en brengen we Nederland naar de 
wereldtop?

Kortom: de keuze voor pessimisme 
of optimisme, voor doorschuiven 
of aanpakken, voor socialisme of 
liberalisme. Die vraag werd afgelo
pen zaterdag door het congres vol
mondig beantwoord: aanpakken, 
niet doorschuiven.

Maar er is nog een andere keuze 
die we moeten maken: wie wordt 
de premier van dit land? Uit de 
debatten bleek eens te meer dat 
er maar één lijsttrekker het hoofd 
koel houdt tussen al het gekibbel, 
die een heldere visie heeft op de 
toekomst en die in binnen en bui
tenland geroemd wordt op zijn lei
derschap: Mark Rutte.

Als campagneleider wil ik u op het 
hart drukken hoe belangrijk het 
is om mensen persoonlijk te over
tuigen van uw motivatie om op de 
WD te stemmen. Dus help ons door 
mensen in uw omgeving over de 
streep te trekken voor een stem op 
de WD. Want er staat veel op het 
spel. Voor u, uw toekomst en ons 
land.

www.stefblok.nl

http://www.stefblok.nl
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DE LIBERALE WAARDEN VAN DE W D

Kansengelijkheid: 
roi overheid'

Dit is een serie over de belangrijkste liberale waarden - die veelal ook 
zijn opgenomen als waarden van de WD. Het liberale huis kent echter 
vele kamers, zoals een cliché gaat. Anders dan meeste andere politieke 
stromingen kent het liberalisme geen doctrines waarop het is gestoeld. 

En dat is misschien wel het prettige aan het liberalisme: niets is afgezegend. 
Omdat de liberale ‘waarheid’, zoals vermeld, niet bestaat, laten we vanuit twee 
ramen wat wind waaien door de liberale kamers.

OVERHEID: OOK IN HOGER ONDERWIJS SERIEUZE ROL

ONDERWIJS ■ Binnen de liberale 
filosofie heeft kansengelijkheid een 
centrale rol. Ieder individu moet de 
mogelijkheid hebben zijn unieke ta
lenten te ontdekken en te ontwikke
len, los van zijn afkomst. Niets voor 
niets wordt door liberalen aan de 
overheid een belangrijke taak op het 
gebied van onderwijs toebedacht. Al
leen zo kunnen voorwaarden worden 
geschept die het voor kinderen moge
lijk maken zich te ontplooien, ook als 
van hun directe omgeving (te) weinig 
stimulans uitgaat.

Positieve vrijheid
Niet alleen de negatieve vrijheid -  zo
veel mogelijk ruimte aan het indivi
du laten door onthouding van (staats) 
inmenging -  is belangrijk voor libe
ralen, maar ook de positieve vrijheid 
-  voorwaarden scheppen door actieve 
inmenging die het mensen mogelijk 
maakt hun individuele vrijheid daad
werkelijk te gebruiken. Belangrijke li
berale denkers als Wilhelm von Hum- 
boldt, John Stuart Mill, Isaiah Berlin 
en Ralf Dahrendorf hebben in hun 
werken bijgedragen aan met name 
dit aspect van het liberale gedachten
goed. Zelfs Adam Smith, die voor wat 
betreft de staatstaken toch voor een 
kleine overheid was, zag in zijn werk 
The Wealth of Nations al een rol voor 
de overheid weggelegd in het oplei
den van de jeugd.

De grote vraag is natuurlijk hoe om
vangrijk de rol van de overheid al dan 
niet zou moeten zijn in het onder
wijs. Ten aanzien van het basisonder
wijs en het voortgezet onderwijs stelt 
eigenlijk niemand de rol van de over
heid ter discussie. Kinderen moeten 
de kans krijgen zich te ontwikkelen 
en kunnen voor de financiering van 
dat onderwijs nog geen verantwoor
delijkheid nemen. Ouders kunnen of 
willen daar ook niet in alle gevallen 
in voorzien. Vandaar dat de overheid 
met forse financiële impulsen zorgt

dat ieder kind in Nederland naar 
school kan en bovendien door de wet 
op de leerplicht ook zorgt dat kinde
ren daadwerkelijk in de klas verschij
nen.

Hoger onderwijs
De kwestie wordt voor sommigen 
andejs wanneer we kijken naar het 
hoger onderwijs. Daar kan de staat 
een forse stap terug doen, zo is de 
gedachte, met een beroep op meer 
eigen verantwoordelijkheid van de 
individuele student. Hoewel er veel 
te zeggen is voor meer nadruk op 
de financiële verantwoordelijkheid 
bij studenten die dankzij hun studie 
een zeer goede kans maken op de car- 
rièreladder, moet deze kwestie ook 
bekeken worden met het oog op het 
belang van gelijke kansen.

Financiële risico's
Hoe gelijk zijn dan nog de kansen van 
slimme leerlingen in het voortgezet 
onderwijs nog als de beslissing voor 
een studie afhangt van de mate waar
in zij ofwel worden gesteund door 
het thuisfront, ofwel bereid zijn op 
voorhand zelf financiële risico’s aan 
te gaan? Leidt het er niet toe dat scho
lieren, die het in beginsel in zich heb
ben om naar de universiteit te gaan, 
toch andere keuzes maken uit angst 
voor de studieschuld die het sociaal 
leenstelsel met zich meebrengt? Heb
ben deze scholieren dan nog wel een 
gelijke kans ten opzichte van klasge
nootjes die een (volledig) beroep op 
hun ouders kunnen doen voor de kos
ten van de studie?
In het belang van zoveel mogelijk ge
lijke kansen dient de overheid haar 
taak ook in het hoger onderwijs se
rieus te nemen. Dit neemt niet weg 
dat gekeken kan worden met welke 
prikkels het niveau van het hoger 
onderwijs kan worden verbeterd en 
studenten ertoe kunnen worden aan
gezet sneller hun studie met succes 
af te ronden.

STUDENT MOET MEER ZELF BETALEN IN HET HOGER ONDERWIJS

INVESTERING - Kwalitatief goed on
derwijs raakt aan één van de centrale 
grondbeginselen binnen de liberale 
hoofdstroom: de (zelfontplooiing van 
ieder individu. De vraag is welke rol de 
staat idealiter zou moeten spelen op 
het terrein van onderwijs, om daarbin
nen kansengelijkheid te bieden. Die 
vraag raakt direct aan de financiering 
van het onderwijs.

De staat
In Nederland wordt onderwijs voor 
leerplichtigen gefinancierd door de 
staat. Dat betekent dat ouders of leer
lingen zowel voor basisonderwijs als 
voor het voortgezet onderwijs geen 
lesgeld hoeven te betalen. Deze vorm 
van financiering zorgt voor een level 
playing field: ieder kind krijgt een eer
lijke kans geboden om onderwijs te 
volgen en zichzelf op die manier ten 
volste te ontwikkelen. In tegenstelling 
tot materiële gesteldheid, bepalen 
talent, capaciteiten en inzet aan het 
eind van de rit de uiteindelijke moge
lijkheden die ieder individu geboden 
krijgt en zelf creëert. Het meritocra
tisch ideaal wordt op die wijze het 
dichtst benaderd en dat is iets waar 
liberalen zich over het algemeen goed 
in kunnen vinden.

Aanzienlijke bedragen
Voor het hoger onderwijs geldt dat 
studenten een eigen bijdrage in de 
vorm van collegegeld betalen. De rest 
van de kosten komt voor rekening van 
de staat, hetgeen in 2012 neerkomt op 
een bedrag tussen 5.900 en 7.900 euro 
per student. Het gaat dus om aanzien
lijke bedragen. Terecht zou dan ook 
de vraag gesteld mogen worden of het

financiële aandeel van de student zelf 
in zijn of haar opleiding niet (fors) gro
ter zou moeten zijn, zeker in een tijd 
van noodzakelijke bezuinigingen.
Die vraag dient positief te worden be
antwoord. Onlangs zijn de eerste stap
pen in die richting dan ook genomen. 
Zo zullen studenten die een tweede 
studie willen volgen zelf instellings- 
collegegeld moeten gaan betalen. In 
de praktijk kan dit bedrag fors hoger 
uitvallen dan het eerder genoemde 
collegegeld. Daarnaast zijn door 
staatssecretaris Zijlstra de omstreden 
langstudeerdersboete en het sociale

leenstelsel ingevoerd. De langstudeer
dersboete moet worden betaald in
dien de uitloop van de bachelor- of 
masterfase langer dan een jaar be
draagt. Het sociale leenstelsel houdt 
in dat de basisbeurs in de masterfase 
plaats maakt voor leningen tegen gun
stige voorwaarden.

Stemmingmakerij
Deze maatregelen leiden terecht tot 
meer eigen (financiële) verantwoorde
lijkheid voor de student. Ze gaan ech
ter nog niet ver genoeg en we zullen 
uiteindelijk naar een systeem moeten 
waarin het sociale leenstelsel voor de 
gehele studieperiode wordt ingevoerd 
voor alle opleidingen binnen het hoger 
onderwijs. Studenten zijn één van de 
meest geprivilegieerde groepen in de

samenleving: ieder jaar studie levert 
een aanzienlijke potentiële toename 
van kansen op de arbeidsmarkt en van 
inkomen op.

Waar de student vooral zelf later de 
vruchten plukt van zijn behaalde di
ploma mag hij zelf ook opdraaien voor 
een aanzienlijk deel van de kosten 
die daarmee gemoeid gaan. Studeren 
komt uiteindelijk neer op het maken 
van de keuze om in jezelf te investe
ren. De bewering dat deze maatregel 
minder studenten in staat zal stellen 
een studie te volgen en daarmee ten

koste zal gaan van onderwijsrende
ment en daarmee de concurrentie
positie van Nederland, is stemming
makerij. Dat beweren staat gelijk aan 
erkennen dat een gedegen opleiding 
een eigen investering blijkbaar niet 
waard is. Het sociale leenstelsel is, ook 
in verregaande vorm, zo vormgegeven 
dat het alle kansen open laat om te 
gaan studeren.

Bovendien zullen de opbrengsten van 
het stelsel worden geïnvesteerd in de 
kwaliteit van het onderwijs. En dat is 
iets waar geen oprechte liberaal, noch 
een student zich tegen zal kunnen ver
zetten.

B I www.teldersstichting.nl

"De bewering dat dan minder 
studenten een studie gaan 
volgen, is stemmingmakerij”
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Nieuw lid:

Mark van Beest (25), Den Haag

"De val van dit kabinet was voor mij reden om daadwerkelijk lid te worden van de 
VVD. Ik was heel teleurgesteld dat de PVV de gedoogconstructie liet klappen en het 
kabinet zomaar lieten zitten. Ik kom uit een echt VVD-nest, want zowel mijn ouders 
als mijn grootouders stemden altijd op de W D . Daarnaast koesterde ik al lang de 
wens om iets met de politiek te gaan doen zodra ik - over enige tijd - ben afgestu
deerd. Welke mogelijkheden er zijn, weet ik niet, maar ik hoop dat ik via de lokale 
VVD verder kan komen. Ik zal bij de eerstvolgende gelegenheid zeker een bijeen
komst van de VVD Den Haag gaan bezoeken en dan gaan kijken welke mogelijkhe
den me worden aangeboden om mogelijke opleidingen en trainingen te volgen. Waarom ik graag de politiek 
in zou willen gaan, heeft eigenlijk te maken met een compliment dat ik kreeg van een docent dat ik zo diplo
matiek onderlegd zou zijn. Dat heeft me inderdaad aan het denken gezet. Hoewel ik psychologie studeer, is de 
politiek, zoals gezegd, altijd een groot interessegebied van mij geweest. Zeker sinds de tijd metVerdonk die 
ik heel erg bewonderde om haar duidelijkheid. Ik ben echter ook na haar vertrek de W D  blijven steunen omdat 
ik niet geloof in splinterpartijen en altijd sympathie ben blijven houden voor de stadpunten van de WD."

http://www.teldersstichting.nl
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De premier maakt duidelijk dat verwor
ven rechten niet heilig zijn en waar
schuwt eveneens dat in de komende 
kabinetsjaren moeilijke maatregelen on
vermijdelijk zijn. Wie daar bang voor is, 
moet volgens hem gewoon niet op de WD 
gaan stemmen. “Hij of zij kan dan beter 
bij vrijwel elke andere partij terecht.”

Betere toekomst
Rutte is trots op Nederland. Het is het 
134e land van de wereld qua omvang, 
maar ook de 16e economie, het 8e land 
van de beste universiteiten, het op één 
na rijkste land van Europa, het land 
met de gelukkigste jeugd en maar liefst 
20 medailles op de laatste Olympische

Spelen. Daarom wil hij graag zuinig zij n op 
Nederland en “dit prachttand” in dezelf
de conditie doorgeven aan de volgende 
generatie. Voor een betere toekomst van 
Nederland kan je daarom, volgens Rutte, 
beter niet op wachten. “Je kan er gewoon 
zelf voor kiezen... op 12 september!”

VVD is banenkampioen
W ÊÊÊÊÊÊÊÊ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

AAN HET WERK - De doorrekeningen 
van het Centraal Plan Bureau (CPB) zijn 
duidelijk: wie voor een sterke economie 
gaat en de schuld van de crisis niet wil 
doorschuiven naar onze kleinkinderen, 
moet op 12 september op de WD stem
men. Door slim te bezuinigen, gericht te 
investeren en de belastingen voor wer
kende Nederlanders te verlagen, zorgt 
de WD van alle partijen voor de meeste 
nieuwe banen. Bovendien maken we Ne
derland sterker door te investeren in on
derwijs, infrastructuur en veiligheid.

Meeste nieuwe banen
Door werken meer te laten lonen, zorgt 
het programma van de WD ervoor dat

mensen maximaal worden geprikkeld 
om vanuit een uitkering aan het werk te 
gaan. Dat wie hard werkt ook beter gaat 
verdienen. Dat ondernemerschap weer 
loont. Door de belastingen voor werken
den, ouderen en gezinnen met kinderen 
te verlagen, geeft de WD werkende Ne
derlanders meer vrijheid om zelf te be
slissen waar het geld aan wordt uitgege
ven. Dat is goed voor de economie, blijkt 
uit de berekeningen van het CPB. Het 
WD-programma zorgt ervoor dat meer 
dan 375.000 Nederlanders een baan vin
den. Het CPB berekent dat de aanpak van 
de WD tot een half miljoen méér nieuwe 
banen leidt dan de aanpak van bijvoor
beeld de SP.

Begroting op orde
De WD bezuinigt 16 miljard. Daarnaast 
zorgt de banengroei ervoor dat we min
der geld kwijt zijn aan uitkeringen en dat 
de belastingopbrengst toeneemt. Samen 
zorgt dit ervoor dat de WD het snelst van 
alle partijen de overheidsfinanciën op 
orde brengt. Daardoor is Nederland min
der geld kwijt aan rentebetaling over de 
staatsschuld. Dat geld kan worden inge
zet voor verdere belastingverlaging, het 
terugdringen van de staatsschuld en in
vesteringen in onderwijs, infrastructuur 
en veiligheid. Zo investeert de WD veruit 
het meest in infrastructuur en houdt au
torijden betaalbaar.

Verkiezingskrant:
ruim 500.000 gedrukt
De verkiezingskrant van de WD is medio 
augustus gedrukt in een oplage van in to
taal ruim 500.000 stuks bij een drukkerij 
in Gennep. De verkiezingskranten zijn 
besteld door alle WD-afdelingen voor de 
distributie in eigen regio, maar worden

ook gebruikt in de campagnetour van 
onder meer de Tweede Kamerleden die 
momenteel door het land reizen om de 
kiezer over te halen op de WD te gaan 
stemmen. Naast de verkiezingskrant zijn
400.000 flyers gedrukt.

Posters vvp  spreken 
het meest aan
Wij wisten het natuurlijk zelf al, maar 
ook uit onderzoek blijkt dat de WD de 
beste verkiezingsposters heeft. Onze 
stellingenposters spreken het publiek 
aanzienlijk meer aan dan de logo en 
fotoposters van andere partijen. Dat 
blijkt uit onderzoek van Ipsos Synova- 
te, één van de bureaus die ook politieke 
peilingen verricht. De verkiezingspos
ters bevestigen niet alleen wat mensen 
al weten van de WD, maar ze vertellen 
ook iets nieuws zo blijkt. In het onder
zoek is gelet op kenmerken als: vertel
len de posters iets nieuws, onderschei
den ze zich van andere partijen, geven 
ze de kiezer een goed gevoel, kun je je 
ermee identificeren.

Campagnemanager Patricia Cho Chia 
Yuen ziet in de peiling bevestiging dat 
de WD-campagne werkt. “De WD wil 
met de verkiezingsposters duidelijk 
maken welke oplossingen we hebben 
voor de problemen in ons land. Dat 
doen we door onze standpunten op 
een prikkelende manier te verwoor
den. Het is 
mooi om te 
horen dat 
het bij kie
zers effect 
heeft.”

Niet
doorschuiven

maar
aanpakken

p

BARBARA VISSER:

l l ik heb de 'drlve'en de ambitie om dingen te veranderen IV
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Barbara Visser (35) is nu nog in Zaanstad 
wethouder van Economische en Sociale 
Zaken en Toerisme. Met haar 21e plaats 
op de kandidatenlijst is zij de hoogste 
vrouwelijke binnenkomer. Opvallend is 
dat zij uit de rode Zaanstreek komt, een

regio die tot op heden weinig Kamerle
den van de VVD heeft geleverd.

Je werkte na je studie financi
ële bedrijfskunde als senior be
leidsmedewerker bij het FIOD, 
de opsporingsdienst van de Be
lastingdienst. Hoe ben je van 
daaruit in de politiek terecht 
gekomen?
“Ik ben altijd politiek bewust geweest. Als 
klein meisje van 8 jaar keek ik al naar het 
acht uur journaal, zo weet ik nog goed. Ik 
herinner me hoe vaak ik discussies had 
op school met onderwijzers. Nee, geen 
rode leraren, maar strenge christelijke. Ik 
zat als kind van een atheïstische vader en 
een katholieke moeder op een mega-pro- 
testantschristelijke school en ik weet nog 
hoe ik in de jaren tachtig de val van het 
CDA-VVD kabinet uitgebreid met mijn 
meester besprak. Wel ben ik vrij laat poli
tiek actief geworden. Pas in 2005 werd ik 
lid van de VVD.”

weet je nog waarom?
“Op een moment, toen ik bij het FIOD 
werkte, dacht ik aan promoveren en 
vroeg ik, om die reden, mijn directeur of 
er de mogelijkheid bestond om een dag

per week minder te werken. Hij vond dit 
eeuwig zonde en riep dat ik beter iets kon 
gaan doen met mijn politieke interesse. 
In een lokaal sufferdje las ik over de mo
gelijkheid kennis te maken met de lokale 
VVD. Al gauw volgde ik interne cursussen 
liberalisme en debatteren en kwam ik 
bij de eerstkomende raadsverkiezingen 
op de lijst als nummer 3. Helaas werd de 
WD uit het college gezet. Mijn doel werd 
de WD zo snel mogelijk opnieuw mee 
te laten reageren. Eenmaal fractievoor
zitter zocht ik hiervoor bewust de PvdA 
op omdat je zonder deze partij niets kon 
bereiken in dit rode bolwerk. Het klikte 
goed met mijn counterpartner, en met de 
uitslag van verkiezingen erna in de hand, 
hebben de WD en de PvdA het traject sa
men opgelopen. Sinds ruim twee jaar be
staat het huidig college uit wethouders 
van WD, PvdA, Groenlinks en een lokale 
partij. Ik werd hierbij dus één van de twee 
WD-wethouders. We kozen bewust voor 
twee gemeentelijke portefeuilles die in 
Zaanstad nog nooit in WD-handen waren 
geweest. Als wethouder van onder meer 
sociale en economische zaken heb ik in 
twee jaar tijd, met het WD-programma 
in handen, hierdoor veel kunnen bewerk
stelligen. Zo heb ik in Zaanstad een heel

andere insteek op sociale zaken kunnen 
doorvoeren (voorbereidingen op onder 
meer de komst van Wet Werk naar Ver
mogen, red.) en heb ik een voormalig de- 
fensieterrein kunnen ontwikkelen voor 
woningbouw en nieuwe bedrijvigheid. 
Mede om die reden zal, ondanks de re
cessie, het aantal functieplaatsen in deze 
regio volgend jaar gaan groeien. Jammer 
genoeg kan ik deze groei van plaatsen 
nog net niet oogsten.”

Hoe ben je op de WD-kandida- 
tenlijst terecht gekomen?
“Twee jaar geleden had ik de Topkader- 
training gevolgd. Ik denk dat ik mede 
daarom werd gebeld door de Permanente 
Selectiecommissie: of ik een gesprek wil
de aangaan. Toen kreeg ik te horen dat 
ze mij op de WD-kandidatenlijst wilde 
plaatsen. En misschien klinkt het gek, 
maar ik heb daarover moeten nadenken. 
Ik heb zelfs meerdere mensen, binnen 
en buiten de politiek, gevraagd of het Ka
merlidmaatschap wel iets voor mij is. Ik 
voel namelijk heel veel voor Zaanstad en 
ben ook trots dat ik hier wethouder ben. 
Sterker nog, heb zelfs geroepen dat ik het 
wethouderschap in Zaanstad de leukste 
baan van de wereld vind. Nu hoop ik dus

echt dat ik ongelijk krijg. Waarom ik toch 
ja zei? Omdat ik de ‘drive’ en ambitie heb 
om dingen te willen veranderen. Gezien 
de economische situatie in Nederland is 
het nu zelfs de juiste tijd voor. Bovendien 
wil ik niet, als ik 80 jaar ben, met spijt te
rugdenken aan de kans die ik ooit kreeg 
om Kamerlid te worden.”

Gezien je positie op de kieslijst is 
de kans groot dat je in de Twee
de Kamer komt. Je weet natuur 
lijk nog niet welke portefeuille 
je toebedeelt krijgt. Een vreemd 
gevoel?
“Ja, als bestuurder in Zaanstad ben ik in 
staat om al morgen bepaalde dingen te 
veranderen, zolang die dan binnen de ka
ders van de wet vallen. Binnen de Tweede 
Kamer zullen sommige zaken heel wat 
langzamer gaan verlopen. Welke porte
feuille ik ga krijgen, weet ik inderdaad 
niet. Ik weet waar ik goed in ben en heb 
een economische achtergrond.” Lachend: 
“Maar ik hoop dat het geen sport of vis
serij wordt, want daar heb ik wat minder 
mee.”

0 3  Reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl

«
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EEN ANDER SOORT VERKIEZINGEN:

VVD internationaal bezoekt de 
laatste dictatuur van Europa
SAMENWERKEN - Niet alleen in ons 
land, ook in Wit-Rusland wordt binnen
kort gestemd. Maar waar in Nederland 
verkiezingen worden gezien als het ‘feest 
der democratie’, is dat in Wit-Rusland 
een illusie. Sterker nog, de samenstelling 
van het nieuwe parlement is al bekend 
voordat de bevolking überhaupt haar 
stem heeft kunnen uitbrengen. De presi
dent van Wit-Rusland Lukasjenko heeft 
de lijst met de 115 kamerleden onlangs 
gepubliceerd, alsof het regime zelfs de 
moeite niet wil nemen om te laten lijken 
dat de verkiezingen eerlijk zullen verlo
pen.

Bezoek
Van 26 tot 30 juli dit jaar heeft WD Inter
nationaal een bezoek gebracht aan Wit- 
Rusland. Bij aankomst in Minsk werd 
onze delegatie meteen met de neus op de 
feiten gedrukt tijdens een gesprek met 
Anatoly Lebedko, leider van de liberaal- 
conservatieve United Civil Party en voor
malig presidentskandidaat. Na de protes
ten van kerst 2010 werd hij 4 maanden in 
een zogenaamde ‘zwarte cel’ van de KGB 
geplaatst en kreeg hij - net als de meeste 
leden van de oppositie - een uitreisver
bod. De Wit-Russische hoofdstad Minsk 
ligt op 2,5 uur vliegen van Amsterdam,

W D Internationaal bezoekt de oppositie.

Kadertraining 2013
VISIE - De Kadertraining biedt actieve 
WD’ers vier zaterdagen vol training en 
debat. Tijdens de Kadertraining worden 
interessante inleiders vanuit de WD en 
daarbuiten genodigd om hun visie met 
ons te delen. Mark Harbers is dagvoor
zitter tijdens alle zaterdagen. Diverse 
Tweede Kamerleden en andere WD-pro- 
minenten zullen hun medewerking aan 
deze Kadertraining verlenen.

De trainingen worden gegeven door vele 
enthousiaste en ervaren Haya-trainers. 
De bijeenkomst vindt plaats op de Busi
ness Universiteit Nyenrode te Breukelen. 
Een trainingsdag bestaat uit een training 
in de ochtend op het gebied van libera
lisme, presentatie, debat en discussie 
of onderhandelen. Na de lunch kan 3e 
groep van gedachten wisselen tijdens het 
gastcollege. Tenslotte volgt een presenta
tie en discussie in werkgroepen.

Data Kadertraining 2013
Zaterdag 19 januari 
Zaterdag 9 februari 
Zaterdag 16 maart 
Zaterdag 13 april

Het aantal beschikbare plaatsen is be
perkt, dus hanteert de Haya van Some- 
renstichting een selectieprocedure. Na 
afronding van de Kadertraining ontvan
gen de deelnemers een persoonlijk ont- 
wikkelingsadvies.

Om voor een trainingsplaats in aanmer
king te komen dient u:
• op dit moment actief te zijn binnen 

de WD (lokaal, regionaal of lande
lijk) of JOVD;

• minimaal een training ‘liberalisme’ 
(van de Haya van Somerenstichting), 
een training ‘debat en discussie’ en 
een training ‘presentatie’ te heb
ben gevolgd in de afgelopen vijfjaar 
(vanaf 2007);

• een liberale column van maximaal 
300 woorden te schrijven;

• een motivatie voor deelname aan de 
Kadertraining te schrijven.

Trainingen die vallen onder Liberalisme 
zijn: Geschiedenis van het Liberalisme, 
Politieke Stromingen, Liberale Waarden 
en Liberalisme in de Praktijk.

Aanmelden
Aanmelden voor de workshop Libe
rale Loopbanen kan tot 8 oktober. 
Aanmelden voor de Kadertraining 
2013 kan tot 12 november. Beide aan
meldingen zijn uitsluitend mogelijk 
via MijnWD (www.vvd.net).

Voor algemene vragen kunt u contact 
opnemen met het Algemeen Secreta
riaat (070 - 361 30 61).
Voor vragen over de workshop of de 
Kadertraining kunt u bellen met met 
Graciela Duran (070 - 361 30 34)

Bijeenkomst alumni Topkadertralnlng
Op zaterdag 10 november 2012 orga
niseert de Haya een bijeenkomst voor 
alumni van de Topkadertraining. Tij
dens de bijeenkomst wordt gediscus
sieerd met een interessante spreker en 
uiteraard is er voldoende ruimte om te 
netwerken.

De bijeenkomst begint om 10.00 
uur en wordt afgesloten met een 
lunch (verwachte eindtijd 14.00 uur).

Nadere informatie over de invulling van 
het programma en de locatie volgt in 
september.

Bent u alumnus en geïnteresseerd in de 
bijeenkomst, reserveer de datum alvast 
in uw agenda. Indien u geen vooraan
kondiging per mail hebt ontvangen, 
kunt u een mail sturen aan:

Is] g.duran@vvd.nl

het land grenst aan de EU, maar is met 
recht de laatste dictatuur van Europa. 
Nergens op ons continent is de autocratie 
zo sterk, is de democratie zo toegetakeld 
en zijn politieke opponenten van pre
sident Lukasjenko (aan de macht sinds 
1994) er zo slecht aan toe.

Actief
De WD is actief in Wit-Rusland via het 
MATRA politieke partijen programma 
van het ministerie van Buitenlandse Za
ken. WD Internationaal steunt sinds een 
aantal jaren de activiteiten van het Minsk 
Mises Center, een liberale stichting die 
ten doel heeft liberale waarden en de 
vrije markt te bevorderen. Deze denktank 
wordt geleid door Jaroslav Romanchuk, 
econoom en voormalig presidentskandi
daat. Zijn focus op economische activitei
ten heeft ook een praktische kant, het 
regime heeft er minder aandacht voor 
dan voor politieke partijen of mensen
rechtenorganisaties .

Executie
De EU heeft haar gebruikelijk sanctiepak- 
ket van visumverboden en het bevriezen 
van tegoeden onlangs uitgebreid tot 200 
personen. Ook heeft ze haar ambassa
deur teruggehaald uit Minsk. Aanleiding 
voor deze aanscherping was de brute exe
cutie (een kogel door het achterhoofd) 
van de twee veroordeelden van een aan
slag op een metrostation in Minsk in 
2011 waarvan echter niemand gelooft 
in de eerlijkheid van het showproces dat 
hier voor afging. Nieuw dieptepunt in de 
relatie tussen Wit-Rusland en de EU was 
de reactie van president Lukasjenko in 
mei op kritiek op de democratie in Wit- 
Rusland van de Duitse FDP-minister van 
Buitenlandse Zaken Guido Westerwellle, 
zijn antwoord hierop was: ‘Better to be a 
Dictator than Gay’.
In de loop van 2010 ging het volkomen 
mis op de avond van de presidentsver
kiezingen toen de veiligheidsdiensten

van het regime ongekend hard een de
monstratie van het centrale plein uiteen 
sloegen. Die avond werden naast alle zes 
oppositiekandidaten honderden mensen 
opgepakt en geïntimideerd. De oppositie
partijen gaan zich langzaam klaar maken 
voor de volgende presidentsverkiezingen 
in 2014, daar ligt de echte machtsvraag. 
Tot die tijd gaan mensen als Jaroslav en 
voormalig presidentskandidaat Anatoly 
Lebedko door met hun strijd tegen de op
pressie en bureaucratie die hun parten 
speelt. Een belangrijke les van de verkie
zingen in 2010 moet dan worden getrok
ken: samenwerken is een must, het liefst 
moet er één presidentskandidaat van de 
oppositie komen en niet zes. Alleen dan 
werkt de verdeel- en heersstrategie van 
Lukasjenko niet meer. De WD zal in de 
komende jaren, indien de veiligheidssi
tuatie dit toelaat, blijven samenwerken 
met het Mises Center .

W D Internationaal

13 oktober-, conferentie over 
migratie en integratie
Op 13 oktober organiseert WD Inter
nationaal een conferentie met als on
derwerp "Liberal Answers to Modern 
Migration and Integration Issues in 
Western Europe”. Tijdens deze con
ferentie zullen liberale politici uit 
Denemarken, het Verenigd Konink
rijk en Nederland gezamenlijk libe
rale antwoorden proberen te vinden 
voor de uitdagingen die migratie 
en integratievraagstukken opwer
pen. Frits Bolkestein, minister Uri 
Rosenthal en Thierry Baudet zullen 
een bijdrage leveren aan het debat.

De conferentie zal plaatsvinden in 
het Carlton Beach Hotel in Den Haag. 
Aanmelden kan via ‘MijnWD’. Voor 
vragen kunt u contact opnemen via 
telefoonnummer: 070-3613007

GEZOCHT: CURSISTEN MET AMBITIE EN HONGERIG NAAR KENNIS

Liberale Loopbanen
AMBITIES - Bent u al geruime tijd 
politiek of bestuurlijk actief voor de 
WD? En wilt u onderzoeken of u toe 
bent aan de volgende stap in uw libe
rale loopbaan? Meld u dan aan voor 
de workshop Liberale Loopbanen (30 
november -1  december).
Geen loopbaan is gelijk; niet in het 
bedrijfsleven, maar al zeker niet in de 
politiek. En het is zeker niet eenvoudig 
om keuzes te maken tussen en/ of bin
nen een politieke of maatschappelijke 
loopbaan. De een heeft ambities om 
volksvertegenwoordiger te worden, de 
ander heeft wellicht bestuurlijke am
bities. Sommigen staan voor de keuze: 
of hun politieke loopbaan vervolgen 
of hun energie op een maatschappe
lijke carrière richten.

In deze workshop wordt, tijdens een 
intensief programma, inzicht gebo
den in de eigen drijfveren en ambi
ties, en wordt dieper ingegaan op

Stef Blok was één van de gasten bij Liberale Loopbanen van dit jaar.

kansen en mogelijkheden met op het 
eind een actieplan voor de eigen poli
tieke of bestuurlijke carrière. Tijdens 
de workshop kunt u in een 1-op-l ge
sprek met alle inleiders uw ambities 
en twijfels bespreken. Aan deze work
shop verlenen Hans van den Broek, 
Bruno Bruins, Frans Gosses en Mark 
Harbers hun medewerking.

De workshop Liberale Loopbanen is 
bestemd voor WD’ers die al geruime 
tijd politiek of bestuurlijk actief zijn 
en toe zijn aan de volgende stap. Het 
aantal plaatsen is beperkt en de groep 
wordt zo optimaal mogelijk samenge
steld. Kandidaten worden geselecteerd 
op basis van hun (WD-) CV en politiek 
bestuurlijke ervaring.

De bijdrage is €  160 per persoon; d it is inclus

ie f maaltijden en overnachting (consumpties 

zijn voor eigen rekening).
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CANVASSEN

Op 12 september willen wij WD-ers 

graag dat er veel Nederlanders zijn 

die kiezen voor onze ideeën. Wij 

willen ons land liberaler maken en 

sterker uit de crisis laten komen 

en daarvoor hebben we veel steun 

nodig. Ieder lid van onze partij kan 

daarbij helpen en ik vraag u dat 

ook de komende dagen met verve 

te doen.

U kunt met uw afdeling mee op 

campagne door langs de deuren te 

gaan. Sommigen vinden dit ‘can

vassen’ opdringerig, maar als u 

spreekt met de actieve vrijwilligers 

in uw buurt of afdeling die daar al 

ervaring mee hebben, dan zult u 

merken dat het ook heel leuk en 

motiverend is.

Maar u kunt ook op een andere ma

nier bijdragen aan een goed resul
taat: u kunt de komende dagen op 

uw werk, bij een verjaardagsfeestje 

of bij de buren vertellen waarom u 

lid bent van de WD. Mensen willen 

dat zeker in verkiezingstijd graag 

weten en uw persoonlijke verhaal 

maakt vast indruk. Want wij WD- 

leden nemen verantwoordelijkheid 

voor ons land. Wij kiezen ervoor de 

overheid klein te houden en initi

atieven te belonen. Wij willen vrij

heid stimuleren omdat daar ideeën, 

economische groei en vooruitgang 

uit voortkomen. Ons land heeft de 

WD nodig en daarom bent u lid. U 

kunt uw vrienden, buren en familie 

zelf vertellen waarom wij hun stem 

ook nodig hebben. Omdat we onze 

kinderen een mooier land willen 

nalaten. Sterker en welvarender.

Canvassen kan dus ook thuis. En 

terwijl ons campagneteam keihard 

werkt, gesteund door honderden lo

kale campagneteams met hardwer

kende vrijwilligers, roep ik ieder 

lid op: vertel uw eigen verhaal en 

help de WD daarmee aan de over

winning. Zodat we de problemen 
in ons land kunnen aanpakken in 

plaats van ze door te schuiven.

ffil voorzitter@vvd.nl
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Hans Biesheuvel:

"Elke Nederlander beseft wel dat 
er lastige maatregelen nodig zijn"
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Hans Biesheuvel is sinds anderhalf jaar voorzitter van MKB-Nederland, en daarnaast WD- 

lid. Recent kwam hij in het nieuws vanwege een brandbrief aan alle lijsttrekkers, waarin 

hij nog eens duidelijk maakt dat de Nederlandse economie het toch echt moet heb

ben van ondernemers. Volgens Biesheuvel hebben ondernemers nog steeds te veel last 

van onzekerheid over bezuinigingen, de euro en de woningmarkt. Alleen als die zorgen 

worden weggenomen, kunnen ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

Tekst: Roland Keja 
Foto’s: Michel Grolle

De VVD beschouwt zich als een 
ondernemerspartij. Richt u 
zich In uw brandbrief dan ook 
op de w d ?
“MKB-Nederland is gewoon een private 
vereniging. Ik ben als privépersoon wel
iswaar lid van de WD, maar ik zit hier 
in dit hoofdkantoor natuurlijk namens 
alle ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf (mkb). MKB-Nederland on
derhoudt goede contacten met alle po
litieke partijen. Dus niet alleen de WD 
en het CDA, maar bijvoorbeeld ook met 
de SP. Kijk, als de keuze op 12 septem
ber gaat worden tussen Rutte of Roe
mer, dan weet ik het wel. Maar in mijn 
brandbrief richt ik me op alle partijen, 
dus ook op de WD. Want ook deze par
tij is mede verantwoordelijk voor zaken 
als de recente btw-verhoging en het af
schaffen in 2013 van het reiskostenfor
fait. Iets waar ondernemers heel onge
lukkig mee zijn.”

Dit komt natuurlijk voort uit 
een compromis met andere 
partijen die bij het Begro- 
tingsakkoord waren betrok
ken. waarschijnlijk was de in
komstenbelasting nog hoger 
en de fiscale vergoeding van 
de woon-reiskosten nog veel 
lager geweest als de w d  hier 
geen partij bij was.
“Natuurlijk, dat is zo. Ik begrijp echt 
wel de noodzaak van het compromis bij 
het laatste akkoord, maar deze lasten
verzwaringen vind ik een regelrechte 
klap in het gezicht van ondernemers. 
Dit soort maatregelen leidt niet al
leen tot een verdere lastenverzwaring 
bij het mkb, maar zet ook een hogere 
druk op de nog te sluiten arbeidsover
eenkomsten met het personeel. Komt er 
een kabinetsformatie met de WD, dan 
hoop ik echt dat veel onvriendelijke 
maatregelen voor het mkb weer zullen

worden teruggedraaid. Het geld om de 
overheidsfinanciën op orde te brengen, 
moet in ieder geval niet worden ge
haald bij ondernemers en burgers; het 
is de overheid die nu echt in eigen vlees 
moet gaan snijden. De komende jaren 
zullen, economisch gezien, nog steeds 
zwaar zijn Maar elke Nederlander be
seft nu wel dat er lastige maatregelen 
nodig zijn om weer te kunnen komen 
tot economische groei.”

Wat vindt u van het verkie
zingsprogramma ‘Niet door 
schuiven, maar aanpakken' van 
de WD?
“De accenten in het verkiezingspro
gramma zijn zeker goed. Met name de 
inzet van de WD om de overheidsfinan
ciën te saneren, vind ik goed om terug 
te lezen. Nog steeds wordt tussen de 80 
en 100 miljoen euro per dag meer uit
gegeven dan wat er binnenkomt, en dat

baart me zorgen. Ik vind het huidige 
programma gelukkig wel meer ‘mkb' 
uitstralen. Nu lees ik ook veel meer con
crete maatregelen terug die het mkb 
kunnen stimuleren. Wel vind ik dat 
de WD het ‘mkb-geluid’ van het ver
kiezingsprogramma ook maar eens wat 
meer naar buiten mag roepen. De WD 
staat van nature bekend als de partij

Economische groei is alleen mogelijk 
via het ondernemerschap. Daarnaast 
moet er zo snel mogelijk duidelijkheid 
worden gegeven aan de consument . 
Denk hierbij maar aan maatregelen 
voor de woningmarkt. Ik kan me heel 
goed voorstellen dat sommige starters 
het moeilijk hebben om een hypo
theek te krijgen. Dat heeft namelijk

"Het mkb is de banenmotor van Nederland 
en de politiek moet daarom deze motor 
voortdurend op gang houden"
van ondernemers, maar in het vuur van 
de werkzaamheden wordt dit toch wel 
eens vergeten. Nogmaals, de thema’s in 
het programma zijn goed, maar zorg 
dan wel voor minder lasten en een goe
de agenda voor de nabije toekomst. “

De Nederlandse economie 
wordt vaak vergeleken met 
de Duitse, in de laatste econo
mie gaat het nog steeds rela
tie f goed. is er iets, naar uw 
mening, waar Nederland van 
Duitsland kan leren?
“Nederland heeft veel minder dan 
Duitsland ingezet op een beleid van 
kostenbeheersing bij de overheid en 
het bedrijfsleven. Duitsland begon er 
al aan vanaf eind jaren negentig. Dit 
door een sterke begrotingsdiscipline, 
kostenbeheersing, maar ook het stimu
leren van de maakindustrie. Hierdoor 
werd Duitsland sterk concurrerend op 
de wereldmarkt. Om de loonontwik
keling tussen beide landen te vergelij
ken: in Nederland stegen de afgelopen 
20 jaar de loonkosten met 30 procent 
meer dan die in Duitsland. Dat breekt 
ons nu op. Verder kent Duitsland veel 
meer familiebedrijven Deze leveren 
niet alleen meer toegevoegde waarde 
op, maar richten zich veel meer op het 
lange termijnbelang dan de relatief 
grote bedrijven in Nederland. Overigens 
heeft Nederland in een ander opzicht 
wel goed naar Duitsland gekeken. Naar 
Duits voorbeeld heeft Nederland ook

alles te maken met de mogelijkheden 
van kredietverlening van banken. Ik 
snap gezien de oorzaken van deze re
cessie waarom politieke partijen de 
banken willen aanpakken, maar een 
bankenbelasting van 600 miljoen euro 
per jaar heeft wel directe gevolgen voor 
de kredietruimte van de banken. Ik zou 
daarom graag pensioenfondsen daar 
een belangrijkere rol in willen geven. 
Zij investeren veel in het buitenland en 
zouden daarom best geprikkeld mogen 
worden om meer in Nederland te inves
teren. Waarom zouden zij niet de helft 
van de hypotheekverstrekkingen van de 
banken kunnen gaan overnemen? Dan 
krijgen banken weer lucht en kunnen 
niet alleen starters op de woningmarkt 
eenvoudiger een hypotheek kunnen 
krijgen, maar kunnen ook mkb-onder- 
nemers profiteren van een ruimere kre
dietverlening. Nu zit de verlening van 
klein krediet nog steeds op slot. En dat 
vind ik heel zorgelijk.”

U bent vast blij als er na 12 
september een nieuw kabinet 
komt dat eens de zit van vier 
Jaar afmaakt.
“Jazeker. De kans is groot dat het een 
brede coalitie van verschillende par
tijen gaat worden. Dat kent dan weer 
het nadeel van veel compromissen en 
onduidelijke keuzen. Maar ik doe hier 
wel een oproep aan de politiek: laat de 
formatie niet langer duren dan drie 
dagen en laat het kabinet hierna gelijk

een topsectorenbeleid gekregen waar
bij de overheid innig samenwerkt met 
het bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
Dat zie ik als de enige juiste weg om de 
Nederlandse industrie te versterken. 
Hoe goed zie je bijvoorbeeld in de regio 
Eindhoven waar de economische groei 
ruim boven het Nederlandse gemid
delde ligt.”

U onderhoudt vast voldoende 
contacten met het kabinet, en 
misschien wel met Rutte zelf, 
om uw bezorgdheden te be
spreken. welke boodschappen 
geeft u zoal af?
“Dat Nederland een mkb-economie 
heeft. Nagenoeg alle nieuwe banen zijn 
in het midden- en kleinbedrijf bijgeko
men. Het mkb is de banenmotor van 
Nederland en de politiek moet zich 
daarom vooral erop richten om deze 
motor voortdurend op gang te houden.

aan de slag gaan. Er moet dus geen co
alitieakkoord komen waarin allerlei de- 
tailafspraken voor de komende vier jaar 
worden vastgelegd. Dat heeft namelijk 
geen zin, want de economische realiteit 
is zo weer anders. Laat er vooral een ka
binet komen waarin het belang van het 
mkb, de export en de euro als cruciaal 
worden onderkend. Het zou bovendien 
zeker geen kwaad kunnen als er ook 
een minister komt van buitenlandse 
handel of van economische groei. Het 
onderwerp handel kan, wat mij betreft, 
elke week op de agenda staan van de Mi
nisterraad.”

H l Reactie; op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl
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Eurozone mag geen gevangenis worden - 
exit moét nïögelijk zijn “ ****"*“ " Europa
UITTREDING - Lang was het adagium 
van Brussel: Ever Closer Union. Dat be
tekende dat de Europese Unie zich uit
eindelijk tot een bondsstaat zou moeten 
ontwikkelen naar het voorbeeld van de 
Verenigde Staten of de Bondsrepubliek 
Duitsland. Aan het einde van de rit zou
den alle lidstaten van de EU ook de Euro 
moeten invoeren. One Size Fits All. Alleen 
Groot-Brittannië bedong een opt-out. In 
de Brusselse glaspaleizen werd daarover 
schande gesproken. Nu blijkt hoe slecht 
die keuze is geweest.

Potverteren
Landen als Griekenland zouden met hun 
Drachme nooit zoveel schulden hebben 
kunnen maken. Zij zouden simpelweg 
niet of alleen tegen zeer hoge rentes 
op de internationale kapitaalmarkten 
hebben kunnen lenen. Bij een dreigend 
bankroet zou het IMF uit het verre Wa
shington moeten worden ingeroepen. 
Het IMF is niet vatbaar voor morele chan
tage en is een harde heelmeester. Als lid 
van de Eurozone konden de zwakke broe
ders gemakkelijk en tegen aantrekkelijke 
rentes geld lenen, de cijfers vervalsen en 
blijven potverteren in de verwachting dat 
de Bondsrepubliek Duitsland als Schatz- 
meister der Union en landen als Neder
land toch wel zouden bijspringen. Toetre
den tot de Eurozone was in het geval van 
de zuidelijke landen een politiek besluit.

Buiten werking
Het Stabiliteitspakt werd door Frankrijk 
onder Jacques Chirac en Duitsland Ger- 
hard Schröder nog voordat de verf droog 
was, buiten werking gesteld. Inmiddels is 
het Stabiliteitspakt weer in ere hersteld 
en zelfs aangescherpt. Tevens werd de

Europese Commissie verregaande be
voegdheden toegekend om zondaars aan 
te pakken. De Finse Eurocommissaris 
Olli Rehn, die met toezicht en sancties is 
belast, heet in de wandelgangen veelzeg
gend Euro-tsaar. Dat is grote winst want 
de Euro en de Interne Markt zijn voor 
handelstand Nederland van vitaal be
lang. Premier Mark Rutte en de fracties 
van de WD in de Tweede Kamer en in het 
Europees Parlement hebben eensgezind 
initiatieven genomen tot (semi-) automa
tische sancties.

Uittreding
Echter, een volgende stap moet de er
kenning zijn dat de Europese Unie grote 
averij oploopt als alle tanden worden ge
dwongen om tegen heug en meug in de 
Eurozone te blijven. Als tanden niet in 
staat of bereid zijn via structurele hervor
mingen lid van de Eurozone te blijven, 
dan moeten zij voor uittreding kiezen, 
danwel dienen zij uit de Eurozone te wor
den gezet. Daarvoor is nu geen verdrags
basis. Dat moet veranderen. Liever een 
geordende exit dan een chaotische of het 
dooretteren van de crisis. Ierland kan, 
via een radicaal hervormings- en bezuini- 
gingsprogramma van eigen bodem, weer 
op de kapitaalmarken lenen. Dat hebben 
de Ieren zelf gedaan. Ook in Portugal is 
er een positieve omslag. Spanje en Italië 
zijn serieuze economieën met hervor
mingsgezinde regeringen. Zij hebben 
gekozen voor de Euro en voor vergaande 
aanpassingen. Griekenland loopt hope
loos achter en wil nu weer twee jaar uit
stel. Ook Griekenland moet kiezen. Een 
terugkeer naar de Drachme met de mo
gelijkheid tot devalueren en het maken 
van eigen economische keuzes, waarvoor

het zelf verantwoordelijk is, danwel het 
Ierse voorbeeld volgen. Als Griekenland 
niet kiest, dan moet de Eurozone kiezen 
voor het uitzetten van Griekenland. Nieu
we toetreders moeten de vrijheid hebben 
voor de Euro te kiezen of dat niet of tater 
te doen.

David Owen, de pro-Europese Minister 
van Buitenlandse Zaken onder Labour 
Premier James Callaghan (1977 - 1979), 
verklaarde onlangs in Elsevier dat een in
flexibele Eurozone, waarbij tanden geen 
keuzevrijheid meer hebben, een splijt
zwam in de Europese Unie zal worden. 
Owen heeft gelijk. De Eurozone is van 
vitaal belang voor de op concurrentie en 
exportgerichte EU-lidstaten. Duitsland, 
Nederland, Finland en gelijkgestemde 
tanden moeten volharden in hun keuze 
voor een sterke, samenhangende Euro
zone. Frankrijk, Spanje en Italië moeten 
hervormen binnen de Eurozone. Terug
keer naar de eigen munt is geen serieuze 
optie. Landen die de concurrentie echter 
niet aankunnen en niet hervormingsge
zind zijn, moeten de Eurozone (kunnen) 
verlaten. In beginsel kunnen zij lid blij
ven van de EU. Hiermee ontstaat een Eu
ropa van diverse snelheden. Een hechte 
Eurozone als kern van de Europese Unie 
met daaromheen een schil van tanden 
die alleen tot de Interne Markt en/of de 
Schengenzone behoren. De posters met 
Angela Merkel in nazi-uniform kunnen 
dan in Athene de papierversnipperaar in. 
Meer afstand en eigen verantwoordelijk
heden leiden tot betere verhoudingen.

rolISI hans. vanbaalen@europarl.europa.eu

WEEFFOUT - Het is niet alleen in 
Nederland, maar overal in de lidsta
ten van de Europese Unie, dat Euro
pese problemen een hoofdonderdeel 
uitmaken van het politieke debat. Dit 
is niet alleen het geval tijdens verkie
zingscampagnes.

Het is een ontwikkeling die alleen 
maar kan worden toegejuicht, al is 
de reden ervoor niet de meest aan
trekkelijke. Want dat is een steeds 
duidelijk wordende weeffout in het 
verdrag dat de grondslag vormde voor 
het ontstaan van de Euro.

Belangrijke argumenten
De redenen waarom aan de Euro
pese samenwerking werd begonnen, 
zijn grotendeels in de vergetelheid 
geraakt. Toch waren er belangrijke 
argumenten. In de eerste jaren was 
de overheersende gedachte geen oor
logen meer te hebben op Europees 
grondgebied. Wat dat betreft is de 
verhouding tussen Frankrijk en Duits
land beter dan die ooit is geweest. Er 
is een structuur gecreëerd om elkaar 
beter te leren kennen en besluiten te 
nemen. Maar om deel te nemen aan 
deze samenwerking is het ook nodig 
democratisch te worden bestuurd. 
Voor Nederland sinds lange tijd van
zelfsprekend, maar voor nieuwe lid
staten iets wat ze zich van tijd tot tijd 
realiseren. In die tanden wil nauwe
lijks iemand terug naar de oude dicta
toriale regimes. Maar bovendien is de 
Europese samenwerking nodig om de 
welvaart te verzekeren voor zo’n 500

miljoen Europeanen. Het is ondenk
baar dat een groot tand zoals Duits
land zich als gelijke gesprekspartner 
zou kunnen rekenen met bijvoorbeeld 
de V.S., China dan wel India. Dat kan 
alleen de Europese Unie. Het bestuur

van Europa zal niet ideaal zijn. Dat is 
het ook niet in Nederland. Wij kiezen 
inmiddels iedere twee, drie jaar een 
andere regering.

Gecontroleerd
Bepaalde zaken kunnen Europees be
ter worden geregeld. Welke dat zijn, 
is reeds bepaald in het Verdrag van 
Lissabon. Overal waar macht wordt 
uitgeoefend, zal die democratisch 
gecontroleerd moeten worden. Daar
voor zijn actieve nationale parlemen
ten nodig en een Europees Parlement 
dat actief door de publieke opinie 
wordt gevolgd. Aan vooral dat laatste 
kan nog veel worden verbeterd.

^ 1  jan.mulder@europarl.europa.eu

Democratische zomer ver weg na Arabische Lente

Hans van Baaien (re) en de 25-jarige Maikel Nabil Sanad (li), de Egyptische blogger die zijn 
generatiegenoten via social media massaal mobiliseerde voor de revolutie op het Tahrir-plein.

WEINIG HOOPVOL - Ruim anderhalf 
jaar nadat de Tunesische straathande
laar Mohammed Bouazizi zich in brand 
stak en de revoluties in Tunesië, Egypte, 
Libië en Syrië ontvlamden, stemmen de 
ontwikkelingen nog weinig hoopvol. De 
situatie in Syrië is een humanitaire tra
gedie. In de Golfregio steunen de mo
narchen elkaar, desnoods militair, tegen 
oppositionele krachten. En in Egypte 
vreest het leger de dominante positie van 
de Moslimbroeders, die de verkiezingen 
hebben gewonnen, in zowel de wetgeven
de macht (parlement) als de uitvoerende 
(president). Achter de schermen woedt 
een machtsstrijd die geregeld oplaait.

Onduidelijk
In Tunesië won de Ennahdapartij, een 
samenstelling van gematigde en extreme 
islamisten, met 40 procent van de stem
men de verkiezingen. Ze regeert met de 
sociaal-democraten en de linkse nationa
listen, in een fragiele overgangsconstruc- 
tie. Het is onduidelijk in welke richting 
de Ennahdapartij zich zal ontwikkelen, 
en met haar Tunesië. Alles is mogelijk.

Hoopvoller
Hoopvoller lijkt de situatie in Libië. Daar 
won de gematigde Alliantie van Nationale 
Krachten onlangs de verkiezingen, onder 
leiding van oud-premier Jibril, maar ook 
hier is het politieke landschap versnip
perd, mede door de wijze waarop het par
lement wordt verkozen. De alliantie van

Jibril won 39 van de 80 verkiesbare zetels 
in het tweehonderdkoppige parlement. 
De overige 120 zetels worden bezet door 
individuele kandidaten. Die zijn vaak 
verkozen langs tribale lijn. Dit maakt het 
construeren van werkbare meerderheden 
lastig en de toekomst ongewis.

Afwezig
Het is goed nieuws dat de strijd in Tune
sië, Egypte en Libië zich heeft verplaatst 
van de pleinen naar de instellingen, zo
als rechtbanken en parlementen, maar 
het is slecht nieuws dat de Facebookge- 
neratie hierin geen rol speelt. Zo krachtig 
als deze groep zich manifesteerde op het 
internet en miljoenen generatiegenoten 
voor de revolutie mobiliseerde, zo afwe
zig is zij nu in de politieke arena. Dit is 
een gemiste kans, gezien de omvang, het 
opleidingsniveau en de gemeenschappe
lijke agenda van de Arabische jeugd. In 
de Arabische regio zijn drie op de tien 
mensen beneden de dertig jaar. De jeugd
werkloosheid schommelt tussen een ex
plosieve 20 en 40 procent. Een revolutie 
win je niet met een like button en tweets, 
maar met een krachtige organisatie in 
het politieke veld, een gedegen program
ma, onderhandelingsvernuft en het ver
mogen om compromissen te sluiten.

Jonge politici
Na de val van de Muur bood Europa eco
nomische en politieke ondersteuning 
aan de nieuwe democratieën in Oost-

Europa. Hetzelfde moet Europa doen in 
Noord-Affika, door op politiek terrein 
jonge politici te helpen met de opbouw 
van hun democratieën. Zij hebben be
hoefte aan praktische kennis over de op
bouw van een partijapparaat, het voeren 
van effectieve verkiezingscampagnes, het 
bestrijden van corruptie, het opleiden 
van capabele en integere bestuurders en 
politici en het doorrekenen van verkie
zingsprogramma’s. Via de European En- 
dowment for Democracy, een program
ma van de Europese Commissie en het 
Europees Parlement, kunnen we steun 
bieden aan jonge politieke partijen. De 
Britse Westminster Foundation en de 
Duitse Friedrich Naumann Stiftung en 
de Konrad-Adenauer-Stiftung geven ter 
plaatse trainingen aan jonge politici. 
In Nederland hebben we goede ervarin
gen opgedaan met programma’s als het 
Maatschappelijke Transitie Programma 
(MATRA) van het Nederlandse ministerie 
van Buitenlandse Zaken en het Nether- 
lands Institute for Multiparty Democracy 
(NIMD).

Grote kansen
Ook moeten de Noord-Afrikaanse econo
mieën op gang worden gebracht. Er liggen 
op energiegebied grote kansen. Libië be
schikt over enorme olie- en gasvoorraden. 
Aan de andere kant van de Middellandse 
Zee ligt een gigantische afzetmarkt voor 
deze producten. Europese bedrijven als 
Shell hebben de expertise en het kapitaal

om te investeren in de exploitatie. De 
woestijnen van Tunesië, Libië en Egypte 
lenen zich prima voor grootschalige pro
ductie van zonne-energie, zoals het Duit
se project Desertec beoogt.
Revolutie voltooien

Het Europese bedrijfsleven en de Euro
pese Unie moeten samenwerken om deze 
kansen te benutten en de Chinese en 
Latijns-Amerikaanse staatsbedrijven voor 
te zijn. Op korte termijn zou de Europese 
Commissie een grote energieconferentie 
dienen te organiseren voor Noord-Afri

kaanse en Europese overheden en bedrij
ven. De Arabische Lente heeft helaas nog 
geen Democratische Zomer gebracht. 
De Europese Unie kan uit eigen belang 
ondersteuning bieden, maar de Face- 
bookgeneratie moet haar eigen revolutie 
voltooien. Zij moet zich politiek organise
ren -  achter de computer vandaan en de 
parlementen in. Dit is de enige garantie 
voor het voltooien van de revoluties voor 
werk, vrijheid en inkomen.

Is l hans. vanbaalen@europarl.europa.eu

Europa

Hans van Baaien
Buitenlandse zaken, 
veiligheids- en Defensiebeleid, 
industrie en Energie

jan Mulder
Burgerlijke vrijheden, 
Justitie en Binnenlandse 
zaken, Begrotingscommissie 
en Begrotingscontrole

€' a t  Toine Manders

V  interne Markt, 
Juridische zaken

De Alliantie van
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Ed Overmars
Ed Overmars stopte 2 Jaar geleden bij zijn werkgever, werd onder

nemer en besloot In één moeite door lid te  worden van de WD. 

Vervolgens kwam hij hierna in een stroomversnelling terecht. Want 

voordat hij het w ist werd hij ook PR-bestuurslid van KC Groningen 

en Campagneleider in de provincie Groningen.

Ruw gestoord door de wekker. Of eigen
lijk, mijn smartphone. De toverdoos 
waarmee ik email, sms, whats-app, twit- 
ter, linkedln en facebook. En, o ja, soms 
ook mee bel.

O'USS
Een rustige dag, want de verkiezingsstrijd 
moet nog beginnen. Alleen om 13:30 uur 
een bespreking met de Tweede Kamerle
den Janneke Snijders en Helma Lodders. 
Bij een landbouwer hier in de buurt. Er 
schuiven zo’n twaalftal landbouwers aan. 
En hopelijk ook de nodige pers. Janneke 
doet een landelijke tour met Helma. Dit 
om haar portefeuille over te dragen nu ze 
niet meer herkiesbaar is.

afwachten. Ook secretaris van de afdeling 
Eemsmond belt. Zijn er ook presentjes 
voor de bezoekende Kamerleden? Is gere
geld.

0

Voorzitter afdeling Loppersum belt. Hij 
wil zaken doorspreken voor de komst op 
5 september van Ivo Opstelten. Na het 
gesprek even bijkomen en emails lezen. 
Daarmee moet je niet teveel achterop 
raken. Overschakelen naar de iPad. Veel 
mail van lokale afdelingen over succes
volle activiteiten. Samenvatting maken 
voor artikel op de WD Groningen-site. Of 
doorschuiven naar Kees? Kees Huysman 
is campagneleider van Drenthe. Maar ook 
onze communicatieadviseur, publicist en 
de mediaspecialist.

Tijdens het schoffelen in de achtertuin 
gaat de telefoon. Een afdeling zoekt nog 
‘WD-winkelwagenmuntjes’. Komt goed 
uit, die liggen hier, kom maar halen.

Voorzitter afdeling De Marne neemt con
tact op. Of het gelukt is met de persuit
nodigingen? Zeker weten. Ee'n journalist 
is persoonlijk aangesproken. De rest blijft

Iets te laat bij de boerderij van de familie 
Brands in Warffum. Daar vindt het ron- 
detafel-gesprek plaats. De eerste gast is 
een verslaggever van het Dagblad van Het 
Noorden. De andere deelnemers druppe
len een voor een binnen. Twee Kamerle
den blijken nog onderweg. Het navigatie
systeem heeft Noord Groningen nog niet 
in kaart. Dan verschijnt er een enorme 
camera in beeld, met meneer. RTV Noord, 
wat een verrassing.

!3 ;s s
Een afdeling belt, of er nog posters zijn. 
Onverlaten hebben WD-posters afgeplakt 
met rode tape. In Friesland heeft een af
deling posters over. Daar werken ze met 
elektronische borden. Gauw contact op
nemen met Marjan Sijperda, campagne
leider Friesland. Snel geregeld. Gronin
gen, Friesland en Drenthe werken soepel 
samen. Want alleen kun je sneller, maar 
samen kom je verder.

i ~i • c  n  i 3 . 3 u

Hele club compleet, we kunnen begin
nen. Het is vandaag tropisch warm, dat 
is te zien aan de verhitte koppen. Toch 
ontstaat een geanimeerd gesprek tussen 
boeren, Janneke en Helma. Ik maak snel 
wat foto’s en twitter er lustig op los. Ik zie 
via mijn twitterlijn dat ik niet de enige 
ben. Ook Betty twittert.

Bijeenkomst afgesloten, iedereen be
dankt voor hun komst. Als iedereen is ver
trokken, help ik nog even met opruimen. 
Bijeenkomst was een succes. Ik schuif de 
boeren uit de omgeving snel een aanvraag 
voor het WD-lidmaatschap toe...

:ms■ .. ..>..£................. 1 ! * o  • n  n  
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Bellen met Michiel Peters van de spre- 
kerscoördinatie. Weet hij wat het thema 
wordt van de spreekbeurt van Ivo Opstel
ten op 5 september? Of ik de vraag even 
wil mailen, want hij wordt de hele dag 
plat gebeld. Hij heeft nog leuk nieuws. 
Op 3 september is Uri Rosenthal in de 
Eemshaven. ’s Avonds is er nog ruimte. 
Of wij daar iets mee willen. Nou, dat kan 
geregeld worden. Ik schuif de kans door 
naar Friesland. Wij werken immers sa
men. Ik beloof morgen de factsheet toe 
te sturen.

S;ms

Gelukkig, vandaag verder niets meer. Ik 
heb er al een hele dag opzitten. Bij deze 
tropische temperaturen houd ik het voor 
gezien.

TV Noord kijken. Verslag van onze bij
eenkomst. Ja hoor! Bijna 2 minuten op 
het lokale nieuws! Gauw even twitteren! 
Daarna nog even overleggen met een 
campagneteamlid.

Een lokale afdeling heeft geen vrijwilli
gers genoeg voor een tweetal activiteiten. 
Weten wij een oplossing? Even een mail- 
tje rondsturen.

Glaasje wijn en genieten van het mooie 
weer. Verkoelende duik in ons XXL op- 
blaaszwembad. Drukke dag voor een dag 
met weinig activiteiten. Maar goed dat ik 
vakantie heb tot 12 september.

verbef®™

*|6 die geneer V/

VVD: grootste politieke boot 
op de Gay Pride

overal 
ï o i i s  
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VRIJ ZIJN • Een enorme hoosbui van 
een kwartier ten spijt, was de Botenpa
rade op 4 augustus, onderdeel van de Gay 
Pride in Amsterdam, een groot succes 
voor WD Amsterdam. Dit jaar was de 
boot goed voor maar liefst 140 gasten. 
Onder deze gasten zaten bekende arties
ten als Willeke Alberti en Sandra Reemer, 
maar ook bekende WD-politici, zoals Ed 
Nijpels, Jeanine Hennis-Plasschaert, In- 
grid de Caluwé, Frits Huffhagel en Mark 
Verheijen.

‘Dit jaar was onze boot nog groter en 
mooier dan vorig jaar”, zegt Tjakko Dijk, 
voorzitter van het organisatieteam van 
de WD-boot. “Ik ben er erg trots op dat 
we zo’n drukbezochte boot prachtige 
mensen hebben kunnen laten varen”. 
Dijk, beleidsmedewerker voor de Tweede 
Kamerfractie en raadslid in Amsterdam 
West, denkt dat deze groei het gevolg is 
van zowel de succesvolle Pride van vo
rig jaar als de samenwerking - voor het 
eerst - met de JOVD. De boodschap die de 
WD-organisatie dit jaar gebruikte was 
‘Overal homo kunnen zijn’. Om die reden 
waren tussen de wit geklede gasten ook 
gasten gekleed als militair, voetballer, 
zakenman, monteur en scholier. Werden 
in het kader van WD Internationaal vo
rig jaar 6 gasten uit Oost-Europa uitgeno
digd op de WD-boot, dit jaar was het - op 
initiatief van Kamerlid Jeanine Hennis- 
Plasschaert - de beurt aan een Ameri
kaan, en wel Shane Bitney Crone. "Voor 
de WD is het van het grootste belang dat 
mensen vrij kunnen zijn in wie ze zijn”, 
zegt Hennis hierover. “En dat is lang niet

altijd vanzelfsprekend. In Nederland niet, 
maar zeker ook daarbuiten niet.”

Equal love, equal rights
Bitney Crone werd bekend door een 
emotioneel filmpje dat hij dit voorjaar 
heeft geplaatst op YouTube (http://www. 
youtube.com/watch?v=pR9gyloyOjM) 
over zijn relatie met zijn vriend die eer
der op tragische wijze het leven laat. Na 
zijn dood mag Bitney Crone, op last van 
zijn schoonouders, niet aanwezig zijn 
bij de uitvaart en wordt hij zelfs vanuit 
die kant bedreigd. Zijn homoseksuele 
relatie wordt niet door de wet erkend, 
waardoor Bitney Crone eenzaam en met 
weinig materiële herinneringen aan zijn 
voormalige partner, achterblijft. Sinds
dien vecht hij in zijn land succesvol voor 
‘equal love, equal rights’. Zo succesvol 
dat niet alleen de Amerikaanse president 
Obama inmiddels belangstelling heeft 
getoond voor zijn verhaal, maar dat er 
volgens Bitney Crone dit najaar zelfs een 
documentaire verschijnt over zijn leven 
en strijd. “Het was voor mij heel vreemd 
om vanuit Europa te worden uitgenodigd 
als gast ”, zegt hij hierover. “Ik was zelfs 
nooit in Amsterdam geweest en kende 
natuurlijk helemaal niet de WD. Ik was 
daarom echt blij met de uitnodiging en 
de mogelijkheid om hier mijn verhaal te 
komen te vertellen.”

t.dijk@tweedekamer.nl
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HET WD-VERKIEZINGSCONGRES:

Goed voor twee premiers 
en bijna700 amendementen
STEMMING - De verkiezingscampagne 
van de WD is van start gegaan met het 
Verkiezingscongres dat op 25 augustus 
werd gehouden in De Doelen te Rotter
dam. Ruim 1600 WD-leden melden zich 
voor de vaststelling van het verkiezings
programma en om de verkiezingstoe- 
spraak van Mark Rutte (zie pagina 1) te 
horen.

Campagne
Enige tientallen leden kiezen in de och
tend daarnaast voor de mogelijkheid 
daadwerkelijk te oefenen voor de cam
pagne. In een zaal bespreken drie WD- 
trainers hoe potentiële kiezers het best 
voor de WD kunnen worden gewonnen. 
Gezeten op speciale kartonnen WD- 
krukjes luisteren de aanwezigen naar de 
adviezen over verschillende methoden 
om potentiële kiezers te benaderen. Een 
rollenspel met enige aanwezigen is goed 
voor de nodige ‘tips en tops’ vanuit het 
publiek. Ofwel: wat kan beter en wat ging 
juist goed.

638 amendementen
De meeste aanwezigen besteden het och
tendprogramma aan één van de parallel
sessies waarbij in totaal maar liefst 638 
(unieke) amendementen op het concept
verkiezingsprogramma werden doorge
nomen. En dat gaat soms erg snel. Dit 
omdat bijna de helft (tekstueel of inhou
delijk) al is overgenomen door de verkie- 
zingsprogrammacommissie.

Hier en daar breken soms korte, felle 
discussies op, zoals in de sessie over Leef
omgeving, waar leden zich boos maken 
over de fictieve kosten van de ingediende 
amendementen (“We hebben hier in het 
afgelopen uur al drie miljoen euro extra 
uitgegeven!”) als over sommige items die 
mogelijk worden doorgeschoven naar de 
plenaire stemming.

in stemming gebracht
Uiteindelijk blijven slechts 4 amende
menten over waar in de parallelsessies 
geen overeenstemming over konden wor

den bereikt. Deze amendementen gaan 
over naar de plenaire stemming, maar 
worden door de leden met een ruime 
meerderheid verworpen.

Videoboodschap
Stef Blok weet als geen ander de zaal op te 
peppen en vraagt meermalen of de WD 
op de aanwezige leden mag rekenen voor 
de komende verkiezingsoverwinning. 
Geen verrassing dat de zaal hiermee luid 
instemt. Verrassend is de hierop volgende 
videoboodschap van David Cameron, de 
Britse minister-president, die zijn collega 
en vriend Mark Rutte aanbeveelt door on
der meer zijn leiderschap aan te prijzen. 
Maar de grootste binnenkomer is natuur
lijk Mark Rutte zelf. Zijn entree en zijn 
optreden gaan dan ook gepaard met luid 
enthousiasme van het publiek; de verkie
zingscampagne is eindelijk begonnen!

* i
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HISTORISCH RECORD -  M a a r l ie fs t  
41 zete ls w is t de W D  te  h a le n  ti jd e n s  
de Tw eede K a m e rv e rk ie z in g e n  van  12 
sep tem ber; 10 m e e r d a n  ti jd e n s  de ve r
k ie z in g e n  van  tw ee  ja a r  ge leden . D o o r 
deze v e rk ie z in g e n  w o rd t  de W D  n ie t  
a lle e n  o p n ie u w  de g ro o ts te  p a r t i j  in  de 
K am er, o o k  b re e k t z ij h ie rm e e  een h is to 
r is c h  re co rd : n o o it  was de p a r t i j  zo  g ro o t 
geweest. M a rk  R u tte  h e e ft m e t z i jn  w in s t 
va n  10 zetels ze lfs  h e t oude  re co rd  u i t  
1998 geb roken  va n  F rits  B o lkes te in . Toen 
w is t de W D  38 zete ls te  h a le n .

G rootste partU
M e t deze v e rk ie z in g s o v e rw in n in g  is de 
W D  in  ve rrew eg  de m eeste N ederlandse  
gem e e n te n  de g ro o ts te  p a r t i j  gew orden . 
De p o lit ie k e  la n d k a a rt va n  N e d e rla n d  (zie 
o o k  pag. 3) la a t d a n  o o k  een g ro te  g ro e i 
z ie n  va n  de W D  als g ro o ts te  p o lit ie k e  
p a r t i j .  Ze lfs  in  Oss en  V en lo , de ‘geboorte 
p la a ts e n ’ va n  re s p e c tie v e lijk  de SP en  de 
P W ; w ee t de W D  de g ro o ts te  p a r t i j  te 
w o rd e n . A lle e n  in  o n d e r  m e e r h e t ‘ rode  
n o o rd e n ’ (F ries land , G ro n in g e n  en D re n 
te) en  en ige  v le k k e n  in  zow e l L im b u rg  als 
in  de zogeheten  ‘B ib le  B e lt’ s lagen andere  
p o lit ie k e  p a r t i je n  e r  n o g  in  o m  g ro te r  te  
b li jv e n  dan  de W D , h o e w e l ze lfs  in  deze 
p ro v in c ie s  en  re g io ’s de W D  d u id e l i jk  is 
geg roe id .
U ite in d e l i jk  b l i j k t  h e t o p k o m stp e rce n 
tage va n  deze Tw eede K a m e rv e rk ie z in g  
m e t 74,6 p ro c e n t n e t ie ts  o n d e r d a t v a n  
2010 (75,4 p ro ce n t) te  lig g e n , zo m a a k t de 
K iesraad la te r  bekend.

Verkiezingsavond
T ijd e n s  de ve rk ie z in g sa v o n d  l i j k t  h e t e r 
even op  d a t de W D  en de  PvdA, n e t als 
b i j  de v e rk ie z in g e n  in  2010, o p n ie u w  een 
kop-aan-kop-race m e t e lk a a r aangaan, 
m a a r  n a a rm a te  de avond v o rd e r t, w o rd t 
h e t d u id e l i jk  d a t de W D  de P vdA  a ch te r 
z ic h  g a a t la te n . R ond d r ie  u u r  ’s n ach ts , 
n a d a t h i j  a l te le fo n is c h  w as g e fe lic ite e rd  
d o o r de P vdA -voorm an  Sam son, d u r f t

QUOTE

R u tte  a lsnog  de o v e rw in n in g  op  te  eisen 
m e t de w o o rd e n  “ h e t v e rtro u w e n  n ie t  te  
bescham en". In  een e n o rm e  fe e s tte n t in

Zw ijgzaam
R u tte  g e e ft m e e rm a le n  aan de kom e n d e  
t i jd  ‘z w ijg z a a m ’ te  z i jn  over de p o g in g e n

d a t e r een k a b in e t m o e t k o m e n  w a a r in  
vee l o n d e r lin g  v e rtro u w e n  bestaat. “ L euk  
d a t de k ie z e r steeds m e e r e rv a r in g  k r i jg t  
in  h e t u itb re n g e n  va n  z ijn  stem , m a a r 
b e la n g r ijk e r  l i j k t  m e  d a t de vo lgende  
Tw eede K am e rv e rk ie z in g e n  pas in  m e i 
2017 k o m e n .”

Mark Rutte: "Kiezers, bedankt 
voor h e t vertrouw en!"
Schevenigen, speciaa l opgeb o u w d  v o o r 
deze ve rk ie z in g sa v o n d , v e r te lt  R u tte  d a t 
de k ieze rs  e ro p  k u n n e n  b o u w e n  “ zoveel 
m o g e lijk  id e a le n  te ru g  te  z ie n  in  een v o l
gend  k a b in e t.”
R u tte  w o rd t  op  h e t p o d iu m  g e fe lic ite e rd  
d o o r o u d -p a r t ij le id e r  F r its  B o lke s te in , o n 
d e r w ie n s  le id in g  de W D  to t  d a n  toe  de 
hoogste  score behaa lde .

Enthousiast
H e t e n th o u s ia s te  p u b lie k  k a n  to t  d ie p  in  
de o c h te n d  op  v e rs c h ille n d e  g ro te  scher
m e n  de  lo o p  v a n  de v e rk ie z in g s u it la g e n  
v o lg e n  en  tu ss e n d o o r k i jk e n  n a a r h e t op
tre d e n  van  W D - l id  G o rd o n  m e t z i jn  b a n d  
d ie  o p  h e t la a ts te  m o m e n t d o o r  Ivo Op- 
s te lte n  is g evraagd o m  b ij deze avond m u 
z ik a a l te  e n te r ta in e n . H oew e l R u tte  d ie  
avond n o g  n ie t  w i l  in g a a n  op  een b ijn a  
o n v e rm ijd e lijk e  s a m e n w e rk in g  m e t de 
PvdA, s p re e k t h i j  h ie rb ij w e l de w ens u i t  
v o o r een zo “ s ta b ie l m o g e li jk  k a b in e t” . 
N ie tte m in  w o rd t  h e t a l g a u w  d u id e l i jk  
d a t de W D  en  de PvdA, d o o r  de v e rk ie 
z in g s u its la g  va n  re s p e c tie v e lijk  41 en  38 
zete ls, h e t bes t g e z a m e n lijk  k u n n e n  be
g in n e n  m e t h e t fo rm e re n  van  een m oge
l i j k  n ie u w  k a b in e t.

o m  to t  een n ie u w  k a b in e t te  k o m e n . W e l 
b e n a d ru k t de p re m ie r  t i jd e n s  h e t deba t 
over de v e rk ie z in g s u its la g  d a t h e t van  
g ro o t b e la n g  is d a t e r sne l een s ta b ie l en 
s la g va a rd ig  k a b in e t k o m t, zo d a t N eder
la n d  s te rke r u i t  de c ris is  k a n  ko m e n . In  
een p a r t ijra a d  d a t op  29 sep te m b e r w e rd  
geho u d e n , m a a k t h i j  n o gm aa ls  d u id e l i jk

Bereidheid
R u tte  z ie t lie v e r geen geen c o a lit ie a k 
k o o rd  v a n  w a te rig e  c o m p ro m isse n , 
m a a r h o o p t op  de b e re id h e id  van  p o lit ie 
ke p a r t i je n  o m  e lk a a r in  de on d e rh an d e - 
l in g e n  w a t te  g u n n e n .

v e rv o lg  op  pag ina  3

Deelakkoord reeds bereikt
Verrassend is het deelakkoord dat den moeten maken, 
op 1 oktober werd bereikt in de De W D  is blij dat de forensentaks 
onderhandelingen m et de PvdA. w ordt afgeschaft. Deze boete op 
De belasting op de reiskostenver- het naar je werk reizen zou zor- 
goeding en de langstudeermaat- gen voor een extra zware belas
regel zijn door dit deelakkoord ting van werkende Nederlanders, 
van tafel. Tegelijkertijd is het ge- De pijn van de begroting wordt 
lukt het begrotingstekort op 2,7 nu evenwichtiger over alle Neder- 
procent te  houden. Dit is conform landers verdeeld. Op de langere 
de voorstellen die het kabinet had term ijn wordt de soliditeit van 
gedaan. Daarmee blijft -  voor de de begroting versterkt door een 
W D  een zware eis -  een solide snellere verhoging van de AOW- 
begroting overeind, w ant door leeftijd. Hiermee wordt de AOW 
het tekort niet verder op te  laten ook voor toekomstige generaties 
lopen dan 2,7 procent voorkomen in stand gehouden, 
we dat we onnodig extra schul-
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DOORPAKKEN

W e k u n n e n  e r besche i

d en  over doen , m a a r 
h e t m a g  bes t eens 

w o rd e n  gezegd: sam en h ebben  w e 

een h is to r is c h e  v e rk ie z in g s o v e rw in 
n in g  b e h a a ld . Soms k i jk  i k  h e t v o o r 
de z e ke rh e id  even na  op  in te rn e t ,  

en  h e t s ta a t e r ech t. 41 zetels.

Een o n g e lo fe lijk e  p re s ta tie , van  
K am e rle de n , m edew erke rs , v r i jw i l 
lig e rs  en  ie d e re e n  d ie  b e tro k k e n  

was b ij de cam pagne. H e t w e rd  op  
h e t la a ts t n o g  even sp a n n en d  d o o r  

een stevige o p k o m s t va n  l in k s  en  de 

zw evende k ieze rs . M a a r u ite in d e 
l i j k  s tem de  een g ro o t dee l v a n  Ne

d e r la n d  m e t z i jn  lib e ra le  v e rs ta n d  
en  m a a k te  va n  de W D  de g ro o ts te  
p a r t i j .  V o o r de tw eede ke e r in  de ge
sch ieden is .

N ie t v o o r  n ie ts . De W D  h ad  een 
o n d e rsc h e id e n d e  cam pagne , m e t 
een h e ld e re  boodschap: de p ro b le 

m e n  n ie t  d o o rsc h u iv e n , m a a r aan
p a kke n . W e w a re n  z ic h tb a a r in  de 

m e d ia , in  de b u u r t  en op  s traa t. 
A lle  a fd e lin g e n  hebben  m eegedaan 

aan de canvasdagen, m e t als re s u l

ta a t k lin k e n d e  o v e rw in n in g e n  in  
ve le gem een ten . En w e h a d d e n  na 

t u u r l i j k  de beste k a n d id a a t, M a rk  

R u tte . H oe ze h e m  o o k  h e t v u u r  

aan de schenen  p ro b e e rd e n  te  leg 

gen, en  w a t ze h e m  in  de schoenen 
p ro b e e rd e n  te  schu iven , h i j  b le e k  

w e d e ro m  de beste o p tie  v o o r h e t 
p re m ie rsch a p .

N u  de zete ls b in n e n  z ijn  en  de roes 
is u itg e s la p e n , r ic h te n  w e ons op  de 
v o lgende  ta a k : h e t W D -v e rk ie z in g s - 

p ro g ra m m a  v e rta le n  n a a r een re
g e e ra kko o rd  w a a r  w e onze  k ieze rs  

m ee o n d e r o gen  k u n n e n  ko m e n . En 

onze p o l i t ic i  en  b e s tu u rd e rs  gaan 
h a rd  aan h e t w e rk  o m  o rde  op  za

ke n  te s te lle n  en  p ro b le m e n  op  te 

lossen. W a n t e r  is nog  vee l te  doen  

o m  N e d e rla n d  s te rke r en v e ilig e r  te  

m aken .

W e h ebben  een s c h itte re n d e  over
w in n in g  b e h a a ld , m a a r h e t is  n o g  
geen ge lo p e n  race. W e m o e te n  d o o r

pakken . La ten  w e  d a a ro m  de goede 

sfeer v a n  deze cam pagne  v o o rtz e t
ten , h e t gevoe l v a n  u rg e n tie  b e h o u 
den  en  sam en w e rk e n  aan een be

te re  to e k o m s t v o o r N e d e rla n d .

is] www.stefblok.nl
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Gelijkheid
D i t  is  e en  se rie  o v e r de  b e la n g r i jk s te  l ib e ra le  w a a rd e n  - d ie  v e e la l o o k  
z i jn  o p g e n o m e n  a ls  w a a rd e n  v a n  de  W D .  H e t l ib e ra le  h u is  k e n t  e c h te r  
v e le  k a m e rs , zoa ls  een  c lic h é  g a a t. A n d e rs  d a n  m ees te  a n d e re  p o l i t ie k e  
s tro m in g e n  k e n t  h e t  l ib e ra lis m e  geen  d o c tr in e s  w a a ro p  h e t  is  g e s to e ld . 

E n  d a t is  m is s c h ie n  w e l h e t p re t t ig e  a an  h e t l ib e ra lis m e : n ie ts  is  a fgezegend . 
O m d a t de  l ib e ra le  'w a a rh e id ’ , zoa ls  v e rm e ld , n ie t  b e s ta a t, la te n  w e  v a n u it  tw e e  
ra m e n  w a t w in d  w a a ie n  d o o r  de  l ib e ra le  k a m e rs .

H e t E uropees p a r le m e n t h e e ft w e e r eens v a n  z ic h  la te n  h o re n  o p  h e t ge b ie d  
v a n  v ro u w e n q u o ta . E u ro c o m m is s a ris  V iv ia n e  R e d in g  w i l  een  q u o tu m  v a n  40 
p ro c e n t b i j  a lle  b e u rsg e n o te e rd e  b e d r ijv e n  w a a r  n u  n o g  te  w e in ig  v ro u w e n  z i t 
te n  in  de R aden  v a n  B es tu u r. H o e w e l N e d e rla n d  e rk e n t d a t e r  te  w e in ig  v ro u 
w e n  aan  de to p  z ijn ,  h e e ft  h e t sam en  m e t a c h t a n d e re  E U -lid s ta te n  b e z w a a r 
g e m a a k t te g e n  de p la n n e n  v a n  R ed ing . In  h u n  ogen  m o e t d i t  p ro b le e m  n a t io 
n a a l w o rd e n  opg e lo s t. W e lk e  o v e rw e g in g e n  spe len  v o o r  lib e ra le n  e ig e n l i jk  b ij 
de s ta n d p u n ts b e p a lin g  in z a k e  qu o ta ?

VOOR

OVERHEIDSINGRIJPEN -  In  de  d is 
cuss ie  ro n d o m  v ro u w e n q u o ta  w o rd t  
v a a k  gezegd d a t k w a l i te i t  v a n  w e rk 
n e m e rs  v o o ro p  m o e t s taan . Z o la n g  
d a t h e t g eva l is , z u lle n  v ro u w e n  op  
de  la n g e  te r m i jn  ‘v a n z e lf  w e l d o o r 
b re k e n  n a a r  de to p . In  th e o r ie  k l in k t  
d i t  a lle m a a l h e e l m o o i, m a a r w a t als 
de  p r a k t i jk  to c h  een a n d e r  p la a t je  
la a t z ien?  V ro u w e n  z i jn  s te ls e lm a tig  
o n d e rv e r te g e n w o o rd ig d  in  to p p o s i
tie s  in  h e t b e d r ijfs le v e n , m a a r  o o k  b i j 
v o o rb e e ld  in  de p o l i t ie k .  D i t  l ig t  n ie t  
aan  de k w a l i te i t  va n  v ro u w e n , m a a r 
aan  e x te rn e  fa c to re n  en  d a n  h e e ft  de 
p o l i t ie k  w e l d e g e lijk  een ta a k , o o k  
v o o r  l ib e ra le n .

A chters tan d
V ro u w e n  s ta a n  a ls g e vo lg  v a n  h e t fe i t  
d a t z ij k in d e re n  b a re n  o p  een a c h te r
s ta n d  w a a r  z ij z e l f  n ie ts  aan  k u n n e n  
doen . D a a r w a a r  m a n n e n  h u n  c a r
r iè re  v e e la l o n a fg e b ro k e n  k u n n e n  
v o o r tz e t te n  en  d a a rm e e  de la d d e r  
n a a r  de  to p  o n g e h in d e rd  k u n n e n  
b e k lim m e n , k r i jg e n  v ro u w e n  v a a k  te 
m a k e n  m e t een 'g a t ' in  h u n  CV. M e t 
n a m e  in  fu n c t ie s  w a a r  m e e r v e ra n t
w o o rd e li jk h e d e n  o m  de  h o e k  k o m e n  
k ijk e n , fu n c t ie s  op  w eg  n a a r  de to p , is 
h e t fu n e s t o m  een p e r io d e  u i t  de r u n 
n in g  te  z i jn .  Laa t s taan  een  p e r io d e  in  
d e e lt i jd  te  w e rk e n . D aa rm ee  w o rd e n  
v ro u w e n  o n e v e n re d ig  o p  a c h te rs ta n d  
geze t. Vaste q u o ta  v o o r  p o s itie s  aan 
de to p  k u n n e n  h ie r  een o p lo s s in g  
b ie d e n .

O ld -boys-n etw erk
D i t  p ro b le e m  w o rd t  n o g  eens v e r
s te rk t d o o r  de ons-ken t-ons  c u ltu u r ,  
h e t o ld -b o y s -n e tw o rk  aan  de to p . A f
w e z ig h e id  u i t  h e t n e tw e rk  -  hoe  t i jd e 
l i j k  o o k  -  z e t v ro u w e n  in  een n a d e lig e  
p o s it ie  te n  o p z ic h te  v a n  m a n n e n  d ie

s tru c tu re e l a an  h u n  c a rr iè re  k u n n e n  
b o u w e n . Z e lfs  a ls v ro u w e n  h e le m a a l 
geen k in d e rw e n s  h e b b e n , w o rd t  e r 
in  een  b e p a a ld e  levensfase  m e t en ige  
a rg w a a n  n a a r  h e n  gekeken . H e t zou  
im m e rs  z o m a a r k u n n e n  d a t een 
w e rk g e v e r h e t e n ig e  t i jd  z o n d e r z i jn  
^ ro u w e li jk e  w e rk n e m e r  m o e t s te lle n .

D e e ltijd w e rk
Een e x tra  re c h tv a a rd ig in g  v o o r  ove r
h e id s in g r i jp e n  v o rm t  h e t fe i t  d a t de 
keuze  v o o r  d e e lt i jd w e rk  -  h o e  t i jd e 
l i j k  o o k  -  v e e la l een keuze  te g e n  een 
c a rr iè re  is . V ro u w e n  d ie  in  d e e lt i jd  
w e rk e n  z u lle n  n ie t  s n e l w o rd e n  aan
gew ezen v o o r  een to p fu n c t ie ,  hoe 
goed  z ij o o k  fu n c t io n e re n . D aa rm e e  
h e b b e n  v ro u w e n  geen e e r li jk e  kans 
o p  een c a rr iè re . Z ij m o e te n  im m e rs  
een  h e le b o e l o p o ffe re n , d a a r w a a r 
een  v o lt i jd s b a a n  v o o r  m a n n e n  h e e l 
g e b ru ik e l i jk  is.

H e t a rg u m e n t d a t e r  o o k  op  an d e re  
g ro n d e n  o n d e rs c h e id  w o rd t  g e m a a k t 
b i j  b e n o e m in g e n , s n i jd t  h ie r  geen 
h o u t.  D ie  v o rm e n  v a n  o n d e rsc h e id  
h e b b e n  o n v e rk o r t  te  m a k e n  m e t de 
g e s c h ik th e id  v a n  k a n d id a te n , te r w i j l  
o n d e rs c h e id  o p  bas is  v a n  g e s la ch t 
n ie ts  te  m a k e n  h e e ft  m e t de k w a li te i
te n  va n  k a n d id a te n . D i t  te r w i j l  ju is t  
in d iv id u e le  k w a li te i te n  c e n tra a l m o e 
te n  s taan , zoa ls  o o k  te g e n s ta n d e rs  
v a n  q u o ta  w e l be w e re n . O ve rh e id s 
in g r i jp e n  k a n  aan  deze o n e e r li jk e  
c o n c u r re n t ie ,  in g egeven  d o o r  de na 
tu u r ,  een e in d e  m a k e n .

Som s is p o s itie v e  d is c r im in a t ie  n o d ig  
o m  m e e r g e lijk e  k a n se n  v o o r  a lle  in d i 
v id u e n  te  b e w e rk s te llig e n . D a t h e e ft 
n ie ts  m e t o v e rd re ve n  g e lijk h e id s d e n -  
k e n  te  m a k e n , m a a r  a lles  m e t e e r lijk e  
k a n se n  o p  de a rb e id s m a rk t.

TEGEN

IRREËEL -  D e d iscuss ie  ro n d o m  v ro u 
w e n q u o ta  w o rd t  a l la n g e  t i jd  gevoerd . 
T e r w i j l  de ve le  r ig id e  p o g in g e n  d ie  
gedaan  w o rd e n  o m  m e e r d iv e rs ite it  
op  de  w e rk v lo e r  te  b e w e rk s te llig e n  
steeds w e e r ir re ë e l b l i jk e n  en  aan h u n  
d o e l v o o rb ij gaan . U ite ra a rd  is  h e t van  
b e la n g  d a t ie d e re e n  een e e r li jk e  kans 
k r i jg t  o p  de a rb e id s m a rk t, m a a r  hoe 
e e r l i jk  is h e t o m  a a n g e n o m e n  te  w o r 
d e n  o m d a t je  v ro u w  b e n t?

O m h aalbaarheld
E nke le  v o o rb e e ld e n  i l lu s t re re n  de 
o n h a a lb a a rh e id  v a n  deze s te ll in g ; ik  
h eb  n o g  n o o it  ie m a n d  h o re n  k la g e n  
ove r h e t fe i t  d a t de p ro te s ta n ts e  k e rk  
a lle e n  p ro te s ta n ts e  voo rg a n g e rs  be

n o e m t; o f  ove r h e t f e i t  d a t de k a th o 
lie k e  k e rk  a lle e n  k a th o lie k e  p rie s te rs  
b e n o e m t; o f  o ve r h e t fe i t  d a t de  PvdA  
m ij a ls v e rk la a rd  lib e ra a l n ie t  eens 
in  o v e rw e g in g  z a l w i l le n  n e m e n  v o o r 
een v a c a tu re . G e lijk h e id s d e n k e rs  w i l 
le n  in  de s t r i jd  te g e n  d is c r im in a t ie  
op  de a rb e id s m a rk t ze lfs  e isen  s te lle n  
aan  de s a m e n s te llin g  v a n  h e t w e rk n e 
m e rs b e s ta n d  va n  een o rg a n is a tie . Een 
b e p a a ld e  v e rh o u d in g  tussen  m a n n e n  
en  v ro u w e n , a llo c h to n e n  en  a u to to c h - 
to n e n , h e te ro ’s e n  h o m o ’s en  le e f t i jd s 
g ro e p e n . V o ld o e t een b e d r i j f  n ie t  d a n  
zo u  een fiks e  b o e te  m o e te n  v o lg e n  in  
de  ogen  va n  g e lijk h e id s d e n k e rs .

Bestaand personeelsbestand
Een w e rk g e v e r za l, a ls g e vo lg  h ie rv a n , 
in  een s o llic ita t ie g e s p re k  dus  v o o ra l

re k e n in g  m o e te n  h o u d e n  m e t h e t be
s taande  p e rso n e e lsbestand . T e rw ij l  
een w e rk g e v e r in  de w e rk e li jk h e id  a l
le e n  o p  de k w a li te i te n  v a n  de s o ll ic i
ta n te n  w i l ,  en  o o k  m o e t, se lec te ren . 
Ie d e re e n  zo u  im m e rs  d e z e lfd e  kans 
m o e te n  k r i jg e n  o m  z i jn  k w a li te ite n  
in  te  z e tte n . B ove n d ie n  z o u d e n  h e le  
le g io e n e n  va n  v ro u w e n , a llo c h to n e n  
en  h o m o ’s z ic h  w e l eens k u n n e n  gaan 
a fv ra g e n  w a a ro m  ze e ig e n l i jk  z i jn  aan
g e n o m e n . De e x c u u s v ro u w  b e h o o r t in  
v r i jw e l a lle  se c to re n  en  n iv e a u ’s to t  de 
v e rle d e n  t i jd ,  m a a r de e x c u u s a llo c h - 
to o n  is  een b e g r ip  en  de e x cu u s h o m o  
za l w a a rs c h i jn l i jk  s n e l vo lg e n . H oe se
r ie u s  w o rd t  je  a ls w e rk n e m e r  e ig e n li jk  
g e n o m e n  als je  s lech ts  aangeste ld  b e n t

o p d a t je  w e rk g e v e r a an  de s ta tis t is c h e  
e isen  v o ld o e t en  d a t in  h e t ja a rv e rs la g  
k a n  v e ra n tw o o rd e n ?

C rite riu m
D a a r w a a r  de v e rh o u d in g e n  tussen  
m a n n e n , v ro u w e n , a llo c h to o n , au 
to c h to o n  en  de d ive rse  le e f t i jd e n  een
v o u d ig  te  c o n tro le re n  z ijn ,  w o rd t  h e t 
a l m o e il i jk e r  b ij h e te ro ’s en  h o m o ’s. In  
p r in c ip e  g a a t h e t  een w e rk g e v e r n ie ts  
aan  w a t de w e rk n e m e r  in  z ’n  v r i je  t i jd  
m e t w ie  a lle m a a l u its p o o k t,  z o la n g  
h e t m a a r n ie t  s tra fb a a r  is . B ov end ien  
z ie  i k  h e t m a lie v e ld  a l v o ls tro m e n  m e t 
p ro te s te re n d e  h o m o ’s, z o d ra  b i j  h e t 
s o llic ita t ie g e s p re k  n a a r  de  seksue le  
g e a a rd h e id  gevraagd  w o rd t .  E ne rz ijd s  
w i l  m e n  n ie t  op  h e t h o m o -z ijn  b e o o r
d e e ld  w o rd e n , a n d e rz ijd s  lo o p t  een

a a n z ie n li jk  d e e l e r  m a a r  a l te  g raag  
m ee te  k o o p  en  zou  h e t een c r i te r iu m  
m o e te n  w o rd e n  o m  a l d a n  n ie t  aange
n o m e n  te  w o rd e n .

O pleiding
Een e e r li jk e  kans  op  de a rb e id s m a rk t 
is  n ie t  m e t s ta t is t ie k e n  te  o n d e rb o u 
w e n . H e t o n d e rs c h e id  b e g in t a l t i jd e n s  
de o p le id in g . T ra d it io n e e l z i jn  e r  ech 
te  m a n n e n s tu d ie s  en  ech te  v ro u w e n 
s tu d ie s , d i t  w e rk t  a ls v a n z e lfs p re k e n d  
d o o r  op  de  a rb e id s m a rk t. De p o p u la tie  
o p  een u n iv e rs ite it  o f  een m b o -in s te l-  
l in g  v o rm t  o o k  n o o it  een exacte  a fsp ie 
g e lin g  v a n  de s a m e n le v in g .

B ov e n d ie n  k ie z e n  v ro u w e n  v a a k  z e lf  
v o o r  een d e e lt i jd b a a n , w a a rd o o r  een 
a a n ta l fu n c t ie s  b u ite n  h u n  b e re ik  v a l
le n . O o k  de keuze  o m  e r een  a a n ta l ja -  
re n  tu s s e n u it  te  gaan  a ls de  k in d e re n  
n o g  k le in  z i jn ,  is  v a n  in v lo e d  o p  de in 
d iv id u e le  ka n se n  o p  de a rb e id s m a rk t. 
Een gezonde  a rb e id s m a rk t is  e rb ij 
gebaa t d a t de k w a li te ite n  v a n  w e rk 
n e m e rs  v o o ro p  s taan  en  n ie t  ande re  
in d iv id u e le  k e n m e rk e n . De g e li jk 
h e id s d e n ke rs  d ie  m e t p o s itie v e  d is c r i
m in a t ie  een e e r li jk e  kans  v o o r  ie d e r
een  d e n k e n  te  b e re ik e n  s laan  de  p la n k  
v o lle d ig  m is . P os itieve  d is c r im in a t ie  
is  n e t zo v e rw e rp e li jk  en  b o v e n d ie n  
o n e e r l i jk  als ne g a tieve  d is c r im in a t ie .  
Een e e r li jk e  k a n s  is  d a n  o o k  géén ge
l i jk e  ka n s , m a a r een  ka n s  w a a rb ij de 
k w a li te i te n  va n  de k a n d id a a t v o o ro p  
s taan .
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In Memoriam

Jaap Frederik Scherpenhuizen
1934 - 2012

M e t leedw ezen  h e e ft de V o lk s p a rt ij v o o r V r ijh e id  en  D e m o c ra tie  k e n n isg e n o m e n  
van  h e t o v e rli jd e n , op  2 sep tem ber, v a n  Jaap S ch e rp e n h u ize n . H ij is 78 ja a r  g ew orden .

H ij was l id  va n  de  P ro v in c ia le  S ta ten  v a n  G ro n in g e n  (1970-1976),
Tw eede K a m e rlid  (1973-1982 en  va n  1986-1989) en S taatssecretaris  
in  h e t K a b in e t Lubbers 1 (1982-1986).

S ch e rp e n h u ize n  ze tte  z ich  a ls s taa tssecre ta ris  in  v o o r h e t l ib e ra lis m e  en 
v o o r de econ o m isch e  o n tw ik k e l in g  va n  h e t n o o rd e n  va n  N e d e rla n d .

De W D  d e n k t m e t vee l w a a rd e r in g  te ru g  aan z ijn  in z e t, e n th o u s ia s m e  en  b e tro k k e n h e id .

O nze gedach ten  gaan  u i t  n a a r z i jn  e c h tg e n o te , naaste fa m il ie  en v r ie n d e n .

4b r J

http://www.teldersstichting.nl
mailto:liber@wd.nl
mailto:liber@wd.nl
mailto:ledenadministratie@wd.nl
http://www.wd.nl


LIBER 06 » 2012

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2012
v e r v o l g  v a n  p a g i n a  1

U it  h e t ve rs lag  van  v e rk e n n e r H e n k  K am p 
b l i jk t  d a t een s a m e n w e rk in g  tussen  W D  
en PvdA  h e t m eeste p e rs p e c tie f b ie d t. Na 
h e t u itb re n g e n  v a n  z ijn  eerste ve rs lag  
le id t  K am p de in fo rm a t ie  m e t W o u te r  
Bos v a n  de PvdA. R u tte  en  S am son m a k e n  
in  de o n d e rh a n d e lin g e n  b e id e n  g e b ru ik

va n  een secondan t, en  w e l S te f B lo k  en 
Jeroen D ijsse lb lo e m .

Positieve grondhouding
T ijd e n s  de p re s e n ta tie  va n  h e t D eelak
k o o rd  op  1 s e p tem be r b e n a d ru k t R u tte  
d a t e r  een ‘p o s itie v e  g ro n d h o u d in g ’ be

s taa t b ij be id e  p a r t i je n  te n  a a n z ie n  van  
de m o g e lijk e  s a m e n w e rk in g , m a a r te m 
p e r t h i j  w e l de v e rw a c h tin g e n . Volgens 
h e m  is h e t n a m e li jk  o n re a lis t is c h  o m  te 
v e rw a c h te n  d a t h e t d e fin it ie v e  c o a lit ie 
a k k o o rd  zo k o r t  na  d i t  D e e la kk o o rd  za l 
w o rd e n  b e re ik t .

Nederland k leu rt blauw

Ivo  O p s te lte n  k o n d ig d e  een p a a r ja a r  ge le
d en  a l aan d a t W D ’ers N e d e rla n d  ‘b la u w  
gaan ve rve n ’ . M e t de v e rk ie z in g s k a a rt in  
de h a n d  is h e t d u id e l i jk  d a t h e t l ib e ra le  
W D -b la u w  in m id d e ls  ove rhee rs t in  de 
m eeste gem e e n te n  va n  N e d e rla n d . B ij de 
p ro v in c ia le  v e rk ie z in g e n  in  2011 was de

W D  a l de  g ro o ts te , m a a r op  12 sep tem be r 
w e rd  d i t  n o g  eens d u n n e tje s  overgedaan; 
de W D  is  in  b ijn a  a lle  p ro v in c ie s  de g ro o t
ste p o lit ie k e  p a r t i j .  In  L im b u rg  is de W D  
ze lfs  v o o r h e t eerst de g ro o ts te . U itz o n d e 
r in g e n  z ijn  F rie s la n d , G ro n in g e n  en  D re n 
th e ; d a a r is  de W D  de tw eede  p a r t i j .

in deze staafdiagram is het eerste aantal zetels de door de partijen behaalde resultaten van 2010. 
De tweede staaf is die van de Tweede Kamerverkiezingen In 2012.

T w e e d e  K a m e rv e rk ie z in g e n
2012
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De nieuwe VVD-leden in de Tweede Kamer
D o o r de h is to r is c h e  v e rk ie z in g s o v e rw in n in g  b e s ta a t de T w eede K a m e rfra c t ie  v a n  de  W D  u i t  41 p e rso n e n . 12 z i jn  n ie u w  en  h e b b e n  o p  20 se p te m b e r v o o r  h u n  in s ta l le r in g  a ls K a m e r lid  v o o r
de eerste  k e e r de  eed o f  b e lo fte  a fge legd . G aat de W D  h e t la n d  o p n ie u w  le id e n , d a n  s c h u if t  een a a n ta l w a a rs c h i jn l i jk  d o o r  n a a r h e t n ie u w e  k a b in e t en  z i jn  e r  dus  a n d e re  n ie u w e  K a m e rle d e n  te  v e rw a c h te n .

Mark verhellen Barbara visser

Foort van oosten

Pleter Dulsenberg

M atthljs Huizing

P leter Litjens

Mlchiel van veen

Bas van 't  w out

Arno Rutte

Remco Dijkstra

Anoushka schut' 
welkztjn

ockje Tel legen
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SENIORENCONGRES:

Europa, medische zorg en arbeidsparticipatie

BEDREIGING -  N e t als de voo rgaande  
k e re n  s to n d e n  a c tu e le  o n d e rw e rp e n  cen
tra a l t i jd e n s  h e t S en io rencong res  d a t op 
7 sep tem be r in  D e ven te r w e rd  gehouden . 
Jan M u ld e r, l id  va n  h e t E uropees Parle
m e n t, v e rte ld e  de a anw ez igen  k o r t  over 
de gesch ieden is  van  de Europese U n ie  en 
zoom de  m e t n a m e  in  op  de r o l  v a n  h e t 
p a r le m e n t en  de vrees d ie  e r bes taa t, d a t 
E u ro p a  een g ro te  g reep  zou  k u n n e n  doen  
in  de goedgevu lde  N ede rlandse  pe n s i
o e n p o t. M u ld e r  z e lf  is  n ie t  bevreesd d a t 
h e t goede N ederlandse  p e n s io enste lse l in  
gevaar k o m t. “ D a t is b a n g m a k e rij, w a n t 
de d e fin it ie v e  v o o rs te lle n  z i jn  n o g  steeds 
n ie t  gedaan. K om en  d ie  e r w e l, d a n  be
t r e f t  h e t s lech ts  een v o o rs te l d a t goedge

k e u rd  m o e t w o rd e n  d o o r  zow e l h e t E u ro 
pees P a r le m e n t a ls de Raad va n  M in is te rs . 
A lle e n  a l v o o r h e t E uropees P a r le m e n t 
(m o m e n te e l bestaande u i t  752 leden) 
zou  h ie rv o o r  een tw eede rde  m e e rd e rh e id

T re n d w a tc h e r A d j ie d j Bakas w i l  ons m e t 
z i jn  n ie u w s te  b o e k  la te n  z ie n  d a t een 
tw eede G ouden  E euw  w e l d e g e lijk  m o g e  
l i j k  is, m its  w e b e re id  z i jn  h e ilig e  hu is jes  
a f  te  b re ke n  en  de b u rg e r  w e e r c e n tra a l 
s te lle n . H e t o v e rh e id sa p p a ra a t is  vee l te  
g ro o t g e w o rd e n  en  m o e t w o rd e n  te rugge 
d ro n g e n . O f, zoa ls Bakas z e lf  v e rw o o rd t, 
m o e te n  w e  va n  een ‘b ig  g o v e rn m e n t’ 
n a a r een ‘b ig  s o c ie ty ’ gaan.

Zo op  h e t eerste g e z ic h t een he le  lib e ra le  
boodschap . Toch  b l i j f t  de le ze r aan h e t 
e in d e  v a n  De s taa t v a n  m o rg e n  a ch te r 
m e t een h e le b o e l vragen . Bakas, d ie  over 
een v lo tte  p en  b e s c h ik t, h e e ft de n e ig in g  
o m  m e t z e ve n -m ijls -laa rzen  d o o r  de ge
sch ieden is  te s ta p p e n  en  d a n  o o k  n og  
a lle r le i sn e lle  -  en  p o p u la ir  k lin k e n d e  -  
ve rb a n d e n  te  leggen  m e t h e t heden . Zo 
la a t Bakas z ic h  b i j  de c o n s ta te r in g  d a t 
de G rie ken  de d e m o c ra tie  h e bben  u itg e 
v o n d e n , v e rle id e n  t o t  de u its p ra a k  d a t we

n o d ig  z ijn . En d a t k a n  a lle e n  als e r een 
b rede  s te u n  v o o r zou  bestaan. D aarnaas t 
h e e ft de Raad va n  M in is te rs  een r o l h ie r 
in ,  en  d a a r h e e ft ie d e r E U -land , dus  o o k  
N e d e rla n d , een even b e la n g r ijk e  s tem .“

M u ld e r  o n d e rs tre e p t in  z i jn  speech m e e r
m a le n  de b e la n g r ijk e  ro l va n  de EU, z ie t 
de EU o o k  als “ een u its te k e n d  systeem ” , 
m a a r v in d t  h e t w e l ja m m e r  d a t h aas t n ie 
m a n d  d a a d w e rk e lijk  h ie r in  is  ge ïn te res 
seerd. B lij is h ij w e l d a t E u ropa  in m id d e ls  
n ie t  m e e r a lle e n  w o rd t  o v e rge la ten  aan 
de E u jo -id e a lis te n . K r it is c h e  vragen  over 
h e t fu n c t io n e re n  v a n  de EU k u n n e n  d an  
o o k  n o o it  kw aad . T ijd e n s  de la te re  w o rk 
shop ove r E u ro p a  w o rd t  gesp roken  over

de v e rh o u d in g  E uropa  en  N e d e rla n d  en  
d a n  v o o ra l de s te m m e n v e rh o u d in g  in  h e t 
E uropees P a rlë m e n t. O o k  de to e tre d in g  
va n  de laa ts te  15 l id s ta te n  m e t de gevo l
gen e rvan , k o m t h ie rb ij aan de o rde .

in m id d e ls  w e te n  d a t de G rie k en  o o k  op  
ande re  f ro n te n  v o o rlo p e rs  z i jn ,  zoals h e t 
n ie t  v o lg e n  van  de Europese b e g ro tin g s 
regels. O m  h e t even p o p u la ir  te  zeggen: 
z u lle n  de I ta lia n e n  z ic h  to c h  te k o r t  ge
daan  voe len  d o o r  deze u its p ra a k .

In te re ssa n t, m a a r te g e lijk  o o k  te le u rs te l
le n d  w o rd t  h e t als Bakas m e t o p lo ss in g e n  
k o m t v o o r de to e k o m s t v a n  h e t o pen b a a r 
b e s tu u r. Naast boe ie n d e  c o n s ta te r in g e n  
s c h ie t h e t b o e k  o p n ie u w  in  b ru ik b a a r 
h e id  te  k o r t .  T e re ch t m e rk t  de a u te u r  op  
d a t w e  in  N e d e rla n d  te  m a k e n  h ebben  
m e t een (te) g e fra g m e n te e rd  p a r t ije n -  
la n d sch a p . De h e rs c h ik k in g  v a n  Bakas in  
v ie r  to t  v i j f  g ro te  p a r t i je n  (P a rtij v o o r  V ro 
l i j k  O n d e rn e m e n  o f  de P a rt ij v o o r W e rk 
nem ers  en  N ie t-W e rke n d e n ) h e e ft veel 
w eg van  lu s t ig  e ro p  los  fi lo s o fe re n  aan de 
to o g  o n d e r h e t g e n o t v a n  een g e e s tv e rru i
m e n d  d ra n k je .

Ethische keuzen
H e leen  D u p u is , l id  Eerste K a m e r en  e th i
cus, gaa t in  op  de N ederlandse  gezond
h e id s zo rg  en  h e t N ede rlands  b e le id  te n  
a a n z ie n  v a n  e th isc h e  keuzen . D a t m o 
m e n te e l o o k  in  de m ed ische  z o rg  b e z u i
n ig in g e n  n o d ig  z ijn ,  z ie t ze n ie t  als een 
b e d re ig in g  v o o r h e t h u id ig e  b e le id , s te r
k e r  n o g : z ij z ie t deze als een goede zaak. 
H e t b e la n g  v a n  de p a t ië n t s ta a t in  h e t 
b e le id  a l t i jd  ce n tra a l. D a t is n ie t  to t  h e t 
laa ts te  le v e n s m o m e n t m e d is c h  b lijv e n  in 
g r ijp e n  o m  h e t leven  co u te  que  co u te  te 
b li jv e n  v e rle n g e n , m a a r is v o o ra l g e r ic h t 
op  d ie n s  w e lz i jn  zo d a t ie m a n d  u ite in d e 
l i j k  op  fa ts o e n lijk e  w ijz e  k a n  o v e rli jd e n . 
“ H e t w e lz i jn  va n  de p a t ië n t s ta a t in  Ne

d e r la n d  v o o ro p  en  v a n u it  d a t p e rs p e c tie f 
w o rd t  gekeken  o f  ie ts  in  h e t b e la n g  van  
h e m  o f  h a a r is " , a ldus  D u p u is . De p a t ië n t 
m a g  in  N e d e rla n d  m ed ische  zo rg , op  e n i
ge u itz o n d e r li jk e  s itu a tie s  na , w e ige ren . 
M a a r h i j  m a g  va n  z ijn  k a n t o o k  n ie t  a lle  
z o rg  c la im e n . D aa r bestaan n u  eenm aa l 
v o o rw a a rd e n  voor, zoals de d o o r  z ie k te 
kos ten  voorgeschreven  v e rr ic h t in g e n  en 
de s le u te lro l v a n  de N ederlandse  a rts  d ie  
de in d ic a t ie  b e p a a lt en d ie  e r n ie t  op  u i t  
is z in lo z e  m ed ische  h a n d e lin g e n  u i t  te  la 
te n  voe ren . D u p u is  m a a k t z ic h  boos over 
de v raag  d ie  va a k  d o o r lin k s e  p a r t ije n  
w o rd t  geste ld  over s o lid a r i te it  in  de zorg. 
D aa r w i l  z ij g raag  k o r t  ove r z i jn :  “ D ie  is 
b u ite n g e w o o n  g ro o t in  ons la n d . Geen 
la n d  gaa t h ie r in  zover als N e d e rla n d . Jan 
M o d a a l v e rd ie n t h ie r  3000 e u ro  b ru to  
p e r m a a n d . Een k w a r t  v a n  z ijn  in k o m e n  
w o rd t  n u  a l u itgegeven  aan zo rg , en  d a t 
w o rd t  h o p e li jk  n ie t  m eer.”

T ijd e n s  de m id d a g w o rk s h o p  w o rd t  in  
a a n w e z ig h e id  van  Tw eede K a m e rlid  Ta
m a ra  V e n ro o ij ingegaan  op  de gevo lgen 
v a n  de o v e rh e v e lin g  v a n  ta k e n  va n  de 
R ijk so v e rh e id  n a a r de g e m e e n te n  als h e t 
gaa t o m  de W e t M a a tsc h a p p e lijk e  O n d e r
s te u n in g  (W M O). A ls a a n d a c h ts p u n t vo o r 
de Tweede K am er w o rd t  m eegegeven de

H oew e l b ij v la g e n  zeer v e rm a k e lijk , 
w ee t Bakas op  geen enke le  w ijz e  te  over
tu ig e n  d a t d ie  tw eede G ouden  E euw  e ch t 
b in n e n  h a n d b e re ik  is. A an  h e t e in d e  van  
h e t boek, als de s taa t va n  m o rg e n  in  een 
d ro o m  va n  M iss P iggy w o rd t  geschetst, is 
h e t e c h te r o o k  m a a r zeer de  vraag  o f  d a t 
o o it  z i jn  b e d o e lin g  is geweest.
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gevo lgen  v o o r  o u d e re n  goed  te  d o o rd e n 
ke n  v o o r w a t b e tre f t  h e t in v o e re n  va n  de 
s c h e id in g  tussen  w o n e n  en  zorg .

Op slot
E r ik  Z iengs is Tw eede K a m e rlid  en  b in 
n e n  de W D -fra c t ie  o n d e r m e e r b e las t 
m e t h e t m id d e n - en  k le in b e d r i j f  (m kb ) 
en  de p o s itie  va n  ZZP’ers. Volgens Z iengs 
z ijn  e r  n u  a l m e e r d a n  800.000 ZZP’ers in  
N e d e rla n d , m a a r bes taa t - o p v a lle n d  ge
noeg  - n o g  steeds geen o ff ic ië le  d e f in it ie  
v a n  deze m ensen. Z iengs g aa t in  o p  zow e l 
h u n  p o s itie  als de a rb e id s p a r tic ip a t ie  van  
o u d e re n . D i t  o m d a t steeds m e e r 50+-ers 
ZZP’p e r w o rd e n  o m d a t de a rb e id s m a rk t 
v o o r ou d e re  w e rk n e m e rs  m o m e n te e l op  
s lo t z it .  De te  ve rh o g e n  p e n s io e n le e ft ijd  
z e t h e t o n d e rw e rp  v a n  a rb e id s p a r tic ip a 
t ie  n a tu u r l i jk  n o g  h o g e r op  de p o lit ie k e  
agenda. De m o g e lijk e  k o m s t v a n  een 
soc ia le  leens te lse l (da t n ie t  is  g e bonden  
aan een m a x im u m le e ft i jd ) ,  n o o d z a k e lijk  
v o o r e x tra  o p le id in g e n  o f  co m p le te  o m 
s c h o lin g e n , k a n  een m o g e lijk e  o p lo s s in g  
b ie d e n  v o o r d i t  p ro b le e m . In  de w o rk 
shop  ove r d i t  o n d e rw e rp  w e rd e n  e c h te r 
ta l v a n  ideeën  aangedragen. Zo zo u d e n  
o p g ebouw de  re ch te n , ‘oude  lu lle n d a g e n ’ 
m o e te n  w o rd e n  h e rz ie n . En z o u d e n  o u 
d e re n  b e re id  m o e te n  z ijn  tegen  een la 
gere s a la r ië r in g  te  w e rk e n . In  ie d e r geva l 
w o rd t  de v e rk o r t in g  v a n  de W W -le e ft i jd  
als p o s it ie f  gez ien . O o k  ges teund  w o rd t  
h e t idee  va n  een fle x ib e le  W W -u itk e r in g  
v o o r  s ta rte n d e  o n d e rn e m e rs  en  ZZP’ers. 
H e t fu n c t io n e re n  va n  h e t U W V  (U it
v o e r in g s in s t itu u t W erkn e m e rsve rze ke 
r in g e n , red.) in  de a rb e id s b e m id d e lin g  
w o rd t  d o o r  de aanw ez igen  d ie  k e n n is  
v a n  zaken  hebben , als o n d e rm a a ts  g e  
z ie n . V an een o v e rh e id s ro l in  deze w o rd t  
d a n  o o k  w e in ig  v e rw a c h t, anders  d a n  d a t 
de fiscus m e t een goede d e f in it ie  v a n  een 
ZZP’e r  e n /o f o n d e rn e m e r m o e t ko m e n . 
Een zeer b ru ik b a re  vers ie  is  overigens te 
v in d e n  b ij de o rg a n is a tie  v a n  h e t Senio
rencong res .
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sturen naar liber@vvd.nl

Fleur de Beaufort, Telderssstichting
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verkrijgbaar, 400 bagina's in full color en rük geïl

lustreerd, €  24,95 euro inclusief portokosten.

Benk Korthals, 
P a rtijv o o rz itte r

TROTS
O p 12 sep te m b e r gaven r u im  2,4 

m il jo e n  N ed e rla n d e rs  de W D  h e t 

v e rtro u w e n  o m  de p ro b le m e n  in  

ons la n d  aan  te  pakke n . H e t ve r

tro u w e n  va n  a l deze m ensen  re

su lte e rd e  in  een h is to r is c h e  v e rk ie 

z in g s u its la g  v a n  41 zete ls v o o r onze 

lib e ra le  p a r t i j .  Een keuze v o o r  de 

W D .  Een keuze  v o o r  N e de rland .

In  de v o rig e  e d it ie  va n  L ib e r deed ik  

een op ro e p  aan u : v e rte l u w  e igen  

v e rh a a l en  h e lp  de W D  daarm ee  

aan  de o v e rw in n in g . Z o d a t w e de 

p ro b le m e n  in  ons la n d  k u n n e n  

aan p a kke n  in  p la a ts  va n  ze d o o r  te 

sch u ive n . D aar h e e ft u  m assaal ge

h o o r  aan gegeven.

D o o r de in z e t v a n  u  en  d u iz e n d e n  

v r i jw i l l ig e rs  in  h e t h e le  la n d  is h e t 

de W D  w e e r g e lu k t  o m  een p ro 

fess ione le , succesvo lle  cam pagne 

n e e r te  z e tte n . Sam en hebben  w e 

de schouders  e ro n d e r  geze t o m  

onze  k ieze rs  v a n  een stem  op  ons 

te o v e rtu ig e n . O ve ra l w a a r  w e k w a 

m e n , s to n d e n  v r i jw i l l ig e rs  k la a r  

o m  sam en m e t ons de s tra a t op  te 

gaan. E r w e rd e n  m assaal v e rk ie 

z ingsposte rs  g e p la k t, m agnee tjes  

en  v e rk ie z in g s k ra n te n  u itg e d e e ld  

en  d e b a tte n  en  b ije e n k o m s te n  geo r

gan isee rd . D a t is a lle m a a l m o g e lijk  

g e m a a k t d o o r  de o n v e rm o e ib a re  

in z e t va n  a lle  lo k a le  v r i jw il l ig e rs .  

D aa r is h e t H o o fd b e s tu u r h e n  zeer 

e rk e n te li jk  voo r. Z o n d e r u  was d i t  

h is to r is c h e  re s u lta a t n ie t  m o g e lijk  

geweest.

B ij h e t te r  perse gaan van  deze L ib e r 

is  de W D  n o g  v o lo p  in  g esprek  m e t 

de an d e re  g ro te  w in n a a r, de PvdA. 

I k  h o o p , in  h e t b e la n g  va n  N eder

la n d , o p  een sn e lle  v o rm in g  v a n  

een n ie u w  k a b in e t. Z o d a t ons la n d  

in  t i jd  v a n  c ris is  goed b e s tu u rd  k a n  

w o rd e n . M aa r u  w e e t h e t m e t een 

b ro e d e n d e  k ip ; d ie  m o e t je  n ie t  sto

re n . O nze p o l i t ie k  v e rte g e n w o o rd i

gers h ebben  h e t vo ls te  v e rtro u w e n  

v a n  de p a r t i j  o m  de o n d e rh a n d e - 

l in g e n  te  vo e re n  en  m e t een goed 

re g e e ra k ko o rd  te k o m e n . Ik  re ke n  

o o k  op  u w  s teun .

Is] voorzitter@vvd.nl

"Dat is bangm akerij; de defin itieve  voorstellen  
zijn nog steeds n ie t gedaan..."

Erik Ziengs voert het woord bij het Seniorencongres.

LEESTIP:

'De staat van morgen'

A d j ie d j B akas, D e s ta a t v a n  m o rg e n .
H oe de o n d e rn e m e rs d e m o c ra tie  G o u d e n  E eu w  I I  m o g e li jk  m a a k t.

Zo is o o k  de c o n s ta te r in g  
d a t h e t p a r le m e n t een veel 
b e te r geëqu ipeerde  b e le id s 
s ta f zou  m o e te n  h ebben  een 
zeer te re c h te , d o ch  de in  een 
m o e ite  eveneens geopperde  
o p h e ff in g  v a n  ons h u id ig e  
tw e e ka m e rs te lse l w o rd t  op  
geen enke le  m a n ie r  b e a rg u 
m e n te e rd . M e t enke le  p en 
n e n s tre ke n  w o rd t  B e lg ië  van  
de k a a rt geveegd, evenals de 
m o n a rc h ie . O p n ie u w  fa n ta 
seert Bakas e ro p  los  en  s te lt 
d a t K o n in g  Jan M a rij n issen  
gekozen w o rd t  to t  K o n in g  
Jan  I, w a n n e e r h e t de b e u r t 
aan W ild e rs  is, d ie  zo m ild  
za l w o rd e n  d a t h i j  u ite in d e 
l i j k  K o n in g  M ild e rs  genoem d 
za l w o rd e n .

<ü’ .  V W /  ivi/i

MORGEN
Hoe de O n d e rn e m e rs d e m o c ra tie  G ouden Eeuw  li m o g e lijk  m a a k t

Adjiedj Bakas
WUUIO DOOD MMMOCMUST

Jan Marijnissen
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DE LAT LIGT HOGER:

VVD zoekt 2000 nieuwe raadsleden
GEMEENTEN -  De Tw eede K am e rv e rk ie 
z in g e n  lig g e n  n o g  m a a r n e t a c h te r ons, 
m a a r in  h e t k a d e r v a n  de p e rm a n e n te  
cam pagne  w o rd t  a lw e e r n a a r de vo lgende  
v e rk ie z in g e n  gekeken: de gem eenteraad- 
v e rk ie z in g e n  in  2014. O n d e r h e t m o tto  
va n  ‘De La t L ig t H o g e r’ gaa t de W D  de 
ko m e n d e  tw ee  ja a r  w e rk e n  aan een n o g  
be te re  s c o u tin g , w e rv in g , se lectie  en  be
g e le id in g  va n  k a n d id a a t-b e s tu u rd e rs  en

v e ilig e r  b u u r te n  en  b lije re  in w o n e rs . H e t 
m o o ie  aan de lo k a le  p o l i t ie k  is d a t je  sne l 
re s u lta te n  k u n t  bo e ke n .”

O ver w a a ro m  h i j  h e t g e z ic h t is  ge w o rd e n  
va n  h e t p ro je c t, is h i j  d u id e li jk :  “ I k  v in d  
de lo k a le  p o l i t ie k  e n o rm  le u k  en  b e la n g 
r i jk .  M ijn  e n th o u s ia s m e  b re n g  ik  g raag  
op  a n d e re n  over. T e g e lijk e r t i jd  v in d  ik  
h e t o n tz e tte n d  b e la n g r i jk  d a t onze lo k a le

w ijz e  z ij de beste m ensen  v o o r de beste 
p la a tse n  k u n n e n  w e rven . Succesvolle 
p ra k t ijk v o o rb e e ld e n  w o rd e n  gedeeld . E r 
w o rd t  geoe fend  hoe ta le n t te  n o d ig e n  en 
op  w e lke  w ijz e  s le ch tn ie u w s  gesprekken  
gevoerd  k u n n e n  w o rd e n .

C ollegetour
W e rd  De W in n e n d e  L ijs t a l e e rde r b in n e n  
de W D  georgan isee rd , v o lle d ig  n ie u w  is

“Het m ooie aan de lokale politiek is d a t je  
iets kunt doen aan de problem en..."

-p o lit ic i.  H e t p ro g ra m m a  is o n tw ik k e ld  
d o o r  de Haya va n  S o m e re n s tic h tin g , h e t 
o p le id in g s in s t itu u t  v a n  de W D .

Groeien
“ H e t gaa t o n tz e tte n d  goed m e t de W D . 
W e g ro e ie n . En als w e d ie  l i j n  d o o r tre k 
k e n  h e b b e n  w e  s traks  b i j  de gem een
te ra a d s ve rk ie z in g e n  in  2014 to c h  e c h t 
m in s te n s  tw e e d u iz e n d  lo k a le  p o l i t ic i  en 
b e s tu u rd e rs  n o d ig  h e e ft” , zo le g t San- 
d e r  D e kke r u it .  H ij is w e th o u d e r  va n  F i
n a n c ië n  en S tadsbeheer in  D en  H aag en  
d a a rn a as t h e t g e z ic h t v a n  h e t p ro je c t De 
La t L ig t H oger. “ W e z ijn  h e t o o k  aan onze 
s ta n d  v e rp lic h t n u  w e  la n d e li jk  m e t 41 ze
te ls  de g ro o ts te  p a r t i j  v a n  N e d e rla n d  z ijn  
gew o rd e n . W e kozen  de n a a m  De La t L ig t 
H o g e r o m d a t deze h e t bes t onze  a m b it ie  
u its t ra a lt ."

D e kk e r w e e t n o g  goed w a a ro m  h i j  de lo 
k a le  p o l i t ie k  in  w ild e : “ O m d a t ik  zag d a t 
in  h e t c e n tru m  v a n  D en  Haag, w a a r  ik  
to e n  w o o n d e , de b u u r t  begon  te  v e rlo e 
d e ren . L iep je  de s tra a t u it ,  d a n  was h e t 
een ro tz o o i en  t r o f  je  in  p o r t ie k e n  d ru g s 
dea le rs  aan. G e lu k k ig  is  vee l in m id d e ls  
v e rb e te rd . H e t m o o ie  aan  de lo k a le  p o l i
t ie k  is  d a t je  ie ts  k u n t  d oen  aan de p ro b le 
m e n  w a a r m ensen  d a g e lijk s  m ee w o rd e n  
g e c o n fro n te e rd . Sam en m e t de b u rg e 
m ees te r b en  ik  n u  v e ra n tw o o rd e lijk  v o o r 
de v e ilig h e id  en  le e fb a a rh e id  op  s traa t. 
H ij d o e t de p o lit ie ,  ik  de  s tadsw ach ten . 
E n  n u  d a t goed lo o p t, z ie  je  h e t e ffe c t:

vo lksve rte g e n w o o rd ig e rs  zo goed m oge
l i j k  w o rd e n  to ege rus t. Z ij z i jn  in  a l d ie  ge
m e e n te n  im m e rs  h e t g e z ic h t v a n  de W D . 
In  m i jn  a fd e lin g , D en  Haag, h e b b e n  w e  in  
h e t ve rle d e n  h a rd  g e w e rk t aan h e t scou
te n  en  o p le id e n  va n  goede raadsleden . 
H ie rd o o r  h ebben  w e n ie t  a lle e n  m ensen  
k u n n e n  v in d e n  va n  de ju is te  k w a li te it ,  
m a a r o o k  d ie  n o g  eens goed in  h e t te a m  
passen.”

w ake-up  call
H e t p ro je c t De La t L ig t H oge r bestaa t 
u i t  d r ie  d e le n : ‘De W in n e n d e  L ijs t ’ , ‘C o l
le g e to u r ’ en  ‘S tem  op  M ij ! ’ “ Z ie  h e t als 
een d r ie s la g ,”  zeg t D e kk e r h ie ro ve r. “ We 
w e rk e n  zo gestaag n a a r de v e rk ie z in g e n  
in  2014. D ie  l i jk e n  n o g  ve r w eg, m a a r ko 
m e n  e r s n e lle r  aan  d a n  je  d e n k t. H e t eer
ste dee l is d a a ro m  o o k  een s o o rt ‘w ake-up  
c a ll’ . Je k a n  e r n ie t  v ro e g  genoeg m ee 
b e g in n e n . U ite in d e l i jk  m o e te n  s traks  
2000 n ie u w e  p o te n t ië le  raads leden  k la a r  
s taan. Loka le  a fd e lin g e n  m o g e n  n u  dus a l 
h ie ro v e r n a d e n ke n .”

De W innende LUst
O m  een goede l i js t  te  k r ijg e n  v o o r m e t de 
beste ta le n te n , z u lle n  op  d r ie  v e rs c h ille n 
de da ta  in  n o v e m b e r en d ecem ber d o o r 
a lle  K am e rce n tra le s  roadshow s w o rd e n  
geo rgan isee rd  v o o r a fd e lin g sb e s tu u rd e rs . 
A a n  de h a n d  v a n  deze w o rk s h o p s  k u n n e n  
d ieg e n e n  d ie  v e ra n tw o o rd e lijk  z i jn  v o o r 
de se lectie  va n  k a n d id a te n  m e t e lk a a r 
een p la n  de cam pagne  m a k e n  op  w e lke

h e t tw eede  o n d e rd ee l: de C o llle g e to u r. 
D it  is een o p  9 m a a r t vo lg e n d  ja a r  te  o rga
n is e re n  b ije e n k o m s t in  th e a te r  O rpheus 
in  A p e ld o o rn  d a t d o o r  D e kk e r z e lf  za l 
w o rd e n  g e le id . De d a tu m  is  n ie t  toeva l
l ig  gekozen, w a n t z ij v a lt  e xa c t één ja a r  
v o o r de gem een te ra a d sve rk ie z in g en . “ De 
b e d o e lin g  is  d a t a lle  W D -a fd e lin g e n  h u n  
v i j f  beste n ie u w e  p o te n t ië le  raadsleden  
a fv a a rd ig e n  v o o r d e e lnam e  aan de C o lle 
g e to u r ”  ze g t de Haagse w e th o u d e r. "H ie r 
b ij m o e te n  de dee lnem ers  dus m o tiv e re n  
w a a ro m  z ij op  de g e m e e n te lijk e  W D - l i js t  
w i l le n  s taan .”

Lokale vraagstukken
De b e d o e lin g  is  d a t de C o lle g e to u r een 
‘to p p ro g ra m m a ’ w o rd t  m e t z o ’n  1500 to t  
2000 (ka n d id a a t-) raadsleden , m a a r o o k  
m e t de a a n w e z ig h e id  v a n  a lle  g ro te  na
m e n  va n  de W D , zoals M a rk  R u tte , S te f 
B lo k , N ee lie  Kroes en  H a lbe  Z ijls tra . Dek
k e r: “ K a n d id a te n  k r i jg e n  d ie  d ag  h e t beste 
va n  h e t beste voo rgescho te ld . L a n d e lijk e  
toppe rs  k o m e n  v e rte lle n  over h u n  erva
r in g e n  m e t de  lo k a le  p o lit ie k . S om m ig e n  
h ebben  d a a r o o k  h u n  ‘ro o ts ’ lig g e n . We 
gaan in  o p  hoe  je  als l ib e ra a l aan k u n t  k i j 
k e n  tegen  v ra a g s tu k k e n  op  h e t v la k  van  
v e ilig h e id , e co n o m ie , b e re ik b a a rh e id  en 
lo k a le  las ten . Soms w o rd t  w e l eens be
w e e rd  d a t g e m e e n te p o lit ie k  e ig e n lijk  
h e le m a a l n ie t  zo p o l i t ie k  is, o m d a t ie d e r
een v in d t  d a t een s toep tege l re c h t m o e t 
lig g e n  en d a t een la n ta a rn p a a l ’s avonds 
m o e t b ra n d e n . M a a r als je  h e t ie ts  b re d e r

Sander Dekker: wethouder in Den Haag en het gezicht van het project 'De Lat Ligt Hoger'

t r e k t ,  k o m e n  e r w e l d e g e lijk  fu n d a m e n 
te le  v ragen  aan de o rde , zoals w a a r w e  als 
l ib e ra le n  v in d e n  d a t de o ve rh e id  ju is t  w e l 
o f  n ie t  een r o l zo u  m o e te n  spe len .”

Stem  op MUI
H e t laa ts te  o n d e rd e e l S tem  op  M ij!  w o rd t 
e in d  2013 (v ie r m a a n d e n  v o o r de ge
m e e n te ra a d sve rk ie z in g e n ) gehouden . 
“ D a n  s taa t n ie t  de  in d iv id u e le  k a n d id a a t 
c e n tra a l, m a a r  de h e le  k a n d id a te n lijs t  
en  h e t ca m p a g n e te a m ” , zo zeg t D ekker. 
“ E r v in d t  d a n  w e e r een ro a d sh o w  p laa ts  
langs  de K am e rce n tra le s , w a a rb ij w e  aan
ko m e n d e  ra ads leden  en  cam pagnem ana- 
gers tra in e n  o m  h e ld e r  te  v e rte lle n  w a a r
o m  k ieze rs  op  de W D  m o e te n  s tem m en . 
B e la n g r ijk  h ie rb ij is d a t a lle  a fd e lin g e n  
le re n  w e lke  ( la n d e lijk e ) th e m a ’s v a n  be
la n g  z ijn  b i j  deze lo k a le  v e rk ie z in g e n  en 
d a t de k a n d id a te n  o o k  le re n  hoe  ze h u n

e igen  cam pagne  h e t best k u n n e n  voeren . 
W e o rg a n ise re n  d i t  o n d e rd e e l v o o r de 
v ie rd e  ke e r en  de e rv a r in g  le e r t  d a t h e t 
een succes is ."

D oorstrom en
M e t De La t L ig t H oge r k o m t vas t en  zeker 
n ie u w  ta le n t  n a a r boven. De m o g e lijk 
h e id  b es taa t d a t d i t  ta le n t  te  z i jn e r  t i jd  
w e e r d o o rs tro o m t n a a r de n a tio n a le  p o li
t ie k . Jam m er?  “ Nee h o o r ” , la c h t D ekker, 
“ e r z i jn  m en se n  d ie  b e w u s t k ie z e n  om  
v o o ra l lo k a a l a c t ie f  te  b li jv e n , m a a r h e t 
is  to c h  o o k  een k w e e k v ijv e r v o o r de p a r
t i j .  W e z ie n  d a t o o k  n u  w e e r m e t n ie u w e  
k a m e rle d e n  als M a rk  V e rh e ije n , B arbara 
V isser en  Bas v a n  ’t  W o u t. B ovend ien  k a n  
k e n n is  en  k u n d e  va n  de lo k a le  p o l i t ie k  
op  h e t B in n e n h o f geen k w aad . L a n d e lijk e  
w e tg e v in g  h e e ft n u  e e nm aa l w e e r vee l in 
v lo e d  op  vee l g e m e e n te n .”

Programma: De Lat Ligt Hoger

Het opleidingsprogramma ‘De Lat Ligt Hoger’ voor de ge
meenteraadsverkiezingen van 2014 wordt georganiseerd 
door de Haya van Somerenstichting en bestaat uit drie on
derdelen:

1. De Winnende Lijst
Hoe ziet de winnende lijst eruit? - bedoeld voor hen die de 
lijst gaan samenstellen

Doel: ondersteuning afdelingsbestuurders bij het wervings- 
en selectietraject om te komen tot ‘spannende’ GR-kandida- 
tenlijsten waarbij winst al zo goed als verzekerd is.

Doelgroep: afdelingsbestuurders

Doorlooptijd:

Organisator:

Planning:

1 dagdeel 

Kamercentrale 

Najaar 2012

2. De Collegetour
Waarom ga jij op voor de lijst? -  voor de nieuwe kandidaat- 
raadsleden

Doel: Iedere afdeling kan vijf kandidaten sturen. De kandi- 
daat-raadsleden kunnen onder woorden brengen waarom 
ze opgaan voor de gemeentelijke WD-lijst.

Doelgroep: alle nieuwe kandidaat-Gemeente
raadsleden

Doorlooptijd: 2 dagdelen

Organisatie: Landelijk/Haya

Planning: 9 maart 2013,1 jaar voor de
Gemeenteraadsverkiezingen

3. Stem op Mij
Waarom moet je op mij stemmen? -  voor de kandidaat- 
raadsleden

Doel: ‘awareness’ kweken over (landelijke) thematiek en 
campagnevoeren en kandidaten ondersteunen bij hun ei
gen campagne (= inzet eigen netwerk, ‘positieve persoon
lijke campagne’)

Doelgroep:

Doorlooptijd:

Organisatie

Planning:

alle kandidaten en campagnisten

1 dagdeel

Kamercentrale

Najaar 2013/voorjaar 2014
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HANS VAN BAALEN:

"Vrijheid van m eningsuiting dient te  worden verdedigd, 
ook door Schuiz en Ashton" "  ” " " "  "
REL ■ M a r t in  S chu iz , (SPD), v o o rz it te r  p ro d u c t ie  en  d is tr ib u t ie  va n  de f i lm
v a n  h e t Europees P a rle m e n t, h e e ft e in d  'In n o ce n c e  o f  M u s lim s ’ in  scherpe  be-
s e p te m b e r een re l v e ro o rz a a k t d o o r  de w o o rd in g  te  v e ro o rd e le n . D i t  was een

k a rd in a le  fo u t. G e flankee rd  d o o r  tw ee 
o n gekozen  p a rle m e n ts le d e n  u i t  O m an  
en  S aoedi-A rab ië , d is k w a lif ic e e rd e  h i j  de 
f i lm  als ‘g o d s la s te rin g , k w e tse n d  en  ve r
n e d e re n d ’ . H ie rm e e  p la a ts te  h i j  z ic h  aan 
de v e rkee rde  k a n t  va n  de d iscuss ie . H ij 
h a d  ju is t ,  o o k  in  d i t  spec ifieke  geva l, p a l 
m o e te n  s taan  v o o r de v r i jh e id  va n  m e
n in g s u it in g .  De v r i jh e id  v a n  m e n in g s u i
t in g  g e ld t n a m e li jk  v o o ra l v o o r de a n d e r

w o o rd ig e rs  v a n  la n d e n  w a a r  v r i jh e id  n ie t  
v a n z e lfsp re k e n d  is.

Blaam
O o k  de Europese C o m m iss ie  t r e f t  b la a m . 
E U -b u ite n la n d v e rte g e n w o o rd ig e r Ca- 
th e r in e  A s h to n  g a f een g e z a m e n lijk e  
v e rk la r in g  m e t de O rg a n is a tio n  o f  th e  
Is la m ic  C on fe rence  (OIC), de A rab ische  
L iga  en  de A fr ik a a n s e  U n ie . H ie r in  w e rd

Scherp veroordeeld
W D -d e le g a t ie le id e r  H ans va n  B aaien 
h e e ft zow e l de u it la t in g e n  v a n  S chu iz  
als d ie  va n  A s h to n  scherp  v e roo rdee ld . 
H ij h e e ft b e id e n  s c h r i f te l i jk  gevraagd om  
o p h e ld e r in g  en  de v r i jh e id  van  m e n in g s 
u i t in g  in  d i t  spec ifieke  geva l te  e rkennen . 
H e t E uropees P a r le m e n t en  de Europese 
C om m iss ie  m o e te n  b in n e n  en  b u ite n  de 
EU p a l s taan  v o o r v r i jh e id  van  m e n in g s 

"Schuiz heeft een cruciaal moment gemist om één 
van onze belangrijkste grondrechten te verdedigen..."
w a a rm e e  je  h e t n ie t  eens b e n t. De v r i jh e id  
va n  m e n in g s u it in g  is ju r id is c h  v e ra n k e rd  
in  U n ive rse le  V e rk la r in g  v o o r de R echten  
va n  de M ens, de Europese C on ve n tie  v o o r 
de R ech ten  v a n  de M ens en  h e t V erd rag  
v o o r B u rg e rre c h te n  en  P o litie k e  R echten. 
A lle e n  in  geva l v a n  a a n ze tte n  to t  h a a t o f  
h e t o p ro e p e n  to t  gew e ld  m a g  een o n a f
h a n k e lijk e  re ch te r, op  basis van  de w e t, 
g re n z e n  s te lle n  aan deze v r i jh e id . S chu iz  
h e e ft een c ru c ia a l m o m e n t g e m is t o m  
één v a n  o nze  b e la n g r ijk s te  g ro n d re c h te n  
te  v e rd e d ig e n  te n  overs taan  va n  ve rte g e n 

opgeroepen  to t  ‘respect v o o r a lle  re lig ie s  
en  re lig ie u z e  v r i jh e id  en  to le ra n t ie ’ . E r 
w e rd  e c h te r m e t geen w o o rd  g e re p t over 
de v r i jh e id  va n  m e n in g s u it in g . A sh to n  
g in g  een ech te  d iscuss ie  u i t  de w eg  en 
b e z o n d ig d e  z ic h  aan p o lit ie k e  c o rre c t
h e id . D i t  te r w i j l  de a u to r ite ite n  in  een 
a a n ta l is la m it is c h e  la n d e n  h e t gew e ld  
tegen  p e rso n e n  en  e ig e n d o m m e n  u i t  h e t 
w esten  op  z i jn  m in s t o o g lu ik e n d  hebben  
toegestaan. Een a a n ta l g e e s te lijk e n  h e e ft 
g e lo v ig e n  o p g e h its t, in  p la a ts  van  h e n  to t  
m a t ig in g  op  te  roepen .

u it in g .  V an B aa ien  haa ld e  de R o tte r
dam se bu rg e m e e s te r A h m e d  A b o u ta le b  
als vo o rb e e ld  aan. A b o u ta le b  raadde  z ijn  
g e lo o fsgeno ten  aan o m  h u n  schouders 
op  te  h a le n  over d i t  s o o rt v id e o ’s en  a f  te 
z ie n  va n  h e t p le g e n  v a n  gew e ld .

Isl hans.vanbaalen@europarl.europa.eu

Verkiezingen w eek van de in te rn e  M ark t

VOLOP TERUG ■ Iedere  lid s ta a t v a n  
de Europese U n ie  d ie n t d e m o c ra tis c h  
te  z ijn . V r ije  v e rk ie z in g e n  z ijn  de es
s e n tie  va n  h e t E uropese s am enw er
k in g sv e rb a n d . Landen  d ie  zo u d e n  w i l 
le n  to e tre d e n , k u n n e n  pas re ke n e n  op  
een g u n s tig  o n th a a l w a n n e e r d i t  abso

lu u t  g egarandee rd  is. H e t is  een va n  de 
zogenaam de K ope n h a g e n -c rite n a .

S tem verhouding
V e rk ie z in g e n  v in d e n  v o o r td u re n d  
p la a ts  in  de  E uropese U n ie . En v o o rt
d u re n d  ve ra n d e re n  de re g e rin g e n  als 
gevo lg  d a a rva n  in  de l id s ta te n  va n  
deze U n ie . H e t z i jn  g e b e u rten issen  
w a a r  E u ro p a r le m e n ta rië rs  m e t m e e r 
d a n  gew one b e la n g s te llin g  k e n n is  van  
n e m e n . W a n t iede re  u its la g  b e ïn v lo e d t 
de s te m v e rh o u d in g  in  de Raad va n  M i
n is te rs . Deze Raad is sam en m e t h e t 
E uropees P a r le m e n t v e ra n tw o o rd e lijk  
v o o r  n ie u w e  w e tg e v in g  in  de E uropese 
U n ie .

uits lag
O o k  m e t m e e r d a n  gew one  b e la n g s te l
l in g  w e rd  deze ke e r k e n n is  g e n o m e n  
va n  de u its la g  va n  de v e rk ie z in g e n  in  
N e d e rla n d . De s te rke  o p k o m s t v a n  de 
P W  in  h e t ve rle d e n  deed de a rg w a a n  
to e n e m e n  d a t N e d e rla n d  z ic h  tegen 

Europese sam enw er
k in g  zo u  k e ren . De 
eerste u its la g  va n  de 
v e rk ie z in g e n  in  N eder
la n d  k re e g  ik  p e r sms 
to e n  ik  z a t te  e ten  in  
een re s ta u ra n t d a t 
d o o r  vee l E u ro p a r
le m e n ta r ië rs  w o rd t  
g e fre q u e n te e rd  in  
S traa tsbu rg . A a n  een 
n a b u r ig e  ta fe l z a t een 
t ie n ta l D u its e  p a rle 
m e n ta r ië rs  va n  soci
a lis tis c h e  h u iz e . Ze 

reageerden  e n th o u s ia s t 
op  m i jn  in fo rm a tie . D a t b le e k  o o k  in  
de  dagen d a a rop . A lle rw e g e n  w e rd  ik  
g e lu k g e w e n s t m e t de u its la g .

O verw inning
N e d e rla n d  is  w e e r v o lo p  te ru g . A lo m  
w o rd t  de u its la g  gez ien  als een over
w in n in g  v a n  de p ro-E uropese  p a r t ije n . 
D a t b e te k e n t n ie t  d a t v e rw a c h t w o rd t  
d a t N e d e rla n d  a lles  za l v o lg e n  w a t in  
B russe l za l w o rd e n  voorges te ld . W e l 
d a t een p o s itie v e  g ro n d h o u d in g  w o rd t  
in g e n o m e n  aangaande zaken  w a a rv a n  
d u id e l i jk  is d a t ze n ie t  n a tio n a a l, m a a r 
s lech ts  in  Europees v e rb a n d  k u n n e n  
w o rd e n  opge los t.

isl jan.mulder@europarl.europa.eu

ACTIVITEITEN -  D it  ja a r  is h e t p recies 
20 ja a r  ge leden  d a t de in te rn e  m a rk t  
w e rd  o p g e r ic h t. N aa r a a n le id in g  v a n  deze 
20e v e rja a rd a g  v in d t  in  a lle  l id s ta te n  een 
reeks a c t iv ite ite n  p la a ts . H e t d o e l h ie rv a n  
is b u rg e rs , o n d e rn e m in g e n  en  ove rhe ids 
in s ta n tie s  sam en  te  b re n g e n  o m  te  o n d e r
zoeken en  te  bespreken  hoe  h e t is geste ld  
m e t de in te rn e  m a rk t  in  een n a tio n a le  
c o n te x t.

Een c e n tra a l, in te ra c t ie f  ge b e u ren  o m  
ideeën  te  v e rz a m e le n  v o o r to e k o m s tig  
b e le id  is  g e p la n d  op  15 o k to b e r in  h e t

Europees P a rle m e n t. D a n  v in d t  o o k  de 
p r i js u it r e ik in g  v a n  de crea tieve  w e d s tr i jd  
“ G ene ra tie  1992”  p laa ts . E u ro co m m issa 
r is  B a rn ie r  va n  In te rn e  M a rk t h e e ft m ij 
u itg e n o d ig d  o m  de w in n a a rs  te  b e p a le n  
en  de p r i jz e n  te  o v e rh a n d ig e n  aan een 
tw in t ig ta l  20 -ja rig en  d ie  een u n ie k e  n ie u 
w e  z ie n sw ijz e  h ebben  o n tw ik k e ld  over 
w a t  de in te rn e  m a rk t  vandaag  v o o r  jo n g e  
E u ro p e a n e n  b e te k e n t. Een a a n ta l dagen 
la te r  za l ik  in  D en H aag sp reken  ove r de 
kansen  in  een o pen  E uropa , te z a m e n  m e t 
o n d e r  and e re  w e d e ro m  E u ro c o m m is s a ris  
B a rn ie r  en  m e t M a x im e  V erhagen.

Exportland
V oo r ons la n d  als e x p o rt la n d  is h e t v e rd e r 
o n tw ik k e le n  en  v e rb e te re n  v a n  de in te rn e  
m a rk t  va n  g ro o t b e lang . Ik  b l i j f  m e  in z e t
te n  v o o r h e t te ru g d r in g e n  va n  re g e ld ru k  
en  h e t a fsch a ffe n  va n  ove rbod ige  regels, 
w a a r m o g e lijk  v ia  re ch ts tree ks  ge ldende  
v e ro rd e n in g e n  z o d a t een  e c h t g e l i jk  Eu
ropees spee lve ld  v o o r  o n d e rn e m in g e n  en 
b u rg e rs  o n ts ta a t.

S I toine.manders@europarl.europa.eu

k V< T 1 I i
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n o  c n  H M Q

H e t is vandaag  een gew one d insdag , e i
g e n l i jk  m o e t ik  n a a r de v e rg a d e r in g  m e t 
h e t fra c tie b e s tu u r  en  n a tu u r l i jk  n a a r de 
fra c tie v e rg a d e r in g  z e lf. I k  heb  m e  a fge
m e ld . Ga lie v e r  n o g  even m e t m i jn  te a m  
m ’n  p re s e n ta tie  v o o rb e re id e n . De he le  
o c h te n d  k o m e n  e r sms-jes b in n e n  o m  
m e  s te rk te  te  w ensen. V a n m id d a g  v in d t  
h e t d e b a t p laa ts  n a a r de fu n c t ie  van  
V o o rz itte r  v a n  de Tweede K am er. I k  ben  
b loedne rveus . H e t is  o o k  een v reem de  
s o llic ita t ie .  Je s o l l ic i ta t ie b r ie f  w o rd t  ge
p u b lic e e rd  en  je  m e d e k a n d id a te n  z ijn  
bekend . In  de m id d a g  vo e r je  m e t de 
gehe le  K a m e r m in  o f  m e e r een s o ll ic ita 
tiegesp rek . V oo r m ij is  h e t eveneens een 
ra a r  gevoe l d a t ze lfs  de b e la n g r ijk e  coa
l i t ie o n d e rh a n d e lin g e n  v andaag  w o rd e n  
s tilg e le g d  vanw ege deze v e rk ie z in g e n .

n o  C C  h m d  ü j . j D W ü i t

N aa r de G r if f ie  va n  de Tw eede K am er 
in za ke , zoals h e t zo m o o i h e e t, ‘de k a n 
d id a a ts s te llin g  va n  l id  Van M il te n b u rg  
v o o r  de fu n c t ie  va n  h e t V o o rz itte rs c h a p ’ . 
M ijn  s o ll ic i ta t ie b r ie f  w o rd t  h ie rn a  ro n d 
g e s tu u rd . Iede reen  k a n  n u  le ze n  d a t i k  
m e  p re se n te e r als een ‘v ro li jk e  V o o rz it
te r  m e t gevoel v o o r de in h o u d  d ie  w i l  
b ijd ra g e n  aan  een goede sfeer en  aan 
een e ffe c tie ve  en  in h o u d e lijk e  vergade
r in g ’ . H e t is een b r ie f  ge w o rd e n  d ie  b ij

Anouchka van Miltenburg
A n o u c h k a  v a n  M ilte n b u rg  (4 5 ) z i t  s in d s  ja n u a r i  2 0 0 3  in  d e  K a m e r  e n  

w a s  d e  a f g e lo p e n  t w e e  ja a r  v ic e v o o r z it t e r  v a n  d e  W D - f r a c t ie .  Na  

b e r a a d  b e s lo o t  z i j  o m  t e  s o l l ic it e r e n  n a a r  d e  f u n c t ie  v a n  V o o r z it t e r  

v a n  d e  T w e e d e  K a m e r . ‘ D e m o o is t e  f u n c t ie  v a n  d e  T w e e d e  K a m e r* , 

z o a ls  z e  h e t  n o e m t . V a n  M ilte n b u rg  s t r e e d  d ie  d a g  s a m e n  m e t  Kh a-  

d ija  A r ib  (P v d A ) e n  G e ra r d  S c h o u w  (D 6 6) o m  d e z e  f u n c t ie . .

m ij past; n ie t  a l te fo rm e e l en  m e t con 
cre te  vo o rs te lle n . I k  s te l v o o r o m  m e t 
e le k tro n is c h e  s tem kastjes  te gaan stem 
m e n  en  zeg een 'p a p ie r lo o s ’ p a r le m e n t 
na  te  streven. K am e rle de n  zo u d e n  h u n  
s tu k k e n  k u n n e n  le z e n  op  een ta b le t. En 
dus n ie t  m e e r p r in te n .

11 a n  h h d  
H . J U  w u f t

N a a r de d ie n s t V o o r l ic h t in g  va n  de 
Tw eede K am er o m  a lvast te  overleggen  
w a t i k  aan p u b l ic i te i t  w i l  doen , zou  ik  
w o rd e n  gekozen to t  n ie u w e  V o o rz itte r  
va n  de Tw eede K am er. H ee l v re e m d  o m  
h e t h ie ro v e r te hebben , te r w i j l  de kans 
reëe l is d a t ik  n ie t  gekozen w o rd !

i t  n n  k i i ;  O . u u  u > jf
Ik  lu n c h  m e t m i jn  zus op  een te rra s  op 
h e t P le in . Even m i jn  h o o fd  leegm aken  
en  p ra te n  over ie ts  anders  d a n  h e t aan
s taande  deba t. D a t lu k t  n a tu u r l i jk  n ie t. 
W e w a n d e le n  na  a flo o p  n o g  even o m  de 
H o fv ijv e r  heen.

H e t d e b a t b e g in t. Ik  k r i jg  k r it is c h e  v ra 
gen ove r h e t v e rk le in e n  van  de Tweede 
K am e r en  h e t b e p e rke n  va n  h e t a a n ta l 
m o tie s  en  d e b a tte n . O ok  een vraag  over 
de p o s itie  va n  de W D  d ie  n u  o o k  a l de

p re m ie r  en  de V o o rz itte r  van  de Eerste 
K am e r le v e rt. I k  ve rd e d ig  m e  m e t h e t 
fe i t  d a t d a a ro ve r n ie ts  in  de p ro f ie l
schets s taa t o p g enom en . H e t is aan de 
le d e n  z e lf  o m  te o o rd e le n  o f  z ij m i jn  
p o lit ie k e  k le u r  een o n o v e rk o m e lijk  
p ro b le e m  v in d e n . Ik  b e n a d ru k  d a t een 
V o o rz itte r  boven de p a r t i je n  s ta a t en 
d a t ik  d a t zeke r o o k  za l doen.

Pauze, t i jd  o m  te  e ten. M ijn  zus k o m t 
n a a r h e t Led e n res ta u ra n t. H e t is  f i jn  
o m  d i t  b e la n g r ijk e  m o m e n t te  de le n  
m e t fa m il ie .  H e t is  een v re e m d  gevoel 
d a t m i jn  lo t  n u  h e le m a a l in  h a n d e n  is 
van  m i jn  co lle g a ’s.

De s te m m in g  b e g in t. E r b l i j k t  een tw ee
de s te m ro n d e  n o d ig  te  z ijn , m a a r o o k  
d a a r in  h a a lt  n ie m a n d  v a n  ons de m ee r
d e rh e id . De s te u n  v o o r m i jn  v o o rs te l o m  
e le k tro n is c h  te s tem m en , g ro e it  o n d e r 
de Leden. Iedere  s te m ro n d e  d u u r t  d r ie  
k w a r t ie r .  Na de tw eede s te m ro n d e  v a lt  
S chouw  af. H ij is  de k a n d id a a t m e t de 
m in s te  s tem m en .

3 n  e n  h h d
L U . . U J  W U f t

:«< 3 n  h h d  
< . 3 u  w u f t

M a rie tte  H am er, als v o o rz it te r  v a n  h e t 
s te m b u re a u , k o n d ig t aan  d a t ik  gew on 
n e n  heb. I k  k r i jg  u ite in d e l i jk  90 van  
de 146 u itg e b ra c h te  ge ld ig e  s tem m en . 
I k  k a n  h e t n a u w e lijk s  ge loven. N a d a t ik  
m i jn  m e d e k a n d id a te n  de h a n d  heb  ge
schud , lo o p  ik  n a a r de p le k  v a n  de V oo r
z it te r . M a r t in  B osm a o v e rh a n d ig t m ij  
de v o o rz itte rs h a m e r en  le g t u i t  hoe  ik  
de m ic ro fo o n  m o e t b e d ie n e n . De s toe l 
is zo h o o g  d a t i k  n ie t  m e t m i jn  voe ten  
b ij de  g ro n d  k a n . Na een k o r t  w o o rd  van  
d a n k , s lu i t  i k  de ve rg a d e rin g . I k  w o rd  
een bee tje  s t i l  v a n  h e t fe i t  d a t i k  de 
ko m e n d e  ja re n  de m o o is te  fu n c t ie  van  
de Tweede K am e r ga b e k le d e n .

K e n n is m a k in g  m e t de pers. I k  b e a n t
w o o rd  vee l v ra g e n  en  v e rla n g , na  deze 
in s p a n n e n d e  dag, n a a r h u is . H e t w o rd t  
vast een d ru k k e  w eek.

V o o r 'o e r & A f \ ? P  ,

Y A \ y \  p r e V

«Jle G r if f ie  en «*' 
N / o o r l i c U m g  va n  * »  
T [ j e e c k e  1K & w & r

PARTIJRAAD MILJOENNOTA:

Suggesties en accenten bij de overheidsbegroting
BEGROTINGEN -  Op 29 sep tem be r 
v o n d  de P a rt ijra a d  over de M il jo e n e n 
n o ta  p laa ts  in  N o o rd w ijk . T ijd e n s  deze 
ja a r l i jk s  te ru g k e re n d e  P a rt ijra a d  w o rd t  
e r d o o r  m id d e l v a n  ro n d e ta fe lg e sp re k 
ke n  gesp roken  over de d e p a rte m e n ta le  
b e g ro tin g e n . Op deze m a n ie r  w o rd e n  
de K a m e rle d e n  d o o r  de P artijra a ds le d e n  
v o o rz ie n  van  suggesties en  accen ten  d ie

n u t t ig  k u n n e n  z ijn  b ij de v o o rb e re id in g  
van  de p le n a ire  b e h a n d e lin g  in  de Twee
de K am er la te r  in  h e t ja a r. H e t is een w a t 
ande re  P a rt ijra a d  d a n  n o rm a a l, o m d a t de 
a fg e lo pe n  M il jo e n e n n o ta  v o o rtk w a m  u i t  
h e t ee rde re  B e g ro tin g s a k k o o rd  tussen  
v i j f  v e rs c h ille n d e  p o lit ie k e  p a r t ije n , h e t 
zogenoem de  B e g ro tin g sa k ko o rd . De kans 
was zeer g ro o t d a t d i t  a k k o o rd  h ie r  en

d a a r n o g  aangepast zou  gaan w o rd e n  in  
de  ko m e n d e  c o a lit ie o n d e rh a n d e lin g e n . 
H e t D e e la kk o o rd  d a t tw ee  dagen n a  deze 
P a rt ijra a d  w e rd  ges lo ten , zou  d i t  bevesti
gen. M a x  K errem ans , v o o rz it te r  v a n  h e t 
P re s id iu m  P a rtijra a d , m a a k t vo o ra fgaand  
aan de  d iscuss ie  o o k  d u id e l i jk  d a t de d is 
cussies d ie  deze dag langs ko m e n , v o o ra l 
in  h e t te ke n  s taan  van  h e t ‘p la a tse n  van  
a cce n te n ’ .

Toch  z i jn  b ijn a  a lle  125 s toe len  g e vu ld , 
o n d e r m e e r m e t b ijn a  a lle  41 le d e n  van  
de n ie u w e  Tw eede K a m e rfra c tie . Een 
le u k e  ve rra s s in g  v o o r de aanw ez igen  is 
de k o m s t v a n  Frans W eekers, de dem iss i- 
ona ir-S taa tssecre ta ris  va n  F in a n c ië n , en 
d e m is s io n a ir-p re m ie r  M a rk  R u tte . Na de 
a ftra p  v a n  de P a rt ijra a d  in fo rm e e r t  R u tte  
de zaa l over de  p ra ch tig e  v e rk ie z in g s u it
s lag  en  de e conom ische  re a l i te i t  w a a r in  
N e d e rla n d  n o g  steeds ve rk e e rt. O ok  h e r
h a a lt h i j  h e t b e la n g  van  h e t a a n h o u d e n  
va n  een ra d io s t ilte  z o la n g  de c o a lit ie o n 
d e rh a n d e lin g e n  d u re n .

Economische s itu a tie
V ervo lgens p ra a t W eekers de  zaa l b ij over 
de e co n o m isch e  s itu a t ie  va n  N e d e rla n d . 
A a n  de h a n d  va n  v i j f  g ra fie k e n  le g t h i j  u i t

hoe  N e d e rla n d  e r e co n o m is ch  voo rs taa t. 
H ij n o e m t h e t een m y th e  d a t de over
h e id s te k o rte n  zo u d e n  k o m e n  d o o r  de ro l 
v a n  de b a n k e n  o f  d o o r  de f in a n c ië le  c ris is  
in  E uropa . “ De b a n k e n  z i jn  m o m e n te e l 
ze lfs  b e z ig  m e t de te ru g b e ta lin g e n . W e 
m o e te n  dus a lle e n  onze  e ig e n  s c h u ld p o 
s it ie  op  o rd e  gaan  b re n g e n .”

W eekers h e e ft g e lu k k ig  o o k  goed n ie u w s. 
M e t een g ra fie k je  to o n t  h i j  de zaa l de in 
te rn a t io n a le  p re s ta tie s  v a n  N e d e rla n d  
v o o r w a t b e tre f t  de s c h u ld e n  b in n e n  de 
E uropese M o n e ta ire  U n ie . S tond N eder
la n d  v o r ig  ja a r  n o g  in  h e t ve rkee rde  k w a 
d ra n t, d o o r  h e t recen te  B eg ro tin g sa k 
k o o rd  za l N e d e rla n d  v o lg e n d  ja a r  w e e r in  
h e t ju is te  dee l va n  h e t g ra fie k je  te re c h t
k o m e n .

Rondetafelgesprekken
Na de p re se n ta tie s  v a n  de tw ee b e w in d s 
pe rsonen  sch u iv e n  de a anw ez igen  aan b ij 
de ro n d e ta fe lg e sp re kk e n  m e t Tw eede en 
Eerste K am erleden . Ie de reen  k a n  in  tw ee 
a c h te reenvo lgende  ron d e s  d iscuss ië ren  
over de b e g ro tin g e n  op  o n d e r andere  de 
b e le id s te rre in e n  vo lks g e z o n d h e id , v e ilig 
h e id  en  ju s t i t ie  en  E uropa;

M oe ten  de te r re in e n  va n  o n tw ik k e l in g s 
s a m e n w e rk in g  en  de fens ie  n ie t  w o rd e n  
o n ts c h o t?  H oe k a n  de fens ie  h e t bes t w o r 
den  o n tz ie n ?  M o e t e r  n ie t  m e e r s p o rt op  
schoo l k om en?  En w a t als d i t  r u im  300 
m il jo e n  p e r  ja a r  e x tra  b e teken t?  Hoe 
s taa t h e t m e t de  k w a l i te i t  van  de re ch 
te l i jk e  m a c h t?  W e lke  o ffe rs  m o g e n  w e 
ons b lijv e n  g e tro o s te n  te n  a a n z ie n  van  
G rie k e n la n d ?  L o k t de W e t H o u d b a a r
h e id  O penbare  F in a n c ië n  d o o r  de e x tra  
re g e lg e v in g  geen e x tra  b u re a u c ra tie  u it?  
Z o m a a r een a a n ta l v a n  de ve le  v ra g e n  d ie  
aan de o rd e  k o m e n .

Na a flo o p  va n  de ro n d e ta fe lg e sp re kk e n  
v in d t  e r  een p le n a ire  te ru g k o p p e lin g  
p laa ts . D a g v o o rz itte r  R og ie r van  d e r San- 
de g e e ft e lke  v e rte g e n w o o rd ig e r va n  een 
ro n d e  ta fe l de o p d ra c h t o m  de k e rn b o o d 
schap va n  de  d iscuss ie  in  één z in  te  ve r
w o o rd e n . V ervo lgens k r i jg t  de  zaa l de m o 
g e lijk h e id  o m  h ie r  k o r t  op  te  reageren.

De aanw ezige  K am e rle de n  k u n n e n  d o o r 
de v ru c h tb a re  d iscuss ies in  ie d e r geva l 
m e t vee l n ie u w e  a a n d a c h ts p u n te n  te ru g 
k e re n  n a a r h e t B in n e n h o f.
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TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2012:

De campagneroute naar de
historische verkiezingswinst
CAMPAGNE ■ De m eeste  W D -a fd e lin -  
gen  w a re n  a l v ro e g  b e g o n n e n  m e t h e t 
p la k k e n  va n  de v e rk ie z in g sp o s te rs  in  h u n  
gem een ten . Toch  g in g  de v e rk ie z in g sc a m 
pagne v o o r de W D  pas o ff ic e e l va n  s ta r t 
m e t de v e rk iez ingsspeech  v a n  M a rk  R ut- 
te  op  25 augus tus  in  de R o tte rdam se  Doe
le n . Naast de ve le  m e d ia o p tre d e n s  van  
zow e l R u tte  als ande re  k a n d id a te n  zag de 
k ie z e r  d u iz e n d e n  p a r t i j le d e n  de s tra te n  
opgaan. W e rk e lijk  geen d o rp  o f  stad w a a r 
geen e n th o u s ia s te  W D ’ers w a re n  te  z ie n  
in  h u n  w it te  p a r t i js h ir ts ,  en  -ja s je s . M e t 
n a m e  m a rk te n  en  w in k e lc e n tra  b le k e n  
n o g  steeds de p o p u la irs te  p le k k e n  te  z i jn  
v o o r h e t u itd e le n  va n  v e rk ie z in g sk ra n - 
te n , flye rs , b a lo n n e n  en  le u k e  m agnee tjes  
m e t de bekende  W D -s te ll in g e n .

V e rs te rk t
O p z a te rd a g  1 en  8 s e p tem be r w e rd e n  de 
lo k a le  a fd e lin g e n  o o k  n o g  eens v e rs te rk t 
m e t h e t bezoek van  W D -b e w in d s lie d e n  
en  (kand idaa t-)Tw eede K am e rle de n . O ok 
R u tte  be zo ch t, gevo lgd  d o o r  ta llo z e  m e 
d ia , d ive rse  gem e e n te n  in  h e t la n d . Zo 
deed h i j  op  1 sep te m b e r p e r  bus  d iverse  
B rabantse  s teden aan, op  8 s e p tem be r n o g  
eens s p e c ifie k  de gem een te  D o rd re c h t.

W D -g ek leu rd
O o k  w e rd  N e d e rla n d  ‘W D -g e k le u rd ’ m e t 
een o u td o o r-re c la m e c a m p a g n e  d a t v o o r
a l z ic h tb a a r  was langs  de  s tra te n  (a b r i’s) 
en  sne lw egen  (b illb o a rd s  en  m asten). En 
w e rd  e r s te rk  geadvertee rd  in  de da g b la 
den . D aa rnaas t was de W D  zeer a c t ie f  in  
de n ie u w e  m e d ia  m e t ta l lo z e  tw it te r -  en 
fa c e b o o k b e ric h te n . En v e ra n d e rd e  de 
W D -w e b s ite  in  een ech te  cam pagnew eb- 
s ite . Deze w e rd  o o k  n o g  eens d o o r  een 
v a k ju ry  u itg e ro e p e n  als z ijn d e  de beste 
la n d e lijk e  p a r tijw e b s ite  vanw ege de 
s tra kk e  en  o v e rz ic h te lijk e  v o rm g e v in g  en 
een s te rke  in h o u d .

Verkiezingsavond
A ls  op  ve rk ie z in g sa v o n d  R u tte  en  h o n d e r
d e n  andere  W D ’ers de v e rk ie z in g s u it
s lagen v o lg e n  op  g ro te  sch e rm e n  in  een 
spec iaa l h ie rv o o r  opgezette  fe e s tte n t in  
S cheven ingen, k o n d e n  de goede u its la 
gen  d a n  o o k  n ie t  u itb l i jv e n .  M a a r d a t de 
W D  a l g e li jk  aan h e t b e g in  va n  de  avond 
g e n o te e rd  s to n d  v o o r  een h is to r is c h e  
u its la g , d a t w is t  iede reen  te  verrassen. 
O f e ig e n li jk  to c h  n ie t  g e z ien  a l h e t v o o r
gaande?

/
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vvD-congres: zaterdag 24 november
Het eerstkomend WD-congres wordt op zaterdag 24 no

vember georganiseerd in 1931 Congrescentrum Brabant- 

hallen te ‘s-Hertogenbosch.

Tijdens het ochtendprogramma kunnen de aanwezigen 

interactieve workshops volgen over onder andere de 

Amerikaanse verkiezingen, het liberalisme, duurzaam

heid en het pensioenstelsel.

Gedurende het middagprogramma vindt de 134e Alge

mene Vergadering plaats. Tijdens deze Algemene Ver

gadering wordt er een nieuwe vice-voorzitter voor het 

Hoofdbestuur gekozen ea worden de begroting en het 

jaarplan 2013 u aangeboden. Ook zullen de fracties een 

verantwoording afleggen aan de aanwezige WD-leden.

Noteer deze dag dus alvast in uw agenda!

Inschrijven

Inschrijving is mogelijk via “MijnWD”. Meer informatie 

over het congres, de aanmeldproceduren en het program

ma vindt u op de website www.wd.nl.

Wij hopen u
op zaterdag
24 november1

in
te mogen "

verwelkomen i
‘s-Hertogenbosch
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Stevig regeerakkoord - Met de 

beëdiging in het Huis ten Bosch gaat het  

kabinet Rutte-II op 5 november officieel 

van start met de uitvoering van het re-

geerakkoord voor de periode 2013-2017. 

Dit akkoord werd op 29 oktober gesloten 

tussen de VVD en de PvdA na de formida-

bele verkiezingsuitslagen van beide par-

tijen. Het zijn ook deze uitslagen die de 

samenwerking onontkoombaar maakte 

tussen beide partijen die soms tegenover-

gestelde oplossingen voorstaan. 

Zorgen
Het aanvankelijk enthousiasme over het 

nieuwe regeerakkoord zou al gauw wor-

den overschaduwd door de zorgen in de 

samenleving om één van de genoemde 

maatregelen, de inkomensafhankelijke 

zorgpremie. Hoewel premier Rutte, 

fractievoorzitter Halbe Zijlstra, andere 

bewindslieden en Kamerleden het land 

ingaan om in veel discussiebijeenkom-

sten het regeerakkoord breder toe  te 

lichten, blijkt al gauw dat de omvang van 

de maatregel en haar gevolgen op het 

koopkrachtbeeld, de arbeidsmarkt en de 

werking van het zorgstelsel, niet past bin-

nen de kaders en uitgangspunten zoals 

deze in het regeerakkoord zijn verwoord. 

Omdat de  VVD goed naar alle kritiek 

heeft geluisterd, en deze natuurlijk ook 

zeer serieus neemt, vraagt zij haar coali-

tiepartner PvdA om naar een gezamen-

lijke, nieuwe oplossing te zoeken. Deze 

wordt gelukkig al gauw gevonden. Door 

lagere inkomens te compenseren via de 

inkomstenbelasting, is de VVD in staat 

om de overheidsfinanciën verder op orde 

brengen. Dit wordt bewerkstelligd door 

de heffingskortingen van lage en mid-

deninkomens te verhogen en die vervol-

gens inkomensafhankelijk af te bouwen. 

Een aanpassing die natuurlijk budgettair 

neutraal is ten opzichte van het originele 

regeerakkoord. De winst voor de VVD en 

hardwerkend Nederland is dat, naast het 

op orde brengen van de overheidsfinan-

ciën, door het nieuwe voorstel werken 

nog meer gaat lonen. Ook worden de 

middeninkomens op deze manier zoveel 

mogelijk ontzien. Bovendien blijft het 

zorgsysteem zoals het is en wordt er min-

der sterk genivelleerd. (meer hierover op 

pagina 2).

Wensen gerealiseerd
Voor de afgelopen gang van zaken, biedt 

de minister-president zijn excuses aan. 

Jammer, niettemin, is dat deze mogelijke 

weeffout te veel het zicht ontneemt van 

het gehele regeerakkoord. Het gaat hier 

niet alleen om een stevig akkoord dat op 

veel terreinen een doorbraak betekent, 

ook ziet de VVD in het regeerakkoord 

veel van haar wensen gerealiseerd.

• Dat is ten eerste het verder op orde 

kunnen brengen van de overheidsfinan-

ciën. Omdat de VVD niet de problemen 

waar ons land voor staat wil doorschui-

ven naar toekomstige generaties, komt er 

tot 2017 maar liefst 16 miljard euro aan 

extra bezuinigingen. Door dit pakket aan 

bezuinigingen wordt het houdbaarheids-

tekort omgebogen in een houdbaarheids-

overschot. Met dit overschot kan Neder-

land beginnen met het aflossen van de 

torenhoge staatsschuld en ontstaat er 

weer ruimte om te investeren in onze 

economie.

• Daarnaast wordt ook geïnvesteerd, 

zoals  ruim honderd miljoen extra in 

meer blauw op straat. Criminelen die op-

nieuw in de fout gaan, worden zwaarder 

gestraft. Zedendelinquenten worden le-

venslang onder toezicht geplaatst. Slacht-

offers krijgen in het strafproces meer 

aandacht en krijgen spreekrecht. 

• Het strenge immigratiebeleid wordt 

voortgezet. Zo worden criminele vreem-

delingen veel sneller uitgezet. Daarnaast 

zijn er stevige afspraken gemaakt over 

asiel en migratie waarbij ook een einde 

komt  aan het zo frustrerend stapelen van 

procedures door asielzoekers en migran-

ten. Illegaliteit wordt strafbaar gesteld. 

• Omvangrijke bezuiniging op de soci-

ale zekerheid waarbij de pensioenleef-

tijd definitief (en versneld) omhoog gaat.  

De sociale zekerheid wordt meer geac-

tiveerd. Zo wordt de WW-duur verkort 

van drie jaar naar twee jaar, komt er een 

Participatiewet (lees: uitvoering van de 

Wet Werken naar Vermogen) en wordt de 

bijstand aangescherpt; geen Nederlands, 

geen bijstand. 

•  Om de zorg betaalbaar te houden, 

komt er, conform het verkiezingspro-

gramma, een omvangrijke bezuiniging 

op de Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw)  

en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

kosten (AWBZ). De laatste wet is alleen 

nog bedoeld voor onverzekerde risico’s 

en de zwaardere zorg voor ouderen en ge-

handicapten. Zorgtaken gaan zoveel mo-

gelijk over naar gemeenten en zorgverze-

keraars. De marktwerking in de curatieve 

zorg wordt zoveel mogelijk voortgezet 

omdat dit leidt tot betere zorg. 

• Ook wordt  fors  gesneden in de uit-

gaven en de omvang van de overheid. 

Onderdeel van deze maatregel is de be-

stuurlijke herinrichting van Nederland 

waarbij gemeenten en provincies meer 

worden opgeschaald. 

• Er komt geen bezuiniging op onder-

wijs en op defensie, wel op ontwikke-

lingssamenwerking.

• Er komt een doorbraak op de woning-

markt; de opbrengst van de beperking 

van de hypotheekrenteaftrek kan worden 

gecompenseerd door de hoge inkomens. 

Restschulden kunnen worden meegefi-

nancierd. Ook wordt de huurmarkt meer 

marktconform. ‘Scheefwonen’ door men-

sen met een hoog inkomen wordt tegen-

gegaan door de huren marktconform te 

maken.

evenwichtig
Voor premier Rutte ligt er al met al een 

meer dan evenwichtig pakket waarmee 

Nederland in ieder geval sterker uit de 

crisis kan worden gehaald. “Het is een 

pakket waar ik mij, ondanks pijnlijke 

concessies, als VVD’er goed in herken”, 

zo maakt hij duidelijk. Tijdens het debat 

over de regeringsverklaring beschreef de 

premier de komende werkzaamheden 

van zijn kabinet met “ keuzes maken en 

knopen doorhaken.”

Een mooie beschrijving voor de komende 

kabinetsperiode.

Tijdens het Najaarscongres van de 

VVD-Bestuurdersvereniging op 3 no-

vember in Lunteren sprak de fractie-

leider Halbe Zijlstra zich nog eens dui-

delijk uit over het belang van gezonde 

overheidsfinanciën, voor de VVD de 

belangrijkste kabinetsmaatregel. 

“Onze gehechtheid aan het op orde 

brengen van de overheidsfinanciën 

klinkt misschien abstract, maar raakt 

ons allemaal. Allereerst leven we bo-

ven onze stand. De overheid geeft 

meer uit dan ze binnenkrijgt. Onze 

staatsschuld bedraagt inmiddels 

50.000 euro per werkende Nederlan-

der. Die situatie is onhoudbaar. Hoe 

hoger onze schuld, hoe meer rente we 

moeten betalen. Dat is elk jaar tien 

miljard euro weggegooid geld, dat we 

niet kunnen investeren in onderwijs, 

veiligheid of mobiliteit. Of in belas-

tingverlagingen voor hardwerkend en 

ondernemend Nederland. Het tweede 

argument is dat over 10 jaar deze las-

ten opgebracht moeten worden door 

de helft minder mensen, onze kin-

deren. Dat probleem mogen we niet 

doorschuiven, dat moeten we zeker 

aanpakken. Door orde op zaken te stel-

len in de overheidsfinanciën maken 

we ruimte voor toekomstige groei, 

banen en welvaart. Dat is in ons aller 

belang nú en voor toekomstige gene-

raties. Wij zijn bereid daar concessies 

voor te doen. Wij lopen niet weg voor 

de pijnlijke maatregelen die daarvoor 

nu nodig zijn.”

Quote

"De vvD heeft in het regeerakkoord 
veel van haar wensen gerealiseerd"

“keuzes maken en knopen doorhakken”

“Werken moeten blijven 
lonen! daar gaat de vvd 

voor!”

Halbe Zijlstra tijdens het
Najaarscongres van de 

VVD-Bestuurdersvereniging

KaBiNet Rutte-ii: 

DEN HAAG - Het nieuwe kabinet-Rutte II (vlnr achterste rij) Stef Blok (minister van Wonen en Rijksdienst), Edith Schippers (minister van Volksgezondheid), 

Melanie Schultz-Van Hagen (minister van Verkeer), Jeroen Dijsselbloem (minister van Financien), Ronald Plasterk (minister van Binnenlandse Zaken), Jet Busse-

maker (minister van Onderwijs), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister van Defensie), Henk Kamp (minister van Economische Zaken), Lilianne Ploumen (minister 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (vlnr voorste rij) Frans Timmermans (minister Buitenlandse Zaken), minister-president Mark Rutte, 

koningin Beatrix, Lodewijk Assscher (vicepremier en minister van Sociale Zaken) en Ivo Opstelten (minister van Justitie) op het bordes van Huis ten Bosch.

gezonde overheidsfinanciën



Teldersstichting

“Ik ben recent lid geworden van de VVD omdat het me stoort hoe de VVD zo eenzijdig in het 
nieuws is gekomen door met name De Telegraaf. Ik stem, mede als ondernemer, jarenlang op 
de VVD en vond het daarom tijd worden om de partij eens een hart onder de riem te steken. Ik 
zie het dus een beetje als een principieel verhaal, omdat ik vind dat die krant het verhaal wel 
erg eenzijdig uitlicht. Er zijn ook prima punten voortgekomen uit de onderhandelingen, maar 
die blijven opmerkelijk genoeg achterwege in het nieuws. Ik zit zelfs te denken om mijn abon-
nement van De Telegraaf op te zeggen, want ik vind die krant bijna een politieke partij worden.
Natuurlijk, het bericht van die inkomensafhankelijke zorgpremie was niet leuk, maar de VVD heeft deze belasting-
maatregel inmiddels recht gezet. Om het land regeerbaar te houden, moet de VVD nu eenmaal samenwerken met een 
andere partij. De VVD is echt niet voor het verhogen van belastingen, maar als je – gezien de verkiezingsuitslagen – 
afspraken moet maken met de PvdA, dan ontkom je er nu eenmaal niet aan om als partij ook water bij de wijn te 
doen. Ons land heeft jarenlang boven haar stand geleefd, en dan moet je als kabinet ook harde maatregelen durven 
te nemen om te voorkomen dat je de problemen naar onze kinderen verschuift. Het land moet regeerbaar blijven, 
en dat kan alleen door nu de tering naar de nering te zetten. Van Griekse praktijken of sociale onrust is niemand 
gediend.” 

Nieuw lid:

laurens otte (45) uit goor

colofon
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VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR DE VVD VOORBE-

HOUDEN.

DE VVD HEEFT ALLE ZORG GEGEVEN AAN HET NAKOMEN 

VAN WETTELIJKE REPRORECHTEN.

IS HET DESONDANKS ZO, DAT ER RECHTHEBBENDEN ZIJN, 

DIE NIET GETRACEERD KONDEN WORDEN OF VAN WIE DE 

CLAIM OP GEBRUIKT MATERIAAL NIET BEKEND WAS, DAN 

WORDEN ZIJ VERZOCHT ZICH SCHRIFTELIJK MET DE VVD IN 

VERBINDING TE STELLEN, MET OPGAVE VAN HUN CLAIM EN 

DE UITGAVE WAAROP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

DISCLAIMER  DE REDACTIONELE INHOUD VAN LIBER KOMT 

OP ZORGVULDIGE WIJZE IN SAMENWERKING MET VELE PAR-

TIJLEDEN EN -MEDEWERKERS TOT STAND EN GEEFT – TENZIJ 

ANDERS VERMELD – PER DEFINITIE DE STANDPUNTBEPALING 

VAN DE VVD WEER.

De liBeRale waaRDeN VaN De VVD

monarchie

geen rol - Het afgelopen formatie-

proces kende een primeur: voor het 

eerst in de geschiedenis was daarbij 

praktisch geen rol weggelegd voor het 

staatshoofd. Aan de traditie waarbij 

de koningin het initiatief neemt bij 

de formatie van een nieuw kabinet is 

daarmee, in ieder geval voor het mo-

ment, een einde gekomen. Voortaan 

zal de Tweede Kamer informateurs 

aanwijzen en hen op pad sturen met 

een informatieopdracht. 

in eigen beheer 
De angst om het zonder de koningin 

te moeten stellen, bleek diepgewor-

teld. ‘Vrees voor chaos kabinetsfor-

matie’ kopte de Volkskrant, waarbij 

werd gedoeld op de angst van de 

‘politiek-ambtelijke elite’ in Den 

Haag voor wanorde en vertraging 

rond de formatie. Ook premier Rutte 

zelf durfde de stelling aan te gaan 

dat de formatie zonder koningin op 

zijn minst vertraging zou gaan oplo-

pen. Tenzij de premier denkt dat de 

formatie nog sneller had gekund, 

mogen we achteraf concluderen dat 

zijn woorden niet zo profetisch zijn 

geweest. Hetzelfde geldt voor de on-

gegronde angst rondom de nieuwe 

vorm van formeren. Procedureel – 

dus zonder te letten op de inhoud – is 

de formatie in eigen beheer van de 

Tweede Kamer uitstekend verlopen. 

Het argument dat partijen in de toe-

komst wellicht minder welwillend 

met elkaar zullen onderhandelen, 

hetgeen een rol voor de koningin 

wederom noodzakelijk zal maken, is 

op zijn best speculatief te noemen. 

Dergelijke redeneringen lijken vooral 

een laatste strohalm van diegenen 

die teleurgesteld terugkijken op een 

succesvolle formatie, waarbij het zo 

triomfantelijk voorspelde ‘hangende-

pootjes-scenario’ toch niet bleek uit 

te komen. 

Bovendien kan potentiële ‘vertraging’ 

tijdens het formatieproces in toekom-

stige gevallen dienen als verzekering 

tegen ongewenste, overhaaste beslis-

singen. 

oude orde
Voor liberalen is dit alles goed nieuws. 

Wie zich buigt over de kern van de 

monarchie komt namelijk onherroe-

pelijk tot dezelfde conclusie: het prin-

cipe – en daarmee het bestaan – van 

een koningshuis druist per definitie 

in tegen liberale kernwaarden. Ook 

wanneer het gaat om een parlemen-

taire monarchie en daarmee om een 

sterk uitgeklede vorm, valt het idee 

van erfelijke troonopvolging en een 

benoeming voor het leven op geen 

enkele wijze te rijmen met de begin-

selen van een liberale democratie. 

Het koningshuis is één van de laatste 

resterende pijlers van een oude orde 

die langzaamaan plaats heeft moeten 

maken voor een wereld waarin de be-

ginselen waarop de monarchie rust 

zijn versleten.

De liberalen hebben een aanzien-

lijk aandeel gehad in het tot stand 

brengen van die wereld en in het 

beperken van de macht die de ko-

ning geniet – denk aan Thorbecke 

in 1848. De maatregelen rondom de 

afgelopen kabinetsformatie tonen 

aan dat dit proces nog steeds gaande 

is en dat het koningschap steeds ver-

der verwordt tot een uitgehold ana-

chronisme. Het is niet meer dan een 

afbrokkelende, nutteloze pijler die 

alleen nog tijdelijk overeind wordt 

gehouden met irrationele argumen-

ten. Al die argumenten ten spijt kan 

niet worden verhuld dat de ‘samen-

bindende’, ‘vertegenwoordigende’ en 

‘aanmoedigende’ rol die het staats-

hoofd tegenwoordig speelt, net zo 

goed vervuld kunnen worden door 

een president. 

republikein
Koningin Juliana liet ooit al eens op-

tekenen dat ze, wanneer ze geen ko-

ningin was, zij republikein zou zijn 

geweest. Daarmee toonde zij al het 

failliet van ons koningshuis aan. En 

dat is vanuit liberaal oogpunt alleen 

maar toe te juichen.

Dit is een serie over de belangrijkste liberale waarden - die veelal ook 

zijn opgenomen als waarden van de VVD. Het liberale huis kent ech-

ter vele kamers, zoals een cliché gaat. Anders dan de meeste andere 

politieke stromingen kent het liberalisme geen doctrines waarop het 

is gestoeld. En dat is misschien wel het prettige aan het liberalisme: niets is afge-

zegend. Omdat de liberale ‘waarheid’ niet bestaat, laten we vanuit twee ramen wat 

wind waaien door de liberale kamers. 

monarchIe past uItstekenD In lIBeraal staatsBestel

niet republikeinS - Europese 

liberalen zijn traditioneel niet repu-

blikeins gezind. Al in de negentiende 

eeuw streefden zij bijna altijd niet 

naar afschaffing van het koningschap, 

maar naar een constitutionele of par-

lementaire monarchie.  Waren deze 

liberale politici beginselloos? Nee, zij 

handelden zo omdat een constitutio-

nele monarchie prima met de liberale 

beginselen strookt. Natuurlijk kunnen 

landen zonder monarchale traditie 

ook volgens liberale principes worden 

ingericht; zie de Verenigde Staten. 

Nederland kende begin negentiende 

eeuw geen monarchale traditie, maar 

ons land had wel een bijzondere band 

met het Oranjehuis. Daarom paste een 

monarchie met het huis Oranje-Nas-

sau op de troon wel goed in een Neder-

lands liberaal staatsbestel.

gecontroleerd
Maar waarom strookt een monarchie 

ook met de liberale beginselen? Dat 

komt doordat liberalen in hun strijd 

tegen (samenballing van) macht er 

nooit naar streefden zulke macht af 

te schaffen, maar inzagen dat het be-

ter was macht aan banden te leggen. 

Zij hebben de macht van koningen 

verschoven naar ministers, die door 

het parlement werden gecontroleerd. 

Zo moesten ministers dienaren van 

het volk en niet langer van de koning  

worden.

Scheiding van machten
Montesquieu en de Amerikaanse Foun-

ding Fathers leverden al in de acht-

tiende eeuw de liberale argumenten 

voor een scheiding van machten – de 

befaamde trias politica van rechtspre-

kende, wetgevende en uitvoerende 

macht – en voor checks and balances. 

Begin negentiende eeuw verfijnde de 

Zwitsers-Franse  liberale denker Benja-

min Constant deze staatkundige prin-

cipes, door (onder meer) de koning van 

de uitvoerende macht af te splitsen en 

boven alle andere machten te plaat-

sen. De koning kreeg in Constants ver-

fijnde model geen eigen machtssfeer 

, maar een rol als arbiter. Als de (ge-

scheiden) machten elkaar onderling 

verlamden, kon de koning als neutrale 

partij de zaak weer vlot trekken.

parlement
Twee zaken waren van groot belang 

opdat de koning deze nieuwe rol goed 

kon vervullen. Ten eerste diende hij 

over zijn zeer beperkte macht – eigen-

lijk beter te omschrijven als: invloed 

– niet langer zelf verantwoording af 

te leggen. Juist om zijn macht in te 

tomen, was het essentieel dat minis-

ters voortaan over zijn daden verant-

woording zouden afleggen aan het 

parlement. Dan kon de koning niets 

doen wat een minister niet voor zijn 

rekening wenste te nemen. De liberale 

denker Constant is de grote theoreti-

cus achter het leerstuk van de ministe-

riële verantwoordelijkheid.

neutraal
Ten tweede moet de koning zich wer-

kelijk neutraal (kunnen) opstellen. Dit 

vergt inspanning van de koning. Maar 

hij heeft daarbij een enorme voor-

sprong op politici, die in een republiek 

president worden. Zij zijn per definitie 

belast met een partijdig verleden.

patstellingen
In Nederland vervulde de koning(in) 

haar rol van neutrale arbiter tot en 

met 2010 mede tijdens kabinetsforma-

ties. De koningin kon patstellingen in 

de formatie doorbreken, maar  nooit 

iets forceren waar de Kamerfracties 

niet aan wilden. Dit jaar heeft de 

Tweede Kamer de formatie naar zich 

toegetrokken. Dat ging goed doordat 

VVD en PvdA een akkoord wisten te 

sluiten; blijft over de vraag hoe het 

was gelopen als de formatie ingewik-

kelder was geworden. 

www.teldersstichting.nl

"In nederland vervulde de 
koning(in) haar rol van neutrale 
arbiter tijdens kabinetsformaties"
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recht. Daarvoor wordt 250 miljoen euro 

gebruikt die eerder was bedoeld voor in-

frastructuur.

Halbe Zijlstra
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alternatief - De VVD en de PvdA 

hebben op 12 november een alternatief 

afgesproken voor de inkomensafhankelij-

ke zorgpremie. Die laatste is daarmee van 

tafel. De onderhandelingseis van de PvdA 

dat de hoogste inkomens het meeste 

moeten bijdragen aan de bezuinigingen 

uit het Regeerakkoord, zal nu worden 

vormgegeven via de inkomstenbelasting. 

De winst voor de VVD en hardwerkend 

Nederland is dat door dit nieuwe voorstel 

werken meer gaat lonen. Dat de midden-

inkomens zoveel mogelijk worden ont-

zien. Dat het zorgsysteem blijft zoals het 

is. En dat er minder sterk wordt genivel-

leerd.

pijn
Alle Nederlanders zullen de pijn voelen 

van de enorme bezuinigingsoperatie die 

nodig is om Nederland sterker uit de 

crisis te laten komen. Tot 2017 zal maar 

liefst 46 miljard euro worden bezuinigd 

en omgebogen. De VVD is ervan overtuigd 

dat het door het plan dat nu op tafel ligt, 

de pijn die hieruit voort zal vloeien op 

een meer evenwichtige manier wordt 

verdeeld. Van de sterkere schouders zal 

iets meer worden gevraagd dan van de 

zwakkere schouders. Gezien de enorme 

uitdaging waar we als land voor staan, 

vindt de VVD dit gerechtvaardigd.

Werken gaat lonen
De algemene heffingskorting (een be-

lastingkorting voor iedereen met een 

inkomen) wordt met 75 euro verhoogd 

en wordt daarnaast inkomensafhanke-

lijk afgebouwd tot 1.000 euro in 2017.  

De arbeidskorting (de belastingkorting 

voor iedereen die werkt) gaat verder om-

hoog met  388 euro per persoon (boven-

op de eerdere verhoging van 500 euro), 

waardoor werken nog meer gaat lonen. 

Alleen voor hoge inkomens (boven een 

ton) wordt de korting afgebouwd tot nul. 

Door deze maatregelen vallen de belas-

tingkortingen voor hogere inkomens 

weg.

middeninkomens worden zoveel 
mogelijk ontzien
De tarieven in de tweede, derde en vierde 

belastingschijf blijven op het huidige ni-

veau (respectievelijk 42 procent, 42 pro-

centen 52 procent). De derde belasting-

schijf wordt verder verlengd (van 56.491 

euro naar 62.941 euro). Hierdoor vallen 

mensen met een middeninkomen min-

der snel in het toptarief van 52 procent 

vallen.

Huidige zorgstelsel blijft 
bestaan
De inkomensafhankelijke zorgpremie is 

van de baan. Het inkomensafhankelijke 

eigen risico in de zorg, dat in het regeer-

akkoord is afgesproken, blijft wel be-

staan. De uitgangspunten van het huidi-

ge zorgstelsel veranderen hierdoor niet.  

Kostenbewustzijn en concurrentie tussen 

verzekeraars leiden tot de beste zorg voor 

de beste prijs.

minder sterk nivelleren: minder 
extremen
Door het schrappen van de inkomens-

afhankelijke zorgpremie en de aanpas-

singen in de inkomstenbelasting, zijn er 

minder extremen in het koopkrachtbeeld. 

In ruil voor het pakket aan maatregelen 

in het regeerakkoord om Nederland ster-

ker uit de crisis te laten komen, stelt de 

PvdA als eis dat de hoogste inkomens het 

meeste bijdragen aan de bezuinigingen. 

De belastingkortingen voor hogere inko-

mens worden daarom afgebouwd. Het 

CPB geeft aan dat onder behoud van het 

nu voorliggende stelsel aan maatregelen, 

de effecten op het koopkrachtbeeld zich 

bevinden tussen de +0.5 procent voor wer-

kende met een laag inkomen en de -3.0 

procent voor diegenen met een inkomen 

boven een ton. Een minder nivellerend 

effect dan waarvan eerder sprake was.

Om dit te bereiken, is de VVD akkoord 

gegaan met een verzachting van de ef-

fecten van maatregelen op het gebied 

van de versobering van de sociale zeker-

heid en de versoepeling van het ontslag-

inkomensafhankelijke zorgpremie vervangen
door belastingmaatregelingen

veranderingen binnen de vvd-tweede kamerfractie

roald van der linde

joost taverne

 johan Houwers

ronald vuijk

De VVD-Tweede Kamerfractie heeft op 1 

november unaniem Halbe Zijlstra geko-

zen tot nieuwe fractievoorzitter.  Zijlstra 

was eerder fractievoorzitter van de VVD 

in Utrecht en staatssecretaris van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap in het kabi-

net Rutte-I.

fractiebestuur
Daarnaast koos de VVD-Tweede Kamer-

fractie een nieuw fractiebestuur. Tamara 

Venrooy is gekozen tot vice-fractievoor-

zitter. Ton Elias is de secretaris van het 

bestuur. Helma Neppérus blijft in het 

bestuur verantwoordelijk voor personeel 

en financiën. Mark Harbers blijft verant-

woordelijk voor de partijcontacten. Het 

bestuur wordt gecompleteerd door Bar-

bara Visser. De nieuwgekozen fractielei-

der Halbe Zijlstra zal het nieuwe fractie-

bestuur voorzitten.

Het kiezen van een nieuw fractiebestuur 

hangt onder andere samen met het ver-

trek van onder meer Mark Rutte en Stef 

Blok naar het kabinet. Naast deze VVD-

ers zijn ook Jeanine Hennis-Plasschaert, 

Edith Schippers, Fred Teeven en Frans 

Weekers doorgeschoven naar het kabinet 

als minister of staatssecretaris.

vvd-fractie
Door het vertrek van dit zestal zijn an-

dere mensen van de VVD-kandidatenlijst 

weer doorgeschoven naar de VVD-fractie 

van de Tweede Kamer, en wel Roald van 

der Linde, Johan Houwers, Joost Taverne, 

Aukje de Vries, Ronald Vuijk en Sjoerd  

Potters. Houwers en Taverne waren reeds 

eerder Kamerlid. 

aukje de vries

Sjoerd potters

Reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl
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Deelproject De WInnenDe lIjst

gezocht: nieuwe geschikte
kandidaat-gemeenteraadsleden

voor het eerst oud-deelnemers
topkadertraining vvd bij elkaar

try-out - Met De Winnende Lijst 

moeten alle VVD-afdelingen tijdig goede 

kandidaten vinden voor de komende ge-

meenteraadsverkiezingen. Daarom ma-

ken alle VVD-afdelingen en –Kamercen-

trales (KC’s) al in november en december 

dit jaar kennis met deze workshop. De 

primeur heeft echter al op 29 oktober 

plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van 

de drie stadskamercentrales Rotterdam, 

Den Haag en Amsterdam hebben hierbij 

als eersten de try-out ondergaan van De 

Winnende Lijst.  Het is Ferdi de Lange 

die deze eerste workshop, op het Haagse 

partijbureau,  leidt. Hij is blij verrast als 

hij reeds bij aanvang hoort hoe ver deze 

stadskamercentrales zijn met het werven 

van hun kandidaat-raadsleden. 

ervaringen
Aan de start van de workshop krijgen 

vertegenwoordigers van de stadskamer-

centrales de gelegenheid hun ervaringen 

uit te wisselen over hoe zij onder meer 

nieuwe kandidaat-raadsleden vinden 

voor hun lijst.  Elke KC kent een eigen 

aanbod van opleidingen en trainingen. 

Hoewel de meeste bedoeld zijn voor al-

leen VVD-leden, kent KC Rotterdam ook 

zogeheten oriëntatietrajecten om moge-

lijke geschikte kandidaten te vinden die 

nog geen lid zijn van de VVD.   

Slechtnieuwsgesprek
De eerste case die de aanwezigen krijgen, 

betreft het voeren van een slechtnieuws-

gesprek. Hoe ga je om met iemand die al 

enige termijnen als raadslid heeft vervuld 

en niet nog eens kandidaat wordt gesteld 

bij de volgende gemeenteraadsverkiezin-

gen? Na het spelen van een rollenspel 

geeft De Lange aan dat dit soort gesprek-

ken in de praktijk altijd het “nodige ge-

doe” oplevert. Jaarlijks te houden functi-

oneringsgesprekken met alle raadsleden 

ziet hij daarom als het beste middel om 

te voorkomen dat zo’n gesprek iemand 

echt kan verrassen. 

ideale lijst
Een volgend onderwerp is het samenstel-

len van de ideale lijst. Wat zie je graag te-

rug in de achtergrond van de kandidaten 

op de lijst? De aanwezigen worden ook 

gevraagd welke kandidaten zij specifiek 

zoeken, hoe ze die gaan zoeken, maar 

ook:  hoe zij deze voorbereiden op het 

raadswerk. Verder worden ook  adverte-

ren en het inschakelen van een headhun-

ter als mogelijkheid genoemd.  

‘local heroes’
Hoewel er een risico aan kleeft, oordeelt 

trainer De Lange dat het gebruik van zo-

geheten ‘local heroes’ op zich goed kan 

uitpakken. Deze relatief bekende men-

sen kunnen, al dan niet als one-issue 

stemmentrekker, goed worden ingezet 

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 

Omdat ze vaak nog geen lid zijn van 

de VVD, geeft De Lange aan dat het wel 

verstandig is deze mensen het gehele 

VVD-programma te laten onderschrijven. 

Na afloop krijgen de aanwezigen van de 

trainer een uitgebreid stappenplan mee 

om zo zeker te stellen dat zij binnen hun 

KC tijdig een goede kandidatenlijst rond 

kunnen krijgen. 

de lat ligt Hoger
De Winnende Lijst is het eerste deelproject van ‘De Lat Ligt Hoger’.  

Dit driedelig programma is bedoeld om alle VVD-afdelingen voor te be-

reiden op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Winnende Lijst is 

een workshop die in november en december alle afdelingen wordt aan-

geboden en is bedoeld om de afdelingsbestuurders te ondersteunen bij 

het wervings- en selectietraject voor geschikte kandidaat-gemeenteraads-

leden. In maart volgend jaar volgt het tweede onderdeel, de Collegetour  

(9 maart 2013). Het derde deel, ‘Stem op Mij’, volgt in het najaar van 2013 en het 

voorjaar van 2014. 

benk korthals,
partijvoorzitter

“IntegrIteIt 
BelangrIjk 
voor De vvD”
Voor de VVD staat onomstotelijk vast 
dat het gedrag van eenieder die ver-
antwoordelijkheid draagt voor het 
openbaar bestuur boven kritiek ver-
heven moet zijn. De publieke zaak 
vergt van zijn dienaren niet alleen 
aanwending van hun talent, inzet 
van hun werkkracht en niet afla-
tende behartiging van het gemeen-
schapsbelang, 

Maar ook, en als essentiële eerste  
voorwaarde, volstrekte integriteit.  
Aanneming en verstrekking van 
gunsten zijn te allen tijde uit den 
boze. Misbruik van in de functie 
verworven kennis ten eigen voor-
dele is nooit toelaatbaar, evenmin 
als misbruik van macht en invloed 
die aan de functie worden ontleend. 
Het gebruik van onoorbare midde-
len om welk doel ook te bereiken is 
onder geen enkele omstandigheid 
aanvaardbaar. Omkoopbaarheid en 
zelfverrijking zijn een schande.

Voor de VVD spreekt dit vanzelf. Ik 
zeg het toch om daarover geen en-
kel misverstand te laten bestaan, en 
ook omdat politieke ambtsdragers 
een voorbeeldfunctie hebben. Zij ge-
dragen zich voorbeeldig, niet alleen 
omdat zij wonen in een glazen huis, 
maar meer nog uit innerlijke overtui-
ging.

Er zijn grote en kleine zonden.  
Er zijn systematische en incidentele 
inbreuken op de bestuurlijke integri-
teit. Er is oud en er is nieuw.  Alle zijn 
onaanvaardbaar. Specifiek over twee 
gevallen die met veel aandacht zijn 
omringd, wil ik nog iets zeggen.

Een voormalig gedeputeerde staat 
terecht op verdenking van ernstige 
feiten. Onze opvatting daarover is 
gebaseerd op wat ik zojuist over de 
noodzaak en de vanzelfsprekend-
heid van integriteit heb gezegd. In 
de rechtsstaat Nederland ligt het de-
finitieve oordeel echter bij de rechter. 
Wij wachten dat dus af. 

Bij een wethouder  heeft een met 
veel publiciteit omgeven huiszoe-
king plaatsgehad, niet alleen bij 
hemzelf , maar ook bij zijn kinderen. 
Ook zijn telefoon blijkt te zijn afge-
luisterd. Dat zijn stevige, zeer stevige 
middelen en, naar moet worden ver-
ondersteld, zijn die om gegronde re-
denen ingezet. Betrokkene en de sa-
menleving hebben er daarom recht 
op dat snel duidelijk wordt of en 
waarvan hij wordt beschuldigd. Dat 
geldt temeer , omdat hij hoe dan ook 
in één opzicht reeds is gestraft. Aan 
zijn langjarige publieke loopbaan is 
al definitief een einde gekomen.

Politici staan of vallen met het 
vertrouwen van hun medeburgers.  
De VVD heeft sinds lang  veel aan-
dacht voor integriteit. Wij organise-
ren cursussen en opleidingen over dit 
onderwerp. Wij besteden er aandacht 
aan als wij candidaten selecteren, 
maar uiteindelijk hebben bestuur-
ders hun eigen verantwoordelijkheid 
Wordt die verantwoordelijkheid niet 
genomen dan grijpt de partij in.

Het partijbestuur bezint zich op de 
vraag of nog meer kan en moet wor-
den gedaan om de integriteit van zijn 
vertegenwoordigers te waarborgen. 
Ik hoop daarover meer te kunnen 
zeggen op ons komende partijcon-
gres eind november.

Deze speech is uitgesproken tijdens 
het Najaarscongres van de VVD-Be-
stuurdersvereniging. 

voorzitter@vvd.nl

Tijdens de workshop discussierden de verschillende stadskamercentrales met elkaar. 

netWerken - Voor de oud-deelne-

mers van de Topkadertraining van de 

VVD werd op 10 november in Maarssen 

voor het eerst een zogeheten ‘alumni-

dag’ georganiseerd. 80 mensen geven 

gevolg aan de uitnodiging en doen (in 

een voor de VVD wat opmerkelijke set-

ting van lounge-banken) die dag niet 

alleen de nodige nieuwe kennis op, 

maar krijgen ook voldoende gelegen-

heid kennis te maken met andere oud-

deelnemers. 

Tamara Venrooy-van Ark, vicefractie-

voorzitter van de VVD in de Tweede 

Kamer, geeft de aanwezigen enige 

achtergrond over de ervaringen van 

de Tweede Kamerfractie met de inmid-

dels afgeschoten inkomensafhankelijke 

zorgpremie. Televisiepresentatrice (en 

oud-deelnemer) Elsemieke Havenga 

vraagt hierna de aanwezigen hoe zij 

zelf dit onderwerp communicatief zou-

den hebben opgepakt richting de kie-

zers toe. Geen gemakkelijk onderwerp, 

en daarom goed voor een breed scala 

aan oplossingen. Havenga heeft een 

vlotte manier van presenteren en weet 

de dag met verschillende onderwerpen 

goed aan elkaar te rijgen door voortdu-

rend in de zaal met de microfoon  rond 

te lopen en prikkelende vragen te stel-

len aan de oud-deelnemers. 

‘europe light’
De oud-deelnemers krijgen hierna 

een lezing van Robert Reibestein over 

het onderwerp van de Europese Unie. 

Reibestein is 30 jaar werkzaam bij Mc-

Kinsey en adviseerde diverse Europese 

instellingen op het gebied van strategi-

sche, operationele en organisatorische 

vraagstukken. Hij geeft de belangrijkste 

trends aan in de mondiale economie en 

gaat hierna uitgebreid in op mogelijke 

scenario’s waarmee de problemen van 

de Eurocrisis het hoofd kunnen worden 

geboden. Er ontstaat in de zaal een le-

vendige discussie. Eens  is echter ieder-

een met de conclusie dat de Europese 

Unie zich vooral moet bezighouden 

met wat past bij Europa,  en zeker niet 

zoveel gericht moet zijn op landbouw, 

laat staan allerlei randzaken als het 

geluidsniveau van grasmaaiers.  Er is, 

kortom, een kerntakendiscussie nodig 

binnen de EU waardoor een ‘Europe 

Light’ zou kunnen ontstaan die zich 

bezig houdt met essentiële Europese 

zaken als de buitengrenzen, Research 

and Development en diplomatie.  

meer invloed
De oud-deelnemers krijgen na deze 

discussie een aantal gewetensvragen 

naar aanleiding van de Topkadertrai-

ning die ze hebben gehad. ‘Wat heeft 

Topkadertraining me gebracht?’ is een 

vraag die eenvoudig is te beantwoor-

den met ‘meer bekendheid’, ‘kennis’ 

of zelfs ‘een plaatsje in de Tweede Ka-

mer’. Moeilijker is de vervolgvraag ‘Wat 

bied ik de club’? Veel mensen blijken in  

ieder geval graag bereid te zijn om par-

tijgenoten met ambitie mee te laten  

lopen tijdens hun werkzaamheden. Ook 

de vraag ‘Waar ben ik nog naar op zoek’ 

levert interessante antwoorden op.  

In ieder geval vinden velen dat VVD’ers 

meer invloed moeten zoeken in het 

maatschappelijk middenveld dat tot op 

heden te veel in handen is van andere 

politieke partijen. Ook zouden zij meer 

de ‘welzijnshoek’ moeten bemachtigen 

binnen de gemeenten. Dit omdat het 

echt aan de VVD is om de liberale voor-

nemens op dat gebied eens daadwerke-

lijk in de praktijk uit te voeren.

Alle aanwezigen geven aan de bijeen-

komst meer dan geslaagd te vinden. 

Niet alleen door de goede sfeer, maar 

ook door de ruimte die het programma 

bood om te netwerken. De organisatie  

kijkt in ieder geval naar een mogelijk 

passend vervolg. 

De oud-deelnemers overleggen in een informele setting over wat de Topkadertraining hen 
heeft gebracht.



“We moeten blijven uitleggen 
binnen welk groter plaatje
de maatregelen passen”

Mark Verheijen:

Mark Verheijen is bij de VVD de hoogste nieuwkomer in de Tweede Kamer. Ondanks zijn 

relatief jonge leeftijd (36 jaar), is hij een oude rot binnen de partij. Niet alleen heeft hij 

acht jaar lang een belangrijke rol gespeeld in de Limburgse politiek, ook is hij, tussen het 

vertrek van Ivo Opstelten en de komst van Benk Korthals, bijna een jaar lang waarnemend 

partijvoorzitter geweest.

Heeft de verkiezingsoverwin-
ning in nederland, en dus ook 
in limburg, je verbaasd? 
“Je kan zeggen dat de kiezer gewoon 

heeft gekozen voor de partij die ver-

antwoordelijkheid durft te nemen. Ik 

vind het mooi dat de kiezer ons verhaal 

heeft gehoord en toch koos voor de par-

tij die het moeilijkste, maar ook het 

eerlijkste verhaal, verkondigde. Dat zie 

je toch maar weer: je moet als politieke 

partij nooit bang zijn voor de kiezer. Hij 

of zij is echt wel verstandig genoeg om 

mee te gaan in moeilijke beslissingen. 

Zolang je als partij maar eerlijk bent in 

je keuzen. Ook nu we wederom pijnlijke 

keuzes en compromissen moeten verde-

digen, is het zaak dat je er met z’n allen 

staat en niet wegduikt. We zien ook hoe 

fragiel het vertrouwen is dat we van de 

kiezer gekregen hebben. Het is belang-

rijk dat we ons dat elke dag beseffen. 

Eén van de belangrijkste kerntaken van 

de VVD is haar verhaal te blijven uitleg-

gen hoe Nederland liberaler kan worden 

gemaakt. Niet door alleen leuke dingen 

te doen, maar door dingen te doen die 

noodzakelijk zijn. En ook als kiezers 

soms teleurgesteld, of erger nog cynisch 

worden, is het aan ons te taak dubbel zo 

hard te werken en voortdurend te laten 

zien waarom we het ook alweer doen: 

binnen welk groter plaatje het past en 

waarom de alternatieven minder aan-

trekkelijk zijn. Dat is onze taak.”  

een stapje terug: weet je nog 
waarom je ooit de politiek in 
wilde gaan?
“Waarom  ik ooit  besloot de politiek 

in te willen gaan, is niet echt te con-

strueren. Er speelde bij mij niet zoiets 

als een groot onrecht. Het had meer te 

maken met de politieke situatie in de 

jaren negentig en het vraagstuk van het 

verdelen van financiële middelen. Poli-

tiek is traditioneel goed in het uitgeven  

van het geld van de belastingbetaler. In-

teressanter vind ik de vraag hoe Neder-

land het geld in de toekomst gaat ver-

dienen. Met uitzondering van kleine, 

slimme interventies,  in ieder geval zo 

min mogelijk via de overheid. Mijn po-

litieke drijfveer is dan ook hoe we in de 

politiek het verdienvermogen van Ne-

derland op peil kunnen krijgen. Want 

overal in de wereld worden landen wak-

ker met een ambitie om ons van de we-

reld af te spelen. Je moet in de politiek 

dus gaan nadenken wat echt belangrijk 

is om te kunnen blijven concurreren 

met landen als China of Brazilië. “

voorzitter geweest. Omdat ik in die rol 

overal in Nederland op pad ben geweest, 

levert me dit een heel groot voordeel 

op: ik ken de partij van Drachten tot 

Terneuzen. Je bedient in die functie nu 

eenmaal alle 38.000 VVD-leden.”

je haalde  al de nodige lande-
lijke bekendheid door het sme-
den van een unieke coalitie in 
provincie limburg tussen de 
vvd, het Cda en de pvv.  als ge-
deputeerde kreeg je hierbij de 
zware portefeuille van onder 
meer economie en financiën. 
Hoe kijk je terug op die tijd?
“Het was heel bijzonder om zo’n samen-

werking met de PVV mee te maken. Daar 

kijk ik heel positief op terug omdat de 

PVV ook echt bereid was om samen te 

werken. Ter herinnering: anders dan in 

de nationale politiek was het niet de 

PVV, maar het CDA dat wegliep uit deze 

coalitie. Ja, de samenwerking verliep in 

Limburgse college erg goed, maar het 

was op provinciaal niveau dan ook een-

voudiger dan op nationaal niveau. Zeg 

maar: minder ideologisch. De Gedepu-

teerde Staten in Limburg gaan dan ook 

niet over de bouw van moskeeën, im-

migratiebeleid of koopkrachtplaatjes; 

dat scheelt natuurlijk.“

je verliet limburg op een heel 
mooi moment. in de laatste 
tweede kamerverkiezingen 
heeft de vvd voor het eerst 
ook limburg ‘veroverd’ op an-
dere politieke partijen.
“De VVD maakte eerder een doorbraak 

mee in Noord-Brabant. En nu dus ook in 

Limburg. Toen ik fractievoorzitter was 

in Venlo, werd in 2009 - bij de gemeen-

telijke verkiezingen - de VVD voor het 

eerst de grootste partij.  En nu, een paar 

jaar later,  is de VVD dus ook de groot-

ste partij geworden in de provincie Lim-

burg. Dat zie ik echt als een maatschap-

pelijke omkering in het land waar het 

CDA zo lang een prominente rol heeft 

gespeeld. Ik geloof dat er nog maar of 

vijf of zes Limburgse gemeenten zijn, zo-

als Kerkrade,  die niet blauw kleurden.” 

Lachend:  “Ik moet zeggen dat deze 

laatste gemeenten mij zeker blijven 

prikkelen als politicus, maar om op de 

doorbraak in die gemeenten te wachten 

tot de overstap naar Den Haag ging me 

net te ver. Ik  heb, zoals gezegd, lang in 

de Limburgse politiek gezeten. Hoewel 

ik graag nog wat langer Gedeputeerde 

had willen blijven, heb ik toch gekozen 

in te gaan op het verzoek om naar Den 

Haag tekomen. Als je hiervoor de kans 

krijgt, moet je dat gewoon doen. Zeker 

in deze tijd. Mijn vertrek naar Den Haag 

komt, toegegeven, op een erg mooi mo-

ment; je kan maar één keer de grootste 

worden in Limburg. Maar de grootste 

worden is niet eens het moeilijkste, de 

grootste blijven. Daar gaat het nu om.“

een goed gevoel om als hoog-
ste nieuwkomer van de vvd 
de tweede kamer in te zijn ge-
gaan?
“Jazeker. Maar hoogste nieuwkomer 

ben je maar één dag, daarna ben je ge-

woon één van de 41 Kamerleden van de 

VVD-fractie. Je hebt als Kamerlid eigen-

lijk een soort eenmanszaak binnen een 

grote fractie, maar je mag nooit verge-

ten dat je moet opereren als collectief. 

Ik ben ook de eerste die het belang van 

de Haagse politiek relativeert. Ook al is 

een fractie van 41 man iets heel moois, 

en de politiek altijd heel interessant, 

de werkelijke kracht van Nederland zit 

in individuele burgers, ondernemers, 

krachtige bestuurders op lokaal niveau, 

enzovoort.  Hier denken politici veel te 

vaak dat ze vanuit de zaal van de Twee-

de Kamer alles kunnen regelen in Ne-

derland. Heel link natuurlijk, want de 

meeste problemen zijn niet door wet-

geving op te lossen. De politiek dient 

slechts te zorgen voor de ideale rand-

voorwaarden. Ten aanzien van econo-

mie, bijvoorbeeld zaken als: lage lasten, 

brede wegen en slimme mensen.” 

van alle nieuwkomers neemt 
niemand zoveel politieke erva-
ring mee naar de kamer als jij. 
niet slecht voor een 36-jarige 
politicus.
“Iedereen neemt zijn eigen ervaring 

mee naar de Kamer, en ik dus ook. Ik 

ben jong begonnen; op mijn 21e was ik 

al gemeenteraadslid. Na mijn periode 

van raadslid werd ik achtereenvolgens 

wethouder, Statenlid en gedeputeerde. 

Al met al heb ik 14 jaar in de Limburgse 

politiek gezeten. En, natuurlijk,  daar-

naast ben ik plaatsvervangend partij-

"er speelde bij mij niet zoiets 
als een groot onrecht..."
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Tekst: Roland Keja
Foto boven: Bart van der Putten

Reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl

Mark Verheijen zat 14 jaar in de Limburgse politiek (hier op de Floriade)



doormodderen - Ieder jaar in 

de eerste week van november komt 

de president van de Europese Reken-

kamer zijn jaarlijkse rapport presen-

teren. Het onderwerp van het rapport 

is het beheer van de Europese begro-

ting door de Europese Commissie in 

het voorgaande financiële jaar.

Hetzelfde ritueel vindt ieder jaar 

plaats in een lokale VVD-afdeling. 

Een kascommissie rapporteert haar 

bevindingen aan de Algemene Leden-

vergadering over het beleid van de 

penningmeester. Is dat verslag posi-

tief dan geeft deze jaarvergadering 

doorgaans kwijting aan de penning-

meester en aan het bestuur voor het 

gevoerde beleid. Het bestuur wordt 

gedechargeerd.

altijd negatief
Eenzelfde rol is het Europees Par-

lement toebedeeld als ultiem kwij-

tingorgaan van de Europese Unie. 

Het probleem is alleen dat sinds de 

Europese Rekenkamer voor de eerste 

keer haar rapport uitbracht, in 1994, 

het oordeel van de Rekenkamer altijd 

negatief is geweest. Iedere organisatie 

maakt fouten in het uitvoeren van be-

leid en internationale normen voor 

goed beleid houden daar rekening 

mee. Een begroting wordt geacht 

goed te zijn uitgevoerd wanneer de 

foutenmarge niet boven de 2 procent 

uitstijgt. Echter, de laatste 18 jaar is 

de foutenmarge bij het uitvoeren van 

de Europese begroting aanzienlijk ho-

ger  geweest. Voor het jaar 2011 was 

deze marge zelfs 3,9 procent.

dramatisch
In het verleden heeft het parlement 

geen kwijting verleend op basis van 

een rapport van de Rekenkamer. Dat 

was in 1999 en de gevolgen daarvan 

waren dramatisch. De Commissie 

Santer trad af. Sindsdien is het parle-

ment voorzichtig om dit wapen toe te 

passen. Toch blijven de voortdurend 

negatieve rapporten niet acceptabel.

De Europese Commissie draagt de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid 

maar in de praktijk zijn het de lidsta-

ten die voor 80 procent het beleid uit-

voeren. Daarom richt het parlement 

de wapens vooral op de lidstaten. Aan 

de lidstaten wordt al jaren gevraagd 

een zogenaamde Lidstaatverklaring 

af te leggen waarin politieke verant-

woordelijkheid wordt genomen voor 

het gevoerde beleid. Doorgaans is het 

zo dat mocht deze verklaring de fei-

ten geweld aandoen, dit niet goed is 

voor de politieke gezondheid van de 

betrokken persoon. Nederland en nog 

drie andere landen doen dat sinds 

een aantal jaren. De andere lidstaten 

moeten overtuigd worden het ook te 

doen. Doormodderen op de huidige 

wijze is geen optie.
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een federaal europa is geen
oplossing voor de eurocrisis

ieder jaar hetzelfde ritueel

gelijke tred - Vorige maand pre-

senteerden Guy Verhofstadt en Daniel 

Cohn-Bendit, respectievelijk fractievoor-

zitters van ALDE en van de Groenen, hun 

politieke pamflet ‘Voor Europa’. Hierin 

bepleiten zij de instelling van een Euro-

pese regering die wordt geleid door een 

direct gekozen Europese president. Ook 

willen zij eurobonds invoeren, evenals 

een gemeenschappelijk schulddelgings-

fonds en transnationale kieslijsten. De 

facto vinden Verhofstadt en Cohn-Bendit 

dat de natiestaten plaats moeten maken 

voor één Europese federatie. 

verhoging
Ondanks het feit dat de lidstaten hard 

moeten bezuinigen om de overheidsfi-

nanciën op orde te brengen, stemde een 

meerheid in het EP voor een verhoging 

van de EU-begroting met 6,8 procent. 

Herman van Rompuy, President van de 

Europese Raad, ging nog een stap ver-

der en presenteerde tijdens de EU-top op 

18 en 19 oktober zijn plannen voor een 

Bankenunie, een Fiscale Unie, een Econo-

mische Unie en een Politieke Unie. Daar-

naast werkt EU-commissaris Stephan 

Füle (uitbreiding) aan de volgende uit-

breidingsronde, waarbij Albanië, Bosnië-

Herzegovina en Kosovo kandidaat-lid van 

de EU moeten worden. 

regeerakkoord
De VVD gelooft in Europese samenwer-

king en communautaire oplossingen 

voor gezamenlijke problemen, maar niet 

in een Europese federatie, die op alle 

fronten taken en middelen naar zich toe-

trekt, zoals Verhofstadt, Cohn-Bendit en 

Van Rompuy bepleiten. In het tussen de 

VVD en de PvdA gesloten regeerakkoord 

voor het kabinet-Rutte II wordt vastge-

legd dat de EU-begroting gelijke tred 

moet houden met de nationale begrotin-

gen. Dit betekent geen extra geld in cri-

sistijd, maar een sober uitgavenpatroon. 

De crisis moet niet worden gebruikt om 

federale vergezichten door te drukken, 

maar om concrete oplossingen te bieden 

voor de eurocrisis. De VVD is onder zeer 

strikte voorwaarden bereid om de op-

richting van een Bankenunie te steunen. 

Hiertoe moet echter eerst het toezicht op 

banken worden versterkt, waarbij de toe-

zichthouder middelen heeft om harde 

afspraken af te dwingen. In het kader van 

het stabiliseren van de eurozone moeten 

zwakke lidstaten hun overheidsfinanciën 

op orde brengen en hun bankensector, 

overheidsapparaat en arbeidsmarkt 

structureel hervormen. De financiële 

hulp van Noord-Europese lidstaten (net-

to-betalers) aan Zuid-Europese lidstaten 

(netto-ontvangers) is dan ook tijdelijk van 

aard en gebonden aan de genoemde her-

vormingen. Er mag geen sprake zijn van 

een transferunie, waarbij een permanen-

te overdracht plaatsvindt van financiën 

van Noord naar Zuid. Afspraken hierover 

moeten glashard en kristalhelder zijn. 

ondergeschikt
De eurocrisis heeft aangetoond dat af-

spraken naar letter en geest moeten wor-

den nagekomen (Stabiliteitspact) en dat 

de deelnemende landen aan de gestelde 

voorwaarden moeten kunnen voldoen. 

Hetzelfde geldt voor de Schengenzone. 

Dit betekent dat de uitbreiding van de 

unie ondergeschikt moet zijn aan het 

adequaat kunnen functioneren van de 

bestaande unie. 

In plaats van ‘méér Europa’, dienen er 

duidelijke grenzen te worden gesteld aan 

de taken van de Europese instellingen. 

Daarom moet de Europese Commissie 

inventariseren welke taken er het beste 

op lidstaat-niveau kunnen worden gere-

geld, zoals het nieuwe kabinet Rutte-II 

voorstelt. Ook moeten de taken van het 

Europees Parlement worden afgebakend 

en dienen nationale parlementen een 

rol te krijgen in het Europese besluit-

vormingsproces. Het idee van de Franse 

oud-president Valéry Giscard d’Estaing, 

voorzitter van de Europese Conventie, 

om jaarlijks een congres bijeen te roepen 

bestaande uit nationale parlementariërs 

en Europarlementariërs om de Europese 

begroting goed te keuren, doet recht aan 

de Europese en nationale belangen die 

met elkaar samenvallen. De middelen 

die worden gebruikt om de Europese cri-

siskassen te vullen, zijn immers afkom-

stig uit de lidstaten.

vage vergezichten
De Europese Unie is sinds haar oprich-

ting een hecht verbond van lidstaten die 

samenwerken op het terrein van markt 

en economie, veiligheid en andere grens-

overstijgende problemen. De democrati-

sche legitimiteit ligt derhalve bij de lid-

staten, waar mensen belasting betalen en 

hun democratische vertegenwoordiging 

kiezen, en niet bij een ‘Europese federa-

tie’. We moeten de tijd van vage verge-

zichten achter ons laten en werken aan 

concrete oplossingen voor de eurocrisis. 

Dat is de enige manier om het vertrou-

wen in Europa te herwinnen. 

jan.mulder@europarl.europa.eu

hans.vanbaalen@europarl.europa.eu

"De crisis moet niet worden 
gebruikt om federale 
vergezichten door te drukken"

"het oordeel van de euro-
pese rekenkamer is altijd 
negatief geweest"

Hans van baalen

Buitenlandse Zaken,

Veiligheids- en Defensiebeleid, 

industrie en energie

jan mulder

Burgerlijke Vrijheden,

Justitie en Binnenlandse

Zaken, Begrotingscommissie

en Begrotingscontrole

toine manders

interne Markt,

Juridische Zaken
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want er moet nog wel het een en ander 

worden geregeld. De laatste versie van het 

draaiboek nog uitprinten. VVD-jas, VVD-

sjaal, flesjes water, blikjes, ballonnen, 

magneten, posters,… Gelukkig past alles 

in de Volvo.

Nog even een snelle koffie en dan gaan…. 

Ik haal een paar andere kandidaten op en 

gezamenlijk rijden we naar Oude Tonge. 

Door het praten reed ik zo Middelharnis 

voorbij, waar onze secretaris Leroy zoals 

afgesproken keurig op me stond te wach-

ten. Ik slingerde de auto in de rondte, (ge-

lukkig was minister Opstelten nog niet 

op het eiland) en we arriveerden alsnog 

compleet in Oude Tonge waar de VVD’ers  

zich hadden verzameld. 

We hebben vandaag de samenwerking 

gezocht met het campagneteam van  de 

eveneens nieuw te vormen gemeente Mo-

lenwaard. ‘s Morgens is de bus met VVD-

prominenten in die te vormen gemeente   

en ‘s middags op Goeree-Overflakkee. 

In Oude Tonge speelt de door ons inge-

huurde, maar door een van onze kandi-

daten gesponsorde Blue Marble Silver 

Cornet Band al een vrolijk muziekje.  

Als de bus is aangekomen, stapt ieder-

een in. Zo ook de mannen van de band, 

en we rijden Middelharnis in, de “hoofd-

stad” van ons eiland en goed voor 20.000 

inwoners. De grote VVD-bus was een be-

zienswaardigheid. Minister Opstelten bij 

de brillenzaak werd ’s avonds zelfs uitge-

zonden op het journaal. Geestig is dat. Als 

laatste werd Ouddorp met een verzoek 

vereerd. Dit leuke gezellige dorp aan de 

Noordzeekust is geliefd bij veel toeristen. 

De gezellige ring met de leuke winkels 

en de gezellige horeca is een mooi decor 

voor de VVD-groep. De band speelde er  

jolig op los. 

Na afloop “evalueren” wij eventjes in de 

lokale horeca Hotel Lely en gaan wij tevre-

den huiswaarts. Wij kijken terug op een 

superdag, waarop wij heel veel inwoners 

van Goeree-Overflakkee hebben kunnen 

spreken. Wij hopen uit het diepst van ons 

hart dat we erin slagen om de inwoners 

te overtuigen dat het echt van belang is 

dat we een grote partij blijven. Het is een 

conservatieve regio, daarom is een stevige 

VVD een  must. Nu nog even duimen voor 

de gemeentelijke herverkiezingen op  

21 november….

Vandaag is het een belangrijke dag voor 

de VVD Goeree-Overflakkee. Begin okto-

ber zijn we gestart met de campagne, en 

vandaag moet het gebeuren. De gebeur-

tenissen die naar aanleiding van het re-

geerakkoord spelen in het gehele land, 

zullen mogelijk ook hier merkbaar zijn. 

Aan de ene kant zijn we bezorgd, “zullen 

de kiezers zich massaal afwenden van de 

VVD?” Maar aan de andere kant kan het 

ook zo zijn dat de inwoners van Goeree-

Overflakkee heel goed weten dat  voor het 

bouwen van een nieuwe, goed functione-

rende gemeente de VVD hard nodig is.  

We gaan er in ieder geval hard tegenaan 

en we worden vandaag fantastisch gehol-

pen door een groot aantal VVD-prominen-

ten, zoals Ivo Opstelten, Melanie Schultz, 

Halbe Zijlstra en zes andere Kamerleden.  

Maar ook vier statenleden, twee leden 

van de Kamercentrale Dordrecht, het par-

tijbureau en natuurlijk onze vele vrijwil-

ligers van de lokale VVD. 

Volop in bedrijf. Snel nog even in de auto 

heen en weer naar Dirksland. Daar is een 

verkiezingsdebat gaande. Ik hoorde dat 

Flakkee TV ook aanwezig zal zijn en dan 

moet er een mooie VVD-banner achter de 

VVD-debaters staan. Even hier en daar een 

grap gemaakt en naar  de eerste stelling 

geluisterd, maar toch weer snel naar huis 

addy rijerkerk-andriesen

Voor de tweede maal dit jaar werkt Addy Rijerkerk-Andriesen mee 

aan de campagne voor de VVD. Eerst voor de Tweede Kamerverkiei-

zngen, nu voor de gemeentelijke herverdelingsverkiezingen in haar 

Goeree-Overflakee. Zij staat tweede op de lijst voor de VVD-gemeen-

teraad en is hoofd van het campagneteam Goeree-Overflakkee.

Niet vergeten:

Leroy ophalen 11.30

Ieder uur een kop koffie

Foto|s maken voor Liber  

Tweede Kamerlid André Bosman vragen om langs te komen, dit om hem kennis te laten nemen van de problematiek binnen de visserijsector.  
Tweede Kamerlid Helma Lodders vragen voor een themadag over de landbouw.  
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Het hoofdbestuur van de VVD heeft 

op 6 november  Lucie Wigboldus 

aangesteld als directeur van het Alge-

meen Secretariaat van de partij.

Lucie Wigboldus is goed bekend met 

de partij. In 2005 is zij begonnen bij 

de Europese fractie, waarna ze voor 

het internationaal secretariaat ging 

werken. Sinds twee jaar is Wigbol-

dus Hoofd verenigingszaken/adjunct  

directeur. Wigboldus heeft het be-

lang van de leden altijd goed voor 

ogen, en kent de vereniging door en 

door. Het hoofdbestuur ziet in haar 

een goede match met de ambitie om 

het Algemeen Secretariaat verder te 

ontwikkelen tot een professionele 

serviceorganisatie voor de leden van 

de grootste partij van Nederland.

Wigboldus volgt Boudewijn Revis op, 

die benoemd is tot wethouder in Den 

Haag. 

lucie Wigboldus
nieuwe directeur
vvd

gemeentelijke herverdelingsverkiezingen

Nog maar kort na de Tweede Kamerver-

kiezingen zijn op drie plaatsen in Neder-

land opnieuw verkiezingen gehouden, 

en wel op 21 november. Het gaat hier 

om  drie gemeentelijke herverdelings-

verkiezingen.  Harenkarspel, Schagen en 

Zijpe (Noord-Holland) gaan fuseren tot 

de nieuwe gemeente Schagen. De ‘oude’  

gemeente Schagen bestaat slecht uit het 

stadje Schagen en kent geen satellietker-

nen.  De nieuwe gemeente Schagen zal 

echter uit 25 kernen bestaan en bijna 

47.000 inwoners tellen. 

Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekker-

land (Zuid-Holland) gaan weer fuseren 

tot de nieuwe gemeente Molenwaard.

Dirksland, Goedereede, Middelharnis en 

Oostflakkee worden heringedeeld tot de 

nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. 

Deze fusies gaan per 1 januari in.

Vanwege de deadline kunnen in deze 

editie van Liber helaas niet de uitslagen 

worden opgenomen van de gemeente-

lijke verkiezingen die inmiddels hebben 

plaatsgevonden. In de komende editie 

zullen deze uiteraard wel worden bespro-

ken.Lijsttrekker Rein Osinga en minister Ivo Opstelten op campagne in Goeree-Overflakkee.
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Werkbezoek Werkgroep arbeidsmarkt bezoekt duitsland voor inspiratie

uitWiSSelen - De werkgroep Arbeids-
markt, onderdeel van de partijcommissie 
Sociale Zaken, heeft op 19 oktober een 
werkbezoek gebracht aan de Bundestag. 
Doel van het bezoek is het uitwisselen van  
informatie  over de Duitse arbeidsmarkt.  
De insteek van het bezoek was praktisch: 
welke stappen heeft Duitsland gezet op 
het gebied van ontslagrecht, hoe is de 
WW vormgegeven, in welke mate parti-
ciperen ouderen op de arbeidsmarkt en  
hoe is in Duitsland  een flexibele arbeids-
markt tot stand gekomen? Onderwerpen 
die in Nederland momenteel hoog op de 
politieke agenda staan. 

ontslagrecht
Omdat het midden- en kleinbedrijf (MKB) 
de grote banenmotor is van de samen-
leving., onderzoekt de werkgroep of de 
bijzondere rol van het MKB eventueel in-
gepast zou kunnen worden in  een nieuw 
ontslagrechtstelsel. Duitsland heeft dan 
ook een bijzondere ontslagrechtpositie 
voor medewerkers die werkzaam zijn in 
het MKB.  

De Duitse arbeidsmarkt voor MKB-be-
drijven kenmerkt zich door productiege-
richte ondernemingen. Om een flexibele, 
dynamische, Duitse arbeidsmarkt mo-
gelijk te maken, werd eind vorige eeuw 
(door onderhandelingen tussen werk-
gevers en werknemers) voor bedrijven 
uit het midden- en kleinbedrijf (tot tien 
werknemers) de mogelijkheid gecreëerd  

personeel zonder geldige reden te ont-
slaan.  In tegenstelling tot bedrijven die 
in de dienstensector actief zijn is deze 
markt hierdoor competitiever geworden. 
Mensen komen in deze sector ook sneller 
aan een baan. 

mkb-ontslagrecht
Binnen het Duitse arbeidsrecht wordt 
het MKB-ontslagrecht als speciale juridi-
sche handeling gezien.  De positie van 

het MKB-ontslagrecht is door het Bun-
desverfassungsgericht goedgekeurd. Als 
argumenten hiervoor hebben de hoogste 
Duitse rechters aangegeven dat kleine 
bedrijven geringe economische en admi-
nistratieve draagkracht hebben, in kleine 
bedrijven herplaatsing moeilijk is en een 
grotere personele flexibiliteit om die 
redenen noodzakelijk is. Deze uitzonde-
ring op het ontslagrecht is trouwens nog 
nooit aan het Europese Hof voorgelegd, 
dus er valt tot op heden niet te zeggen 
of dit ook in lijn is met Europese verdra-
gen. 

toetsen
Een interessant gegeven is dat Duitsland 
aparte arbeidsrecht-rechtbanken heeft  
die achteraf kunnen toetsen of een ont-
slag sociaal gerechtvaardigd is, of niet. 
Deze rechtbanken zijn een sta in de weg 
voor verlaging of afschaffing van de ont-
slagvergoeding. En zorgen er soms zelfs 
voor dat medewerkers weer moeten wor-
den teruggeplaatst in hun oude functie. 
De uitspraken van het Bundesverfassungs-
gericht bepalen de ontslagvergoeding en 
iedereen die ontslag krijgt aangezegd,  
kan in eerste aanleg naar deze recht-
banken gaan voor beroep. De verhalen, 
argumenten en voorbeelden uit Duits-
land voor het invoeren van het MKB-
ontslagrecht geven reden tot nadenken.  
Op welke manier zouden wij in Neder-
land hierin mogelijk kunnen voorzien?

Een ander onderwerp dat aan de orde 
komt, is de WW. Een aantal jaren gele-
den heeft Duitsland de duur van de WW 
ingekort, en wel tot 12 maanden. Daar-
naast is men verplicht vanuit de WW 
te solliciteren naar een baan. Doe je dit 
niet naar behoren, dan  kan je worden 
gedwongen  een baan te accepteren.  De 
banencentra zijn nu nog voor een groot 
gedeelte decentraal geregeld. De liberale 
FDP wil dit juist centraal regelen omdat 

met de centrale aanpak er meer banen 
op het vizier zouden komen dan enkel de 
regionale banen. Voor de VVD is dat een 
opmerkelijke visie  omdat wij juist meer 
zien in de regionale aanpak en de regio-
nale arbeidsmarkt.

tekorten arbeidsmarkt
 Duitsland heeft nu al te maken met te-
korten op de arbeidsmarkt. Het is dus van 
groot belang dat oudere werknemers lan-
ger in het arbeidsproces actief blijven en  
jongeren  makkelijker toetreden tot de 
arbeidsmarkt. Scholing is om die reden 
voor de Duitse arbeidsmarkt van groot be-
lang. Dit betreft scholing op academisch 
niveau, maar vooral ook hoogwaardige 

technische scholing. Ouderen moeten 
zich kunnen blijven bijscholen en jon-
geren moeten een goede en stevige basis 
hebben om zo competitief op de arbeids-
markt te zijn, en vooral te blijven. Omdat 
de tekorten niet alleen vanuit Duitsland 
opgevuld kunnen worden, is de toename 
van hoogopgeleide migranten een welko-
me aanvulling voor de Duitse economie. 
Een onderwerp waar de VVD kritisch te-
gen aankijkt.

veel input
De werkgroep Arbeidsmarkt heeft in ie-
der geval veel input gekregen voor haar 
ideeën. Tweede Kamerlid Malik Azmani, 
woordvoerder sociale zaken  en werkge-
legenheid, kijkt  tevreden  terug  op het 
bezoek. “Het is goed om met collega’s in 
Europa van gedachten te wisselen over 
een beter functionerende arbeidsmarkt 
voor Nederland en Europa.”

“Dit soort initiatieven dragen bij aan 
goede internationale betrekkingen en 
worden zeer gewaardeerd”, aldus Pieter 
van de Stadt, internationaal secretaris 
van het Hoofdbestuur van de VVD. 

alfred van der Klis,

werkgroep arbeidsmarkt van de 

partijcommissie Sociale Zaken

De werkgroep Arbeidsmarkt bezoekt de Bundestag.

"Duitsland heeft een bijzondere ontslagrechtpo-
sitie voor medewerkers, werkzaam in het mkB"

In zijn boek ‘Politiek is van iedereen’ 

neemt schrijver en VVD-politicus Robert 

Jan Blom de lezer mee in de keuken van 

de politieke praktijk. Wat doet een ge-

meenteraadslid eigenlijk precies? Wat 

moet je doen om Tweede Kamerlid te 

worden? Hoe kun je een eigen partij op-

richten? Welke stromingen zijn van ouds-

her vertegenwoordigd in de Nederlandse 

politiek? Welke veranderingen deden 

zich in het partijenlandschap voor?

Al deze vragen passeren de revue in 

een boek boordevol feitjes en weetjes.  

De rijtjes overzichten van kabinetten, in-

clusief signatuur en reden van ontslag, 

opkomstpercentages en verkiezingsuit-

slagen geven een aardig kijkje in de tijd. 

Ook zet Blom diverse aspecten uiteen, 

zoals de mogelijke soorten kabinetten, 

de verdeling in ministeries, de gang 

van zaken rond Prinsjesdag en de wijze 

waarop een vertegenwoordigende func-

tie kan worden bemachtigd. Bovendien 

beschrijft de auteur 19 ‘opmerkelijke po-

litici’ en 14 ‘politieke affaires’, waarbij de 

vraag waarom nu juist deze politici en af-

faires zijn gekozen onbeantwoord blijft, 

maar dat terzijde.

Voor wie veel vragen heeft over de poli-

tiek en zelf nog niet (echt) actief is bin-

nen deze tak van sport biedt het boek 

veel nieuws. Met de zoektocht van de VVD 

naar 2000 nieuwe vertegenwoordigers in 

het achterhoofd (project ‘Lat Ligt Hoger’) 

is dit juist voor hen een heel toegankelijk 

en nuttig boek. Daarmee is de doelgroep 

van de auteur ook meteen helder, want 

voor wie al een tijdje meeloopt, bevat het 

boek ook veel herkenbaars.

Fleur de Beaufort, Telderssstichting

Robert Jan Blom, Politiek is van iedereen

Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2012.

ISBN: 9789059111933, 278 pp., € 18,95

politiek is van iedereen

Over de politiek en politici heeft vrijwel iedereen een mening. Politiek is er niet alleen voor ons, integendeel: poli-

tiek is ook van ons. Via verkiezingen kunnen we als Nederlanders vanaf ons 18e levensjaar invloed uitoefenen op de  

samenstelling van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten (en daarmee indirect de Eerste Kamer), de Gemeenteraad en de 

Nederlandse delegatie in het Europees Parlement.

LEESTIP: 
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reCHten en pliCHten - Onder de 

lange naam ‘Liberal Answers to Modern 

Migration and Integration Issues in Wes-

tern Europe’ werd op 15 oktober in Sche-

veningen een conferentie belegd met 

medewerking van onder meer VVD Inter-

nationaal. Aanwezig zijn liberale politici 

uit Nederland, Engeland en Denemarken, 

maar ook een Nederlandse wetenschap-

ster werkzaam aan de Universiteit van 

Oxford, met deze specialisatie.

Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhui-

zen legt nog eens het VVD-standpunt uit 

op het gebied van immigratie en maakt 

duidelijk niet naief te willen zijn als het 

gaat om dit onderwerp: vluchtelingen-

stromen vormen dan ook een big busi-

ness. Van Nieuwenhuizen haalt enige 

zaken aan die zij graag zou wilen zien, zo-

als de komst van een gemeenschappelijk 

Europees asielsysteem. Vorig jaar blijkt 

90 procent van de 260.000 asielzoekers 

dan ook te zijn opgenomen door slechts 

tien van alle EU- landen. Met een gemeen-

schappelijk beleid zou de verdeling van 

de stromen asielzoekers veel eerlijker 

kunnen worden verdeeld, zo benadrukt 

later die dag ook minister Uri Rosenthal 

in zijn speech. Hij benoemt hierbij ook 

expliciet de ‘opt-out’ mogelijkheid die 

in het VVD-verkiezingsprogramma is op-

genomen op migratiegebied waardoor 

Nederland zich op dat terrein niet per se 

hoeft te houden aan  de nu nog geldende 

Europese afspraken. 

vluchtelingen
Van Nieuwenhuizen is verder van oordeel 

dat ook terugkeerafspraken rond afgewe-

zen vluchtelingen weleens effectiever 

zouden kunnen worden afgedwongen. 

Daarnaast moeten sommige EU-landen 

de EU-grenzen beter gaan afschermen. 

Mede door de Turkse visaliberalisatie 

voor inwoners uit veel Arabische landen, 

komen veel vluchtelingen bijvoorbeeld 

terecht in Griekse opvang waar nog veel 

is te wensen. Dat een deel hiervan niets 

van doen heeft met echte vluchtelingen, 

blijkt volgens Van Nieuwenhuizen wel 

dat ze tijdens een werkbezoek aan Grie-

kenland ook 18 Dominicaanse vrouwen 

in de opvang aantrof die waren bedoeld 

voor de prostitutie.

Werk
Jens-Kristian Lutken van Venstre, de libe-

rale partij uit Denemarken, vertelt dat bij 

de verkiezingen in 2001, resulterend in 

de regeringsdeelname van Venstre, het 

onderwerp immigratie de belangrijkste 

issue was.  Omdat Denemarken binnen 

EU-verband wel over een opt-out mogelijk-

heid beschikt, heeft ze in de tien jaar dat 

Venstre regeringsverantwoordelijkheid 

had,  veel zaken op het gebied van immi-

gratie en integratie, naar eigen hand kun-

nen zetten. Om gedwongen huwelijken 

te voorkomen, bestaat in Denemarken 

bijvoorbeeld de unieke regel dat er niet 

mag worden getrouwd met iemand bui-

ten de EU onder de leeftijd van 24 jaar. 

Lutken benadrukt dat Venstre niet naïef 

is en zich terdege beseft dat immigratie 

noodzakelijk blijft omdat ook in Dene-

marken de werkende bevolking afneemt. 

De strenger geworden regels in zijn land 

hebben echter wel de juiste resultaten 

opgeleverd: nergens binnen de EU wer-

ken zoveel migranten als in Denemar-

ken.  Lutken komt als enige spreker ook 

terug op de centrale vraagstelling van de 

conferentie: zolang de uitkomsten maar 

liberaal blijven, mogen volgens hem res-

trictieve maatregelen worden genomen 

inzake het beleid van immigratie en in-

tegratie. Prettig vindt hij de constatering 

dat inmiddels ook steeds meer ethnische 

ondernemers de weg naar Venstre heb-

ben weten te vinden in hun stemgedrag. 

“Ook daar wordt werk belangrijker ge-

zien dan sociale uitkeringen.”

political correctness
Tom Brake die reeds 15 jaar in het Britse 

parlement zit namens de Liberal Demo-

crats, is ook  schaduwminister Home Af-

fairs. Door de laatste functie, zo geeft hij 

aan, kan hij niet altijd vrij praten over de 

besproken onderwerpen. Wel is hij blij 

dat er rondom de onderwerpen immigra-

tie en integratie de sfeer van political cor-

rectness is verdwenen: “Er kan hier weer 

vrij over worden gesproken zonder dat je 

gelijk als racist te worden afgeschilderd.”

Opvallend, niettemin, is dat hij in de 

middag ronduit fel reageert op een kri-

tische opmerking van de journalist en 

schrijver Thierry Baudet die in de discus-

sie over integratie expliciet de negatieve 

rol benoemt van de islam. Brake erkent 

dat immigratie en integratie ook in zijn 

land een big issue is. Daarom is hij blij 

met het feit dat jongeren in zijn land ge-

middeld positiever zijn gaan denken over 

immigratie dan de oudere generaties. 

Ook Frits Bolkestein die in Nederland 

begin jaren negentig de discussie over 

immigratie bespreekbaar wist te maken, 

geeft aan inmiddels meer optimistische 

elementen te zien binnen de discussie 

rond integratie. Zo blijkt uit een recent 

rapport dat in ons land Marokkaanse en 

Turkse jonge vrouwen inmiddels beter 

presteren op het gebied van onderwijs 

dan Hollandse vrouwen.

repressief liberalisme
Evelyn Ersanilli, werkzaam aan de Uni-

versiteit van Oxford, oordeelt dat het ver-

plichten van volwassenen om te voldoen 

aan belangrijke essentiële voorwaar-

den, idealistisch gezien, misschien niet   

liberaal is, maar erkent dat  liberale uit-

komsten in het beleid belangrijker zijn.  

Een beleid dat zij ‘repressief liberalisme’ 

noemt. Ersanilli bepleit hierbij wel een 

vorm van realisme: immigratie blijft 

voor de westerse samenlevingen noodza-

kelijk, en dan gaat het hierbij niet eens 

om alleen kennismigratie. Ook minister 

Rosenthal, dan nog in functie, noemt 

zich hierbij een realist en erkent dat im-

migratie terdege de nodige voordelen 

met zich mee kan brengen. Zo haalt hij 

het voorbeeld aan van Silicon Valley waar 

50 procent van de mensen die hierbij zijn 

betrokken, een migrantenachtergrond 

blijkt te hebben.

 

verplichtingen
Alle sprekers zijn op het gebied van in-

tegratie met elkaar eens dat migranten 

niet alleen rechten hebben, maar ook 

zekere verplichtingen waaronder de ac-

ceptatie van de westerse cultuur en het 

leren van de nieuwe taal. De grap van 

Cora van Nieuwenhuizen vat het in ieder 

geval goed samen voor de Nederlandse si-

tuatie: “You ain’t much if you don’t speak 

Dutch!” 

internationale bijeenkomst
immigratie en integratieveel belangstelling

bijeenkomst bestuurders

"Blij dat de sfeer van political correctness 
is verdwenen"

Frits Bolkestein geeft commentaar op de presentaties van de andere gastsprekers.

Reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl

uitgebreide diSCuSSieS -  

De VVD-Bestuurdersvereniging heeft 

op 2 en 3 november haar  Najaarscon-

gres, zoals de traditie betaamt,  in Lun-

teren gehouden. Anders dan normaal 

is deze keer de massale media-aan-

dacht voor dit congres. Dit natuurlijk 

in verband met de veelbesproken dis-

cussie over de inkomensafhankelijke 

zorgpremie en de komst van premier 

Rutte. Dit onderwerp ten spijt, is het 

centrale thema dat weekend toch echt 

de bestuurlijke herinrichting van Ne-

derland. 

Diverse deelgezelschappen van onder 

meer VVD-burgemeesters, -wethou-

ders, -gedeputeerden, -statenleden en 

-waterschapbestuurders overleggen 

twee dagen lang over onder meer de 

tekstvoorstellen van de hiervoor inge-

stelde werkgroep Bestuurlijke Herin-

richting die onder leiding staat van 

Ina Adema, burgemeester van Veghel.

belangrijke input
Omdat het regeerakkoord net kort 

voor deze bijeenkomst naar buiten is 

gebracht met onder meer enige be-

stuurlijke maatregelen, rijst bij een 

deel van de bestuurders de vraag in 

hoeverre hun input nog noodzakelijk 

is. Voorzitters van deze deelsessies we-

ten de aanwezigen gelukkig te overtui-

gen dat alleen de komende samenvoe-

ging van de provincies Noord-Holland, 

Utrecht en Flevoland een vast gegeven 

is en dat overige voorstellen voor de 

komende opschaling op provinciale 

en gemeentelijke schaal  juist vragen 

om belangrijke input vanuit de lokale 

overheden. 

De meningen en ideeën die tijdens het 

Najaarscongres zijn besproken, zullen 

worden meegenomen door commis-

sie-Adema. Leden van deze werkgroep 

reizen de komende tijd nog naar ver-

schillende bestuurslagen in het land 

voor het bespreken van de bestuurlijke 

taken en verantwoordelijkheden. Na 

het komend Voorjaarscongres worden 

de voorstellen, “met een lintje erom 

heen”, vervolgens aangeboden aan de 

Tweede Kamerfractie van de VVD.

integriteit
Tijdens dit congres wordt door meer-

dere sprekers ook gerefereerd aan inte-

griteit, een onderwerp waarmee som-

mige VVD-bestuurders - al dan niet 

terecht - negatief in het nieuws zijn 

gekomen. Zo stelt Arno Brok, voorzit-

ter van de VVD-Bestuurdersvereniging, 

dat de VVD “een A-merk is en dat niet-

integere bestuurders niets bij de VVD 

hebben te zoeken.” Partijvoorzitter 

Benk Korthals gaat er nog uitgebreider 

op in. Voor hem staat het vast dat het 

gedrag van eenieder die verantwoor-

delijkheid draagt voor het openbaar 

bestuur boven alle kritiek moet staan.  

Politici behoren volgens Korthals dan 

ook zich voorbeeldig te gedragen. 

“Niet alleen omdat zij wonen in een 

glazen huis, maar meer nog uit inner-

lijke overtuiging.”(zie ook zijn column 

op pag.4 voor meer informatie)

Zorgpremie
Mark Rutte gaat in de avonduren 

in op de inhoud van het regeer-

akkoord en biedt de aanwezigen 

alle gelegenheid om vragen te 

stellen. Veel vragen gaan over de  

inkomensafhankelijke zorgpremie.  

Rutte benadrukt dat om het hele 

pakket gaat en dat daarmee ook veel 

VVD-maatregelen zijn ingewilligd op 

(onder meer) het gebied van overheids-

financiën, de arbeidsmarkt en veilig-

heid/immigratie. Hij geeft toe geen 

schoolvoorbeeld te hebben afgegeven 

van crisiscommunicatie en begrijpt 

dat de mensen zich zorgen maken. 

Daarom belooft hij de bestuurders zo 

snel mogelijk meer klaarheid te ge-

ven. De ochtend erop gaat ook Halbe 

Zijlstra, de nieuwe fractievoorzitter, 

in op het regeerakkoord. Hij betreurt 

dat in de beeldvorming de indruk is 

ontstaan dat de VVD veel heeft gege-

ven. “Ons belangrijkste doel is met dit 

regeerakkoord bereikt, namelijk de 

afspraak om te komen tot 16 miljard 

bezuinigingen, noodzakelijk om over-

heid financieel gezond te krijgen. En 

dat is niet het enige: de arbeidsmarkt, 

de huurmarkt en het buitenlands be-

leid worden alle hervormd. En voor 

iedereen zit in dit regeerakkoord pijn, 

daar lopen we niet voor weg. Maar het 

moet wel binnen proporties blijven.”

binnen proporties
De klaarheid waarover Rutte het heeft, 

komt al binnen twee weken als de in-

komensafhankelijke zorgpremie als-

nog van de tafel wordt geveegd. Hoe-

wel het alternatief nog steeds enige 

nivellerende gevolgen zal hebben, 

lijkt deze maatregel meer te worden 

geaccepteerd. Zoals Zijlstra tijdens dit 

congres het al zei: “Dat er voor ieder-

een pijn zit in dit regeerakkoord, daar 

lopen we niet voor weg. Maar het moet 

wel binnen proporties blijven. Werken 

moet blijven lonen.”

NaJaaRScoNgReS VVD-BeStuuRDeRSVeReNigiNg:
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vvd-congres: zaterdag 24 november

Het VVD-congres vindt plaats op zaterdag 24 november 

in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ‘s-Hertogen-

bosch. Naar aanleiding van de actualiteiten ten aanzien 

van het regeerakkoord heeft het Hoofdbestuur beslo-

ten om het programma van dit congres aan te passen.  

De Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar 

de ochtend. Er zal tevens ruimte worden gecreëerd voor 

een toelichting op het regeerakkoord. Hiermee komen 

de eerder aangekondigde workshops, met uitzondering 

van de deelsessie ‘Gemeenteraadsverkiezingen’, te ver-

vallen. Met de plenaire zitting hopen wij u opheldering 

te kunnen geven over de laatste ontwikkelingen rondom 

het regeerakkoord. Uiteraard is er ook gelegenheid tot 

het stellen van vragen.

Tijdens deze Algemene Vergadering wordt ook een  

nieuwe vice-voorzitter voor het Hoofdbestuur gekozen 

en worden de begroting en het jaarplan 2013 u aange-

boden. 

 

Gedurende het middagprogramma worden de nieuwe

bewindspersonen gepresenteerd en zal Mark Rutte zijn

speech houden.

 

Meer informatie en het volledige programma vindt u op 

www.vvd.nl/av.

 

U kunt zich ter plaatse nog inschrijven voor dit congres.

machtigingskaart 134e av

Door invullen en ondertekenen kan deze kaart als volmacht aan een 

ander stemgerechtigd VVD-lid worden afgegeven.

Naam 

Postcode 

Huisnummer 

Handtekening 

Verleent volmacht aan:

Naam 

Postcode 

Huisnummer 

134e AV: 24 november 2012, 1931 Congrescentrum Brabanthallen, 

‘s-Hertogenbosch

Heeft u behoefte aan een extra machtigingskaart, 

dan kunt u hiervoor terecht op www.vvd.nl/av

Wij hopen u
op zaterdag
24 november

te mogen
verwelkomen in

‘s-Hertogenbosch
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Debat en Discussie - De Algemene 

Ledenvergadering (AV) die op 24 novem-

ber werd gehouden in Den Bosch, ver-

loopt in een prettige sfeer. En dat is goed 

voor de VVD, want deze AV is de eerste 

ledenvergadering na de presentatie van 

het regeerakkoord van het nieuwe ka-

binet-Rutte. En mede daarom van groot 

belang om de rijen weer te sluiten na de 

tumult rond de inmiddels opgeheven 

maatregel van de inkomensafhankelijke 

zorgpremie. 

Vragen
Juist tijdens deze AV krijgen alle leden 

volop de gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Want de turbulente weken na 

het regeerakkoord zijn voor de VVD zelfs 

doorslaggevend geweest in het omgooien 

van het gehele programma. Zo worden, 

met uitzondering van een sessie over de 

belangrijke gemeenteraadsverkiezingen, 

alle andere deelsessies geschrapt. Hier-

door kan alle aandacht dus worden ge-

richt op de plenaire sessie waarin Mark 

Rutte twee keer zal gaan optreden. Eerst 

voor het beantwoorden van alle vragen 

die bij de leden leven, later op de middag 

door middel van een speech. 

Deining
“In de afgelopen weken hebben we het 

nodige mee gemaakt”,  begint Korthals 

bij aanvang van zijn toespraak. “Velen 

van u zullen met mij verzuchten dat het 

wel een beetje minder had gemogen. De 

zorg over de zorgpremie, die ook werd 

gevoed door de media, leidde vrijwel on-

middellijk tot een vloed van kritiek en 

commotie, ook en misschien wel juist 

binnen onze eigen partij. Tot de kiezers 

binnen en buiten de partij zeg ik daarom 

met nadruk en in alle duidelijkheid: de 

VVD is nooit een partij geweest en zal 

nooit een partij worden die onredelijke 

en unfaire maatregelen steunt, laat staan 

entameert. Wij hadden ons moeten reali-

seren dat deze deining kon ontstaan.”

compromissenland
Natuurlijk gaat ook Mark Rutte op dit 

onderwerp in als hij een vraag krijgt 

over de nivelleringsmaatregelen. Rutte 

benadrukt dat Nederland nu eenmaal 

een compromissenland is en, ja, dat hij 

wel degelijk de inhoud van een regeer-

akkoord  toetst aan waar “we als partij 

voor staan.” Niettemin geeft hij toe dat 

het effect van de inkomensafhankelijke 

zorgpremie te heftig was. Ook het alter-

natief ziet hij als een concessie, maar het 

effect daarvan zal meer beperkt zijn nu 

het via de inkomstenbelasting loopt, zo 

maakt hij duidelijk. Verkleinen van in-

komstenverschillen noemt Rutte hierbij 

goed verdedigbaar. Dat er iets extra’s 

voor de lagere inkomens gebeurt “als je 

zo verschrikkelijk veel geld weghaalt bij 

de overheid’, vindt Rutte eveneens goed 

uit te leggen. “Dat begrijpt iedere libe-

raal, want iedere liberaal heeft een soci-

aal hart.”

Als een ander lid een hieraan gerelateer-

de vraag wil stellen, loopt Rutte van het 

podium af, wandelt vervolgens naar de 

vragensteller toe, en geeft hij zijn micro-

foon af. “Zo, dat legt de verhoudingen in 

de zaal ook gelijk vast”, grapt Rutte. De 

vele vervolgvragen gaan gelukkig niet 

alleen meer over nivellering, want ook  

het formatieproces en de rol van de ko-

ningin, krimpregio’s, de mogelijkheid 

van extra overheidsinvesteringen, het 

gebrek aan consumentenvertrouwen, 

de woningmarkt en de opschaling van  

gemeenten komen aan de orde. 

Liberale principes
Na de stemming over enige moties (zie ka-

der op pag. 3) krijgt ook Jarico Vos, voor-

zitter van de JOVD, de gelegenheid om op 

het podium te staan en zijn ‘jonge en li-

berale geluid’ te laten horen. Hij roept de 

VVD op om haar liberale principes niet 

te verloochenen en vooral de randen van 

het regeerakkoord op te zoeken. Iedereen 

krijgt de mogelijkheid zijn hart te luch-

ten. Het gevolg is dat de ochtendsessie 

langer duurt. Arno Brok, burgemeester 

van Dordrecht, is tijdens deze AV de dag-

voorzitter en maakt hierover een grap als 

hij ziet dat geleidelijk meer mensen de 

zaal verlaten voor de lunch. “Mensen, u 

wilde debat en discussie, dan krijgt u die 

vandaag ook!”

Rationele mensen
Als de bijna duizend aanwezigen de ple-

naire zaal hebben verlaten, blijkt de lucht  

deels geklaard. Wouter van Rooy die als 

introducé bij deze AV aanwezig is, oor-

deelt in ieder geval positief over de afge-

lopen discussies . “Je zag dat er een goede 

leiding aan de discussies  werd gegeven, 

maar van de VVD kan je ook niets an-

ders verwachten dan dat dit goed wordt 

georganiseerd. Lid van de VVD worden? 

Daarover ben ik nog aan het nadenken. 

Als Rutte straks een goede speech houdt, 

doe ik dit misschien.” VVD-lid Ad van 

der Torre verklaart boos te zijn geweest, 

maar is blij dat nu iedereen binnen de 

partij weer op een rationeel niveau met 

elkaar praat. “Ik vond het een goede aan-

pak om iedereen hier zijn zegje te kun-

nen laten doen.” Jan Heijman is het hier-

mee eens. “We zijn rationele mensen en 

eigenlijk één grote familie. We wachten 

op de speech van Rutte om vervolgens de 

moeilijke periode definitief af te sluiten 

en naar voren te kijken.”

aan de slag
Dan begint de speech van Rutte. Na enige 

woorden aan verschillende aanwezigen, 

begint Rutte over de kritiek die hij de 

laatste weken had gekregen. Rutte vertelt 

dat hij dit niet erg vond. “We zijn een 

team als het goed gaat,  en ook een team 

die dingen bespreekt die niet goed gaan. 

Ik heb geluisterd en heb de plannen aan-

gepast; het was nodig. De maatregel is 

van tafel.” 

Rutte erkent dat de VVD enige conces-

sies heeft moeten doen aan de PvdA, za-

ken die hem zeker niet bevallen, maar 

prijst PvdA niettemin als een betrouw-

bare partner. “We zijn totaal verschil-

lend, maar de PvdA is wel een partij die 

ook verantwoordelijkheid wil nemen.” 

Volgens Rutte staat er dan ook een sta-

biel kabinet. Met bovendien een liberale  

agenda: “Veel bevalt ons. Grote delen van 

onze verkiezingsprogramma hebben we 

gerealiseerd.” 

Quote

vervolg op pagina 3

“we zijn rationele mensen en eigenlijk 
één grote familie”

‘samenweRking VVD en
PVDa LeiDt niet tot
gezamenLijke Visie.’

Halbe Zijlstra in een interview

“Periode afsluiten en weer naar voren kijken”

Mark rutte tijdens de aV in den BoscH: belofte

De afgelopen weken ston-

den in het teken van het 

nieuwe regeerakkoord. 

Een liberale en een sociaaldemo-

cratische partij moesten samen aan 

de slag om een stabiele regering te 

vormen. 

Dit wat het enige logische gevolg 

van de heldere verkiezingsuitslag. 

Gelukkig vonden we in de PvdA een 

gesprekspartner die net zo min als 

de VVD wil weglopen voor het ma-

ken van moeilijke, maar noodza-

kelijke keuzes. Dit regeerakkoord 

staat vol met lastige maatregelen, 

voor beide partijen, maar vooral 

voor vele Nederlanders. Iedereen 

gaat dit voelen. Tegelijkertijd besef 

ik dat het juist nu noodzakelijk is 

om deze maatregelen te nemen, als 

we ervoor willen zorgen dat Neder-

land sterk blijft. Dan is het soms no-

dig dat de overheid een stapje terug 

doet en de schatkist op orde brengt. 

Dat liberale verhaal zie ik terug in 

het regeerakkoord. De juiste keu-

zes worden gemaakt om Nederland 

sterkt te houden. Niet doorschui-

ven, maar aanpakken: precies zoals 

wij tijdens de verkiezingen hebben 

beloofd. 

De uitkering van mensen die niet 

willen werken, wordt stopgezet en 

uitkeringen kunnen binnen een 

gezin niet langer worden gestapeld. 

Werken gaat nog meer lonen. Het 

strenge asiel- en veiligheidsbeleid 

wordt voortgezet. Er wordt gekort 

op ontwikkelingssamenwerking, 

maar defensie, politie en onderwijs 

worden ontzien. Allemaal maat-

regelen die een op een vanuit ons 

verkiezingsprogramma in het re-

geerakkoord zijn gekomen. 

Ik ben trots dat onze partij de ver-

antwoordelijkheid neemt die Ne-

derland nu nodig heeft, ook als 

dat betekent dat je soms pijnlijke 

punten moet inleveren. Als nieuwe 

fractievoorzitter ga ik er samen met 

mijn 40 collega’s voor zorgen dat 

we met dit regeerakkoord de juiste 

maatregelen voor ons land nemen, 

met als belangrijkste voorwaarde 

dat werken blijft lonen. Dat liberale 

VVD geluid zal ik bewaken. 

Dat zit in het Regeerakkoord, en zal 

nu en de komende vier jaar, stevig 

blijven doorklinken. En zo niet, dan 

trek ik een liberale streep in het 

zand. Daar kunt u op rekenen, daar 

mag u mij aan houden.

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter tweede kamer

Bijna 1000 man bezochten de AV in 1931 Brabanthallen in Den Bosch.



‘De VVD gelooft in de kracht en verantwoordelijkheid van de mensen zelf’, 
aldus het laatste verkiezingsprogramma van de partij. Naast vrijheid is ver-
antwoordelijkheid altijd een belangrijk uitgangspunt geweest voor liberalen. 
Individuele vrijheid kan niet zonder eigen verantwoordelijkheid.
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individuele
verantwoordelijkheid

minDeR VRij - Liberalen hebben 

de individuele vrijheid hoog in het 

vaandel en plaatsen naast die waarde 

ook steevast de verantwoordelijkheid. 

Daar waar mogelijk worden indivi-

duen gestimuleerd verantwoordelijk-

heid te dragen voor hun eigen leven 

en hun daden. Mensen kunnen dat 

echter niet alleen. De Duits-Britse fi-

losoof Ralf Dahrendorf maakt in vele 

van zijn werken duidelijk dat iedere 

burger bepaalde levenskansen toeko-

men. Voor liberalen is de bekendste 

de ‘gelijke startkans’, even de discus-

sie daargelaten wat die gelijke start-

kans precies moet behelzen. Levens-

kansen worden, aldus Dahrendorf 

gecreëerd door aan iedere burger 

een gelijk aantal politieke en sociale 

burgerrechten toe te kennen. Deze 

burgerrechten maken de ontplooiing 

van individuen mogelijk.

sociale burgerrechten
Hoewel Dahrendorf in zijn omvang-

rijk oeuvre nergens een eenduidige 

limitatieve opsomming van de soci-

ale burgerrechten geeft – hij meent 

dat deze rechten al naar gelang de 

tijdgeest kunnen wijzigen – rekent 

hij er zaken als het recht op (gratis) 

scholing, een minimum loon, een 

ouderdomspensioen, gezondheids-

voorzieningen, huisvesting, voeding 

toe. Op twee voorwaarden kunnen 

sociale grondrechten, aldus Dahren-

dorf, worden beperkt: (1) indien een 

bepaald recht in grote mate is gerea-

liseerd en dus ook zonder overheids-

steun voor iedereen toegankelijk is, 

en (2) indien de economische positie 

van de rechthebbende in kwestie een 

eigen bijdrage acceptabel maakt.

Levenskansen
Individuele vrijheid groeit al naar 

gelang het aantal levenskansen toe-

neemt, daarmee wordt een samen-

leving in de ogen van Dahrendorf 

ook liberaler. Naarmate de overheid 

teveel overlaat aan de eigen verant-

woordelijkheid van burgers en dus 

steeds minder voorwaarden schept 

voor levenskansen, bestaat het gevaar 

dat de samenleving minder liberaal 

wordt, want minder vrij. Niet voor 

niets keert Dahrendorf zich tegen bij-

voorbeeld Hayek die juist van de over-

heid terughoudendheid verwacht en 

de verantwoordelijkheid voor de in-

vulling van het eigen leven juist bij 

individuen zelf legt.

Positieve vrijheid
Dahrendorf wil dus erg ver gaan in 

het bevorderen van positieve vrij-

heid, maar toch blijft hij daarbij op 

het liberale pad. Het bieden van le-

venskansen wordt immers gedaan 

om de individuele vrijheid te vergro-

ten. Het is wel erg makkelijk als de 

overheid onder het mom van eigen 

verantwoordelijkheid steeds verder 

terugtreedt en daardoor grote onge-

lijkheid creëert tussen mensen. Daar 

waar veel mensen prima op eigen 

benen kunnen staan, hebben ande-

ren juist – en soms langdurig – een 

steuntje in de rug nodig om iets van 

hun leven te maken. Ook als daar niet 

direct een aantoonbare reden voor is, 

kan de individuele vrijheid worden 

vergroot door overheidsarrangemen-

ten. Alleen geloven in de eigen kracht 

en verantwoordelijkheid van mensen 

is dan ook onvoldoende.

voor méér eiGen verantwoordelijkHeid

keRntaken - In het meest recente 

verkiezingsprogramma wordt gesteld 

dat ‘De VVD tegen het stapelen van re-

gelingen [is] die mensen eigen verant-

woordelijkheid ontnemen en uitgaan 

van een maakbare samenleving.’ En 

dat: ‘de overheid weer dienend [moet] 

worden aan al die Nederlanders die, in 

verantwoordelijkheid en met elkaar, 

zelf vorm geven aan hun leven.’

Het is voor liberalen een heel princi-

pieel punt dat mensen zoveel moge-

lijk hun leven in eigen hand nemen 

en niet onnodig een beroep doen op 

de verzorgingsstaat. Dat vraagt dus 

enerzijds iets van individuen – neem 

zelf de verantwoordelijkheid – en an-

derzijds iets van de staat – ontneem 

individuen niet teveel hun eigen ver-

antwoordelijkheid via allerlei arrange-

menten.

uitgedijde verzorgingsstaat
De geleidelijk steeds verder uitgedijde 

verzorgingsstaat maakt het mensen 

mogelijk verantwoordelijkheden af 

te wentelen op het collectief. Wat 

in beginsel goed bedoeld was is ver-

worden tot een verstikkende brij aan 

arrangementen die van individuele 

verantwoordelijkheid weinig meer 

over laat. De laatste jaren wordt, mede 

onder druk van de crisis, gekeken hoe 

de overheid weer een forse stap terug 

kan doen en dat is goed in de ogen van 

liberalen. Op veel terreinen zou ideali-

ter ook meer gedaan kunnen worden 

dan nu gebeurt of gaat gebeuren.

Lonen
Werken moet weer lonen, dus kan 

het niet zo zijn dat mensen jarenlang 

zonder aantoonbare reden voor hun 

inkomen een beroep op een uitkering 

doen. Natuurlijk heeft de staat een 

taak in het creëren van een bestaans-

minimum voor mensen die (tijdelijk) 

niet in hun eigen inkomen kunnen 

voorzien. Uitgangspunt moet daar-

bij echter vooral zijn dat uitkeringen 

slechts tijdelijk zijn en waar mogelijk 

een opstapje bieden naar hernieuwde 

participatie aan de samenleving.

uitkering
Een groot probleem bij het (her)ne-

men van de eigen verantwoordelijk-

heid wordt veroorzaakt door het feit 

dat er naast een uitkering tientallen 

armoederegelingen zijn, die het mo-

gelijk maken een uitkering aan te vul-

len tot boven het niveau van het mini-

mumloon. Een kind kan bedenken dat 

er dan mensen zijn die kiezen voor de 

uitkering in plaats van een baan tegen 

minimumloon. Deze armoedeval ont-

neemt mensen de eigen verantwoor-

delijkheid en creëert een verzorgings-

staat die mensen gevangen houdt.

schuldhulpverlening
Het gebrek aan eigen verantwoordelijk-

heid als gevolg van overheidsbemoeie-

nis is ook pijnlijk duidelijk als wordt 

gekeken naar de schuldhulpverlening. 

Met welk argument kan een individu 

schulden die hij zelf heeft gemaakt, 

na verloop van tijd afschrijven ten 

koste van het collectief en zo weer met 

een schone lei beginnen? Het kwijt-

schelden van schulden lost uiteinde-

lijk niets op, velen gaan opnieuw in de 

fout, simpelweg omdat ze als gevolg 

van de automatische kwijtschelding 

van restschulden onvoldoende hebben 

geleerd wat eigen verantwoordelijk-

heid is.

meer verantwoordelijkheid
Een overheid die mensen de ruimte 

geeft hun leven zelf vorm te geven 

beperkt zich idealiter tot haar kernta-

ken. Die taken worden met kracht uit-

gevoerd, maar zaken die daarbuiten 

vallen worden aan de individuele vrij-

heid overgelaten. Met andere woorden, 

de overheid moet niet te ver gaan in 

het bevorderen van positieve vrijheid 

(vrijheid tot), daar dit uiteindelijk ten 

koste gaat van negatieve vrijheid (vrij-

heid van). Burgers kunnen best meer 

verantwoordelijkheid dragen dan zij 

nu doen.

www.teldersstichting.nl

“een overheid die mensen de
ruimte geeft, beperkt zich tot haar kerntaken”

“anderen hebben juist een
steuntje in de rug nodig...”
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Dit is een serie over de belangrijkste liberale waarden - die veelal ook 

zijn opgenomen als waarden van de VVD. Het liberale huis kent ech-

ter vele kamers, zoals een cliché gaat. Anders dan de meeste andere 

politieke stromingen kent het liberalisme geen doctrines waarop het 

is gestoeld. En dat is misschien wel het prettige aan het liberalisme: niets is afge-

zegend. Omdat de liberale ‘waarheid’ niet bestaat, laten we vanuit twee ramen wat 

wind waaien door de liberale kamers. 

teGen meer eiGen verantwoordelijkHeid

Sjoerd Heijning

1952- 2012

Zondag 9 december overleed onverwacht Sjoerd Heijning (60), Gedeputeerde van Provincie 
Zeeland. Enkele dagen eerder raakte Heijning onwel en werd hij in kritieke toestand in het 
ziekenhuis opgenomen.  

Heijning was sinds april 2011 Gedeputeerde van de Provincie Zeeland en onder meer  
verantwoordelijk voor Ruimtelijke ontwikkeling, Water en Natuur, Havens en Recreatie. 
Daarvoor was hij sinds 2003 lid van Provinciale Staten en tevens enkele jaren voorzitter van 
de VVD-fractie. Ook is hij wethouder en raadslid in Goes geweest en was hij ambtenaar bij 
de Provincie Zeeland.

Heijning was een echte liberaal en een ervaren en bekwaam bestuurder, die op zijn plaats was in Zeeland.

De VVD heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Sjoerd Heijning en wenst zijn vrouw en kinderen veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit grote verlies. 

In Memoriam



signaaL - Op drie plaatsen in Neder-

land zijn op 21 november gemeentelijke 

herverkiezingen gehouden, en wel in 

het Noord-Holllandse Schagen en het 

Zuid-Hollandse Molenwaard en Goeree-

Overflakkee. In Schagen werd het CDA de 

grootste partij, in de twee Zuid-Hollandse 

plaatsen de SGP.  

De lokale VVD kreeg zowel in Schagen 

(bijna 8 procent) als in Molenwaard (circa 

4 procent) minder stemmen dan bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Op 

Goeree-Overflakkee wist de VVD licht 

(met een halve procent) te stijgen. 

André Groot en Ineke van der Have-Schie-

ving, lijsttrekkers in respectievelijk Scha-

gen en Molenwaard, kijken voor de reden 

van het verlies toch naar het recente tu-

mult rond de nivelleringsmaatregelen 

van het regeerakkoord. “Je weet nooit 

wat het lokale effect is van landelijk ge-

nomen besluiten, maar het is duidelijk 

dat de kiezer een signaal heeft afgege-

ven”, zegt Groot. 

In zijn Schagen zijn de onderhandelin-

gen “uiterst constructief” verlopen. In-

middels heeft de VVD in Schagen een ak-

koord bereikt met de PvdA en het CDA. 

oppositie
Is de VVD in Schagen nipt de tweede 

partij gebleven, anders ligt dat in Mo-

lenwaard waar de VVD gezakt is naar 

de zesde plaats. “Zo zwart had ik de 

verkiezingen niet in kunnen schatten”, 

verzucht de lijsttrekker in Molenwaard. 

“We zaten met de VVD al in de oppositie. 

Als gevolg van deze uitslag blijven we nu 

ook de komende jaren oppositie voeren. 

En met slechts twee zetels (waarvan één 

nota bene een restzetel) zal dat niet een-

voudiger op worden.”

content 
Meest positief gestemd is Rein Osinga, 

lijsttrekker van de VVD op Goeree-Over-

flakkee. “Ik ben heel content met de 

uitslag en heb er zeker een borreltje op 

genomen nu we na de SGP de grootste 

partij zijn geworden.”

Waarom zijn VVD-afdeling als enige als 

winnaar uit de bus is gekomen, verklaart 

hij vooral door de positieve rol van een 

lokale VVD-fractie die een prominente 

rol heeft gespeeld bij het behoud van een 

transportbedrijf als grote werkgever in 

de regio. “Door vasthoudenheid van de 

fractie werd niet alleen het politieke spel 

gewonnen, maar werd dankzij de lokale 

pers ook de sympathie gewonnen van de 

bevolking. Hiermee werd de slogan dat 

de VVD zich ook druk maakt voor de lo-

kale economie, voor de volle 100 procent 

bewaarheid.”

Ook op Goeree-Overflakkee zijn de coali-

tiebesprekingen inmiddels afgerond. Die 

hebben ertoe geleid dat een vijfkoppig 

college, bestaand uit SGP, VVD, CU en 

CDA is samengesteld.

De lijsttrekkers waren blij met de steun 

die ze kregen vanuit het Hoofdbestuur 

en de Kamercentrales. Daarnaast hielpen 

veel Kamerleden en bewindslieden de 

betrokken VVD-afdelingen door lokaal te 

flyeren of te canvassen. 
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Hierbij noemt Rutte de verdere bezuini-

gingen die nu mogelijk worden, de ex-

tra investeringen in het onderwijs, het 

betaalbaar houden van de zorg, de zorg 

om veiligheid en de strenge regels inzake 

immigratie. Hij vraagt de zaal daarom  

het akkoord te verdedigen. “Wat we moe-

ten doen, is de rijen sluiten. We hebben 

gesproken en gediscussieerd, dat voelde 

goed. En nu gaan we aan de slag. Er is 

veel, heel veel, te doen.”

saamhorigheid terug
Stefan van Keijzerswaard vertelt bij het 

verlaten van de zaal, zeer tevreden te 

zijn over de speech. “Vanmorgen dacht 

ik nog: er moet echt een goed verhaal 

komen. Nou, die ruimte is door Rutte ge-

weldig benut.” Hoewel hij de mediaophef 

hierover wat overdreven vond, is hij - als 

25-jarige -  ook blij met de inhoud van de 

speech van de voorzitter JOVD. Met name 

de dertigers in Nederland vallen tussen 

wal en schip. Zij hebben tegen hoge las-

ten hypotheken afgesloten, en worden 

nu geconfronteerd met tijdelijke contrac-

ten, en dus met weinig vooruitzicht.” Ly-

dia van Datema vindt het in ieder geval 

goed dat de bestuurders en de leden zijn 

gevraagd om uitleg te geven aan de kie-

zers. 

vervolg van pagina 1

“mark rutte vraagt de zaal het 
akkoord te verdedigen”

reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl

HerVerdelingsVerkieZingen:

VVD wint bij één van de drie gemeentelijke
herindelingsverkiezingen

Verkiezingscampagne nabij Schagen met onder andere Fred Teeven.

Goeree-Overflakkee (+0.49%)

12.03% 12.52%

Schagen (-7.74%)

24.06% 16.32%

Molenwaard (-3.62%)

12.52% 8.89%

Zeven verschillende moties werden 

tijdens de AV ingediend. Vier daar-

van gingen over het inhoudelijk de-

bat. De motie die het Hoofdbestuur 

opriep om op de volgende AV te 

kijken naar mogelijkheden om de 

betrokkenheid van de leden bij een 

bereikt onderhandelingsakkoord 

(over een politieke samenwerking 

met een of meerdere andere frac-

ties) te vergroten, werd op advies 

van het Hoofdbestuur aangenomen.  

De motie om een regeerakkoord in 

een extra congres voor  te leggen 

aan de leden en die over het inhou-

delijk debat, werden door de leden 

met grote meerderheid verworpen. 

Daarnaast werden drie moties be-

handeld over integriteit. Twee daar-

van werden (deels) overgenomen of 

ingetrokken, de laatste motie werd 

met een ruime meerderheid ver-

worpen.

zeven moties ingediend op de aV 

breng de regionale omroepen onder op nederland 3

PubLieke netten - Voor de VVD 

staat vast dat de publieke omroep 

zich moet richten op drie kerntaken: 

nieuws, achtergronden en cultuur. De 

VVD wil ook dat de 13 regionale omroe-

pen zich aan deze kerntaken gaan hou-

den. Daarnaast willen de liberalen dat 

de regionale omroepen efficiënter gaan 

opereren en meer gaan samenwerken 

met de NOS. Tweede Kamerlid Matthijs 

Huizing zal staatssecretaris Dekker bij 

de behandeling van de mediabegroting 

vragen hier werk van te maken.

Regionale nieuws
De publieke netten in hun huidige 

vorm zijn volgens de VVD niet meer te 

houden. Omroepdirecteuren geven aan 

dat zij, als gevolg van de bezuinigingen, 

niet genoeg programma's van dezelfde 

kwaliteit meer kunnen maken en het 

derde net kunnen vullen. VVD-Tweede 

Kamerlid Matthijs Huizing: ”Als de lan-

delijke omroepen het derde net niet 

meer kunnen vullen, hebben zij minder 

personeel en faciliteiten nodig. Dat wil 

niet direct zeggen dat Nederland 3 moet 

worden opgeheven, maar er kan wel een 

andere invulling aan worden gegeven, 

namelijk door de regionale omroepen. 

Mensen kunnen het regionale nieuws 

op deze manier ook nog eens sneller en 

makkelijker vinden! De regionale zen-

ders hoeven Nederland 3 niet te vullen, 

maar ze krijgen wat mij betreft regio-

nale vensters. Iedereen kan dan in zijn 

eigen huiskamer zijn eigen regionale 

nieuws bekijken."

geen onredelijk verzoek
Momenteel beschikken we in Nederland 

over 13 regionale omroepen. Variërend 

van RTV Noord tot Omroep Zeeland, 

worden ze alle door publiek geld gefi-

nancierd. “De omroepen beschikken 

stuk voor stuk over eigen montagestu-

dios, cameraploegen, besturen, etcetera. 

De VVD wil dat de regionale omroepen 

effectiever gaan opereren en meer gaan 

samenwerken met de landelijke om-

roep NOS. Dat lijkt me geen onredelijk 

verzoek in tijden van crisis", aldus Hui-

zing.
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Hans alberts
ontvangt stikkerplaquette

“De neerwaartse spiraal waarin de krijgsmacht verkeert,
moet eens worden gekeerd”

uitgeReikt - Hans Alberts, 36 jaar 

werkzaam als huismeester van het 

Algemeen Secretariaat (AS) van de 

VVD, heeft op 29 november de Stik-

kerplaquette uitgereikt gekregen. Dit 

voor zijn vele diensten ten behoeve 

van de VVD in de afgelopen decennia. 

Als huismeester werkte hij maar liefst 

onder tien verschillende partijvoorzit-

ters en heeft hij in belangrijke mate 

bijgedragen aan alle verkiezingscam-

pagnes van de VVD. Zo was hij lang 

verantwoordelijk voor de verstrekking 

van verkiezingsmaterieel aan alle af-

delingen. 

torentje
Alberts kreeg de plaquette uitgereikt 

van Mark Rutte, die hem vanwege 

deze bijzondere gebeurtenis ontving 

op het Torentje. Partijvoorzitter Benk 

Korthals overhandigde Alberts de bij-

behorende oorkonde. Alberts die er 

niet van houdt om in het middelpunt 

te staan, was compleet verrast. Bij te-

rugkeer op het AS werd hij opgewacht 

door collega’s en oud-collega’s die zich 

hadden verzameld om hem te felicite-

ren en afscheid te nemen. 

benk korthals,
Partijvoorzitter

landsbelanG 
vooroP

De VVD heeft een aantal roerige 

weken achter de rug rondom de 

inkomensafhankelijke zorgpremie. 

Wij hadden ons moeten realiseren 

dat deze deining kon ontstaan en 

hebben van de gang van zaken ge-

leerd. Tegelijkertijd wil ik u iets be-

langrijks meegeven. De VVD is de 

verkiezingen ingegaan met de slo-

gan: Niet doorschuiven, maar aan-

pakken. Dat klinkt ook heel duide-

lijk door in het regeerakkoord. En 

dat betekent dat de komende jaren 

onaangename dingen moeten ge-

beuren. Wij willen geen mooi-weer-

partij zijn, wij willen de komende 

generaties niet opzadelen met onze 

problemen, wij willen hen niet be-

lasten met onze schulden. Wij moe-

ten dus onze problemen te lijf. 

Voor onze partij en daarmee ook 

voor de nieuwe regering betekent 

dat bovenal dat ’s lands financiën 

in orde moeten worden gebracht. 

En dat heeft onontkoombare con-

sequenties voor iedere Nederlander 

die – en wie zal het hem kwalijk ne-

men – daar niet om zit te springen. 

De bezuinigingen van het regeerak-

koord gaan aan niemand voorbij.

Een partij als de VVD die het lands-

belang op de lange termijn hoger 

stelt dan populariteit op de korte 

termijn, zal het dus in de komende 

periode op gezette tijden moeilijk 

krijgen. Dat geldt voor de partij zelf 

en voor onze leden in de regering, 

in het parlement en in de lokale 

politiek. Maar het geldt voor ons al-

lemaal. Wat wij gaan doen in deze 

regeringsperiode is niet alleen no-

dig, maar ook onvermijdelijk. In 

het vertrouwen dat wij daarmee 

de basis leggen voor een goede toe-

komst voor Nederland. Dat vaste 

vertrouwen wil de VVD uitdragen 

en ik vraag u allen daarvoor graag 

uw hulp. Zodat we met elkaar in 

staat zijn om Nederland op orde te 

brengen en tegelijkertijd de steun 

van onze achterban te behouden. 

Ik wens u allen fijne feestdagen.

voorzitter@vvd.nlHans Alberts in het Torentje ontvangen door Mark Rutte en Benk Korthals.

oPeRationeLe sLagkRacHt - De 

Partijraad van 8 december ging over 'Het 

Nederlandse internationale veiligheids-

beleid: ambities en werkelijkheid'. Het 

spanningsveld werd goed duidelijk in de 

discussies die plaatsvonden in Dalfsen. 

Nederland heeft een enorm professio-

nele krijgsmacht die onder de zwaarste 

omstandigheden kan opereren, en dat 

ook heeft bewezen. Maar willen we dat 

nog steeds? En kan dat eigenlijk nog wel 

gezien de bezuinigingen waarmee Defen-

sie te maken heeft gehad? In ieder geval 

is er met kabinet Rutte-2 voor het eerst 

eens geen verdere bezuinigingen opge-

legd aan dat ministerie dat nog bezig is 

eerdere reorganisaties (inclusief het ver-

lies van 12.000 functies) te verwerken. 

Daarom misschien wel een goede reden 

voor de VVD om nu, aan de hand van tien 

verschillende stellingen, te discussiëren 

over het wel of niet leveren van verdere 

bijdragen aan vrede, veiligheid en stabili-

teit in de wereld.

bezuinigingen
Tweede Kamerlid Han ten Broeke ver-

klaart aan het begin van de dag waarom 

Defensie niet kon ontkomen aan de be-

zuinigingen die tijdens het eerdere kabi-

net Rutte waren opgelegd. En dat  er in 

2010 "echt met verstand" is bezuinigd, 

omdat de operationele slagkracht nog 

steeds overeind is gebleven. Dat Defensie 

nu eens is uitgezonderd van de extra be-

zuinigingen die ook op de Rijksdiensten 

worden doorgevoerd, is volgens hem dan 

ook goed nieuws te noemen.

internationale rechtsorde 
Frans Osinga, hoogleraar aan de Neder-

landse  Defensie Academie, is samen met 

Mat Herben gevraagd om die dag als inlei-

der op te treden. Osinga maakt duidelijk 

hoe sterk de Nederlandse economie (als 

onder meer het vijfde exportland) afhan-

kelijk is van de internationale rechtsorde 

en welke belangen een sterke krijgsmacht 

zoal heeft voor ons land. En of onze krijgs-

macht duur is, is afhankelijk van hoe je 

het beziet. Al het personeel past bijvoor-

beeld fysiek gewoon in de Amsterdamse 

Arena; per 100.000 inwoners zijn slechts 

225 militair. Bovendien besteedt een Ne-

derlander slechts 476 euro per jaar aan 

de krijgsmacht. In beide gevallen is dat 

heel wat minder dan het internationaal 

gemiddelde.

 

Osinga waarschuwt voor het 'freeriders 

effect'. Net als veel andere Europese lan-

den geven we militair steeds minder uit 

en leunen we hierdoor steeds meer op 

onze Amerikaanse bondgenoot binnen 

de NAVO. Iets dat duidelijk naar voren 

kwam in het recente Europese optreden 

inzake Libië. De VS ergeren zich hier bij-

zonder aan en zijn al geleidelijk bezig 

met het strategisch verleggen van het 

zwaartepunt van Europa naar de Pacific, 

zo maakt Osinga duidelijk.

Voor het voetlicht
Mat Herben drukt de aanwezige VVD-

politici op het hart om voortdurend te 

wijzen op het belang van de krijgsmacht 

voor Nederland, en slimmere vragen 

te stellen in de Tweede Kamer om tot 

meer gewenste antwoorden te komen. 

Conform één van de stellingen, moet de 

krijgsmacht veel zichtbaarder zijn in de 

samenleving. In navolging van Osinga 

vindt Herben dat daarom meer belang-

rijke feiten, al dan niet uitgedrukt in ge-

tallen (zoals de duizenden keren per jaar 

dat de krijgsmacht in Nederland uitrukt 

voor onze veiligheid), voor het voetlicht 

moeten worden gebracht. Defensie heeft 

sinds 1994 alleen maar moeten bezuini-

gen, terwijl investeringen in de krijgs-

macht juist lange termijninvesteringen 

zijn in onder meer de kennisindustrie. 

"Deze neerwaartse spiraal moet echt eens 

worden gekeerd."

taakspecialisatie
De aanwezigen in de zaal, en ook de inlei-

ders zoals Osinga, vinden dat het "denken 

in missies" inmiddels voorbij is na onder 

meer de kater die in de samenleving is 

ontstaan door de beperkte resultaten van 

de missie in Afghanistan. Verdere inzet-

ten in het buitenland moeten daarom 

worden gekarakteriseerd als 'First in, 

soon out', waarbij Nederland na een korte 

inzet haar taken overdraagt "aan landen 

die dikker in de mensen zitten." 

Taakspecialisatie van de Nederlandse 

krijgsmacht en meer investeringen in 

militaire innovaties, waaronder die ten 

behoeve van de cyber warfare, worden 

alom gesteund. 

onbelicht
Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van 

Defensie, sluit de Partijraad af. Zij vindt 

dat met de ijzersterke reputatie van de 

Nederlandse krijgsmacht in het buiten-

land, nog veel is te winnen in Nederland 

zelf. “Wat Defensie zoal kan, blijft vaak 

onbelicht. Ik heb het vaak met Ivo Opstel-

ten over. En dan roep ik dat we met alleen 

een politieauto het echt niet redden als 

het gaat om onze binnenlandse veilig-

heid. Waar onze reguliere hulpdiensten 

stoppen, gaat Defensie namelijk verder." 

Ondanks dat de bezuinigingen van de 

vorige kabinetten dit jaar zijn beslag 

krijgen, blijft zij optimistisch over de toe-

komst van de krijgsmacht. Hoewel bin-

nen de financiële kaders, zal er binnen 

een jaar een nieuwe visie over defensie 

verschijnen. Hierbij zal, zo geeft ze aan, 

veel input van deze Partijraad worden 

gebruikt. 

 

 

Partijraad internationale VeiligHeid:

Onze positie in de wereld en onze ambities vereisen een actieve rol op het internationale toneel...

reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl

In het artikel (Liber-7) over de bij-

eenkomst immigratie en integra-

tie van VVD internationaal werd terecht 

opgetekend dat het Britse liberale Lager-

huislid Tom Brake ronduit fel reageerde 

op de opmerking van Thierry Baudet 

over de negatieve rol van de islam bij in-

tegratie. Wat echter onvermeld bleef, is 

dat Baudet zich ook expliciet uitsprak 

vóór discriminatie, aangezien hij vindt 

dat de westerse beschaving nu eenmaal 

op een hoger platform staat. Deze bescha-

ving mag volgens Baudet niet veranderen 

door immigratie uit andere werelddelen. 

Baudet streeft met zijn 'Aanval op de na-

tiestaat' tenslotte naar het einde van de 

Europese integratie.

Dit is exact wat ons liberalen onder-

scheidt van een bange conservatief als 

Baudet. Liberalen kijken naar het gedrag 

en de eigen verantwoordelijkheid van ie-

der individu, los van afkomst of geloof. 

Wij willen elk vrij mens zo goed moge-

lijk ontplooiingskansen bieden via het 

onderwijs, zoals het leren van onze taal 

en cultuur. Bolkesteins drieslag 'bestrijd 

discriminatie, bevorder de integratie en 

beperk de immigratie' is wat dat betreft 

nog springlevend, ook in een Nederland 

in het hart van de Europese Unie.

 

joost van den akker

Fractievoorzitter VVd limburg

immigratie en integratie 

inGezonden brieven



“ja, er is ook leven nà de politiek”

erica terpstra:

Erica Terpstra (69 jaar) is bijna tien jaar uit de politiek en nog steeds één van 

de meest bekende oud-politici. Met regelmaat wordt ze door de media dan ook  

gevraagd om haar mening, maar daar gaat ze sowieso niet op in. ”Ik ben niet het Orakel 

van Scheveningen, en dat wens ik ook niet te worden”, zo stelt ze duidelijk.

u bent in de laatste jaren in ie-
der geval veel te zien geweest 
in films, en op tv.
“Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen. Zo loop 

je tegen dingen aan die ik nooit eerder 

heb gedaan. De verfilming van ‘Pluk 

van de Petteflat’, naar een kinderboek 

van Annie M.G. Schmidt, was zoiets. 

Ze zochten voor die verfilming een 

vrouwelijke burgemeester, ‘een soort 

Terpstra’. Toen zei er iemand: waarom 

vragen we het haar zelf niet? Ik heb, zo-

als gezegd, nooit burgemeester willen 

worden, maar in deze film, ja, dat vond 

ik enig. Oh, weet je waar ik ook voor 

ben gevraagd? Om in 2014 de ruimte 

in te gaan! Ik ben zelfs inmiddels de as-

tronautenkeuring door. Als ambtenaar 

van de burgerlijke stand heb ik ooit de 

zakenman Michiel Moll getrouwd. Om-

dat hij bezig is met het organiseren van 

commerciële ruimtevluchten, heeft hij  

me gevraagd ambassadeur te worden 

van zijn organisatie. Nou, op zo’n ver-

zoek  ga ik  zeker geen nee zeggen.”

en nu dus actief bij de tv-zen-
der max met je programma 
‘met erica op Reis.’
“Ik  heb drie grote passies: politiek, 

sport en vreemde culturen. Om de laat-

ste reden dacht ik al eerder aan het 

maken van verre reizen en daarover 

te gaan schrijven. Ik realiseerde me al 

gauw dat al zoveel mensen dit doen. 

Tot mijn blijdschap werd ik op een dag 

gevraagd gastvrouw te worden van de 

Dalai Lama die Nederland zou bezoe-

ken. Ik ben weliswaar geen boeddhist, 

maar mensen weten dat ik zeer geïnte-

resseerd ben in het boeddhisme. Vanaf 

dat moment dacht ik: laat ik overal in 

de wereld spirituele leiders gaan inter-

viewen en daarover schrijven. Toeval of 

niet,  vanaf dat moment stonden onver-

wacht veel regisseurs en tv-producers 

op de stoep die me vroegen voor het ma-

ken van tv-reisreportages.  Ik koos uit-

eindelijk voor het bedrijf van Ivo Niehe. 

Mijn werk voor ‘Erica op Reis’ is goed 

voor maar liefst 1,2 tot 1,6 miljoen kij-

kers,  en ik krijg altijd leuke, positieve 

reacties erop van kijkers. Ja, het maken 

van deze serie is voor mij echt een ca-

deautje van het leven. Zeker nu ik weet 

dat ik voor de derde keer een serie mag 

gaan maken. Mooier kan het dus echt 

niet.”Lachend: ”Kortom, er is zeker ook 

leven nà de politiek!”.  

land; toen nog in veelal zeer rokerige 

zaaltjes. Ja, daarvoor werden ook wel 

spreekbeurten gehouden, maar dat was 

veel meer beperkt, en alleen in verkie-

zingstijd.”  

weet u nog waarom u werd ge-
vraagd voor de VVD? Had dat 
vooral te maken met uw car-
rière als topsportster?
“Ja, omdat ik een bekende Nederlan-

der was. Voor de verkiezingen van ’77 

hadden we maar liefst 550 kandidaten. 

Waarschijnlijk zagen ze mijn naam 

en dachten ze: ‘Laten we die ook maar 

voor de uiteindelijke lijst vragen.’ Ik 

herinner me nog goed dat de VVD om 

12 uur ’s nachts op 26 zetels stond. Tien 

minuten later sloeg een restzetel om 

in het voordeel van de VVD en werd ik 

- notabene op mijn verjaardag - alsnog 

het 27e Kamerlid voor de VVD. Vanwege 

mijn achtergrond als zwemster felici-

teerde  Hans Wiegel me. Omdat ik  ‘als 

laatste bij de fractie had aangetikt’. Ik 

vond het heel leuk dat ze mij als nieuw 

Kamerlid echt de ruimte gaven. Vond 

ik typisch liberaal. Maar ik had ook ge-

luk. Omdat de portefeuilles binnen de 

fractie al waren verdeeld, werden alle 

nieuwe onderwerpen naar mij gescho-

ven waar dus helemaal geen VVD-beleid 

voor bestond. Denk hierbij maar aan het 

ouderenbeleid of het gehandicaptenbe-

leid. Het mooie was: wat ik inzake de 

zorg belangrijk vond, werd bijna auto-

matisch VVD-beleid. Als staatssecretaris 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

kon ik mijn ideeën weer tot overheids-

beleid maken.”

na uw politieke carrière werd 
u voorzitter van de sportbond 
noc*nsF…
“Toen ik werd gekozen als lid van 

NOC*NSF, goed voor maar liefst vijf mil-

joen leden, was er natuurlijk geen be-

hoefte aan een voorzitter met een par-

tijpolitieke pet. Natuurlijk, je behoudt 

in die functie je politiek netwerk en 

je weet als geen ander hoe de politiek 

werkt, maar de werkzaamheden zijn 

voor de rest puur bestuurlijk. Het voor-

zitterschap van NOC*NSF was  zeker 

goed voor zeven dagen werk per week; 

toen mijn termijn daar voorbij was, 

vond ik dat wel welletjes.” 

nooit meer hierna gedacht om 
een politieke of een politiek-
bestuurlijke functie te gaan 
bekleden?
“Helemaal niets doen, kan ik niet. Dan 

ga ik verpieteren, en dat is niet mijn 

karakter. Ik weet dat de media mijn 

naam wel eens hebben laten vallen 

voor verschillende vacatures, zoals een 

burgemeesterschap. Maar ik heb nooit 

burgemeester willen worden, want dat 

doe je opnieuw 24 uur per dag, zeven 

dagen in de week. “

Na enig nadenken gaat ze akkoord met 

dit interview. “Sinds ik uit de politiek 

ben, doe ik geen politieke statements 

meer in het openbaar. Dit om te voor-

komen dat ik het orakel van Schevenin-

gen zou worden. Dat ben ik niet, en dat 

wens ik ook niet te worden. Zeker in de 

periode dat er gesproken werd over het 

schrappen van delen van het Persoons 

Gebonden Budget (PGB) dat ik ooit als 

staatssecretaris had ingesteld, ben ik 

veel gevraagd om het geven van een re-

actie. Maar ik heb altijd geweigerd om 

dit te doen.”

toch een klein politiek vraagje. 
met onderbreking van een pe-
riode als staatssecretaris bent 
u het langst zittende kamerlid 
van de VVD geweest. Hoe kijkt u 
terug op uw politieke periode?   

“De politiek was geweldig. En ook heel 

anders dan nu. In 1977, toen ik als Ka-

merlid aantrad, werd er op een heel 

andere manier politiek bedreven. Er 

werd toen sowieso meer op de bal dan 

op de man gespeeld. Ik denk dat er ook 

meer respect was voor andere politieke 

partijen dan tegenwoordig. De omgang 

binnen de Kamer vind ik nu toch wel 

wat verruwd. En wat betreft de Kamer-

leden, toen ik begon waren er heel wei-

nig vrouwen werkzaam in de Tweede 

Kamer.” Lachend: “En ik was binnen de 

VVD sowieso de eerste vrouw die geen 

parelketting droeg. Toen ik aantrad, 

dachten zeker veel Kamerleden dat een 

vrouw die ook nog eens topsportster 

was, nooit een blijvertje in de Kamer 

zou kunnen zijn. Ben in ieder geval blij 

dat ik dat beeld heb kunnen rechtzet-

ten.”

“ Het werk in de politiek heeft me zeker 

gevormd in wie ik nu ben, maar ik heb 

ook, omgekeerd,  bijgedragen aan ver-

anderingen binnen de VVD. Zo was ik 

de eerste die zich gewoon bij voornaam 

liet noemen; anders dan bij andere 

toenmalige Kamerleden stond mijn 

voornaam Erica  gewoon op mijn visi-

tekaartje. Verder was ik de eerste in de 

fractie die veel tv-werk deed. Dat kwam 

omdat ik daar al mee was begonnen 

voor mijn politieke loopbaan. Zo deed 

ik al ‘Wie van de Drie’ en diverse quiz-

zen voor scholieren. Voor dat tv-werk 

was ik weer gevraagd vanwege mijn 

bekendheid als topzwemster. Ik vond 

het tv-werk in de politiek een heel ge-

schikt instrument om je verhaal te kun-

nen doen. Andere politici volgden mij 

al gauw hierin. Verder gaf ik als eerste 

heel veel spreekbeurten door het gehele 

liber 08 » 2012 5interview

Tekst: Roland Keja
Foto : Katinka Bos (Justcklick,boven) en Mariëlle Ernst (rechts) 

reacties op dit artikel kunt u 
sturen naar liber@vvd.nl

Erica Terpstra bezoekt als erelid nog steeds regelmatig partijbijeenkomsten.

“ik ben niet het orakel van scheveningen, 
en dat wens ik ook niet te worden”
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europa loopt tegen haar grenzen op

Lessen tRekken - In 1987 publi-

ceerde de Amerikaanse historicus Paul 

Kennedy De wisselkoers van de macht. 

De economische en militaire opkomst 

en neergang van de grote mogendheden 

tussen 1500 en 2000. In dit opus magnum 

beschreef Kennedy de ondergang van de 

grote mogendheden, zoals het Romeinse 

Rijk, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duits-

land, Oostenrijk-Hongarije en de VS. Als 

oorzaak gaf hij Imperial Overstretch aan. 

De oude wereldmachten werden te groot, 

te gecentraliseerd, te bureaucratisch, te 

log en namen te veel verplichtingen op 

zich. Hiermee zette het onvermijdelijke 

verval in.

 

ondermijnen
Het valt te hopen dat de instellingen van 

de Europese Unie lessen trekken uit Ken-

nedy’s analyse. De Europese Unie mag 

niet aan te grote ambities ten ondergaan, 

want dat zal ook de positie van de lidsta-

ten ondermijnen. In hun geschrift Voor 

Europa bepleitten de voorzitters van de 

Liberale en Groene fracties in het EP Guy 

Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit ‘Meer 

Europa’ op alle terreinen. Zij miskennen 

hiermee dat er onder de bevolking van 

de lidstaten ook een brandend verlangen 

naar meer Europa moet bestaan, wil hun 

streven niet het tegenovergestelde berei-

ken van wat zij voorstaan (voorkomen dat 

de EU onbetekenend wordt). Een direct 

door de bevolking gekozen president zal 

alle nationale regeringsleiders in de scha-

duw stellen en een nog sterker Europees 

Parlement zal uiteindelijk botsen met de 

nationale parlementen. De legitimiteit 

en het draagvlak van de nationale instel-

lingen moeten ten behoeve van de Euro-

pese samenwerking worden ingezet, in 

plaats van dat zij ondergeschikt worden 

gemaakt aan de Europese instituties, die 

zeker op dit moment niet zijn geworteld 

in de ‘hearts and minds’ van de burgers. 

Het idee van de voorzitter van de Euro-

pese Conventie over de Toekomst van 

Europa (2002-2003), de Franse oud-pre-

sident Valéry Giscard d’Estaing, om een 

afvaardiging van het EP en de nationale 

parlementen jaarlijks in een congres sa-

men over de begroting te laten besluiten, 

zou Europese en de nationale volksverte-

genwoordigers dichter tot elkaar kunnen 

brengen en de Europese begroting kun-

nen legitimeren.

 

Vergaande problemen
Het in één mal persen van de lidstaten 

van de EU leidt tot vergaande proble-

men, zoals dat bij de Muntunie nu het 

geval is. ‘One size fits all’ werkt niet. In 

het verleden waren muntunies, zoals de 

Latijnse Muntunie, maar een kort leven 

beschoren omdat de voorwaarden voor 

succes (zelfde begrotingsbeleid, zelfde 

bestuurscultuur) niet effectief konden 

worden afgedwongen. Griekenland is 

sedert 2009 niet meer in staat haar fi-

nanciële huishouding op orde te krijgen 

en kan thans alleen maar met Europese 

noodsteun in leven worden gehouden. 

Wanneer Griekenland weer op de inter-

nationale kapitaalmarkten kan lenen, is 

volstrekt onduidelijk. Het introduceren 

van Eurobonds, een begrotingsunie en 

een bankenunie leidt uiteindelijk naar 

een zogeheten transferunie. Dat betekent 

dat het Noorden van de Eurozone, het 

Zuiden permanent subsidieert zonder 

de zekerheid dat het Zuiden zich struc-

tureel hervormt. Het lijkt erop dat Frank-

rijk van het Noorden van de Eurozone 

naar het Zuiden afglijdt. Er moet een me-

chanisme worden gevonden, waarbij ook 

de afzonderlijke leden van de Eurozone 

aan de tucht van de markt worden bloot-

gesteld. Zonder de tucht van de markt, is 

geen hervorming mogelijk. 

 

Prioriteiten
Voorts moeten de Europese instellingen 

ten tijde van de grote economische re-

cessie bereid zijn financieel een pas op 

de plaats te maken. Dat betekent dat de 

begroting voor 2013 en het Meerjarig Fi-

nancieel Kader (MFK) 2014-2020 in reële 

termen niet meer mogen stijgen. Binnen 

de begroting moeten prioriteiten wor-

den gesteld. De overdrachtsuitgaven (ge-

meenschappelijk landbouwbeleid, struc-

tuur- en cohesiefondsen) moeten sterk 

worden ingekrompen ten gunste van de 

groeisectoren van de moderne economie, 

zoals ICT, R&D en duurzame energie. Al-

leen een Europa dat ‘mean and lean’ is 

kan overleven. Wie wil voorkomen dat de 

Europese Unie aan overstretch ten onder 

gaat, moet kiezen voor krachtige lidsta-

ten in een slanke en slagvaardige Unie; 

‘less is more’. 

hans.vanbaalen@europarl.europa.eu

“de europese unie mag niet aan 
te grote ambities ten ondergaan”

inteRnet – Vergezeld door een 

actieplan, is de Europese Commissie 

op 23 oktober met een mededeling 

naar buiten getreden. Gokken is een 

van de snelst groeiende commerci-

ele activiteiten op het internet in de 

Europese Unie, goed voor 7 miljoen 

gebruikers, 15.000 websites (waarvan 

85 procent illegaal) en een geschatte 

omzet van 13 miljard euro in 2015, 

gelijk aan 14,2 procent van de totale 

markt. In de publieke consultatie vo-

rig jaar, was het Europees Parlement 

betrokken, en zo ook Toine Manders 

als fractievoorzitter in de Interne 

Markt Commissie. Deze consultatie 

liet zien dat alle Europse lidstaten op 

zich dezelfde doelen nastreven, zoals 

het tegengaan van gokverslaving, het 

voorkomen van fraude en witwassen 

en het bewaken van de integriteit van 

sport. Het probleem is echter dat de 

bevoegdheden op dat terrein bij alle 

27 lidstaten apart liggen en hierdoor 

dus even zo veel systemen naast el-

kaar bestaan. Het actieplan van de 

Europese Commissie behelst onder 

meer het voortzetten van inbreuk-

procedures tegen de lidstaten (waar-

onder tegen Nederland wegens ver-

meende inbreuken op het vrij verkeer 

van diensten en vestiging en expan-

sief reclamebeleid), administratieve 

samenwerking via het Interne Markt 

Informatie Systeem, aanbevelingen 

aan de lidstaten over de inrichting 

van consumentenbeschermingswet-

geving en verantwoordelijk reclame 

maken. Toine Manders is geen voor-

stander van gokken, maar wil een 

pragmatische en realistische aanpak 

met mogelijk een Europees rechtska-

der, aangezien de vraag naar brood 

en spelen er altijd zal zijn. Hij vindt 

het beter dat mensen in een geregu-

leerde omgeving kunnen gokken met 

onder meer de inachtneming van 

privacywetgeving, maar ook maatre-

gelen voor het tegengaan van gokver-

slaving, fraude en witwassen dan dat 

ze dit doen in een illegale omgeving 

waar geen enkele vorm van bescher-

ming heerst.

online gokken

jan.mulder@europarl.europa.eu

toine.manders@europarl.europa.eu

Hans van baalen

Buitenlandse Zaken,

Veiligheids- en defensiebeleid, 

industrie en energie

jan mulder

Burgerlijke Vrijheden,

justitie en Binnenlandse

Zaken, Begrotingscommissie

en Begrotingscontrole

toine manders

interne Markt,

juridische Zaken

De europese begroting voor 2013
meeRjaRenbegRotingen - Het 

lijkt er sterk op dat er overeenstemming 

is tussen het Europees Parlement en de 

Raad, de vertegenwoordiging van de lid-

staten over de begroting voor 2013. Het 

was dit jaar een uiterst zware bevalling. 

Zoals ieder jaar heeft de Europese Com-

missie de ontwerpbegroting voor het 

komende jaar in april gepubliceerd. De 

door de Commissie gepubliceerde be-

groting 2013 voorzag een verhoging van 

de betaalkredieten met 6,8 procent. In 

veel lidstaten waren verontwaardigde 

geluiden te horen. Zijn ze niet goed wijs 

geworden in Brussel. Wij moeten bezui-

nigen en daar laten ze de uitgaven feno-

menaal stijgen. 

meeste lidstaten
Toch ondersteunde een grote meerder-

heid in het Europees Parlement, inclu-

sief het merendeel van de liberale fractie, 

deze voorstellen. Anders dan de lidstaten 

werkt de Europese Unie met meerjaren-

begrotingen, voor een periode van ze-

ven jaar. Nu leven we in de periode van 

de meerjarenbegroting 2007-2013. In de 

vorm van een wet is vastgelegd wat de be-

dragen zijn waarop lidstaten recht heb-

ben voor het uitvoeren van de diverse on-

derdelen van Europees beleid. De meeste 

lidstaten willen ook dat dit beleid wordt 

uitgevoerd. 

twee begrotingen
Op basis van deze afspraken worden ieder 

jaar twee begrotingen vastgesteld. Een 

begroting legt de verplichtingen vast die 

de Commissie kan aangaan voor het uit-

voeren van beleid. De andere begroting 

bepaalt wat de betalingen zijn die kun-

nen worden uitgevoerd als gevolg van de 

eerder aangegane verplichtingen. 

Vooral in de eerste jaren van een meer-

jarenbegroting lopen de betalingen ach-

ter bij de verwachtingen. Daardoor is er 

een overschot aan het einde van ieder 

jaar. Dat overschot wordt jaarlijks terug-

betaald aan de lidstaten. In 2010 was dit 

4,5 miljard euro en in 2011 1,5 miljard. 

Dat wil echter niet zeggen dat de reke-

ningen die te laat binnenkwamen, niet 

alsnog betaald hoeven te worden. Deze 

vertraging verklaart waarom de begro-

tingen voor betalingen in 2012 en 2013 

een ongewoon hoog stijgingspercentage 

vertoonden.

schermutseling
Een jaar geleden vond een soortgelijke 

schermutseling plaats over de begroting 

2012 tussen Raad en Parlement. De Com-

missie wilde een stijging van 4,9 procent, 

de lidstaten een stijging van 2,4 procent. 

Het parlement gaf de Raad dit keer het 

voordeel van de twijfel. Echter wel met 

dien verstande dat mocht het totaal van 

de ingediende rekeningen de goedge-

keurde betaalkredieten overstijgen, de 

Commissie een aanvullende begroting 

zou indienen. Dat was inderdaad het 

geval. De Raad weigerde deze extra ver-

zoeken voor betaalkredieten te honore-

ren. Het parlement hield echter voet bij 

stuk, rekeningen die worden ingediend 

als gevolg van door Raad en Parlement 

aangegane verplichtingen zullen betaald 

moeten worden. Na intensieve onderhan-

delingen werd een compromis bereikt. 

compromis
Een gedeelte van de betalingen voor 2012 

zal worden betaald in 2013. Het is een 

compromis waar niet iedereen tevreden 

mee is. Compromissen waar een ieder 

tevreden mee is, komen dan ook zelden 

voor in de Europese Unie. Dit is trouwens 

ook vaak het geval in Nederland.

“Het was dit jaar een uiterst
zware bevalling”



7PoLitiek agenda

Politiek dagBoek Van…1 deceMBer

daatstellingscommissies, de Collegetour 

voor alle potentiële kandidaat-raadsleden 

op 9 maart en de training ‘Stem op Mij’ 

(volgend najaar) voor alle VVD-kandidaten 

bij de verkiezingen van 9 maart 2014. 

Op weg naar Haarlem. Mijn collega Haya-

trainer Ferdi de Lange en ik verzorgen 

voor KC Haarlem de training ‘De Win-

nende Lijst’. Overal in het land wordt van-

daag deze training gegeven door een en-

thousiast team trainers. Zo zijn Eric van 

der Burg en Eric Ziengs vandaag in Drach-

ten, verzorgt Karin Straus de training in 

Limburg en reist Marjolein van Leeuwen 

af naar Zeeland. Ferdi en ik treffen een 

gemotiveerde groep, dat is altijd leuk. De 

deelnemers gaan zelf aan de slag en na 

afloop kunnen we constateren dat de af-

delingen in KC Haarlem op scherp staan 

voor het samenstellen van een winnende 

lijst! Natuurlijk promoten wij ook de Col-

legetour. Samen met staatssecretaris San-

der Dekker presenteer ik dat evenement 

op 9 maart 2013. Alle potentiële kandi-

daat-raadsleden voor 2014 zijn welkom 

voor een geweldig inspirerend program-

ma met onder andere Neelie Kroes, Mark 

Rutte en Halbe Zijlstra. De inschrijving 

is inmiddels geopend (via mijnvvd.nl). 

 Wij gaan er vanuit dat uit iedere afdeling 

minstens vijf kandidaten komen.

Na afloop van de training lunch ik gezel-

lig bij mijn oom en tante in Haarlem, met 

mijn dochter die daar tijdens de training 

heeft gespeeld. Op de terugweg denk 

ik na over het raadsdebat van komende 

maandag. Er is een forse overschrijding 

op een aantal verkeersprojecten gecon-

stateerd. Wij hebben het als fractie goed 

besproken en gelukkig is de coalitie het 

met elkaar eens. Eigenlijk zouden we hier 

vorige week maandag al over vergaderen, 

maar de grootste oppositiepartij zei niet 

genoeg tijd te hebben gehad om het rap-

port van twaalf kantjes te lezen. Wij wa-

ren er in geslaagd om in vier dagen zelfs 

twee fractievergaderingen te houden en 

waren tegen uitstel. Mijn fractie vond dat 

de inwoners van Wassenaar recht hebben 

op een zo spoedig mogelijke behandeling 

van deze zaak en dat we uitstel als raad 

niet konden maken. Nog los van het feit 

dat de publieke tribune vol zat met men-

sen die speciaal voor deze kwestie waren 

gekomen. 

In de middag ben ik thuis. Gelukkig nog 

volop tijd om lekker met mijn kinderen te 

spelen en gezellig thuis te borrelen.

 

‘s Avonds ga ik met Roderik naar de pre-

mière van Tsjechov’s ‘Drie Zusters’ van 

het Nationale Toneel in regie van Theu 

Mijn twee kinderen springen zoals  

gebruikelijk bij ons op bed. Op zaterdag 

kan ik dan meestal verder slapen en gaat  

Roderik, mijn man, met de kinderen 

boodschappen doen. Dat betekent dan 

wel dat ik op zondagmorgen om zeven 

uur opsta. Helaas deze zaterdag moet ik 

er aan geloven en sta ik ook al vroeg on-

der de douche. Nog even snel ontbijten 

met mijn gezin en ondertussen de och-

tendkranten scannen. 

Ook vandaag weer vroeg in de auto.  

Vorige week om deze tijd was ik op weg 

naar het VVD-congres in Den Bosch, waar 

ik met Ard van der Steur een deelsessie 

over de gemeenteraad gaf en ‘s middags 

tijdens de plenaire sessie het project ‘De 

Lat Ligt Hoger’  mocht promoten. Voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 heeft  

De Haya van Somerenstichting het pro-

gramma ‘De Lat Ligt Hoger’ ontwikkeld. 

Hiermee willen we afdelingen helpen op 

weg naar een fantastische uitslag bij de 

volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dit 

doen wij met een training ‘De Winnende 

Lijst’ voor afdelingsbestuurders en kandi-

anouk van eekelen

Anouk van Eekelen geeft training en advies op het gebied van  

zakelijke etiquette en omgangsvormen. Daarnaast is zij fractievoor-

zitter van de VVD in Wassenaar en al jaren actief voor de Haya van 

Somerenstichting. 

Boermans. Ik zit al lang in het bestuur 

van de Vrienden van de Koninklijke 

Schouwburg en het Nationale Toneel en 

kom dus vele bekende tegen, dat is leuk. 

En het stuk is een absolute aanrader.  

Zo sluiten we de dag mooi af. Morgen 

wacht Sinterklaas. 

Niet vergeten:
Voorbereiden op het 
belangrijke raadsdebat 
van maandag

Tickets meenemen voor 
première toneelstuk; 
ik kijk er al lang naar uit

liber 08 » 2012

Van 15 september tot 18 november werd de 

Topkadertraining 2012 gehouden. Net als 

voorgaande jaren hebben meerdere VVD-

prominenten meegeholpen aan deze editie 

van de Topkadertraining zoals Stef Blok en 

Halbe Zijlstra. Op deze foto staan de deel-

nemers aan de Topkadertraining 2012, de 

weekendvoorzitter Frank de Grave, maar 

ook Mark Rutte en andere politici van de 

Eerste en Tweede Kamer die hun medewer-

king aan het eerste weekend verleenden.

Op vrijdagavond (30 november) lopen 

wij het congrescentrum Woudschoten 

binnen voor de tweedaagse workshop 

liberale loopbanen zonder enige dui-

ding van wat ons te wachten staat. Dat 

ongewisse gevoel roept tijdens de eerste 

kennismaking in ieder geval herken-

ning op bij de overige 24 deelnemers. 

Na het driegangen diner, discussiëren 

we met de begeleiders Hans van den 

Broek, Mark Harbers, Bruno Bruins en 

Frank Gosses over wanneer wij ons se-

nang voelen bij een baan in de politiek. 

Vervolgens krijgen we inzicht in hoe ons 

eigen netwerk eruit ziet rondom onze 

eigen loopbaan en hoe we onderschei-

dender kunnen zijn. 

Een individuele verdieping wordt ge-

boden doordat de deelnemers de bege-

leiders kunnen bevragen in een een-op-

een gesprek over de gewenste loopbaan.  

En wat daarvoor nodig is. Via het stel-

len van open vragen en reflectie worden 

de ambitie en mogelijkheden pas goed 

geconcretiseerd. Twee dagen lang ont-

staat voortschrijdend inzicht waardoor 

wij aan het einde van de workshop in 

staat zijn om onze ambitie concreet te 

verwoorden en te duiden welke tussen-

stappen wij daarvoor moeten nemen. 

En hoe wij ons eigen netwerk daarbij 

kunnen betrekken. Workshopbegelei-

ders en Graciela Duran (organisatie), 

bedankt!

remco Bosma en simon Becker

Bent u ook geïnteresseerd in 

de workshop liberale loopba-

nen, dan kunt u zich vanaf 

nu aanmelden voor de bijeen-

komst in juni via www.vvd.net  

(bijeenkomsten). 

Data 2013:
• 7 / 8 juni 
• 29 / 30 november

Meer informatie over de workshop  

liberale loopbanen kunt u vinden 

op www.vvd.nl/liberaleloopbanen. 

Mocht u vragen hebben over de 

workshop liberale loopbanen, 

dan kunt u tijdens kantooruren 

contact opnemen met Graciela  

Duran (070 - 361 30 34).

topkadertraining 2012 ten einde

workshop
liberale

loopbanen
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De Algemene Ledenvergadering (AV) 

van de VVD in Den Bosch draaide 

vooral om  discussie en debat in de 

plenaire sessie. Zie hiervoor pagina’s 

1 en 3. Maar er werden ook benoemin-

gen en herbenoemingen vastgesteld in 

het Hoofdbestuur. Daarnaast werd de 

V-factor opnieuw uitgereikt aan drie 

opvallende VVD-afdelingen. Op deze 

pagina’s daarom veel beelden van de 

AV met enige belangrijke gebeurtenis-

sen van die dag in kader. 

De aV in woord en beeld

adViesgroeP denkt na oVer instelling coMMissie 
inZake integriteit

Regelmatig verneem ik dat sommige mensen het liberalisme als kil of koud 

ervaren. Liberalen worden hierbij soms gezien als egoïstische wezens die 

maar weinig compassie zouden hebben voor de (al dan niet minder bedeelde) 

medemens. Over dit misverstand gaat deze  column, dicht voor de komende 

Kerstdagen.

Want als er één denkrichting in de westerse ideeëngeschiedenis is te vinden  

waarin de mens centraal staat, is het wel het liberalisme. Liberalisme heeft 

wortels in de Verlichting, maar ook  in de daaraan voorafgaande Renaissance 

en (in de klassieke oudheid) in de werken van Plato en Aristoteles en in de 

Stoa. Steeds gaat het bij deze allen primair over de positie van de mens, ten 

opzichte van zichzelf, maar ook ten opzichte van medemensen, de samenle-

ving, en eventuele hogere machten. 

Over de oorsprong van het liberalisme kan geen misverstand bestaan. De eer-

ste denkers eisten ruimte voor de mens als individu om te mogen denken en 

te mogen zeggen wat hem als goed voorkwam. In een tijd waarin de brand-

stapels opvlamden en kerk en staat de kritische mens bij voorkeur doodmar-

telden, ontstaat geleidelijk het inzicht dat dit een flagrante schending is van 

de mens, die door zijn rede  (of met zijn rede) nu eenmaal afstand kan nemen 

van zijn omgeving, en nieuwe inzichten ontwikkelt in zijn relaties tot kerk 

en staat. Het individu verrijst uit de tyrannie van de 16e eeuw niet als een 

bekrompen egoïst, maar als een begane maatschappijcriticus. 

De individualisering van de mens, het worden van een zelfstandig individu, 

is een stap vooruit in de westerse geestesgeschiedenis. De vaak door linkse be-

terweters genoemde term ‘individualisering’, als verwijt aan het liberalisme, 

is dan ook een karikatuur; alsof inderdaad deze de oorzaak zou zijn van vrij-

wel alles wat in hun ogen mis is  in deze samenleving. In elk geval wordt min 

of meer verhuld gesuggereerd dat individuen egoïstische wezens zijn die de  

samenleving perverteren, en dat individualisering dus verwerpelijk is. Maar 

laten we de term nu eens zonder vooroordelen bezien. 

In het Verlichtingsdenken is de visie op de mens sterk geassocieerd met diens 

redelijke vermogens, en met zijn verantwoordelijkheid jegens anderen. Een 

fraai pleidooi voor deze zienswijze op de mens is afkomstig van John Stu-

art Mill (midden 19e eeuw). Juist door individu te zijn kan een mens beter 

naar zichzelf en anderen kijken, om zo tot nieuwe ideeën en gedachten te 

komen. Onderdrukking van het individu, aldus Mill, is niet alleen een ramp 

voor het individu, maar vooral ook slecht voor de samenleving, omdat er zo 

geen vooruitgang en vernieuwing kan plaatsvinden. Pas de mens als indi-

vidu,  heeft het vermogen om met anderen mee te voelen, kan zich bekom-

meren om anderen en kan de samenleving veranderen en verbeteren. Ook in 

de psychologie is een algemeen aanvaarde visie inmiddels dat mensen eerst 

iemand moeten zijn (worden) en van zichzelf moeten  leren houden om een 

succesvol en liefdevol medemens te zijn. 

Individualisering is dus geen negatieve twintigste-eeuwse trend om zich te-

gen te verzetten. In tegendeel. Individualisering heeft niets te maken met 

egoïsme, egocentrisme, of asociaal gedrag. Mensen moeten juist worden op-

gevoed tot individu om kritisch en open in de wereld te staan, om zich om 

elkaar te bekommeren en om die wereld een beetje beter te maken. Dat is 

warm  liberalisme. 

warm liberalisme

Gastcolumn
ProF. dr. Heleen duPuis is lid eerste kaMer en etHicus

Het Hoofdbestuur van de VVD heeft 

een adviesgroep ingesteld die gaat 

nadenken over de wenselijkheid van 

de instelling van een commissie inte-

griteit, zo maakt partijvoorzitter Benk 

Korthals duidelijk in zijn toespraak 

aan de AV.  Het onderwerp integriteit 

werd al eerder door hem besproken 

tijdens het Najaarscongres van de VVD-

Bestuurdersvereniging in Lunteren. Dit 

naar aanleiding van een aantal recente 

gevallen waarbij bestuurders of ex-be-

stuurders van VVD-huize in opspraak 

waren geraakt. Korthals ziet integriteit 

als een basisvoorwaarde voor ieder po-

litiek handelen. Om deze reden worden 

binnen de VVD niet alleen cursussen 

over integriteit georganiseerd, maar 

wordt dit onderwerp ook gehanteerd 

als een onvoorwaardelijk criterium bij 

de selectie van kandidaten. “Eenmaal 

gekozen of benoemd, hebben bestuur-

ders hun eigen verantwoordelijkheid”, 

zo zegt Korthals hierover.  “Maar wordt 

die verantwoordelijkheid niet geno-

men, dan is het aan de partij om in te 

grijpen.” Korthals stelt dat deze com-

missie zich zou kunnen buigen over de 

vraag of het integriteitbesef nog verder 

moet worden versterkt en zo ja, op wel-

ke wijze. Ook zou deze commissie be-

schikbaar kunnen zijn voor advies aan 

een bestuurder die  niet zeker van zijn 

zaak is, of denkt in een grijs gebied te 

komen.
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V-Factor uitgereikt aan drie VVd-aFdelingen

Parallelsessie geMeenteraadsVerkieZingen 2014

Tijdens de AV reikte Judith Tielen, se-

cretaris Hoofdbestuur, drie maal de 

V-factor uit aan VVD-afdelingen die in 

de afgelopen periode een goede presta-

tie wisten neer te zetten. Dit jaar zijn 

het de afdelingen Edam-Volendam, 

Haarlemmermeer en Renswoude aan 

wie deze onderscheiding zijn uitge-

reikt.  Afdeling Haarlemmermeer wist 

als grote gemeente (meer dan 100.000 

inwoners) tijdens de Tweede Kamerver-

kiezingen de grootste  stemmenwinst 

te halen ten opzichte van de vorige ver-

kiezingen. De afdelingen Renswoude 

en Edam-Volendam deden relatief het 

best onder de kleinere gemeenten.    

De ‘V’ van de V-factor staat overigens 

voor zowel ‘VVD’ als ‘vrijwilligers’.

Robert Reibestein is tijdens de AV benoemd tot nieuwe vicevoorzitter van het 

Hoofdbestuur (HB) van de VVD. Hij volgt hiermee Mark Verheijen op die eerder dit 

jaar hiermee ophield vanwege zijn Tweede Kamerlidmaatschap. Reibestein was 

ruim 30 jaar werkzaam bij McKinsey en adviseerde diverse Europese instellingen 

op het gebied van strategische, operationele en organisatorische vraagstukken. 

Pieter van de Stadt werd tijdens deze AV herbenoemd tot lid HB en internationaal 

secretaris van de VVD. 

roBert reiBestein BenoeMd tot ViceVoorZitter 
HooFdBestuur

Tijdens de AV in Den Bosch werd bijna 

alle aandacht gelegd op de belangrijke 

interne partijdiscussie in de plenaire 

ruimte. Daarom werd naast de ple-

naire sessie slechts één parallelsessie 

georganiseerd. Hierin stonden de be-

langrijke  gemeenteraadsverkiezingen 

van 2014 centraal. Het zijn Anouk van 

Eekelen, fractievoorzitter in Wasse-

naar en trainer bij de VVD, en Tweede 

Kamerlid Ard van der Steur die deze 

sessie leidden. “Doelgroep van deze 

sessie waren kandidaatsraadsleden die 

meer wilden weten wat het werk, bin-

nen de gemeenteraad, formeel en in-

formeel, zoal inhoudt”, zegt Van Eeke-

len. “Omdat er bij die sessie helaas wat 

minder geïnteresseerden kwamen dan 

verwacht, konden we bij onze sessie 

wel heel interactief het raadswerk be-

spreken. En dan zowel het formele als 

het informele deel van het raadswerk 

zodat raadsleden straks goed voorbe-

reid zijn om in 2014 hun gemeenten 

liberaler te maken. Ook gaven we de 

geïnteresseerden een voorproefje van 

de Collegetour die de VVD op 9 maart 

volgend jaar organiseert om tijdig 1500 

potentiële kandidaten voor te bereiden 

op de komende gemeenteraadsverkie-

zingen, wij reken op minstens vijf deel-

nemers per afdeling.”



De VVD wenst u

prettige feestdagen

en een

gelukkig nieuwjaar

besluitenlijst 132e aV besluitenlijst 133e aV

www.vvd.nl

1. Partijvoorzitter Benk Korthals opent de 132e Algemene Vergadering op zaterdag 23 juni 2012 om 09:30 uur.

2. Traditiegetrouw wordt er een fax gestuurd aan Hare Majesteit de Koningin.

3. De Algemene Vergadering staat stil bij het overlijden van Jan Baas, Nell Ginjaar en Jan Gmelich Meijling.

4. Tot leden van de Stem- en Notulencommissie worden per acclamatie benoemd:

	 •	 Hans	Mojet	uit	Den	Haag

	 •	 Laura	Werger	uit	Gouda

	 •	 Lysbeth	van	Valkenburg-Lely	uit	Driebergen-Rijssenburg

5. Christophe van der Maat uit Breda wordt per acclamatie benoemd tot lid van het hoofdbestuur.

6. Mart van de Ven wordt herkozen als landelijk penningmeester.

7. Er wordt afscheid genomen van vice-voorzitter Mark Verheijen, die eerder zijn functie heeft neergelegd wegens   

 zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer.

8. Het Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 2011 wordt per acclamatie aangenomen.

9. De Financieel Jaarrapport 2011 wordt per acclamatie aangenomen.

10. De Financiële commissie brengt verslag uit over het jaar 2011

11. Tot leden van de Financiële commissie over het verslagjaar 2012 worden per acclamatie benoemd:

	 •	 De	heer	G.M.P.	Recter	te	Den	Haag

	 •	 De	heer	G.H.L.	Bakker	te	Leiden

	 •	 De	heer	L.J.V.P.	Krüger	te	Rotterdam

	 •	 De	heer	J.A.	van	Maarle	te	Leiderdorp

12. De hoogte van de contributie vanaf het jaar 2013 wordt per acclamatie vastgesteld.

13. De afdelingen Raalte (sterkste ledengroei), Zeewolde (succesvolle campagne) en Zoetermeer (realiseren van goede  

 opleiding en training) krijgen een V-factor award uitgereikt.

14. Een motie ingediend door 10 leden (zie bijlage 1) over de hypotheekrente-aftrek wordt besproken en in stemming  

 gebracht. Voor deze motie stemden 205 (40,8%) leden, tegen de motie stemden 298 (59,2%) leden zodat de motie  

 verworpen wordt.

15. De politieke fracties leggen verantwoording af.

16. Benk Korthals sluit de vergadering om 10:30 uur.

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

1. Partijvoorzitter Benk Korthals opent de 133e Algemene Vergadering op 

 zaterdag 25 augustus 2012 om 14:00 uur.

2. Tot leden van de Stem- en Notulencommissie worden per acclamatie 

 benoemd:

	 •	 Herbert	Zilverentant	uit	Leiderdorp

	 •	 Annemieke	Stallaert	uit	Middelburg

	 •	 Gert-Anne	van	Pruissen	uit	Haarlem

3. Na de deelsessies zijn er nog 4 amendementen die plenair behandeld 

 dienen te worden.

4. Amendement 38 wordt in stemming gebracht. Voor stemmen 353 leden   

 (23,6%), tegen stemmen 1140 leden (76,4%).

5. Amendement 105 wordt ter vergadering door de indiener ingetrokken.

6. Amendement 190 wordt in stemming gebracht. Voor stemmen 382 leden   

 (23,3%), tegen stemmen 1257 leden (76,7%).

7. Amendement 192 wordt in stemming gebracht. Voor stemmen 385 leden   

 (25,9%), tegen stemmen 1099 leden (74,1%).

8. Het verkiezingsprogramma is vastgesteld.

9. Benk Korthals sluit de vergadering om 14:44 uur.

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

Aldus vastgesteld door de Stem- en Notulencommissie
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