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HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR 

DE VVD VOORBEHOUDEN.

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 WAAR-

OP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

Campagnetijd

Henry Keizer, Partijvoorzitter

Het is voor de geldende 'wens-regels' een 

beetje aan de late kant, maar ik wil mijn eer-

ste column in het nieuwe jaar natuurlijk toch 

niet beginnen zonder u allen een mooi, ge-

lukkig en liberaal 2015 toe te wensen. 

De verkiezingen voor de Waterschappen, 

Provinciale Staten en de Eerste Kamer gaan 

al direct in 2015 onze volle aandacht vragen. 

De VVD presenteert voor al die verkiezingen 

kandidatenlijsten die gezien mogen worden. 

Lijsttrekkers, kandidaten en onze onvermoei-

bare campagneteams gaan in de komende 

tijd door heel het land keihard aan de slag 

om de steun van de kiezer te vragen. Ook u 

kunt daarbij een onmisbare bijdrage leveren. 

Er is tijdens een campagne namelijk altijd iets 

te doen, ongeacht of u veel of weinig tijd be-

schikbaar kunt maken. Uw hulp en inzet, uw 

enthousiasme, maakt werkelijk een verschil. 

Bovendien kan ik u uit eigen ervaring vertel-

len dat het samen voeren van een campagne 

ook gewoon heel erg leuk is.

De lokale campagnes worden ondersteund en 

gecoördineerd door het campagneteam op 

het Algemeen Secretariaat. Dat gebeurt van-

uit ons nieuwe Thorbeckehuis aan de Mau-

ritskade in Den Haag. De verhuizing rond de 

Kerstdagen was een mega operatie, die door 

de inzet van velen werkelijk perfect is verlo-

pen. Ik ben er heel trots op dat we tegen la-

gere kosten een pand hebben kunnen vinden, 

dat voldoet aan alle moderne eisen voor de 

medewerkers en bezoekers. Aan het beken-

de citaat “Het huis van Thorbecke kent vele 

kamers” geven we op de Mauritskade een 

eigentijdse invulling. We werken er hard aan 

om ons huis van Thorbecke het kloppend hart 

van liberaal Nederland te maken.

Deze Liber staat in het teken van de zorg 

voor elkaar en de verantwoordelijkheid die 

dat met zich meebrengt voor ieder van ons. 

Er zijn volgens mij maar weinig onderwerpen 

die ons zo direct en ook zo emotioneel ra-

ken. Dat blijkt wel uit de gesprekken op onze 

werkplek, in de kroeg en bij ons thuis. Het is 

een onderwerp dat ons allemaal, wat verder 

weg of heel dichtbij, aangaat. Hoe geven we 

invulling aan onze persoonlijke en collectie-

ve verantwoordelijkheden in de samenleving, 

die sinds de Tweede Wereldoorlog zo ingrij-

pend is veranderd? In 1950 lag de gemiddel-

de leeftijd bij overlijden nog rond de 61 jaar. 

Vandaag worden wij gemiddeld niet alleen 

een heel stuk ouder, maar gelukkig blijven 

we ook langer gezond en actief. De VVD wil 

de discussie over die veranderde samenleving 

nadrukkelijk voeren en niet gemakzuchtig 

wegkijken, waardoor we volgende generaties 

opzadelen met onze problemen. Dat is niet 

altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk.  

Er is in de Nederlandse samenleving veel om 

trots op te zijn en dat wil de VVD graag zo 

houden. Daarom zijn we bereid om ook on-

gemakkelijke discussies te voeren en komen 

we daadwerkelijk met oplossingen. 

Samen met u werken wij verder aan die  

liberale Nederlandse samenleving waarin de 

mensen in vrijheid, veiligheid en welvaren in-

vulling aan hun eigen leven kunnen geven.

Een modale kostwinner betaalt nu al bij-

na een kwart van het bruto inkomen aan 

zorg. Als we niets doen, loopt dat op tot de 

helft in 2040. Welk gezin kan dat opbren-

gen? Het tij moet gekeerd worden. En dat 

is precies wat minister Edith Schippers 

aan het doen is: “In het regeerakkoord lag 

de afspraak om vele miljarden te bezuini-

gen. Vervolgens meldde de minister van 

Financiën zich met de mededeling dat het 

crisis was en de zorg moest bijdragen aan 

de algemene middelen. Dat was echt een 

enorme opdracht. Sommige mensen zeg-

gen: dan doe je die tweede JSF toch niet? 

Maar voor dat geld, beste mensen, heb je 

een ochtend zorg. Geen geld meer uitge-

ven aan politie? Daarvan kunnen we een 

maand zorg betalen.”

De afspraak was om een groot deel van 

die bezuiniging uit het basispakket te 

halen. Maar liefst 1,2 miljard. “Dat klinkt 

abstract, maar als ik je vertel dat de be-

handeling van bijvoorbeeld onvrucht-

baarheid 93, 2 miljoen euro per jaar kost 

aan medisch-specialistische zorg. Oorpijn: 

123,8 miljoen, luchtweginfecties: 94,5 mil-

joen. Dan zie je dat je ontzettend ver had 

moeten gaan om aan die 1,2 miljard te  

komen”, legt Schippers uit.

Dat was dus geen optie voor de minister. 

“We hebben ervoor gekozen om het sys-

teem te veranderen. Zodanig dat de kos-

tengroei sterk wordt afgeremd, terwijl 

tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg ver-

betert. Bijvoorbeeld door de Hoofdlijnen-

akkoorden. Met alle partijen in de zorg is 

afgesproken om de groei te matigen naar 

1,5 procent dit jaar en 1 procent volgend 

jaar, tot en met 2017. Niet met de botte 

bijl, maar vanuit de inhoud. Door zinni-

ge, zuinige zorg te verlenen. Door de ver-

schillen in kwaliteit aan te pakken, door 

innovatie.”

Alle maatregelen van de minister staan in 

het teken van betere zorg tegen lagere kos-

ten. "Mensen denken vaak dat beter ook 

duurder is. Maar ziekenhuizen met de bes-

te kwaliteit zijn vaak ook de ziekenhuizen 

die financieel het gezondst zijn. Die zaken 

gaan vaak hand in hand. "Als je een her-

steloperatie moet doen, dan kost dat veel 

meer dan wanneer je het in 1 keer goed 

doet. 

Door Iris van Delden

De Nederlandse gezondheidszorg is de beste van Europa! Met een 

score van bijna 900 van de 1000 te behalen punten, heeft Nederland 

bovendien een record gehaald in de ‘Euro Health Consumer Index’. 

Dat is fantastisch nieuws en een pluim voor onze minister Edith Schip-

pers, die iedere dag hard werkt aan ‘betere zorg voor minder geld’. 

Want de zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Er moet 

dus iets veranderen, willen we deze mooie resultaten vasthouden.

Vervolg op pagina 4
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De vreselijke aanslagen in Parijs hebben de hele 

samenleving geschokt. Tijdens de indrukwek-

kende bijeenkomsten die in heel Nederland 

zijn gehouden, was te zien dat Nederland deze 

terroristische aanslagen veroordeelt. Mensen 

met allerlei achtergronden en religies stonden 

zij aan zij. De vreedzame protesten riepen de 

vraag op of wij nu van moslims moeten ver-

wachten dat zij afstand nemen van de terreur-

daden die extremisten - op basis van datzelfde 

geloof - plegen. De islam is niet het probleem, 

maar het probleem heeft wel degelijk met de 

islam te maken.

Ik geloof er overigens niet in dat wij moslims 

moeten oproepen zich uit te spreken. Laat 

helder zijn, nu de vrijheid die zo essentieel is 

voor ons land, voor onze samenleving, onder 

druk staat, verwacht ik steun van iedereen die 

de vrijheid lief heeft. Maar die verwacht ik op 

individuele basis. Wij gaan geen groepen aan-

spreken vanwege het feit dat zij een groep zijn. 

Wij hebben nooit linkse mensen aangesproken 

op de daden van de Rote Armee Fraktion. Wij 

hebben nooit Molukkers aangesproken op het 

feit dat een aantal van hen in de jaren zeventig 

een trein hebben gekaapt en wij zullen nooit 

moslims aanspreken op het feit dat er zich on-

der hen terroristen bevinden.

Als je een Nederlandse moslim bent, moet je 

niet aan een loyaliteitstest worden onderwor-

pen. Je hoeft niet door een hoepeltje te sprin-

gen. We verwachten niet meer van moslims 

dan van joden, christenen of anderen. Maar 

zeker ook niet minder. Want of je nu in God of 

Allah of nergens in gelooft, het gaat erom dat 

wij als individuele burgers van dit land duide-

lijk uitspreken waar wij voor staan. Dat onze 

vrijheid en verworvenheden niet onderhandel-

baar zijn en dat wij ervoor zullen vechten. Juist 

omdat het de islam is die door barbaarse jiha-

disten wordt gebruikt, hebben protesten van 

moslims, zoals “dit is niet mijn islam” nog meer 

zeggingskracht dan de protesten 

van anderen. Juist omdat ze in 

een open en vrije samenle-

ving van de grond komen. 

Juist vanwege het feit dat 

het niet hoeft en het toch 

gebeurt. 

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter Tweede Kamer

Vervolg van pagina 3

Dan heb je dus slechtere zorg voor meer geld en 

moeten mensen ook nog eens vaker naar het zie-

kenhuis. Dat wil je ook liever niet als je ziek bent. 

Je wilt gewoon goed worden geholpen." 

"We hebben de arts nodig als bondgenoot. Zeker 

als je kijkt naar de ontwikkelingen. Oncologische 

medicijnen worden steeds duurder. De afgelopen 

zes jaar is het bedrag dat wordt uitgegeven aan 

kankermedicijnen met bijna de helft 

gestegen naar 383 miljoen euro, zegt 

Nefarma. En het aantal mensen met 

kanker neemt ook toe - de komende ze-

ven jaar met bijna een kwart naar 123 

duizend.”

Oncologen hebben de vraag opgeroe-

pen: moet alles wat kan? Schippers 

vindt dat een terechte vraag, maar 

niet vanuit het oogpunt van de kosten: 

“Laten we om te beginnen kijken naar 

kwaliteit van leven. Want voor een 

jonge moeder haal je alles uit de kast. 

Voor iemand van 90 ook, maar wat als 

die persoon zélf niet meer zit te wach-

ten op een ingrijpende chemo? En zélf 

zegt: het is goed zo?”

Het motto van Edith Schippers blijft 

voorlopig ‘betere zorg voor minder 

geld’. Ze licht alvast een tipje van de sluier op over 

hoe dat het komende jaar ingevuld zou moeten 

worden. “Allereerst Transparantie. We weten niet 

genoeg over wat de zorg ons nu eigenlijk levert 

aan kwaliteit. En als je dat niet weet kun je het 

ook niet verbeteren. Het is net als met hardlopen. 

Mensen die zichzelf willen verbeteren, meten 

hun hartslag en hun afstand. Zodat ze weten of 

het beter gaat of slechter. Hoe het met hun con-

ditie is gesteld. Transparantie zorgt voor bete-

re zorg, omdat artsen leren van zichzelf en van 

elkaar. Maar ook voor patiënten is het cruciaal 

om te weten waar je nu eigenlijk het beste wordt 

geholpen. Want de zorg is niet overal hetzelfde, 

helaas. Zorgverzekeraar VGZ onderzocht de kwa-

liteit een van de meest voorkomende operaties 

in Nederland: de heupvervanging als gevolg van 

artrose. Die operatie wordt 26.000 keer per jaar 

gedaan. Ze kwamen erachter dat het nogal wat 

uitmaakt in welk ziekenhuis je een nieuwe heup 

krijgt. In sommige ziekenhuizen is de kans op 

een her-operatie acht keer zo groot als in andere. 

Nog een opvallend verschil: wondinfecties. Bij zie-

kenhuizen die het goed doen, komen ze tien keer 

minder vaak voor.”

 Data
“In de zorg hebben we wel heel veel van die data, 

maar ze zijn óf onvindbaar óf je moet er op af-

studeren om het te begrijpen. Daarom wordt 2015 

het Jaar van de Transparantie. In de eerste helft 

van dat jaar moeten we inzichtelijk en toegan-

kelijk maken wat er al is, in gewoon Nederlands, 

zodat iedereen het begrijpt. De site is er al: kiesbe-

ter.nl. Volgens Schippers zullen de witte vlekken 

dan vanzelf zichtbaar worden: wat weten we niet? 

In de tweede helft van 2015 wil ze die witte vlek-

ken gaan opvullen.

Ook innovatie in de zorg staat hoog op haar 

agenda: “De zorgvraag zal de komende jaren nog 

verder toenemen. Mensen leven steeds langer. 

Er zijn meer ouderen. Mensen willen ook veel 

meer de regie voeren over hun leven, óók als ze 

ziek zijn. En mensen willen langer thuis blijven 

wonen. Dan zie je dat het probleem en de oplos-

sing eigenlijk parallel lopen; als we mensen de 

mogelijkheid geven om zelf de regie te nemen 

wanneer ze dat kunnen en willen. Als we mensen 

de mogelijkheid geven om langer thuis te wonen. 

Dan houden we de kosten in de hand. Innovatie 

is daarvoor de sleutel: slimme hulpmiddelen voor 

thuis, apps die lichaamsfuncties monitoren en 

een seintje aan de arts geven als er iets mis is, 

slimme pleisters die COPD-patiënten thuis in de 

gaten houden.”

“En nee, dat is niet kil en koud”, vervolgt de mi-

nister. “In de praktijk zien we dat mensen er blij 

mee zijn. Zoals bij Telemonitoring. Mensen met 

hartfalen worden daardoor veel beter in de gaten 

gehouden, hoeven minder vaak naar het zieken-

huis. Uit onderzoek van de Universiteit Maas-

tricht blijkt dat deze patiënten daardoor minder 

angstig en depressief zijn.”

Thuiszorg
“In de thuiszorg was er heel veel ophef over de 

inzet van een robotje dat mensen met simpele 

klusjes helpt, vertelt Schippers. “Vreselijk en af-

grijselijk zou het zijn. Meer dan 80 procent van 

de ouderen die het robotje mochten gebruiken, 

waren er echter heel blij mee. Ze hoefden niet 

meer op de thuiszorg te wachten om naar bed te 

gaan of op te staan. Ze hadden hun privacy terug. 

We hebben de technieken. Er is heel 

veel mogelijk. Maar de brede toepassing 

blijft nog achter. Ook door dit soort 

koudwatervrees.”

 

Innovatie en e-health maken het ook 

mogelijk dat er meer zorg in de buurt 

of dichtbij huis of thuis georganiseerd 

kan worden. “Ook daarin lopen de pro-

blemen en de oplossingen parallel: we 

ondersteunen de wens van mensen om 

langer thuis te wonen en zelfredzaam te 

zijn. Terwijl we de kosten verlagen. Zo-

veel mogelijk zorg thuis en in de buurt.”

Ook zelfredzaamheid staat hoog in het 

vaandel bij Edith Schippers. “Zelf doen 

wat je zelf kàn doen, met hulp van je 

familie, vrienden, kennissen. Omzien 

naar elkaar. Het klinkt misschien ou-

derwets of tuttig, maar het is warm en 

waardevol. En als het niet anders kan professio-

nele hulp. Van de wijkverpleging en de huisarts. 

Van het streekziekenhuis als het om chronische 

aandoeningen gaat, of routine-ingrepen. En voor 

complexe zorg naar een ziekenhuis verder weg. 

Want die topzorg gaan we concentreren. Ervaring 

is cruciaal bij complexe zorg, dan verbeteren de 

resultaten zichtbaar en spectaculair.”

De operatiesterfte bij kanker is daardoor bij-

voorbeeld in de afgelopen jaren met een kwart 

gedaald – dankzij concentratie en specialisatie. 

Schippers: “Ik denk dat mensen daarvoor graag 

wat verder rijden. De verpleeghuizen blijven. 

Want er blijven altijd mensen die 24 uur per dag 

zorg nodig hebben. Die zorg garanderen we, die 

kúnnen we ook garanderen doordat we deze om-

slag maken.”

We moeten verder kijken dan de komende twee 

jaar. We moeten onze verantwoordelijkheid ne-

men, zegt Schippers: “We mogen niet wegkijken. 

Stilstand zou in de zorg echt achteruitgang bete-

kenen. Mijn missie is en blijft: betere zorg voor 

minder geld”.

Beste VVD,

Het is genoegzaam bekend dat militairen op een bepaalde leeftijd (dat was 

vroeger 55 jaar, nu is dat oplopend naar 58 jaar) gedwongen Defensie moe-

ten verlaten. In de periode tot AOW ontvangen zij een uitkering op basis 

van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) en bedraagt 73 procent 

van het laatst genoten salaris zonder vakantiegeld. Dit is geen vetpot, dat 

weten we. Deze uitkering eindigt op 65 jarige leeftijd. Daarna zou de de 

militair een ouderdomspensioen ontvangen, samen met AOW. 

Nu de AOW naar 67 jaar is gegaan, ontvangen de militairen dus tot 67 jaar 

alleen ouderdomspensioen. Daar kan je niet van leven! Vanwege de leeftijd 

en bijbehorende ongemakken is een aanvulling zoeken bijna onmogelijk. 

Een keuze maken om langer te werken is er niet. Je moet eruit. 

Ik ben 57 jaar en voormalig kapitein. Ik ontvang tussen 65 en 67 jaar een 

ouderdomspensioen van 1350,90 euro per maand. Een adjudant krijgt zelfs 

maar 1100 euro! Minima krijgen nog vakantiegeld, maar wij niet. En ook 

geen eindejaarsuitkering, niets. Kunt u van dat geld leven?

Onze VVD minister zegt dat de militairen nog steeds haar grootste kapitaal 

zijn, maar ze heeft nog steeds niets gedaan. Niets hoor ik over het perso-

neelsbeleid. Militairen vallen, na hun gedwongen leeftijdsontslag, twee 

jaar voor hun AOW, in de bijstand! 

Militairen lopen gedurende hun carrière veel risico’s. De Tweede Kamer 

voert niet voor niets lange debatten over uitzendingen naar gevaarlijke ge-

bieden. Het zijn die militairen die nu zo aan de kant worden gezet!

Niemand, ook de VVD niet, heeft zich gerealiseerd dat de UGM stopt bij 

65 jaar. Fietst de militair in uniform na bewezen diensten de bijstand  

tegemoet?

 

Graag uw reactie,

 

Met vriendelijke groet, Henk Kemp / VVD Oldebroek

Beste meneer Kemp,

U maakt zich begrijpelijk zorgen over een situatie waarin u in de toekomst 

terecht zou kunnen komen, als maatregelen uitblijven. Op dit moment zit 

er gelukkig nog niemand in de situatie zoals u beschrijft. Maar de insteek 

van het Ministerie van Defensie is om tijdig maatregelen te treffen. 

Uw situatie illustreert het belang om in het overleg tussen het Ministerie 

van Defensie en de bonden tot afspraken te komen over aanpassing van het 

diensteindestelsel. De huidige situatie wordt tot 1 januari 2016 opgevangen 

door de AOW-overbruggingsregeling. Die regeling houdt in dat automa-

tisch het AOW gat wordt gecompenseerd door het ABP met gebruikmaking 

van keuzepensioen (burgers) of het verslepen van pensioen (militairen). 

Pas vanaf 1 januari 2016, wanneer de AOW-leeftijd voor de vierde maal met 

een maand wordt verhoogd, kan dit niet meer op deze wijze worden opge-

vangen. Voor 1 januari 2016 moeten er dus structurele maatregelen komen. 

De situatie heeft mijn volledige aandacht en ik zal me er dan ook hard voor 

maken dat er een oplossing wordt gevonden.

Met vriendelijke groet, André Bosman / Lid Tweede Kamer
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Rotte appels
De afgelopen weken was het weer raak: onderzoe-

ken, miljarden aan boetes, krantenkoppen over 

bedrog en oplichting in de financiele sector.

De reden dit maal: gesjoemel met de ‘4 pm fix’ 

benchmark, een benchmarkprijs waarop wis-

selkoersen van alle belangrijke valuta zijn ge-

baseerd. En dit was niet de eerste keer: bij de 

woorden ‘benchmark’ en ‘manipulatie’ denken 

de meeste mensen in Nederland aan Rabobank 

en het schandaal rondom de jarenlange manipu-

latie van de belangrijke LIBOR rentebenchmark. 

Dat schandaal kostte Rabo honderden miljoenen 

euro’s, en haar CEO de kop. 

Het gesjoemel was het werk van een paar rotte ap-

pels, werd toen gezegd. Van corrupte individuen 

bij banken. Van grootschalige fraude met bench-

marks zou geen sprake zijn. Met de recordboetes 

van de afgelopen weken - €3,5 miljard in totaal 

–is die mythe wel definitief doorbroken. Hoewel 

de boetes waarschijnlijk het topje van de ijsberg 

zijn en veel onderzoeken naar manipulatie nog 

lopen, is wel duidelijk dat benchmarkfraude wijd-

verspreid is in allerlei sectoren. 

En het raakt ons allemaal. Zonder dat we het be-

seffen maakt iedereen-bedrijven, ondernemers en 

gezinnen –elke dag gebruik van benchmarks: bij 

het wisselen van buitenlands geld, voor het bepa-

len van de rente op onze hypotheek, voor de prijs 

die we betalen aan de pomp. Zelfs een kleine ma-

nipulatie berokkent dus velen grote schade.

Daarom werkt het Europees Parlement nu onder 

mijn leiding aan maatregelen om de manier te 

verbeteren waarop benchmarks worden vastge-

steld; van de olieprijs, tot wisselkoersen, tot LI-

BOR, de AEX en vele andere benchmarks die we 

dagelijk gebruiken en in de krant voorbij zien ko-

men. Zo kunnen we in de toekomst voorkomen 

dat consumenten voor miljarden worden opge-

licht. Dat is hard nodig. Het gaat om meer dan 

wat rotte appels.

Cora van Nieuwenhuizen
Europees Parlement
Economische en 
Monetaire Zaken.
Industrie, Research 
en Energie

Europese 
standaarden 
voor Amerikaanse 
producten?
De laatste maanden heb ik de Europese Commis-

sie het vuur aan de schenen gelegd over de im-

port van legbatterij-eieren uit derde landen. Sinds 

2012 is het houden van leghennen in legbatterij-

en in de EU verboden. Europese pluimveehouders 

hebben daarom geïnvesteerd in diervriendelijke-

re houderijsystemen, waardoor de kostprijs van 

Europese eieren steeg. Goedkopere kooi-eieren 

van buiten de EU komen nu echter via de achter-

deur op Europese markt. Dit is onacceptabel.

Daarom heb ik de Europese Commissie gevraagd 

of er via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) geen 

afspraken kunnen worden gemaakt. Dierenwel-

zijnseisen zijn echter niet afdwingbaar binnen de 

WTO. Buiten de WTO zijn er wel kansen. Juist om-

dat een verdergaand vrijhandelsakkoord binnen 

de WTO (de zogenaamde Doha-ronde) enige jaren 

geleden is mislukt, proberen landen onderling 

handelsakkoorden af te sluiten. Ook het verdrag 

dat nu wordt onderhandeld tussen de EU en de VS 

is hier een gevolg van. Daarbij kunnen wèl afspra-

ken gemaakt worden over dierenwelzijn. 

Sinds 2013 onderhandelen de EU en de VS over 

een vrijhandelsakkoord: het Transatlantic Trade 

and Investment Partnership (TTIP). Zelf ben ik een 

groot voorstander van meer vrije handel tussen 

landen. Hier in Brussel probeert men op alle mo-

gelijke manieren de Europese onderhandelaars 

ertoe te zetten om vast te houden aan Europese 

normen voor Amerikaanse producten. Sommige 

voorbeelden zijn aansprekend, zo worden chloor-

kip en hormoonvlees van de Europese markt ge-

weerd. Maar andere onderwerpen, zoals de huis-

vestingseisen van bijvoorbeeld kalveren, varkens 

en pluimvee, worden veel te weinig besproken. 

Wat mij betreft moet dit net zo'n breekpunt 

worden als de chloorkip waar onze Europese 

onderhandelaars nu niet meer omheen kunnen. 

Wanneer de Europese Commissie niet weet te be-

werkstelligen dat Europese standaarden worden 

gehandhaafd, ontstaat oneerlijke concurrentie 

voor Europese ondernemers die zich wél aan de 

strenge dierenwelzijnseisen houden. 

Jan Huitema
Europees Parlement, 
Commissie Landbouw, 
Milieucommissie

Hans van Baalen
Europees Parlement,
Buitenlandse Zaken,
Veiligheids- en Defensiebeleid, 
Internationale Handel

Europese actie 
tegen terreur 
Europa werd afgelopen maand opgeschrikt door 

de terreuraanslagen in Parijs. In België werden 

verscheidene aanslagen verijdeld. De dreiging is 

niet langer denkbeeldig. De Europese Unie en de 

lidstaten mogen niet langer talmen en moeten 

concrete maatregelen nemen. De inlichtingen-

diensten moeten beter samenwerken en dienen 

alle informatie over potentiele terroristen en te-

ruggekeerde Syriegangers te delen. Voorts dient 

er een benchmark te worden gemaakt van de 

kwaliteit en betrouwbaarheid van de inlichtin-

gendiensten. Het uitwisselen van inlichtingen is 

uiteindelijk mensenwerk en gebaseerd op basis 

van vertrouwen en wederkerigheid. Wie niets 

weet, wordt niet betrokken. De digitale rekrute-

ringkanalen van radicaal Islamitische organisa-

ties moeten worden geblokkeerd. De Europese an-

ti-terreur-coördinator, de Belg Gilles de Kerchove, 

moet hierin een assertieve en coördinerende rol 

spelen. Naast het uitwisselen van informatie en 

het bestrijden van de cyberjihad, moeten de vei-

ligheidsdiensten investeren in 'human intelligen-

ce'. Dit betekent dat teruggekeerde Syriëgangers 

altijd en overal moeten worden gevolgd en dat 

hun sociale netwerk in kaart wordt gebracht.

De VVD in het Europees Parlement pleit voor uit-

wisseling van passagiersgegevens tussen Europe-

se landen om te voorkomen dat potentiële terro-

risten van de radar verdwijnen. In het EP bestaat 

grote weerstand tegen dergelijke maatregelen 

omdat deze inbreuk zouden maken op de priva-

cy. Dit is een valse voorstelling van zaken. Voor de 

VVD zijn privacy en veiligheid beide cruciaal voor 

een open samenleving en zijn het beslist géén 

tegenpolen. Afhankelijk van de maatschappelij-

ke omstandigheden, ligt de nadruk afwisselend 

op veiligheid of op privacy. Het gaat om de juiste 

balans op het juiste tijdstip, afhankelijk van de 

dreiging. Gezien de aanslagen en het grote aantal 

Europese  Syriëgangers, moet het EP kiezen vóór 

de veiligheid van Europese burgers en dus vóór de 

noodzakelijke anti-terreur maatregelen.

Voorts is er geen enkel religieus, ideologisch of 

maatschappelijk motief dat het plegen van ter-

reur rechtvaardigt. We moeten pal staan voor de 

vrijheid van meningsuiting, ook al is het onze 

mening niet. 

Nederland is een vrij land. Dat klinkt vanzelfspre-

kend, maar is het niet. Generaties voor ons heb-

ben hard gevochten voor onze vrijheid en voor 

onze democratie. Voor het recht te denken wat je 

wil, te zeggen wat je wil, te leven zoals je dat zelf 

wil. Voor het recht zelf te bepalen op wie je ver-

liefd wordt. Voor het recht om zelf uit te maken of 

en in welke God je gelooft. Die vrijheden maken 

dat we zijn wie we zijn. Die vrijheden, dat vrije Ne-

derland, willen we ook doorgeven aan generaties 

na ons. En dat betekent dat we die vrijheid moe-

ten verdedigen, dat we er voor moeten vechten.  

De terroristische aanslagen in Parijs afgelopen 

maand hebben een diepe indruk gemaakt. Deze 

barbaarse aanslagen tegen vertegenwoordigers 

van het vrije woord en tegen bezoekers van een 

Joodse supermarkt waren een nietsontziende 

aanval op onze vrijheid en dus op ons allemaal. 

Het waren aanslagen op onze manier van samen-

leven, op onze verworvenheden, op onze vrijhe-

den. 

De aanslag op twaalf weerloze cartoonisten en 

journalisten van het satirische blad Charlie Heb-

do kwam extra hard aan doordat het een aanval 

was op de vrijheid van meningsuiting. En juist 

het vrije woord, juist de mogelijkheid om alles 

en iedereen te kunnen bekritiseren is essentieel 

voor onze vrije samenleving. Als journalisten, 

columnisten, cartoonisten aan zelfcensuur gaan 

doen, als zij bang worden om bepaalde zaken op 

te schrijven, dan is dat het begin van het einde 

van onze vrijheid. Want het einde van de vrije me-

ningsuiting is ook het einde van de vrije menings-

vorming. Als dat wegvalt, dan verdwijnt de zuur-

stof die een democratie nodig heeft en wint het 

extremisme. Dat mogen we niet laten gebeuren. 

De handschoenen  moeten uit. Tegen hen die haat 

en terreur in onze steden willen verspreiden. Die 

onze vrijheid willen misbruiken om haar de nek 

om te draaien. Wij laten ons die vrijheid niet af-

pakken. Wij zullen onze vrijheid met hand en 

tand verdedigen. Niet alleen in ons land, maar 

ook daarbuiten.

Onze partij en het kabinet hebben niet op een 

aanslag gewacht, maar gehandeld. We gaan te-

rugkeerders vastzetten. We gaan uitkeringen van 

jihadi’s afpakken, en hun paspoorten en verblijfs-

vergunningen ook. Er komen inreisverboden, 

ronselaars worden harder aangepakt en wie naar 

de Jihad afreist verliest het recht Nederlander te 

zijn. Goede maatregelen, maar op punten kan er 

nog een tandje bij. Bijvoorbeeld door agenten die 

mensen en gebouwen beveiligen, met zwaardere 

wapens uit te rusten. Want de agenten die Char-

lie Hebdo beveiligden, waren kansloos tegen de 

jihadisten met machinegeweren. Maar ook door 

terugkeerders onder het oorlogsrecht te berech-

ten en door onze inlichtingendiensten in staat te 

stellen ook op internet hun werk te doen zonder 

dat hun handen gebonden zijn. 

En toch zal dit niet genoeg zijn om alle risico’s 

weg te nemen. Het dreigingsniveau in ons land is 

niet voor niets substantieel. Dat betekent ook dat 

we ons moeten realiseren dat we niet alles kun-

nen voorkomen. We leven in een nieuwe werke-

lijkheid. Hoeveel we ook doen, hoe waakzaam we 

ook zijn, ook hier kan een aanslag plaatsvinden.

Wat de jihadisten willen is dat we in een kramp 

schieten en bang worden. Dat journalisten en po-

litici niet meer durven te zeggen wat ze vinden. 

Dat mensen op straat niet meer durven te zeggen 

wat ze vinden. Dat we allemaal continu over onze 

schouder kijken. Dat we in elke moslim een terro-

rist gaan zien. Dat we de haat van daar naar hier 

importeren.

Het grootste cadeau dat we de jihadisten kunnen 

geven, is toe te geven aan angst. De terroristen 

winnen als we onze vrijheden zelf geweld aan 

gaan doen, omdat we hen willen bestrijden. Wij 

mogen in de strijd om onze vrijheid te verdedi-

gen niet zo ver doorschieten, dat we juist op onze 

vijanden gaan lijken. Het is onze zware plicht er 

voor te zorgen dat we zelf trouw blijven aan onze 

vrijheden. 

Het verdedigen van onze vrijheden is niet alleen 

een taak voor de overheid. Het is een verantwoor-

delijkheid van ons allemaal, als burgers van dit 

land. Iedereen profiteert van de vrijheden. Ieder-

een zou er dus ook 

voor moeten willen 

vechten. Ongeacht 

zijn of haar achter-

grond. 

Want juist in onze 

maatschappij kan 

iedereen geloven 

wat hij of zij wil. 

Een soenniet heeft 

geen volledige ge-

loofsvrijheid in een 

islamitisch land als 

Iran. Een sjiiet heeft 

geen volledige geloofsvrijheid in een islamitisch 

land als Saudi-Arabië. Alleen in onze vrije en open 

maatschappij kunnen zij net als christenen, jo-

den en anderen in volledige vrijheid hun geloof 

belijden. Jihadisten bedreigen dus ook de vrijhe-

den van grote groepen Nederlandse moslims die 

hier hun leven hebben opgebouwd.

De terroristen willen angst zaaien en verdeeld-

heid. Maar zij hebben hun doel niet bereikt. Ze 

hebben ons niet van ons stuk, maar juist tot el-

kaar gebracht. Dat was de boodschap van duizen-

den Nederlanders op de Dam. Dat was de bood-

schap van miljoenen Fransen in Parijs. Dat is de 

boodschap van de VVD. Onze vrijheid en democra-

tie zijn niet onderhandelbaar.

Onze vrijheid met hand 
en tand verdedigen

De VVD werkt aan een vrij, veilig en welvarend Nederland waar 
mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en te 
leven zoals ze willen. Met een goed draaiende economie, waar-
door mensen een baan hebben, en een overheidsbegroting die 
op orde is. Iedere dag worden er beslissingen genomen die dit 
mogelijk maken. In deze rubriek leest u het ‘waarom’ van deze 
beslissingen. 
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Twee leden met een duidelijke mening kruisen de pennen xxxxxxxxxxxxxxxxx

B
este Ralph, Met jouw analyse ben ik het eens. De vergrijzing be-

dreigt de houdbaarheid van ons huidige systeem. We worden al-

lemaal ouder en dat is op zichzelf natuurlijk prachtig, maar dat 

brengt ook uitdagingen met zich mee; de zorg wordt duurder, het pensioen-

stelsel kraakt en de verhouding belastingbetaler ten opzichte van belasting-

consument groeit scheef. 

Het probleem in een notendop is dat onze generatie een hoge pensioenpre-

mie betaalt en  langer moet doorwerken. En dit voor een uiteindelijk on-

zeker pensioen dat men uitgekeerd krijgt op een datum die steeds verder 

vooruit schuift. Maar ook is het niet helemaal fair om de huidige generatie 

pensionado’s eenzijdig te korten. Met jouw rigoreuze voorstellen wordt het 

huidige pensioenstelsel in stand gehouden, maar het is zeer twijfelachtig of 

dit stelsel überhaupt toekomstbestendig is. Zoals je zelf al zegt zijn er rond 

2050 nog maar twee werkenden ten opzichte van één gepensioneerde. Dit is 

onhoudbaar. Of je moet van werknemers en werkgevers een wel heel hoge 

premie gaan vragen. Met stijgende loonkosten en dalende koopkracht als ge-

volg. Volgens mij vraagt de veranderende wereld om nieuwe oplossingen. 

Het roer moet om zodat er ook voor komende generaties een goed pensioen-

stelsel is. Daaraan dient iedereen bij te dragen. 

Om tot een goed alternatief te komen dienen taboes doorbroken te worden, 

zoals Hoogervorst deed met de zorgpremie en Rutte met de Bijstandswet. 

Waarom onderzoeken we bijvoorbeeld niet eens de mogelijkheid dat ieder-

een voor de eigen oude dag gaat sparen op een speciale gesloten privereke-

ning?  Iedereen betaalt dan een vast percentage van het salaris en de pensi-

oenpremie en het bijbehorende rendement kan bijgehouden worden op een 

persoonlijk overzicht. Wanneer je dit personaliseert zou je ook mensen zelf 

de keuze kunnen geven wanneer men stopt met werken. Er zijn in het verle-

den genoeg alternatieve pensioenplannen gepresenteerd. Maar wanneer elke 

generatie zich ingraaft komen we nooit tot een toekomstbestendig stelsel. 

We moeten allemaal over onze schaduw heenstappen om de pijn eerlijker te 

verdelen. Zodat ook jij en ik en de generaties na ons straks onbezorgd kun-

nen genieten van onze oude dag.

Met liberale groet, Guido

B
este Guido, Weet je wat mij verbaast? Dat 50+’ers hebben gepro-

fiteerd van een nogal gulle overheid en dat jongere generaties daar-

voor de prijs betalen. Dit is het gevolg van een langdurig in stand 

gehouden status quo op het gebied van o.a. hypotheken, staatsfinanciën en 

pensioenen. De lokroep van ‘gratis’ geld bleek onweerstaanbaar. Wij zitten 

op de blaren van anderen, Guido.

Neem de pensioenen. De absurditeit van de pensioenen ging zelfs zo ver 

dat een eindloonregeling werd ingesteld. Je pensioen is dan gebaseerd op je 

laatst verdiende loon. Hoe kan ooit bij iemand opkomen dat dit houdbaar is? 

De grootste problemen moeten nog komen als door de dubbele vergrijzing 

nog minder werkenden nog meer ouderen moeten subsidiëren. In de jaren 

zeventig stond tegenover zeven werkenden één gepensioneerde. Rond 2050 

is die verhouding twee staat tot één. Het pensioenstelsel zal nóg schever 

groeien. Zie daar een katalysator van het generatieconflict.

Het gevolg is dat wij gestraft worden voor het beleid waarvan anderen gepro-

fiteerd hebben. Wij moeten immers veel hogere premies betalen en langer 

doorwerken dan ouderen omdat ze onvoldoende geld opzij hebben gelegd 

voor hun pensioen. Ook het IMF erkent de scheefgroei in Nederland. Jonge-

ren betalen momenteel elf miljard per jaar aan extra premies. Weet je wat 

we daarmee allemaal hadden kunnen doen? Om het verhaal nog schever te 

maken, zien wij op onze oude dag maar weinig terug van onze pensioenin-

vesteringen. 

In het huidige systeem wordt vooral solidariteit geëist van jongeren met ou-

deren. Dit moet rechtgetrokken worden: ouderen mogen best inzien dat ze 

boven hun stand leven. Daarbij past al helemaal niet het verhogen van de 

pensioenen ten koste van werkenden zoals vorig jaar ook is gebeurd. Ik stel 

voor dat iedereen met riante pensioenen een deel van het geld weer in de 

pensioenpot stopt en dat de pensioengerechtigde leeftijd snel naar 70 gaat. 

Jongere generaties blijven solidair door hogere premies te betalen. Op deze 

manier zitten oudere en jongere generaties gezamenlijk op de blaren. Dat 

is solidair.

Met solidaire groet, Ralph
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Zodra het Kabinet met een nieuw plan op de proppen komt is daar het Nieuw-

suur-effect: direct bewapend met een camera op zoek naar de 20 potentieel 

schrijnende gevallen in de uiterste marge die de dupe zullen zijn van een nieuwe 

maatregel. De reportage wordt veelal voorzien van welbekende zinsnede zoals 

'Amerikaanse toestanden' en 'asociaal' en verwordt een opsomming van rede-

nen waarom we het vooral niet moeten willen met zijn allen.

Toch kun je je afvragen in hoeverre de stijging in kosten doordringt tot de be-

volking. Uit cijfers van de OECD blijkt dat ondanks de jaarlijkse stijging in kosten 

(rond de 12) het totaal aantal kosten per burger (met $227) een van de laagste 

in Europa blijft. Dat verschil moet ergens vandaan komen. 

Hoewel oppositiepartijen anders willen doen geloven, is het haast onmogelijk 

om dit te betalen uit 'andere potjes'. Een JSF minder bespaart ons welgeteld 

een ochtend zorg, het basisonderwijs afschaffen 2 maanden zorg. De groei in 

technologische ontwikkeling maakt dat voorheen dodelijke ziektes nu chronisch 

zijn, maar behandelbaar. En behandelingen kosten in de wereld van 'kuurtje 

factuurtje' nou eenmaal geld. Dit brengt ons op een noodzakelijke discussie 

die niemand wilt voeren, maar wel gevoerd zal moeten worden: wat willen wij 

nog voor elkaar betalen? Vinden wij het daadwerkelijk prima om in 2040 de 

helft van ons inkomen uit te geven aan zorg? Maar bovenal, en hier wordt het 

politiek gezien witte fosfor, heeft oma van 80 nog wel die heup nodig? Is het 

wenselijk om mensen tegen heug en meug tot ver in de 90 in leven te hou-

den maar hen tegelijkertijd een vrijwillig levenseinde te ontzeggen? Is het strikt 

noodzakelijk om persoonlijke keuzes die je kunt voorzien zoals gezinsuitbreiding 

of ouderdom af te wentelen op de samenleving door kraamzorg, anticonceptie 

en een rollator te eisen?

Zoals wel vaker in tijden van bezuiniging: iedereen snapt dat er bezuinigd moet 

worden, totdat de financiële snoeischaar in de eigen tuinheg komt te staan. 

Toch dient deze snoeischaar aan twee kanten te snijden, en ook binnen de 

zorgsector dient de trap van boven naar beneden schoon te worden geveegd. 

Zoals huisartsen die bewust factuurtjes opdrijven door een boortje in plaats van 

een wattenstaafje te gebruiken om iets uit het oog te verwijderen en thuiszorg-

salarissen van 3ton terwijl het personeel eruit geslingerd wordt. Zeker, per saldo 

zal dit wellicht evenveel uitmaken als een paar JSF’s minder - maar zo wordt het 

zorgdebat een debat over zorg, en draaien we niet langer om de hete brei heen 

door eindeloos te steggelen over de framing van zorgkosten.

Door Dieuwertje Kuijpers 

DAT BEZUINIGINGEN NODIG ZIJN, 
DAT BEGRIJPT IEDEREEN. TOTDAT 
HET GAAT OVER DE ROLLATOR VAN 
OMA, DE NIEUWE HEUP VAN OPA 
OF (PUBLIEKSFAVORIET) DE ZORG 
VAN KINDEREN. 

Het voorjaarscongres is dit jaar op 

vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei in 

Hotel Papendal in Arnhem. De agenda 

voor het congres wordt op 20 maart 

gepubliceerd en de leeswijzer op 15 mei. 

U kunt zich vanaf 17 maart inschrijven. 

Op vrijdag 29 mei zal op dezelfde locatie 

ook het voorjaarscongres van de VVD 

Bestuurdersvereniging plaatsvinden. 

Aankondiging 
Voorjaarscongres

Verkiezingposter
Op 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het zijn 

zeer belangrijke verkiezingen, de nieuwe leden van Provinciale Staten 

kiezen ook de leden van de Eerste Kamer in mei van dit jaar. 

Ons land ligt op koers. En dat is de verdienste van alle Nederlan-

ders. Daar hebben we allemaal offers voor gebracht. Nu moeten we 

koers houden zodat het allemaal niet voor niets is geweest. Zodat elke  

Nederlander straks een vrijer, veiliger en welvarender leven kan leiden. 

Bij uw ledenmagazine vindt u deze keer een verkiezingsposter.  

Wilt u de poster zichtbaar voor uw raam te plakken? Zodat iedereen 

ziet dat er wat de VVD betreft maar één weg is; die naar voren. En dat 

betekent nu koers houden!

 

Alvast zeer veel dank. 

Op 7 januari ging er een schokgolf door Europa. 

Moslimfundamentalisten vermoordden in het re-

dactielokaal van Charlie Hebdo in koelen bloede 12 

mensen omdat zij aanstoot namen aan de cartoons 

die dit satirische blad maakte over de islamitische 

profeet Mohamed. Europa toonde zich weerbaar. 

Tijdens de vele protesten werd duidelijk dat onze 

waarden niet neer te knallen, uit te moorden of af 

te schrikken zijn. Onze overtuiging zit niet alleen in 

ons hoofd en ons hart, maar komt uit onze tenen. 

Al snel kwam ook de vraag weer op: kunnen we ter-

rorisme voorkomen? Het antwoord -voor de korte 

termijn- is waarschijnlijk ‘nee’. Veiligheid en vrede 

zijn niet te garanderen, hoeveel geld we ook inves-

teren in veiligheidsdiensten of extra wapenuitrus-

ting voor agenten. Ook de bevoegdheden voor de 

inlichtingendiensten en politie zullen waarschijnlijk 

altijd te kort schieten. De waarden die wij bescher-

In deze rubriek nodigt de redactie u uit om  
uw mening te geven over (partij)politieke  
zaken. Wilt u een bijdrage leveren, mailt u 
dan naar debat@vvd.nl

Door Martijn Jonk

men, zoals de democratische rechtstaat, zijn tege-

lijkertijd onze achilleshiel. Om de moslimterroristen 

daadwerkelijk het zwijgen op te leggen moeten we 

voedingsbodem wegnemen. 

Sommigen zullen zeggen dat deze voedingsbo-

dem louter ligt in sociaaleconomische problemen 

en structurele discriminatie en marginalisering van 

moslims in onze samenleving. Ja, er is helaas dis-

criminatie. En ja, er zijn sociaaleconomische proble-

men. Maar het is naïef en kortzichtig om de analyse 

hier te stoppen. Wie zegt dat de terroristen de islam 

slechts misbruiken, al ware het een soort toevallige 

dekmantel voor daden die zij anders toch wel wa-

ren begaan, is blind.

Het terroristisch geweld dat de wereld in zijn greep 

houdt, is wel degelijk een probleem waarvan de 

oplossing ligt in de handen van moslims. Zolang er 

moslimleiders of -geestelijken zijn die hun afkeu-

ring van geweld steevast vervolgen met 'maar,…' 

of die kritiek op hun religie wegzetten als een 'on-

verantwoorde provocatie', legitimeren zij de daden 

van types zoals de gebroeders Kouachi. Zolang zij 

dit doen zijn hun veroordelingen gratuit en is hun 

stelling dat het niets te maken heeft met de islam 

onzinnig.

Europese moslims hebben hier hun toekomst, en 

daarmee maakt de islam ook onlosmakelijk deel 

uit van Europa en Nederland. Maar dit gegeven 

verplicht moslimleiders en geestelijken ook hun ge-

loof in te passen binnen de Nederlandse cultuur en 

normen en waarden. Met respect voor democratie, 

vrijheid en gelijkwaardigheid. Tijd voor een Europe-

se islam die breekt met geweldpredikers en onver-

zoenlijken en de religie ten goede gebruikt.



Pagina 12 VVD Liber • 2015 • Nr. 1

Door Sander Troost

Aan boord wordt duidelijk dat de Europa veel meer 

is dan enkel een karakteristiek schip. Betty legt uit 

hoe dit zeewaardige schip is omgebouwd van roest-

bak tot droomvilla. Na anderhalf jaar verbouwen is 

het schip van alle gemakken voorzien. Zo kent het 

schip naast een riante woonkamer, een werkkamer, 

meerdere kooien met elk een eigen badkamer en 

een flinke keuken met zelfs een kookeiland. En 

waar je ook loopt of kijkt, door de vele scheepse 

elementen ademt het schip een zeer authentieke, 

nautische sfeer uit.

“Wonen op het water, daar hebben we een ge-

voel bij. We zijn inmiddels verknocht aan wonen 

op het water. Je vindt het leuk om zo te wonen en 

op de manier begin je het als je hobby te zien”, 

vertelt Betty gepassioneerd vanuit de stuurhut van 

het schip. De Europa ligt het gehele seizoen aan de 

kade in Groningen, maar tijdens het zomerreces 

wordt de kade in de stad ingeruild voor een kade 

elders in de provincie. En zo af en toe moet haar ge-

liefde Groningen plaatsmaken voor een tocht naar 

de noordelijke buur, Friesland. “De ene dag woon je 

in het centrum van Groningen, de andere dag ligt je 

woning al aan de kade in Leeuwarden."

“Destijds geloofde ook helemaal niemand 
dat de fractievoorzitter van de VVD Gro-
ningen op een aardappelpraam van minder 
dan 35 vierkante meter woonde.”

Op de veerboot die vaart tussen Harlingen en Vlie-

land is de passie voor de watersport naar eigen 

zeggen begonnen. Vanaf haar 16e jaar begon ze 

met vakantiewerk op deze overtocht. “Het water 

bleef daarna altijd trekken, en besloot daarom, zo’n 

ruim 10 jaar geleden, te gaan wonen op een woon-

schip.” Voordat Europa het woonschip van Betty en 

Feike werd, woonde Betty eerst zelf op een ander 

schip. “Net even verderop in het Reitdiep woonde 

ik op Zwervertje. Dat was echt heel anders wonen 

dan nu. Destijds geloofde ook helemaal niemand 

dat de fractievoorzitter van de VVD Groningen op 

een aardappelpraam van minder dan 35 vierkante 

meter woonde.” Inmiddels is de Europa al 6 jaar 

thuis voor beiden en uit de passie waarmee zij en 

Feike over hun schip spreken, valt op te maken dat 

hun leven op de Europa nog lang geen einde kent.

In de Tweede Kamer voert Betty onder meer het 

woord over binnenvaart, scheepvaart en havens. 

Betty legt uit, doordat ze op een voormalige kust-

vaarder woont, ze beter in staat is om vanuit de 

praktijk specifieke wet- en regelgeving te beoorde-

len. “We hebben nu een kwestie met het ministe-

rie van Infrastructuur en Milieu vanwege een paar 

aanvaringen in de binnenvaart. Enkele binnenvaart-

schepen zijn in aanvaring gekomen met een bepaal-

de brug. Het ministerie heeft vervolgens gezegd dat 

alle schepen langzamer moeten varen. Ik zag dit 

voorbijkomen en dacht direct: wat een onzin. Uit 

ervaring weet ik dat een schipper dan slechter kan 

manoeuvreren. Hierdoor wordt de situatie er alleen 

onveiliger op.” 

“Wanneer op het Reitdiep ijs ligt, kunnen 
de raampjes weer gezeemd worden.”

Betty en Feike kijken er nu al weer naar uit om te 

mogen varen. Hoewel de zomerperiode nog ver 

weg, heeft de winterperiode vaak één heel groot 

voordeel. Maar dan moet er wel sprake zijn van een 

‘goede’ winterperiode, legt Betty uit. “Wanneer op 

het Reitdiep ijs ligt, kunnen de raampjes weer ge-

zeemd worden.” Betty laat op haar telefoon een 

foto van drie jaar geleden zien op welke manier de 

raampjes aan de buitenkant worden gezeemd. Het 

tafereel van keukentrapje op het ijs en het een voor 

een de ramen aflappen ziet er bijzonder humoris-

tisch uit. “Ondanks dit grote voordeel, kan ik mij 

nu al verheugen op onze zomertochten. Onze eerst 

volgende bestemming: het Lauwersmeergebied.”

Aan de kade van het Groningse Reitdiep ligt de karakteristieke kustvaarder 

Europa. Naast de scheepsnaam op de achterzijde, laat een immens grote 

blauwe vlag met daarop een cirkel van twaalf gouden sterren, die boven 

de scheepsnaam wappert, geen twijfel bestaan over de naam van dit schip. 

Mede door deze Europese vlag valt het 33 meter lange schip uit 1903, in 

een gracht vol met historische schepen, direct op. En het aangezicht is als 

een ansichtkaart. Het is de unieke woonlocatie van Tweede Kamerlid Betty 

de Boer en haar partner Feike. 

‘We zijn verknocht aan
wonen op het water’

Onze politici werken iedere dag aan een vrijer, veiliger en welvarender Nederland. Dat doen zij 
met hart en ziel, met altijd maar één doel voor ogen: Nederland nóg liberaler maken. Maar onze 
politici zijn ook maar gewoon mensen. Daarom geeft Liber u een inkijkje in het privéleven van 
onze ministers en volksvertegenwoordigers, zodat u de mens achter de politicus leert kennen. 

De Hobby van... 

Tweede kamerlid 
de boer
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HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR 

DE VVD VOORBEHOUDEN.

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 WAAR-

OP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

Belangrijk!

Henry Keizer, Partijvoorzitter

Binnen een week is het zo ver: 

We gaan naar de stembus.

U bent er wel inmiddels aan gewend dat Par-

tijvoorzitters in De Liber voor een gang naar 

de stembus  aan u schrijven dat déze verkie-

zingen héél belangrijk zijn. En dat is natuur-

lijk ook waar, want de direct voor de deur 

staande verkiezingen zijn natuurlijk altijd het 

belangrijkst. De VVD streeft naar een libera-

ler Nederland en dat doel kunnen we alleen 

bereiken wanneer we ook voldoende invloed 

hebben. En die invloed hebben betekent het 

winnen van verkiezingen. 

Verkiezingen zijn dus altijd belangrijk. Dat 

geldt ook voor de komende verkiezingen voor 

de Waterschappen en de Provinciale Staten. 

Aangezien de leden van de Eerste Kamer ge-

kozen worden door de leden van Provinciale 

Staten heeft de uitslag ook invloed op natio-

naal niveau. Daarover is al veel geschreven en 

gezegd dus ik beperk me hier maar even tot 

deze constatering.

Door heel Nederland is –en wordt- hard ge-

werkt door de leden van onze campagne-

teams. Kandidaten, Kamerleden en Bewinds-

personen reizen het hele land door om zo 

veel als mogelijk plaatsen te bezoeken en in 

gesprek te komen met de kiezer. Achter de 

schermen wordt enorm veel werk verzet door 

enthousiaste VVD-vrijwilligers om drukwerk 

op de juiste plek te krijgen, web nieuws te 

verzorgen, bijeenkomsten te organiseren, ac-

ties te coördineren en de media te woord te 

staan. Ik realiseer mij heel goed hoeveel tijd 

er door onze leden in de campagne wordt ge-

stoken en ik kan u zeggen dat het Hoofdbe-

stuur en de kandidaten u daar zeer dankbaar 

voor zijn. Zonder uw hulp, inzet en creativiteit 

zou het onmogelijk zijn om een succesvolle 

campagne te organiseren.

Vlak voor de aftrap van de campagne werd 

de VVD geconfronteerd met zeer ernstige 

negatieve publiciteit. Dat is om allerlei rede-

nen altijd uiterst droevig. Maar zo kort voor 

de start van de campagne heeft het van de 

campagneteams extra doorzettingsvermogen 

en motivatie gevraagd om met verhevigde 

kracht door te zetten bij hun belangrijke taak. 

Ik ben onder de indruk van de manier waarop 

onze teams daarmee zijn omgegaan. 

Nu moeten we, zeker in de laatste dagen 

voor de verkiezingen, alles op alles zetten om 

de kiezer te overtuigen van de juistheid van 

onze plannen. De kiezer moet weten dat de 

VVD alles zal doen om ook onze provincies 

(en daarmee Nederland als geheel) op koers 

te houden. Vooral is van belang dat we in 

deze laatste dagen mensen ervan overtuigen 

dat hun stem er werkelijk toe doet, zodat ze 

gebruik maken van het democratische recht 

waar in zo veel andere landen met hunkering 

naar wordt uitgezien. 

Ik wens u daarbij heel veel succes. Ik wens 

ons allen dat we op de uitslagenavonden in 

alle Provincies en bij alle Waterschappen de 

vruchten kunnen plukken van het harde werk 

dat in de afgelopen tijd door zo velen is ver-

zet. 

voorzitter@vvd.nl

Op 18 maart zijn er verkiezingen. Dat kan u als VVD-lid niet ontgaan zijn. Onze 

onvermoeibare campagneteams zijn in alle provincies en waterschappen op pad 

om op de 18e een goede uitslag te halen. En overal prijken onze verkiezingspos-

ters in de nieuwe stijl met de tekst ‘De VVD houdt koers’. Dit is onze boodschap 

in een notendop. En hoe eenvoudig die vier woorden ook moge klinken, het is 

iets waar we trots op mogen zijn. Want voordat we koers konden houden, moest 

Nederland eerst op koers worden gebracht. Voor die taak stonden we in 2010 

toen we voor de eerste keer de grootste partij van Nederland werden.

 

Nederland stond er niet goed voor. De crisis sloeg hard toe. Misschien bent u 

zelf in die tijd uw baan verloren of kent u iemand in uw omgeving die werk-

loos werd. Een nare situatie die veel mensen persoonlijk raakt. De groeiende 

werkloosheid was in 2010 niet het enige probleem. Ook de huizenmarkt raakte 

op slot. Bedrijven gingen failliet. Ondertussen groeide de schuldenberg bij de 

overheid. Geleend geld waar een forse rente tegenover stond. De VVD wist wat ze 

te doen stond: orde op zaken stellen. 

 

Vanaf dag 1 zijn we aan de slag gegaan. Naast de bezuinigingen hebben we een 

ongekend aantal hervormingen doorgevoerd. Dit moest echt gebeuren. Onze 

voorzieningen zoals de zorg en de sociale zekerheid moesten bij de tijd worden 

gebracht én klaar voor de toekomst worden gemaakt. We hebben in die periode 

veel van Nederlanders gevraagd. En iedereen heeft op zijn of haar manier ervoor 

gezorgd dat we stap voor stap betere tijden tegemoet konden treden. En het re-

sultaat is er. De overheidsfinanciën zijn weer op orde. De economie groeit weer. 

De export stijgt. Het aantal faillissementen neemt af. Steeds meer ondernemers 

zien hun cijfers verbeteren en durven weer te investeren. Het consumentenver-

trouwen stijgt. In de woningmarkt zit weer beweging en steeds meer mensen 

slagen erin hun huis te verkopen. Maar we zijn er nog niet. Nog teveel mensen 

staan aan de zijlijn. Maar nu de economie aantrekt, is er een grote kans dat 

dit wordt verzilverd in nieuwe banen. Een langzaam, maar gestaag proces. Dus: 

koers houden.

 

Niet alleen de economie is verbeterd. Dankzij minder papierwerk voor agenten 

en meer blauw op straat is de criminaliteit in ons land afgenomen. Het aantal 

overvallen, mishandelingen, geweldplegingen en diefstallen is stevig gedaald. 

En we zetten alles op alles om jihadisme en terreur te bestrijden en onze vrijheid 

te beschermen. Met heel veel zichtbare en onzichtbare maatregelen. Met aange-

scherpte wetten. Met alerte veiligheidsdiensten. Met een strijdbare politie- en 

krijgsmacht. Kortom: maatregelen die recht doen aan de ernst van deze tijd. Ook 

hierbij moeten we koers houden voor een veiliger Nederland.

 

Ook onze gezondheidszorg is op koers gebracht. De zorg wordt én steeds beter 

én blijft betaalbaar voor volgende generaties. Dat het beter gaat met Nederland, 

is een krachtinspanning geweest van alle Nederlanders. We hebben dit met el-

kaar gedaan. Ondernemers, agenten, dokters, zusters, bouwvakkers, aannemers, 

huismoeders en –vaders en zorgzame opa’s en oma’s. Mensen zoals u en ik. 

 

Uw stem op 18 maart zorgt niet alleen voor een grote en sterke VVD in uw pro-

vincie en waterschap, maar ook in de Eerste Kamer. Uw stem is de beste garantie 

om Nederland vrijer, veiliger en welvarender te maken. Nederland ligt op koers. 

Nu is het zaak om koers te houden.

Mark Rutte

Beste liberalen,

Pagina 2 VVD Liber • 2015 • Nr. 2



Pagina 4 VVD Liber • 2015 • Nr. 2 VVD Liber • 2015 • Nr. 2 Pagina 5

Ons doel is om ervoor te zorgen dat elke Nederlander in 

vrijheid, veiligheid en welvaart kan leven. Daar werken we 

aan met praktische, doelgerichte politiek. Het gaat ons 

niet om ideologische scherpslijperij, maar om resultaten. 

We nemen verantwoordelijkheid. We zijn eerlijk over de 

problemen die we zien en we pakken die aan. De afgelopen 

jaren waren dat de economische crisis, de overheidsfinan-

cien en een opeenstapeling van achterstallig onderhoud. 

De problemen waren groot en daarom hebben we er, toen 

wij ruim vier jaar geleden de grootste partij werden, geen 

gras over laten groeien. We hebben direct de schouders 

eronder gezet. Dat heeft veel van elke Nederlander ge-

vergd. Door de crisis raakten veel mensen hun baan kwijt 

of moesten daarvoor vrezen. Veel mensen kwamen met 

hun huis in de knel. En veel ondernemers zagen hun be-

drijf in grote moeilijkheden komen. Maar we zijn niet bij de 

pakken neer gaan zitten. Sommigen hebben zich om laten 

scholen voor een baan in een andere sector. Anderen zijn 

voor zichzelf begonnen of hebben stug door gesolliciteerd 

en zijn weer aan de slag gekomen. En onder grote druk 

zijn veel ondernemers tot ongekende creativiteit in staat 

gebleken. De vele hervormingen en bezuinigingen hebben 

op korte termijn voor veel onzekerheid gezorgd, maar 

waren hard nodig en blijken nu heel effectief. We hebben 

een moeilijke tijd gehad, maar we hebben heel veel kracht 

getoond. Daardoor staan we er nu stukken beter voor.  

Maar we zijn er nog niet. 

Nu de overheidsfinancien onder controle zijn, de economie 

weer groeit, de zorg betaalbaar blijft, de arbeidsmarkt en 

sociale zekerheid zijn gemoderniseerd, het onderwijs is 

verbeterd en de woningmarkt weer op gang komt, gaan 

we een nieuwe fase in. Na de periode van puinruimen en 

verbouwen, is het nu tijd voor een periode van duidelijk-

heid en stabiliteit. Een periode waarin er geen nare ver-

rassingen meer uit Den Haag hoeven te worden verwacht, 

zodat het vertrouwen kan groeien. Dat is hard nodig. Want 

ondanks dat het met steeds meer Nederlanders alweer 

heel erg goed gaat, zijn er te veel waarvoor dat nog niet 

geldt. Daarom is onze inzet voor de komende jaren helder:  

koers houden. 

Ons ideaal is dat elk mens in vrijheid en zelfstandigheid kan leven. Daarvoor 

is een gezonde economie nodig. In een gezonde economie is er ruimte voor 

creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Dat leidt tot nieuwe ideeen en 

producten die het leven beter of aangenamer maken. En het leidt tot meer 

banen. Die banen zijn nodig zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen 

voorzien en op eigen benen kunnen staan. Zodat ze hun talenten kunnen 

ontdekken en ontplooien. En zodat ze op die manier een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan onze samenleving. Dat leidt tot een beter leven voor 

ons allemaal. 

Een grote blokkade voor dit ideaal was natuurlijk de wereldwijde economi-

sche crisis, maar daar hadden we vanuit ons land weinig invloed op. Die kon-

den we niet vanuit Nederland oplossen. Wat we wel konden doen, is zorgen 

dat ons land klaar was om te groeien zodra de wereldeconomie weer aan-

trok. Dat is precies wat we hebben gedaan. In plaats van op de pof geld in 

onze economie te pompen dat toch direct zou weglekken, hebben we in hoog 

tempo de overheidsfinacien op orde gebracht. Zodat die onze economie niet 

langer een blok aan het been is. We hebben de arbeidsmarkt hervormd, zo-

dat voor bedrijven de drempel om nieuwe mensen aan te nemen. We hebben 

de sociale zekerheid hervormd, zodat het voor niemand aantrekkelijker is 

om langs de kant te blijven zitten dan op zoek naar een baan te gaan. We 

hebben verstikkende regelgeving aangepakt. We hebben startups het leven 

gemakkelijker gemaakt. En we hebben de woningmarkt gemoderniseerd. 

Al deze maatregelen, die soms op de korte termijn ook pijn deden of onze-

kerheid veroorzaakten, blijken nu te werken. Nederland behoort inmiddels 

tot de snelst groeiende economien van Europa. Nu moeten we het herstel 

zijn gang laten gaan, zodat de banenmotor weer echt een gang komt. Sta-

biliteit en duidelijkheid. Het vertrouwen laten groeien. Koershouden. En áls 

we dan nog iets gaan veranderen, dan zijn het de belastingen. Want die mo-

gen wel wat lager. 

DE ECONOMIE GROEIT WEERDE VVD HOUDT KOERS

Pagina 4 VVD Liber • 2015 • Nr. 2 VVD Liber • 2015 • Nr. 2 Pagina 5



Pagina 6 VVD Liber • 2015 • Nr. 2 VVD Liber • 2015 • Nr. 2 Pagina 7

Als iets warm, menselijk en dichtbij moet zijn, dan is het wel zorg. En dat 
was de zorg in ons land niet meer. Nederland was een kille, bureaucratische 
zorgfabriek geworden, waar in Den Haag werd bepaald wat het beste voor u 
was. In welk hokje uw ziektebeeld precies paste. Waar u als patiënt eerder 
een dossier dan een individu met eigen zorgen en verwachtingen was. 

De VVD vindt dat u minder afstandelijke zorg verdient. Sterker nog: de 
VVD vindt dat de zorg voor u zo dichtbij mogelijk geregeld moet worden.  
Dat is niet alleen gerichter en persoonlijker, maar ook nog eens veel minder 
verspillend. Op die manier kunnen we de kosten voor de zorg onder controle 
houden. 

Aan onze gezondheidszorg stellen we in Nederland terecht hoge eisen.  
De zorg in Nederland moet wat de VVD betreft de beste van de wereld zijn en 
tegelijkertijd voor iedereen betaalbaar. Dat eerste lukt al een hele tijd, dat 
tweede werd een probleem. Recentelijk werd bekend dat de Nederlandse 
gezondheidszorg veruit de beste van Europa is. Maar de kosten van onze 
zorg explodeerden. Als we niets deden zouden we in 2040 bijna de helft 
van ons inkomen kwijt zijn geweest aan de kosten van de gezondheidszorg.  
Dat was voor de VVD onacceptabel. Deze stijging moest worden beperkt. 

Maar we hebben op tijd ingegrepen. Onze zorg wordt persoonlijker en beter. 
De stijging van de kosten is dankzij de VVD weer onder controle. Onze minis-
ter Edith Schippers heeft daar hard aan gewerkt. We liggen weer op koers. 

Als mensen zich niet veilig voelen, zijn ze niet vrij. Daarom maakt de VVD 
elke dag werk van de veiligheid van alle Nederlanders. Voor ons staan vrij-
heid en veiligheid voorop, voor iedereen. Wij willen daders niet als slachtof-
fers behandelen. We willen minder papierwerk voor agenten, zodat zij meer 
in de wijken aanwezig kunnen zijn. De VVD maakt werk van meer blauw op 
straat. Het werk van politieagenten vormt immers de basis voor een veilig 
Nederland. Zij handhaven de orde, verlenen noodhulp en sporen misdadigers 
op.

Criminaliteit mag niet lonen. Daarom zet de VVD stevig in op het verhogen 
van de pakkans. Wie een misdrijf begaat, moet gepakt worden. We zijn stren-
ger gaan straffen en dat moet zo blijven. Zodat we veilig over straat kunnen 
blijven gaan. Zodat criminelen hun verdiende loon krijgen. Daar staat de VVD 
voor. We willen het Nederland waarin u en uw kinderen zich veilig voelen 
behouden. 

Vier jaar na het eerste kabinet met de VVD als grootste partij is de ontwikke-
ling duidelijk. Zoals u in de grafieken kunt zien gaat het dankzij de VVD beter 
met de veiligheid in Nederland. Er is minder geweld op straat. Het aantal 
straatroven neemt af. Er zijn minder gewelddadige overvallen in Nederland. 
Ons land wordt steeds veiliger. 

Maar we zijn er nog niet. We moeten een vuist blijven maken tegen ernsti-
ge bedreigingen van onze vrijheid zoals jihadisme en andere terroristische 
dreigingen. De huidige terreurdreiging is groter dan ooit. Als land gaan we 
daar strijdvaardig en alert mee om. Met heel veel zichtbare en onzichtbare 
maatregelen. Met aangescherpte wetten en alerte veiligheidsdiensten. Met 
een strijdbare politie- en krijgsmacht. Maar bovenal met Nederlandse on-
verzettelijkheid.

We staan klaar om van ons af te slaan. Onze vrijheid is niet onderhandelbaar. 
We zien dat Nederland steeds veiliger wordt. Maar er is nog meer werk te 
doen. Daarom houdt de VVD koers: handen af van onze vrijheid.  

ONZE VRIJHEID VEILIG STELLEN DE ZORG BETER MAKEN
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Advieslijstvergadering van Afgevaardigden ten behoeve van de vast-
stelling van de advieslijst voor de Eerste Kamerverkiezingen 2015

1. Algemeen Secretaris S.J.A. (Stephanie) ter Borg opent de Advieslijstverga- 

 dering van Afgevaardigden op zaterdag 29 november om 10:00 uur. 

2. De heer B.L.L. (Dick) van der Velde uit Goes, de heer J.J.F. (Friso) Versluijs 

  uit Leiden en mevrouw B. (Bernadette) van der Wal uit Den Haag worden 

 per acclamatie benoemd tot de stem- en notulencommissie.

3. De Algemeen Secretaris geeft een toelichting op de gevolgde procedu- 

 re. Op 1 oktober 2014 heeft het Hoofdbestuur de concept advieslijst voor 

 de Eerste Kamerverkiezingen gepubliceerd. Ledenvergaderingen van  

 afdelingen hadden tot 14 november 2014 12:00 uur de mogelijkheid om 

 amendementen in te dienen op de advieslijst.

4. Er zijn geen amendementen ingediend op de concept advieslijst.  

 De advieslijst wordt per acclamatie vastgesteld.

Algemene Ledenvergadering
1. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer opent de 138e Algemene  

 Ledenvergadering op zaterdag 29 november 2014 om 13:00 uur. 

2. De heer B.L.L. (Dick) van der Velde uit Goes, de heer J.J.F. (Friso) Versluijs 

  uit Leiden en mevrouw B. (Bernadette) van der Wal uit Den Haag worden 

  per acclamatie benoemd tot de stem- en notulencommissie.

3. Het agendapunt inzake bespreken ingediende actuele moties vervalt als  

 apart agendapunt. De ingediende moties worden behandeld bij de  

 politieke verantwoording van de fracties.

4. Het Jaarplan 2015 wordt goedgekeurd. 

5. De Begroting 2015 wordt goedgekeurd.

6. Het voorstel “Procedure verkiezing voorzitter” wordt goedgekeurd. 

 De indieners van de aangehouden motie (Eindhoven) houden de motie  

 aan totdat de procedure is opgenomen in de statuten. 

7. Het voorstel “Informatievoorziening na coalitievorming” wordt goedge- 

 keurd.

8. Er zijn drie moties ingediend die door meer dan de vereiste tien leden  

 zijn ondersteund. De moties hebben betrekking op de systematiek van 

 afdrachten aan de Europese Unie en de daarmee samenhangende  

 naheffing.

9. Motie 1: 
 Indieners stellen de ledenvergadering voor het volgende te besluiten:
 De VVD in vergadering bijeen op 29 november te Amsterdam roept de  
 VVD-fractie in de Tweede Kamer op het kabinet op te dragen om in Euro- 
 pees verband te pleiten voor een nieuwe afdrachtssystematiek. 
 De motie wordt aangenomen met 95� van de uitgebrachte stemmen.
10. Motie 2: 
 Indieners stellen de ledenvergadering voor het volgende te besluiten:
 De VVD in vergadering bijeen op 29 november te Amsterdam roept de 
 VVD-fractie in de Tweede Kamer op om het kabinet op te dragen de na- 
 heffing van de Europese Commissie, van zo’n 642 miljoen euro, niet te 
  betalen.
 De motie wordt verworpen met 77� van de uitgebrachte stemmen.
11. Motie 3:
 Indieners stellen de ledenvergadering voor het volgende te besluiten:
 De VVD in vergadering bijeen op 29 november te Amsterdam roept de 
  VVD-fractie in de Tweede Kamer op om, als het kabinet de naheffing van 
  de Europese Commissie van zo’n 642 miljoen euro betaalt, het kabinet op 
 te dragen hiervoor eenmalig 642 miljoen extra te bezuinigen.
 De motie wordt verworpen met 76,9� van de uitgebrachte stemmen.
12. Mevrouw C.H.W. (Wieneke) Buurman en de heer C.A. (Christophe) van  

 der Maat treden af als lid van het Hoofdbestuur.

13. De heer M.J.M. (Michiel) Krom uit Mijndrecht wordt per acclamatie 

  benoemd tot lid van het Hoofdbestuur van de VVD, met de portefeuille  

 Communicatie en Campagne.

14. Mevrouw N. (Neelie) Kroes wordt benoemd tot erelid van de VVD.

15. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer sluit de 138e Algemene Ledenver- 

 gadering om 15:30 uur.

Mijn werk in de Tweede Kamer houdt me de 

meeste dagen in Den Haag. Logisch, met de 

vele debatten, stemmingen, vergaderingen en 

natuurlijk het leiding geven aan de fractie. Ge-

lukkig is er op andere momenten tijd om het 

land in te gaan. Dan hoor ik wat er specifiek 

daar leeft en doe ik ervaringen op die ik weer 

gebruik bij mijn werk in de Kamer.

Zulke bezoeken leg ik nu nog meer af dan 

anders. Mark Rutte, Loek Hermans, alle be-

windslieden, Kamerleden en dus ook ikzelf, 

reizen het land af om de enthousiaste campag-

neteams in de provincies te ondersteunen. We 

stemmen voor het waterschap en de provincie, 

maar de gevolgen voor de senaat maken het 

voor veel mensen gevoelsmatig ook landelijke 

verkiezingen. Aan ons de schone taak om het 

landelijk beleid van de afgelopen jaren uit te 

leggen en uit te venten.

Ik krijg veel energie van die bezoeken aan de 

provincies. Bovenal omdat het enthousiasme 

van de kandidaten en vrijwilligers aanstekelijk 

werkt! Ik kom dan misschien in iedere provincie 

een keer tijdens de campagne langs, zij wer-

ken dag in dag uit namens onze partij aan een 

goed bestuur en een sterke VVD in die provin-

cie. Wat ik daarnaast waardevol vind, is om mij 

weer eens te laten informeren hoe de VVD in 

elke provincie concrete problemen oplost. Of 

het nu gaat om het ontwikkelen van de regio-

nale economie in Friesland of de infrastructuur 

in Noord-Holland, de VVD zet zich overal in 

om te zorgen dat de provincie en dus het land 

groeit en bloeit. Dat doen zij door ondernemers 

de ruimte te geven, moeilijk bereikbare gebie-

den beter bereikbaar te maken of door bedrij-

ven naar hun regio te halen en zo de werkge-

legenheid te vergroten.

Laten we dus vooral flink campagne voeren en 

zorgen voor een sterke vertegenwoordiging 

van de VVD in de waterschappen, 

de provincies en de senaat. 

Zodat we overal door 

kunnen gaan met doen 

waarvoor we in de politiek 

zijn gegaan: dit land op 

alle niveau's sterker maken 

en vooruit helpen!

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter Tweede Kamer

Besluitenlijst 138e AV
Het voorjaarscongres is dit jaar op vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei 
in Hotel Papendal in Arnhem. De agenda voor het congres wordt op 
20 maart gepubliceerd en de leeswijzer op 15 mei. U kunt zich vanaf 
17 maart inschrijven. 

Op vrijdag 29 mei zal op dezelfde locatie ook het voorjaarscongres 
van de VVD Bestuurdersvereniging plaatsvinden.

Aankondiging Voorjaarscongres

De nationale politie krijgt steeds meer gestal-

te. De professionaliteit stijgt en de bureaucratie 

neemt af waardoor agenten tijd overhouden om 

hun belangrijke werk te doen: het bewaken van 

onze veiligheid. En dat werk doet de politie met 

overtuiging en liefde voor het vak. Dat werk doet 

zij goed en grondig. Want Nederland wórdt vei-

liger. 

Burgemeester
Het bewaken en verbeteren van de veiligheid in 

de steden en dorpen ligt ook bij de burgemees-

ters, die daar met verve aan werken. VVD’er Jan 

van Zanen is sinds 1 januari 2014 burgemeester 

van Utrecht. Hij is voortvarend te werk gegaan. 

“De Utrechtse gemeenteraad heeft onlangs het 

Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Hierin wor-

den de prioriteiten op het gebied van veiligheid 

vastgesteld, op basis van een aantal criteria, zoals 

de impact van bepaalde delicten op slachtoffers, 

de prioriteiten van de Utrechters en de verhou-

ding tussen de kosten en de baten. De komende 

vier jaar wordt vooral ingezet op de aanpak van 

de zogeheten ‘high impact crimes’, zoals overval-

len, woninginbraken en jeugdcriminaliteit- en 

overlast.” 

Van Zanen is intensief betrokken geweest bij het 

Donkere Dagen Offensief in Utrecht, waarin ge-

meente en politie extra maatregelen nemen tegen 

overvallen en inbraken. Het offensief startte met 

de ‘Week tegen de woninginbraak’. “In bepaalde 

weken worden woningen ‘s avonds gecontroleerd 

op inbraakgevoeligheid, zijn er huis-aan-huisbe-

zoeken door toezichthouders en werkstudenten 

van de politie en houden we informatieavonden 

De ramp met MH17 afgelopen zomer maakte pijnlijk duidelijk dat vrede en vei-

ligheid niet vanzelfsprekend zijn. Onrust en geweld elders in de wereld hebben 

in toenemende mate effect op de veiligheidssituatie in ons land. De strijd tegen 

IS in Syrië en Irak leidt tot een verhoogd dreigingniveau, tot berichten over te-

rugkerende jihadgangers, tot demonstraties en politieagenten op straat op plek-

ken waar we ze normaal niet zouden verwachten. Daarnaast gaat het ‘gewone’  

politiewerk ook door: winkeldieven inklaren, relschoppers aanpakken, criminelen 

inrekenen. Het is in deze complexe veiligheidssituatie, dat de politie vandaag de 

dag werkt aan een veilig Nederland. 

over babbeltrucs voor senioren.” Van Zanen is ook 

op pad geweest met een ex-inbreker om woningen 

te bekijken op inbraakgevoeligheid, sprak met ou-

deren over veiligheid en ging mee met gemeente-

lijke medewerkers van Toezicht en Handhaving.

Daarnaast zet Utrecht extra in op de aanpak van 

jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. “Omdat de 

jeugd de toekomst heeft. Als je op tijd ingrijpt, 

kun je een criminele carrière mogelijk voorko-

men.” 

Afname
Landelijk zien we over de gehele linie een afname 

van de ‘high impact crimes’. Zo daalde het aantal 

overvallen met bijna een kwart (24 %) van 1210 

tot 924. Er waren 19% minder straatroven (5102, 

tegenover 4118 nu). Het aantal woninginbraken 

nam af met 17% (61.575, tegenover 51.041 nu). Ook 

zien we dat steeds minder jongeren het criminele 

pad kiezen. De afgelopen jaren is dat aantal met 

maar liefst 40% teruggelopen. Deze afname van 

criminaliteit leidt gelukkig ook tot een toename 

van het aantal burgers dat zegt zich veilig te voe-

len.

Samenwerken
Dat gevoel van veiligheid moeten we vasthouden. 

Burgers moeten weten dat de politie er voor hen 

is. Zo werken politie en OM nauw samen om het 

aangifteproces beter te maken. Criminelen die 

worden opgepakt, worden zo snel mogelijk be-

recht en de zorg voor slachtoffers is verbeterd. 

Met de zogenaamde ZSM-werkwijze handelen 

partijen als politie, OM, reclassering, Raad voor 

de kinderbescherming, HALT en Slachtofferhulp 

Nederland strafbare feiten snel en zorgvuldig af. 

Slachtofferhulp benadert actief slachtoffers en 

staan hen waar nodig juridisch bij en bieden psy-

chosociale of andere hulp aan. 

Ook in het Utrecht van Van Zanen worden de 

krachten gebundeld. Politie en gemeente wer-

ken slim en gericht samen in zogenoemde ‘flex-

teams’. “Intensieve inzet van gemeentelijke 

toezichthouders en politie, geconcentreerd op 

die plekken waar de criminaliteit het hoogst is.  

We beschikken over gegevens waarmee we de cri-

minaliteit gericht kunnen aanpakken; we weten 

precies waar, welk soort delicten plaatsvinden.”

Streng
Bij een gevoel van veiligheid hoort ook dat daders 

streng worden gestraft en de consequenties van 

hun daden ondervinden. Zo krijgt dankzij het 

kabinet de strafrechter de mogelijkheid om een 

verdachte die in één zaak voor meerdere misdrij-

ven terecht staat, zwaarder te straffen. Doel is 

de huidige regels van de zogeheten meerdaadse 

samenloop in strafzaken aan te scherpen en cri-

minele carrières steviger aan te pakken. Ook gaan 

veroordeelden zelf bijdragen aan het strafproces, 

de kosten van de veroordeling en slachtofferzorg. 

Daar hoeft de samenleving immers niet voor op 

te draaien.

Nederland wordt veiliger, maar het werk is nog 

lang niet klaar. Het is, naast de landelijke maat-

regelen die het kabinet Rutte II neemt, aan de 

Nederlandse burgemeesters met de portefeuille 

Openbare Orde en Veiligheid om te zorgen voor 

de veiligheid van hun inwoners. Zij kunnen het 

goede voorbeeld van de burgemeester van Utrecht 

volgen. 

Professionaliteit 
in veiligheid
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Door Stephan de Vries

HET IS BIJNA ZOVER: OP 18 MAART MOGEN ALLE NEDERLANDSE STEMGERECHTIG-

DEN WEER NAAR DE STEMBUS. DITMAAL OM HET BESTUUR VAN DE PROVINCIALE 

STATEN TE KIEZEN. NAAST DE PROVINCIALE STATEN WORDT OOK VOORAL MET EEN 

SCHUIN OOG GEKEKEN NAAR DE ZETELVERDELING IN DE EERSTE KAMER. DIE WORDT 

VIA DE PROVINCIALE STATEN GETRAPT GEKOZEN. BELANGRIJKE ZAKEN, MAAR ER 

ONTBREEKT NOG IETS IN DIT RIJTJE: WE KUNNEN OOK EEN STEM UITBRENGEN OP DE 

WATERSCHAPPEN. 

Belgen in de kou?
Toch fijn dat ik niet in België woon, bedacht ik 

me deze winter toen ik de grens over reed op weg 

naar mijn werk in Brussel. Nu heb ik niets tegen 

België, maar het risico om door de overheid van 

stroom te worden afgesloten lijkt me niks. De 

Belgen stelden deze winter namelijk een ‘afscha-

kelplan’ in, dat bepaalde wijken preventief van 

stroom afschakelt als de vraag te groot wordt voor 

de capaciteit. Dit vanwege capaciteitsproblemen 

van de energiecentrales in het land. De situatie 

wordt nog belachelijker als je bedenkt dat er nog 

geen vier kilometer verder in het Nederlandse 

Maasbracht een gloednieuwe en functionerende 

gascentrale stil staat. Aan België kan deze niet 

leveren vanwege lastige procedures en connectie-

problemen. 

Het is dus niet voor niets dat de Europese Com-

missie de ‘Energie Unie’ als kernprioriteit heeft 

aangewezen.

Wel is het belangrijk hier kritisch naar te kijken. 

De prioriteit moet liggen bij het beschikbaar en 

betaalbaar houden van energie. Dit is belangrijk 

voor mensen thuis en voor het Nederlands be-

drijfsleven. Op dit moment betalen we in Europa 

namelijk vaak dertig procent meer voor energie 

dan in de Verenigde Staten. 

In de plannen voor de Energie Unie is natuurlijk 

aandacht voor de onafhankelijkheid van zowel 

Poetin als Arabische oliesjeiks en voor het stimu-

leren van duurzame energie in Europa. Als VVD 

vinden we het vooral belangrijk dat de Energie 

Unie zich richt op het openbreken van de Europe-

se energiemarkt door investeringen in infrastruc-

tuur en het weghalen van hindernissen. Op deze 

manier kan er een echte Europese vrije markt 

ontstaan die ervoor zal zorgen dat energie voor 

iedereen beschikbaar en betaalbaar wordt. Op die 

manier hoeven de Belgen ook niet in de kou te 

staan!

Cora van Nieuwenhuizen
Europees Parlement
Economische en 
Monetaire Zaken.
Industrie, Research 
en Energie

Mijmeren in 
de melkput
Wanneer ik de koeien melk deze zaterdagoch-

tend, dwalen mijn gedachten af naar Brussel. Een 

week met een bomvolle agenda. Zo had ik een 

ronde tafel georganiseerd met LTO, VNO-NCW en 

het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en 

Milieu om kritisch te kijken naar de nieuwe Eu-

ropese luchtkwaliteitsnormen. Nederlandse on-

dernemers hebben al veel geïnvesteerd in schone 

lucht, nu moeten andere lidstaten stappen zetten. 

Een duidelijk standpunt voor mijn rapport dat ik 

namens de landbouwcommissie in het Europees 

Parlement schrijf.

Daarnaast veel externe contacten. De boeren van 

@boerentweetmeet zijn langsgekomen en de Bel-

gische televisie volgde mij. Donderdag was ik in 

Wolvega tijdens het agrarische seminar van de 

Rabobank en AB Vakwerk. Op vrijdag had ik een 

werkbezoek in Drenthe, waarbij ik een rondlei-

ding kreeg bij een aardappelproducent. Dezelf-

de problematiek keert vaak terug: de vraag naar 

voedsel stijgt, maar het landbouwareaal krimpt. 

Nederland speelt hierbij een ongelofelijk belang-

rijke rol, wij produceren met steeds minder input 

immers steeds beter voedsel. Of zoals ik dat graag 

noem: “global problems, Dutch solutions”.

Nu weer onder de koeien dus, waar ik op de ra-

dio de laatste berichtgeving rondom de Russische 

boycot beluister. De Franse supermarktketen 

Carrefour maakte eind november bekend alleen 

nog maar groente en fruit van Franse producen-

ten te kopen als reactie op de boycot. Dit heb ik 

toen direct aangekaart. Ik was blij toen de Euro-

pese Commissie mij afgelopen week antwoordde 

dat ze een onderzoek zijn gestart. Juist de Fran-

sen hebben altijd enorm geprofiteerd van de ge-

zamenlijke Europese markt. Dat ze nu de deur 

dichtgooien voor onder andere Nederlandse boe-

ren en tuinders is een slechte zaak. Ze doen hier-

mee bovendien precies wat Poetin wil en spelen 

Europese landen tegen elkaar uit. Het is terecht 

dat de Commissie actie onderneemt en ik blijf de 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. 

Jan Huitema
Europees Parlement, 
Commissie Landbouw, 
Milieucommissie

Hans van Baalen
Europees Parlement,
Buitenlandse Zaken,
Veiligheids- en Defensiebeleid, 
Internationale Handel

Outspend en 
Outsmart Poetin 

Voor de tweede keer in zes maanden tijd heeft 

de Russische president Vladimir Poetin in Minsk 

zijn handtekening gezet onder een akkoord om 

het geweld in Oost-Oekraïne te beëindigen. In het 

Minsk II akkoord zijn afspraken gemaakt over een 

wapenstilstand, het instellen van een bufferzone 

en de terugtrekking van zwaar materieel. Het ak-

koord is echter broos. Ondanks de afspraken heb-

ben de separatisten, gesteund door Rusland, de 

strategisch gelegen stad Debaltseve ingenomen 

en trekken zij op naar Mariupol aan de Zwarte 

Zee. 

Dit is de laatste kans voor Poetin om te bewij-

zen wat zijn handtekening waard is. Zijn positie 

is veel zwakker dan Russische propaganda het 

Westen wil doen geloven. De gemeenschappelijk 

Amerikaans-Europese sancties zijn effectief en 

hebben, samen met de lage olie- en gasprijzen, 

de Russische economie reeds zware schade berok-

kend. Buitenlandse investeerders mijden Rusland. 

De roebel is een vrije val geraakt. De lage olieprijs 

drukt de Russische begroting in de rode cijfers.

Bovendien legt de nostalgie-politiek van Poetin, 

waarmee hij het Sovjetrijk in oude luister tracht 

te herstellen, een zware hypotheek op Rusland. 

De marionettenregimes die aan de Russische 

grensgebieden de scepter zwaaien liggen aan het 

financiële infuus van het Kremlin. Poetin verspilt 

miljarden aan het creëren van conflicten en nieu-

we vazalstaatjes, terwijl de Russische inkomsten 

opdrogen en de economie stagneert. 

Derhalve is het van vitaal belang dat Europa en de 

Verenigde Staten de sancties handhaven. Indien 

Minsk II niet wordt uitgevoerd en het separatis-

tisch geweld verder oplaait, liggen alle opties op 

tafel voor Europees-Amerikaanse tegenmaatrege-

len, variërend van uitbreiding van sancties, zoals 

het weren van Rusland uit de SWIFT-samenwer-

king op het gebieden van het overboeken van geld, 

tot wapenleveranties aan Kiev en het trainen van 

het Oekraïnse leger en het veiligheidsapparaat. 

Het Westen moet vasthouden aan een strategie 

van outspending and outsmarting. Het is zeer de 

vraag of het Rusland van Poetin een dergelijke 

krachtmeting overleeft, of dat het eenzelfde lot 

beschoren is als de Sovjet-Unie in 1990.
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Monique van Haaf, lijsttrekker Overijssel

Zaterdag 1 maart, ruim twee weken voor de verkiezingen. De wekker gaat nog vroeger 

dan normaal. Door een ijskoud Nederland op weg naar de studio van BNR Radio in Am-

sterdam, voor een debat over werkgelegenheid, op uitnodiging van redacteur Lamyae 

Aharouay. Echt een VVD-onderwerp. De Amsterdamse GroenLinks-fractievoorzitter 

Rutger Groot Wassink sluit zich aan bij ons voorstel voor regelvrije zones, om onderne-

mers de ruimte te geven. Soms geven argumenten dus echt de doorslag. Ook de rol van 

de Eerste Kamer komt ter sprake. In lijn met wat Halbe Zijlstra daar over zei antwoord 

ik dat als die te politiek wordt, we daar nog eens over moeten praten. Voldoende aan-

leiding voor veel tweets en retweets.

 

Daarna door naar Utrecht, naar café Florin, waar het Radio 2-programma Spijkers met 

Koppen live vandaan komt en het gesprek gaat over streektaal. Een onderwerp dat in 

Overijssel behoorlijk kan spelen. De VVD is ook daar duidelijk over: prima als mensen 

hun eigen dialect willen spreken, maar daar hoeft geen geld van de overheid naartoe.

 

Daar denkt mijn opponent van Lokaal Overijssel anders over. Helaas kan ze niet ver-

tellen hoeveel geld ze nodig heeft of waar ze dat aan wil besteden. Presentatoren  

Felix Meurders en Jan-Jaap van der Wal maken er samen met het massaal opgekomen 

publiek een vrolijke boel van, vooral als mijn opponent moet bekennen dat haar eigen 

kinderen weigeren dialect te spreken. Soms hoef je in een debat zelf niets te zeggen om 

je punt te maken.

 

Intussen loopt in Overijssel de campagne gewoon door. De agenda is zo vol, dat we te 

vaak tot onze spijt nee moeten verkopen als we weer een uitnodiging voor een debat 

krijgen. Je kunt niet overal tegelijk zijn. Dat geldt ook voor de andere kandidaten op de 

lijst. Allemaal werken ze keihard voor een goed resultaat, met hulp van vrijwilligers die 

zich inzetten voor de VVD. Allemaal ook op hun eigen manier,in hun eigen omgeving, 

met de mensen die zij kennen.

 

Ook dat is de VVD. We worden gedreven door dezelfde idealen, door een vast vertrou-

wen in de kracht van mensen, die we zoveel mogelijk ruimte willen geven om hun eigen 

leven vorm te geven. Intussen krijg ik van partijgenoten die met hun kiezers spreken 

heel veel positieve signalen terug. De krantenkoppen zijn misschien niet altijd even 

positief over de VVD, de kiezer weet wel beter.

Campagne nieuws! Campagne nieuws uit Fryslân            Klaas Kielstra, lijsttrekker

Begin dit jaar heb ik drie nieuwe collega’s mogen begroeten. Een mooi moment. Dan zie je wat een baan voor mensen betekent. Inkomen, toekomst en 

nieuwe mogelijkheden. Dat is wat werk doet voor mensen. En werk geeft ook dat je er weer toe doet. Met collega’s aan iets werken. Resultaten boeken. 

Dat geeft me energie. Al overdenkend stap ik in de auto en rijd naar mijn werkbezoek aan Berghiem in Burgum. Samen met Stef Blok ga ik dit verpleegtehuis 

bezoeken. Radio en kranten zijn ook aanwezig. Een verpleegtehuis wat net is gemoderniseerd en flink is uitgebreid. Het werkbezoek begint met een presen-

tatie over de manier van werken en de kansen die de directie ziet voor haar verpleegtehuis. Enthousiast wordt er over verteld. Met een duidelijke filosofie. 

De bewoners worden gewaardeerd en benaderd om wie ze zijn en wat ze hebben gedaan. Een oud marineman wordt ook zo gezien en benaderd en dat 

geeft een bijzondere band tussen zorgverleners en de zorgvrager. Ik ben ooit als militair uitgezonden geweest daarom geeft mij zo’n ontmoeting extra kleur. 

Volwassen en respectvol. Dat geeft mij bij dit werkbezoek een goed gevoel. Anders durven denken en anders durven doen. Verantwoordelijkheid nemen. 

Kansen zien. Prima bedrijf. Terug in de auto zie ik hoe de centrale as tussen Nijega en Dokkum wordt aangelegd. Ik ben altijd weer verrast hoe beleid op 

papier er in de praktijk eruit ziet. Mooi om te zien. De omvang en weidsheid van dit soort werk maken op mij als technische nitwit altijd weer grote indruk. 

Er is veel te doen geweest om de centrale as maar nu deze er komt ontstaan er fantastische mogelijkheden om het gebied dicht bij de centrale as opnieuw 

in te richten. Burgum pakt dit heel goed op en de plannen die er liggen zijn geweldig. Zo zie je maar; afhankelijke scepsis wordt omgezet in positieve actie 

en gaat tot mooie dingen leiden! En dat is ook Fryslân. Soms afwachtend, altijd nuchter maar als we ervoor gaan dan gaan we er ook voor. Ik rij nog in 

de auto, de zon schijnt en ik ben bijna bij Leeuwarden en besef me dat ik daarom zo van Fryslân houd. Nuchter maar volhardend. Net prate maar dwaan.  

Er is gewoon heel veel mogelijk in Fryslân. Ik voel mij bevoorrecht dat ik hier aan mag bijdragen. De campagne is begonnen en ik heb er zin in! 

Arthur Kocken, lijsttrekker Utrecht

Zichtbaar maken wat we hebben gedaan. De 

fractie heeft een folder uitgebracht: wat heb-

ben we beloofd in 2011 en wat hebben we 

bereikt? Daarnaast hebben we op de kaart 

zichtbaar gemaakt wat de afgelopen jaren is 

bereikt. http://vvdpsutrecht.nl/op-de-kaart/ 

. Iedereen kan daar zien wat de VVD in zijn of 

haar woonomgeving heeft betekend.

Toegankelijk in wat we willen doen. Tijdens 

de nieuwjaarsreceptie is de swipeable versie 

van het verkiezingsprogramma Koersvast ge-

presenteerd. Zie www.vvdpsutrecht.nl. Op 

17 januari hebben we de luisterversie van ons 

verkiezingsprogramma aangeboden aan de 

voorzitter van de cliëntenraad van Bartolome-

us. Deze is ingesproken door Tweede Kamer-

leden. Het maakt de VVD ook toegankelijk 

voor inwoners die minder goed of niet kun-

nen lezen. En op 25 februari volgde de app 

om op de smartphone te lezen wat de VVD 

voor Utrecht wil. Met de printbare pdf-ver-

sie erbij kunnen kiezers nu op vier manieren 

kennis nemen van wat wij willen, wanneer 

en hoe zij dat willen. De VVD waarschijnlijk 

Utrechts meest innovatieve en toegankelijke 

partij!

Aanwezig zijn Op 14 februari, Valentijnsdag, 

zijn in veel gemeenten tientallen vrijwilligers 

en kandidaten de straat op gegaan om hun 

mede-inwoners te ontmoeten. De campagne 

aftrap vond plaats op 25 februari in het Na-

tionaal Militair Museum in Soest. Lijsttrekkers 

voor het waterschap HDSR, Reinout Woittiez, 

en Provinciale Staten, Arthur Kocken, inter-

viewden elkaar en minister Stef Blok, Twee-

de-Kamerlid Sjoerd Potters en Eerste-Kamer-

lid Frank van Kappen. Verzuchting van een 

collega van een andere partij: “ik kon die 

avond op twitter (#VVDKoersvast) bijna geen 

ander bericht meer vinden”. Maar ook offline 

is de VVD zichtbaar. Het traditionele poster-

plakken is niet overgeslagen (foto) zoals hier 

in Amersfoort. En de kandidaten zijn aanwe-

zig in lokale bijeenkomsten en debatten. Op 

zaterdag 28 februari vond de eerste bustour 

door plaats met o.a. Fred Teeven en Ben Swa-

german. Lokaal was in Montfoort al bekend 

dat de crimefighters van de VVD op bezoek 

kwamen...Tot de verkiezingen gaan we elke 

zaterdag met alle 30 kandidaten langs zeven 

gemeenten. Verder doen we mee aan debat-

ten, flyeren we, brengen werkbezoeken met 

bewindslieden en hebben een verrassingsac-

tie in gedachten. 
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Appen met Bert Pauli
De Brabantse VVD heeft in aanloop naar de Provinciale Statenverkie-

zingen een nieuwe vorm van communiceren met politici geïntrodu-

ceerd: Whatsapp. 

Als provinciaal campagneteam hebben we één groot probleem.  

Weinig mensen interesseren zich voor provinciale politiek. Dit maakt 

het extra moeilijk om onze boodschap bij de kiezers te krijgen. Zeker 

ook omdat de getrapte verkiezingen ervoor zorgen dat het groten-

deels een landelijke campagne wordt.

Daarom hebben we verschillende manieren bedacht om ons werk 

in de provincie dichter naar de kiezers te brengen. We hebben een 

animatievideo laten maken, waarin we ons programma in nog geen 

twee minuten op een toegankelijke manier aan de kijker presente-

ren. Daarnaast wilden we iedereen de kans geven direct met onze 

lijsttrekker te communiceren. Je kunt helaas niet alle 2,5 miljoen  

Brabanders spreken op straat. Daarop ontstond het idee van Appen 

met Bert Pauli. We hebben een speciale telefoon voor hem aange-

schaft en het mobiele nummer verspreid. Al snel stroomden de eerste 

berichten binnen.

Iedereen krijgt binnen 24 uur persoonlijk reactie van Bert Pauli. 

De beste, leukste en meest interessante vragen worden gepubliceerd 

op BrabantseVVD.nl

Verschillende stadsdelen in Amsterdam hebben de 

afgelopen jaren succesvol belacties gehouden on-

der de eigen leden. In Amsterdam West hebben ze 

voor de gemeenteraadsverkiezingen een kleine 300 

leden weten te bereiken in drie belavonden van drie 

uur. 

Voor de aankomende verkiezingen gaan ze in Am-

sterdam opnieuw de leden benaderen met een 

belangrijke boodschap: “Uw stem als VVD’er mag 

niet verloren gaan." Naast de oproep om te stem-

men vragen ze hun leden ook om 2 of 3 mensen 

in de nabije omgeving persoonlijk aan te spreken 

om te stemmen op de VVD. Juist omdat bij de aan-

komende verkiezingen opkomst van de kiezers erg 

belangrijk is, werkt een oproep via de telefoon erg 

goed.

Het lijkt eenvoudig om een lijst met leden te gaan 

bellen, maar er komen toch een aantal praktische 

zaken om de hoek kijken. Graag deelt Amsterdam 

de ervaringen.

Goede voorbereiding
Werk goed samen met de secretaris van het afde-

lingsbestuur of de kamercentrale. Het is van groot 

belang dat je werkt met een accurate, recente en 

volledige lijst. Denk na welke boodschap of vraag 

je wil overbrengen en communiceer dat ook met je 

team van vrijwilligers tijdens de briefing. Deel ver-

keerde gegevens ook weer met je secretaris en/of 

KC bestuurder.

Privacy van de ledenlijst
De privacy van de ledenlijsten is een groot goed, 

zorg ervoor dat je vooraf bellijsten maakt waarin 

je de namen en nummers van de leden uitprint.  

Op die manier hoef je geen digitale versies van 

lijsten te verspreiden. Door samen en op een vaste 

locatie te gaan bellen zorg je er ook voor dat de 

ledenlijsten niet gaan zwerven.

Bellijsten
De bellijsten moeten natuurlijk naast de naam en 

nummers ook input vanuit de leden kunnen bevat-

ten. Zorg voor ruimte om te noteren wie er heeft 

gebeld en hoe het gesprek verliep. Hierin kan je 

bijvoorbeeld bijhouden of je iemand wel of niet te 

pakken hebt gekregen of een voicemail hebt inge-

sproken. 

Voicemail
Spreek van tevoren af of je wel of geen voicemail 

berichten gaat inspreken en zo ja wat de boodschap 

is. Op die manier is de belactie consistent. 

Waar bellen?
In Amsterdam hebben we een klein belcentrum in-

gericht met eigen 020 nummer plus voicemail met 

VVD bandje. Hierdoor begrepen mensen die buiten 

de belactie terugbelden dat het gemiste gesprek 

van de VVD afkomstig was. Tegenwoordig hoeft 

het (tijdelijk) opzetten van een dergelijk systeem 

niet duur te zijn.

Samenvatten van data
Zorg dat iemand eindverantwoordelijk is voor het 

opstellen van een eindrapport. Wanneer de belactie 

rondom een specifieke vraag is opgezet kan hier het 

resultaat in terugkomen. Ook is het nuttig om het 

sentiment van de belletjes goed vast te leggen. In 

het kader van permanente campagne is het sterk 

om bij een terugkerende belactie te kunnen refere-

ren aan een opmerking tijdens een eerder gesprek. 

Brabantse lijsttrekker 
communiceert ‘modern’ 
met zijn kiezer

Leden
bellen!

a.vanderbaan@vvdamsterdam.nl 
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HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR 

DE VVD VOORBEHOUDEN.

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 WAAR-

OP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

Wat een campagne!

Henry Keizer, Partijvoorzitter

Campagnes en verkiezingen zijn altijd 
enerverend en spannend. In de aanloop 
naar verkiezingen gebeuren er dingen die 
je van tevoren niet kan incalculeren. Dat 
hoort erbij en het is één van de redenen 
waarom campagnevoeren zo’n bijzondere 
ervaring is. Ik heb al heel wat campagnes 
mogen meemaken, maar nog nooit heb 
ik een campagne als deze laatste mee-
gemaakt. Het was, letterlijk en fi guurlijk, 
alle zeilen bijzetten en koers houden. Wat 
heb ik een enorm respect voor onze vrij-
willigers in de campagneteams die, on-
danks alle turbulentie in de media en de 
samenleving, gewoon keihard verder ble-
ven werken en er niet voor schroomden 
om met de kiezers rechtstreeks in gesprek 
te gaan. Op veel plaatsen heb ik met ei-
gen ogen kunnen zien met hoeveel inzet 
en overtuiging onze teams op straten, 
pleinen en aan de deuren de campagne 
aan het voeren waren. Ook op het inter-
net  waren we actiever dan ooit. Daar ben 
ik alle kandidaten en leden van de cam-
pagneteams zeer dankbaar voor. 

En onze campagne mag succesvol ge-
noemd worden. De inspanningen van de 
campagneteams en kandidaten zijn niet 
voor niets geweest. In de meerderheid 
van de provincies zijn wij de grootste par-
tij. In Drenthe zijn we zelfs voor het eerst 
in de geschiedenis de grootste partij in de 
Staten geworden. Bij veel waterschap-
pen hebben we onze invloed aanmerke-
lijk weten uit te breiden. De VVD is in de 
senaat en in ons land de grootste partij 
gebleven. Dat alles geeft ons de kans 

om verder te werken aan dat liberalere 
Nederland dat ons voor ogen staat.

Deze uitslag geeft aan dat wij op de goe-
de weg zijn. De kiezer heeft onze inspan-
ningen van de afgelopen jaren op waarde 
weten te schatten en ziet dat Nederland 
nu de crisis achter zich aan het laten is. 
Maar er zijn ook nog veel Nederlanders 
die nog niet voldoende profi teren van 
dat herstel. Nederlanders die geen baan 
weten te vinden. Ondernemers die het 
moeilijk hebben. Mensen die onzeker en 
angstig zijn over hun toekomst. Er is voor 
ons dus nog veel werk te doen en daarbij 
moeten we vast houden aan onze koers.

Op 29 en 30 mei aanstaande vindt ons 
voorjaarscongres plaats in Papendal. 
Tijdens dit congres komt ook de toekomst 
aan de orde en is er gelegenheid voor 
de leden om mee te praten over hoe de 
toekomst van onze VVD eruit kan zien. 
In deze Liber wordt daar ook uitgebreid 
aandacht aan besteed. Onze congressen 
zijn bij uitstek de gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten, van gedachten te wisselen 
en invloed uit te oefenen. Ik roep u van 
harte op om daar gebruik van te maken. 
De inhoud van het congresprogramma 
biedt veel redenen om naar Arnhem af te 
reizen.

Ik hoop dan ook dat ik de gelegenheid 
krijg om u tijdens het congres persoonlijk 
de hand te drukken. Tot dan!

voorzitter@vvd.nl

Door Matthijs Pars 

We moeten kritisch kijken naar het plan van 

minister Plasterk (PvdA) om gemeenten meer 

belasting te laten innen. De VVD is immers voor 

een zuinige overheid die gemeenschapsgeld op 

een verantwoorde manier uitgeeft. Door een 

beperkte belastingdruk kunnen burgers een 

groter deel van hun inkomen naar eigen keuze 

uitgeven of investeren. 

Plasterk komt met zijn plan omdat gemeenten 

er steeds meer taken bij krijgen, maar ondertus-

sen beperkt zijn in het heffen van eigen belas-

tingen. De minister vindt het wel onwenselijk 

als de totale belastingdruk als gevolg van het 

plan zou gaan stijgen. 

Je kan er echter donder op zeggen dat dat toch 

gaat gebeuren. Door de doorlopende krapte op 

de begroting zal het Rijk niet akkoord gaan met 

een substantiële verlaging van de rijksbelastin-

gen en door de gemeentelijke autonomie kan 

geen harde koppeling worden gemaakt tussen 

de hoogte van gemeente- en rijksbelastingen. 

Daardoor heb je geen mechanisme om een 

stijging van de totale belastingdruk tegen te 

houden. Dat is onwenselijk, omdat die nu al te 

hoog is. 

Voorzitter van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten Annemarie Jorritsma betoogt dat 

Nederland een “raar land” 

is omdat de gemeentelijke 

belastingdruk relatief laag 

is vergeleken met andere 

landen. Ik zou ‘m willen 

omdraaien: gemeenten zijn 

juist een voorbeeld voor an-

dere landen. Bovendien zijn 

de beperkte mogelijkheden 

om belasting te heffen he-

lemaal niet zo slecht. Dat 

voorkomt te grote verschil-

len tussen gemeenten. Als 

gemeenten echt meer geld 

nodig hebben, moet de bij-

drage aan het Gemeente-

fonds gewoon omhoog. 

Tenslotte gaan de decentralisaties, die de direc-

te aanleiding zijn voor het plan, niet alleen ge-

paard met een verhoging van die rijksbijdrage, 

maar ook welbewust met een bezuiniging. En 

die was hard nodig, want de inmiddels gedecen-

traliseerde AWBZ ‘escaleerde uit de klauwen’ 

en kostte het Rijk meer dan 25 miljard per jaar. 

Gemeenten zullen een deel van de overgehe-

velde taken dus met minder geld moeten doen. 

Dat moet niet via de achterdeur van de gemeen-

telijke belastingen weer worden gerepareerd, 

want dan gaat de overheid per saldo juist weer 

meer geld uitgeven. En dat was nou juist niet 

de bedoeling. 

De vreselijke beelden van drenkelingen op de 

Middellandse zee raken ons allen. Niet voor 

niets is de VVD gekomen met het voorstel voor 

meer opvang van vluchtelingen in de eigen re-

gio. Hoe fel de tegenstand ook is, het zal ons 

er niet van weerhouden dit soort punten te 

blijven maken. Het is immers aan ons, politici, 

om problemen vroegtijdig te onderkennen en 

oplossingen aan te dragen. Ook als die (nog) 

niet tot bijval leiden.

Desalniettemin melden zich in ons land jaarlijks 

vluchtelingen en asielzoekers op zoek naar een 

veilige plek of betere economische omstandig-

heden. Om mensen niet nodeloos lang in on-

zekerheid te laten, zijn de procedures voor de 

aanvraag van een verblijfsvergunning versim-

peld en versneld. Wie aan de criteria voldoet 

of simpelweg niet terug kan naar het land van 

herkomst, kan in ons land een nieuw leven op-

bouwen. Maar wanneer de rechter na zorgvul-

dige toetsing besluit dat een vreemdeling geen 

vluchteling is en niet voor verblijf in aanmer-

king komt, zal deze naar het land van herkomst 

moeten terugkeren.

Wat de VVD betreft is het glashelder. Werkt 

iemand mee aan zijn vertrek, dan begeleidt en 

ondersteunt de overheid de terugkeer. Maar 

frustreert een vreemdeling dat vertrek, dan 

moet dat niet worden beloond met opvang en 

voorzieningen. Dat was de inzet van de VVD 

bij de recente onderhandelingen over de op-

vang van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

In het Regeerakkoord is afgesproken dat spra-

ke moet zijn van een restrictief en rechtvaar-

dig immigratiebeleid en actief en consequent 

terugkeerbeleid. De VVD heeft dan ook vast-

gehouden aan de afspraak dat uitgeprocedeer-

den Nederland dienen te verlaten, de veelbe-

sproken bed-bad-brood voorzieningen moeten 

worden gesloten en dat dit dan ook wordt ge-

handhaafd. Ook wilden wij dat meer aandacht 

wordt gericht op het werken aan terugkeer 

van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het 

land van herkomst. Aan die twee voor de VVD 

essentiële voorwaarden is voldaan. De nieuwe 

locaties in de vijf grootste steden en Ter Apel 

gaan zich precies daarop richten: een grotere 

inzet op terugkeer naar het land van herkomst. 

Maar wat de VVD betreft zetten wij daarnaast 

onverminderd in op het zo vroeg mogelijk aan-

pakken van de stroom asielzoekers richting 

Europa. Door helder te zijn over ons strikte 

toelatingsbeleid. Zodat aanzuigende werking 

wordt voorkomen. En door daarnaast vanuit 

het budget van ontwikkelingssa-

menwerking extra te investe-

ren in opvang in de regio. 

Zodat minder mensen er 

voor zullen kiezen om op 

levensgevaarlijke bootjes 

richting Europa te stappen.

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter Tweede Kamer

In deze rubriek nodigt de redactie u uit om 
uw mening te geven over (partij)politieke 
zaken. Wilt u een bijdrage leveren, mailt u 
dan naar debat@vvd.nl

Rechtvaardig en consequent 



Pagina 4 VVD Liber • 2015 • Nr. 3

Halverwege de vorige eeuw was de televisie net uitgevonden, had de typemachine nog geen volledig alfabet, kwamen 

telefoonverbindingen nog handmatig tot stand en duurde het twee weken voordat een ansichtkaart aankwam. En de VVD 

werd opgericht, op 24 januari 1948. Vandaag streamen we televisieprogramma’s op onze supersnelle computers, bellen we 

kosteloos vanaf een rotspunt in Spanje naar Congo via internet en zijn we binnen een minuut op de hoogte van wat er aan 

de andere kant van de wereld gebeurt via social media, compleet met audio en video, alsof je er zelf bij bent. Anno 2015 

heeft de VVD nog nagenoeg dezelfde organisatie als in 1948.

Door Iris van Delden

Hoog tijd om dat eens onder de loep te nemen 

dus. Want niet alleen de communicatiemidde-

len zijn veranderd. De hele maatschappij heeft, 

mede daardoor, een enorme verandering on-

dergaan. De samenleving heeft zich de laatste 

decennia steeds meer ontwikkeld tot een net-

werkmaatschappij. Mensen zijn niet meer per 

definitie lid van een omroep, een kerk of een 

politieke partij waar ze zich met hart en ziel 

voor inzetten, maar vormen een mening op 

onderwerp en bekijken per situatie welke sa-

menwerking nodig is om een doel te realiseren. 

“Je ziet dat mensen heel weinig tijd hebben; 

ze werken, hebben kinderen, doen een oplei-

ding. En moeten dat ook nog eens combineren 

met hun sociale activiteiten. Dat betekent dat 

de meeste mensen wel bereid zijn om op een 

bepaald onderdeel, project of onderwerp hun 

inbreng te hebben, maar ook voorzichtig met 

hun tijd omgaan”, zegt partijvoorzitter Henry 

Keizer. Terwijl de VVD nog ‘klassiek’ georgani-

seerd is: een vereniging met leden, met meerde-

re hiërarchische lagen en een complex systeem 

van commissies, die op gezette tijden bij elkaar 

komt. Keizer: “De partijorganisatie en daarmee 

de communicatielijnen zijn nog hetzelfde als 

toen onze partij werd opgericht. We moeten 

dus goed kijken of dat nog wel bij de huidige 

samenleving past.” 

Brug
Het organogram van de VVD oogt inderdaad 

gedateerd. De partij wordt geleid door het 

Hoofdbestuur, op provincieniveau zwaaien Ka-

mercentrales de scepter, met daaronder ruim 

vierhonderd afdelingen die ook weer een eigen 

bestuur hebben. Politiek inhoudelijk hebben 

we een partijraad die meepraat en bewindsper-

sonen advies geeft over beleid, die weer gevoed 

wordt door partijcommissies, die op beleidster-

rein van gedachten wisselen met Kamerleden, 

dit alles moreel en financieel ondersteund door 

ruim 30.000 betrokken mensen die lid zijn van 

de VVD.

Een goed functionerende moderne politieke 

partij is een brug tussen de samenleving en de 

overheid. Onze leden zijn natuurlijk onderdeel 

van die samenleving, maar bij de Tweede Ka-

merverkiezingen in 2012 hebben 2,4 miljoen 

kiezers op de VVD gestemd! Dat zijn allemaal 

mensen met een liberaal hart. Met deze men-

sen moet de VVD een goede band opbouwen en 

uitnodigen mee te praten over de toekomst van 

een liberaal Nederland. 

Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? De com-

missie ‘Toekomst van de VVD structuur’ is de 

afgelopen maanden hard aan het werk geweest 

om deze vraag te beantwoorden. Ze is het hele 

land doorgeweest om ideeën op te halen bij be-

trokkenen uit alle lagen van de maatschappij. 

De VVD is daarmee de eerste politiek partij die 

haar eigen organisatie onder de loep neemt, om 

zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de po-

litiek. Want de partij en de partijstructuur zijn 

geen doelen op zichzelf, het zijn slechts vehi-

kels om ervoor te zorgen dat de VVD met haar 

ideeën zóveel kiezers aanspreekt, dat de partij 

voldoende invloed heeft om een liberalere sa-

menleving te realiseren. “Ik zou dan ook graag 

zien dat zoveel mogelijk mensen met een libe-

raal hart meepraten en met ideeën komen, zegt 

Keizer, want uiteindelijk gaat het erom dat het 

liberale gedachtegoed, met als vehikel de VVD, 

in Nederland een zo breed mogelijk draagvlak 

krijgt.”

Bevallen
De commissie staat nu “op het punt van beval-

len”, om het in de woorden van Keizer te zeggen. 

Maar voordat het zover is en er een advies over 

de herinrichting van de partijorganisatie naar 

het Hoofdbestuur gaat, wil de commissie eerst 

nog met de achterban van gedachten wisselen. 

Dat doet zij op het komende voorjaarscongres 

op 29 en 30 mei in Arnhem. Het congres krijgt 

geen voorlopige aanbevelingen, maar een aan-

tal stellingen voorgelegd, zodat zij daar haar 

mening over kan geven. De uitkomsten zullen 

door de commissie meegenomen worden bij 

het uiteindelijke advies. “Dit congres is echt 

cruciaal voor mensen die op voorhand inbreng 

willen hebben in het advies van de commissie”, 

zegt Keizer. Hij hoopt dat de opkomst hoog zal 

zijn. “De VVD heeft veel mensen binnen haar ge-

lederen die graag op een andere manier naar de 

politiek willen kijken. Die minder hechten aan 

de partijstructuren, maar veel waarde hechten 

aan een liberale samenleving. Natuurlijk zijn er 

in elke organisatie ook mensen zijn die graag 

alles bij het oude laten. Maar iedereen die de 

krant leest en midden in de maatschappij staat, 

zal het met mij eens zijn dat de samenleving 

enorm veranderd is en ook nog verder verande-

ren zal. Daar moeten we als partij op anticipe-

ren. Je kunt ook niet zeggen dat je niet aan een 

computer wilt, omdat de typemachine zo fijn 

is, want dan krijg je op den duur wel last met 

het kopen van een nieuw lint.”

Niet op het congres, wel input? strategie@vvd.nl

“Het komende congres is echt cruciaal voor 
mensen die op voorhand inbreng willen 
hebben in het advies van de commissie”
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Cora van Nieuwenhuizen
Europees Parlement
Economische en 
Monetaire Zaken.
Industrie, Research 
en Energie

De markt zet je niet 
buitenspel
De politiek heeft altijd een grote stempel weten 

te drukken op de landbouw. Bij de invoering van 

het melkquotum in 1984 stelde toenmalig minis-

ter Braks dat dit een tijdelijke maatregel zou zijn. 

Later gaf hij eerlijk toe dit te hebben gezegd om 

de grote woede van boeren over de invoering van 

het melkquotum te temperen. 

De invoering van het melkquotum kwam als 

reactie op het Brussels Landbouwbeleid, dat de 

melkprijs te lang kunstmatig hoog hield. Er ont-

stond overproductie en het beleid met opkoop- en 

exportsubsidies werd veel te duur. Terugkijkend 

op zijn eigen landbouwbeleid zei Sicco Mansholt 

dat je de markt nu eenmaal niet buitenspel kan 

zetten. De politiek durfde het toen niet aan om 

de prijsondersteuning drastisch aan te passen en 

ging dus over op volumebeheersing, in de vorm 

van het melkquotum. 

Toen het systeem van prijsondersteuning in 2008 

werd losgelaten werd het melkquotum overbodig. 

Brussel liet de markt echter nog niet vrij en ge-

durende de laatste zeven jaar waren boeren nog 

steeds verplicht quotum te kopen of superheffin-

gen te betalen. Dit terwijl de melkprijs werd be-

paald door vraag en aanbod op de wereldmarkt 

en niet door Europese prijsondersteuning. Een 

kwalijke situatie die Nederlandse boeren onnodig 

veel geld heeft gekost.

Toen ik in 2008 voor VVD-Europarlementariër 

Jan Mulder werkte, hebben we ingezet op een 

quotumverruiming. Mulder diende een voorstel 

in dat het mogelijk zou maken om tussen lidsta-

ten het melkquotum te verevenen. Het Europees 

Parlement nam dit voorstel aan. Helaas was in de 

Raad van landbouwministers hiervoor geen meer-

derheid. Jaren later heb ik een tijdje op een melk-

veebedrijf in Nieuw-Zeeland gewerkt. De boeren 

daar zeiden dat het Europese melkquotum het 

beste was dat hen kon overkomen. Ik ben blij dat 

we ze dit voordeel niet langer geven nu per 1 april 

eindelijk het melkquotum is afgeschaft.

Jan Huitema
Europees Parlement, 
Commissie Landbouw, 
Milieucommissie

Hans van Baalen
Europees Parlement,
Buitenlandse Zaken,
Veiligheids- en Defensiebeleid, 
Internationale Handel

Indianenverhalen
In de afgelopen weken is er ten onrechte stem-

ming gemaakt tegen TTIP (Transatlantic Trade 

and Investment Partnership), een vrijhandelsver-

drag tussen de Europese Unie en de Verenigde Sta-

ten. De VVD is een groot voorstander van dit ak-

koord, waarmee een gemeenschappelijke markt 

wordt gecreëerd van Hawaï tot Helsinki met ruim 

800 miljoen welvarende consumenten. Dit bete-

kent meer handel, economische groei en banen 

in Amerika én Europa. Nederland zal hier, als 

open economie en doorvoerhaven naar het Euro-

pese achterland, bovengemiddeld van profiteren.

Linkse partijen in het EP (o.a. GroenLinks, PvdA 

en SP) proberen de onderhandelingen op basis 

van indianenverhalen en halve waarheden te 

torpederen. Zo zijn er irreële angsten over de 

chloorkip en de afbraak van Europees milieu- en 

voedselveiligheidsbeleid. Hans van Baalen heeft 

in de commissie Internationale Handel in het 

EP duidelijk aangegeven dat TTIP er hoe dan ook 

moet komen, waarbij alle extra banen een chloor-

kip waard zijn. Bovendien zou de Nederlandse 

land- en tuinbouwsector chloor graag gebruiken 

om Nederlandse kippen van ziektekiemen te ont-

doen. Voorts menen linkse partijen dat grote be-

drijven via het arbitragemechanisme ISDS (Inves-

tor State Dispute Settlement) sociale wetgeving 

in Europa kunnen aantasten. Dit is larie. ISDS is 

een manier om investeringsconflicten te beslech-

ten op basis van bilaterale handelsverdragen en 

wordt momenteel voor ruim 3000 verdragen toe-

gepast. ISDS kan geen nationale wetgeving aan-

passen of overrulen. Nederland en Europa gaan 

over hun eigen wetten. Een goed compromis zou 

conflictbeslechting zijn via het Hof van Arbitrage 

van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Een groot voordeel van het vrijhandelsakkoord is 

dat product- en teststandaarden wederzijds wor-

den erkend. Is een product tot de Amerikaanse 

markt toegelaten, dan geldt dat ook voor de Eu-

ropese markt en omgekeerd. Van Baalen wil wel 

dat producten van duidelijke informatie worden 

voorzien, zodat de consument zijn keuze kan ma-

ken.

Het is nu van belang dat de onderhandelaars de 

ruimte krijgen om een concept-akkoord verder 

uit te werken en het proces niet te traineren. Bei-

de partijen zullen water bij de wijn moeten doen, 

dat is de essentie van onderhandelen. Wanneer 

het Europees Parlement aan zet is, zal de VVD het 

totale akkoord op basis van de feitelijke inhoud 

beoordelen, en niet op indianenverhalen.

De VVD werkt aan een vrij, veilig en welvarend Nederland waar 
mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en te 
leven zoals ze willen. Met een goed draaiende economie, waar-
door mensen een baan hebben, en een overheidsbegroting die 
op orde is. Iedere dag worden er beslissingen genomen die dit 
mogelijk maken. In deze rubriek leest u het ‘waarom’ van deze 
beslissingen. 

Europa wordt de afgelopen jaren geconfronteerd 

met een alsmaar groeiende stroom van migran-

ten die zich in Europa willen vestigen. Soms op 

zoek naar een veilig heenkomen, soms op zoek 

naar geluk. Het aantal asielaanvragen neemt de 

afgelopen jaren snel toe en is sinds 2010 zelfs 

ruim verdubbeld. Op dit moment vragen jaarlijks 

zo’n zevenhonderdduizend mensen asiel aan in 

Europa. Maar daar gaan vaak dramatische gebeur-

tenissen aan vooraf. Daar hebben wij de laatste 

maanden de vreselijke beelden van kunnen zien. 

Duizenden mensen hebben de oversteek naar Eu-

ropa in gammele bootjes, niet overleefd en zijn 

in de Middellandse Zee omgekomen. Desondanks 

staan er ook op dit moment weer honderddui-

zenden migranten in Noord-Afrika klaar om de 

oversteek te maken. Volgens UNHCR zijn er op 

dit moment wereldwijd 51.2 miljoen mensen op 

de vlucht, meer dan na de Tweede Wereldoorlog. 

Voor de toekomst wijst alles er op dat dit alleen 

nog maar zal toenemen, als gevolg van toenemen-

de onrust in de wereld en de slechte economische 

ontwikkeling van arme landen.

Bootjes 
Het huidige migratiesysteem is onhoudbaar. Het 

systeem zorgt ervoor dat moeilijk onderscheid te 

maken is tussen echte vluchtelingen en migran-

ten die vanwege economische motieven probe-

ren hun geluk in Europa te vinden. Het systeem 

wakkert wind aan in de zeilen van de genadeloze 

mensensmokkelindustrie. Het is algemeen be-

kend dat de veelbesproken bootjes die een (vaak 

duur betaalde) plek bieden aan vluchtelingen, 

bewust met te weinig benzine de zee oversteken. 

Wanneer ze met de haven in zicht stranden en 

marineschepen zich logischerwijs verplicht voe-

len om te hulp te schieten, is het doel bereikt. 

Toegang op het schip is immers toegang tot Eu-

ropa. Deze mensonterende taferelen moeten 

we voorkomen. Daarnaast is het inhumaan dat 

vluchtelingen alleen kans hebben hun onveilige 

situatie te ontvluchten, wanneer zij de financi-

ele middelen hebben om de mensensmokkelaar 

voor hun overtocht te betalen. Vluchten naar een 

veilige plek mag niet alleen voor de rijkeren zijn 

weggelegd.

Veiligheid
Maar ook is het huidige migratiesysteem on-

houdbaar in het licht van onze eigen samenle-

ving. De situatie is nu nog relatief beheersbaar, 

maar zodra de vluchtelingen daadwerkelijk met 

honderdduizenden tegelijk komen, heeft dat een 

zwaar ontwrichtende werking op onze samenle-

ving. Wanneer teveel mensen onze landsgrenzen 

passeren, worden ook de grenzen van onze soli-

dariteit getest. Daarbij is het risico op toenemen-

de vreemdelingenhaat in Europa reëel. Het heeft 

daarnaast consequenties voor onze veiligheid. De 

terreur van IS in het Midden-Oosten en nu ook in 

Libië,  jaagt mensen in de handen van de smokke-

laars die daar grof geld aan verdienen. Zo moeten 

vluchtelingen die vanuit Syrië en Eritrea door Li-

bië reizen, daar fors voor betalen. Op deze wijze 

wordt bijgedragen aan de financiering van de ge-

wapende strijd tegen het westen. Bovendien valt 

met de huidige ongecontroleerde toestroom van 

migranten niet te voorkomen dat ook terroristen 

hun weg naar Europa weten te vinden en een ge-

vaar vormen voor de veiligheid binnen Europa. 

Daarom moet Europa grenzen stellen. Dat kan 

Nederland immers niet alleen, dat zou in strijd 

zijn met de basisgedachte van de Europese Unie 

en het vrij verkeer van personen. Deze aanpak 

staat of valt met het feit dat alle Europese lidsta-

ten hetzelfde asielbeleid hanteren en de Europese 

buitengrenzen daadwerkelijk worden bewaakt en 

gesloten. 

De Europese lidstaten schuiven vooralsnog de 

lasten van illegale migratie op elkaar af, terwijl 

intussen het aantal asielzoekers dat het Euro-

pese vasteland bereikt, blijft toenemen. Inmid-

dels klinkt in steeds meer lidstaten de roep om 

migranten over Europa te herverdelen. Maar dat 

is op dit moment geen oplossing. Zo vindt Italië 

dat het onevenredig bijdraagt, terwijl noordelijke 

EU-lidstaten nu al meer vluchtelingen opnemen 

dan zuidelijke. Met halfslachtige ‘oplossingen’ 

als herverdeling, roepen we geen halt toe aan de 

steeds toenemende migratiestromen.

De VVD is van mening dat iedere vluchteling 

recht heeft op een veilig onderkomen door in an-

dere landen asiel te zoeken. Wij vinden alleen dat 

die veilige haven zich niet per definitie in Europa 

zou moeten bevinden. Vluchtelingen die huis en 

haard hebben verlaten om zichzelf in veiligheid 

te brengen, moeten volgens de VVD in andere 

landen zo dicht bij huis worden opgevangen. 

Wanneer mensen worden opgevangen dicht bij 

het land dat zij ontvluchten, kunnen zij sneller 

terugkeren als het daar weer veilig is. Zij kunnen 

zich in een land in de eigen regio gemakkelijker 

aanpassen aan de sociale en culturele omstandig-

heden dan in een (Westers) land met een ander 

ontwikkelingsniveau. Met opvang van vluchtelin-

gen in de eigen regio kunnen bovendien met het-

zelfde geld meer mensen worden geholpen. We-

reldwijd wordt jaarlijks ongeveer 4 miljard dollar 

uitgegeven aan de opvang van 99% van de vluch-

telingen. Europa besteedt een veelvoud van dit be-

drag  aan de opvang van slechts 1% van alle vluch-

telingen. Dat geld kan en moet efficiënter worden 

besteed. Daarnaast is opvang in de eigen regio de 

enige manier om de enorme migratiestromen en 

de levensgevaarlijke mensensmokkelroutes naar 

Europees vasteland een halt toe te roepen. 

De landen die deze veilige havens moeten bie-

den, moeten vluchtelingen door middel van een 

verblijfsvergunning de mogelijkheid bieden een 

bestaan in hun land op te bouwen. De meeste 

Afrikaanse landen zijn hier al toe verplicht door 

ondertekening van het Afrikaans vluchtelingen-

verdrag. Daarnaast kan medewerking aan dit 

asielbeleid als voorwaarde worden gesteld voor 

het ontvangen van ontwikkelingshulp of het aan-

gaan van handelsovereenkomsten en verdragen.

Door het bestaan van veilige havens in de regio 

te garanderen, kan Europa aan zijn verdragsrech-

telijke verplichtingen voldoen zonder asielaan-

vragen binnen Europa mogelijk te maken. Zo be-

schermen we niet alleen vluchtelingen met een 

veilig onderkomen, maar beschermen we ook 

onze eigen veiligheid binnen Europa.

Huidig migratiesysteem
onhoudbaar

Beam me up, Scotty!
Als klein meisje groeide ik op in een tijd waarin 

ruimtevaart ‘hot’ was. De tv-serie Star Trek over 

ruimteschip Enterprise en Mr. Spock met zijn rare 

oortjes, waren razend populair en na de maanlan-

ding in 1969 wilden alle jongetjes in mijn klas net 

als Neil Armstrong astronaut worden. 

Zelf heb ik nooit veel aandrang gevoeld om de eer-

ste vrouw op de maan te willen worden. Toch ben 

ik nu in het Europees Parlement met veel enthou-

siasme woordvoerder ‘space’ geworden, want de 

wereld is ingrijpend veranderd. Waar vroeger het 

beroemde zinnetje ‘beam me up, Scotty’ volstrekt 

science fiction was, lijkt het, nu we Skypen met 

mensen over de hele wereld, al een stuk minder 

vreemd.

Er gebeurt steeds meer in de ruimte. Het gaat niet 

meer om buitenaardse wezens en vage planeten, 

maar om dingen uit ons dagelijks leven. Zo is het 

voor iemand zoals ik, zonder enig richtinggevoel, 

een uitkomst, dat er tegenwoordig navigatiesyste-

men zijn, die je probleemloos van A naar B bren-

gen. De satellieten boven ons hoofd leveren ook 

informatie aan inlichtingendiensten over veilig-

heidssituaties, aan boeren voor het irrigeren van 

hun landbouwpercelen. Satellietgegevens zijn 

ook een bron van innovatie. Bijvoorbeeld voor 

start-ups die apps voor smartphones ontwikkelen 

op het gebied van informatie, nooddiensten, eve-

nementen en amusement.

De Europese Commissie heeft nu regelgeving 

voorgesteld met betrekking tot commercieel ge-

bruik van satellietbeelden. Het is van belang dat 

we hier goed naar kijken, want de Commissie 

heeft nogal de neiging om door te slaan qua regel-

geving. Natuurlijk moeten we voorkomen dat in-

formatie met betrekking tot onze veiligheid niet 

in verkeerde handen valt, maar het heeft geen zin 

om het gebruik van gegevens van Europese satel-

lieten sterk te beperken, terwijl we geen grip heb-

ben op Amerikaanse en Chinese satellieten, die 

ook boven ons hoofd hangen. En dan hebben we 

het nog niet eens over drones die ook steeds meer 

in gebruik komen!

Investeren in ruimtevaart en alles wat erbij hoort 

is belangrijk voor onze toekomst, voor onze con-

currentiekracht. Nederland heeft hierin een ster-

ke positie te verdedigen. Daar zet ik me graag 

voor in: VVD, beam me up!
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Twee leden met een duidelijke mening kruisen de pennen.

B
este Ralph, Vlak na de Provinciale Staten Verkiezingen kwam de 

VVD met een stevig asielplan. Dit plan laat zich als volgt samen-

vatten: geen enkele vluchteling komt Europa meer in. Het viel me 

gelijk op dat na jaren van platte retoriek in het asieldebat eindelijk het besef 

doorklinkt dat het asielbeleid Europees aangepakt moet worden. Nederland 

kan nog zulke strenge wetgeving maken: krijgt een vluchteling in een ander 

EU-land een permanente status dan heeft deze ook recht op verblijf in Neder-

land. Het viel me ook op dat de VVD zich duidelijk weer op de rechterflank 

manifesteert. Dat vind ik heerlijk. Een flank die afgelopen jaren niet altijd 

even breed bediend is. 

Minder positief is in mijn ogen de uitvoerbaarheid, want het asielplan gaat 

buiten alle internationale verdragen om. Iets waar de VVD en haar kiezers 

doorgaans aan hechten. Dit was dan ook de reden dat Rutte het plan een 

aantal dagen later afschoot. Verder zag ik ook een ander bezwaar: 97% van 

de asielzoekers wordt al in de regio opgevangen. Daar lijkt dus weinig winst 

meer te boeken. 

Het plan moet volgens mij worden gezien als een aanzet tot een discussie 

op Europees niveau. Want het plan van Azmani vertrekt vanuit een juist uit-

gangspunt: de grens aan de Europese opvangcapaciteit is bereikt. Dit laten 

zowel de problemen zien met de integratie, maar ook de economie in Eu-

ropa hapert. Daarnaast is het asielbeleid in Europa versnipperd (het Duitse 

asielbeleid bijvoorbeeld is een stuk ruimhartiger) en daardoor onduidelijk. 

Internationaal gecoördineerd opvangbeleid maakt het beter mogelijk om 

controle te houden wie er binnenkomt. Dit komt de Europese stabiliteit en 

veiligheid alleen maar ten goede.

Hoe moet een Europees Asielbeleid eruit zien? De Europese grenzen moe-

ten dicht voor immigranten. Waar noodopvang noodzakelijk is moeten we 

dit bieden, maar slechts tijdelijk. Wanneer de stabiliteit in de regio is terug-

gekeerd dient men terug te keren. Dit schept duidelijkheid. De vluchteling 

weet van meet af waar hij aan toe is. Ben jij ook van mening dat we in prin-

cipe geen vluchtelingen meet moeten opnemen?

Met liberale groet, Guido

B
este Guido, De stijgende toestroom van vluchtelingen ontwricht 

de samenleving, meent Azmani. Problemen exploderen doordat, zo-

als je zegt, de limiet van onze opvangcapaciteit is bereikt. Met het 

nieuwe asielplan schudden we het politiek correcte en naïeve juk van ons af 

en komen we met effectieve maatregelen.

De fractie wist vermoedelijk wat zij over zich heen kon krijgen: racisme, dis-

criminatie, extreem rechts! Geen misplaatst verwijt lijkt mensenrechtenfun-

damentalisten te laag om ieder die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt het 

hoofd af te hakken. Hun cognitieve dissonantie is zo groot dat zij vrijheden 

en veiligheden willen offeren. Gelukkig staat de VVD pal voor iedereen die 

iets van Nederland wil maken en wordt zij hierin gesteund door een overwel-

digende meerderheid rechtse kiezers, zelfs een meerderheid van alle kiezers. 

Het tij is gekeerd.

De uitvoering van het plan is ver weg. Maar slechts roepen dat het onmo-

gelijk is, zoals velen doen, is niet constructief. Een verdrag hoort Neder-

land niet te ontwrichten, daarom wijkt de dagelijkse praktijk al af van het 

anachronistische akkoord. 

Het asielplan oogt iets rechtser dan ik voorsta. Nuancering zal wellicht vol-

gen. Kunnen we immigratie uit bepaalde landen toestaan? Wat gebeurt er 

met verkrachte tienermeisjes, afvalligen en andere onschuldigen die ook in 

buurlanden opgejaagd wild zijn? Doen we een verscherpte aanvraagproce-

dure in eigen regio? Maar wie denkt om de kern van het plan heen te kun-

nen, daag ik uit: kom eindelijk eens met goede alternatieven. Tot dat gebeurt 

neem ik dit plan wél serieus. 

Kiezers vegen het zand weg dat een minderheid hen in de ogen strooit. Ze 

snakken naar effectieve maatregelen om iedereen die in Nederland woont 

in veiligheid van zijn vrijheid te laten genieten, zolang zij anderen datzelfde 

niet ontnemen. Daar staat de VVD voor. Dat levert zetels op. Laten we dus 

stoppen met vertragende achterhoedegevechten en constructief meedenken, 

dan leidt Rutte ook het volgende kabinet en kunnen we breder draagvlak 

creëren. Partijtop en kiezer zijn er klaar voor. Rest de vraag of genoeg partij-

leden dat ook zijn. 

Met solidaire groet, Ralph
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B
gelijk op dat na jaren van platte retoriek in het asieldebat eindelijk het besef 

doorklinkt dat het asielbeleid Europees aangepakt moet worden. Nederland 

kan nog zulke strenge wetgeving maken: krijgt een vluchteling in een ander 

EU-land een permanente status dan heeft deze ook recht op verblijf in Neder-

land. Het viel me ook op dat de VVD zich duidelijk weer op de rechterflank 

manifesteert. Dat vind ik heerlijk. Een flank die afgelopen jaren niet altijd 

even breed bediend is. 

Minder positief is in mijn ogen de uitvoerbaarheid, want het asielplan gaat 

buiten alle internationale verdragen om. Iets waar de VVD en haar kiezers 

doorgaans aan hechten. Dit was dan ook de reden dat Rutte het plan een 

aantal dagen later afschoot. Verder zag ik ook een ander bezwaar: 97% van 

de asielzoekers wordt al in de regio opgevangen. Daar lijkt dus weinig winst 

meer te boeken. 

Het plan moet volgens mij worden gezien als een aanzet tot een discussie 

op Europees niveau. Want het plan van Azmani vertrekt vanuit een juist uit-

gangspunt: de grens aan de Europese opvangcapaciteit is bereikt. Dit laten 

zowel de problemen zien met de integratie, maar ook de economie in Eu-

ropa hapert. Daarnaast is het asielbeleid in Europa versnipperd (het Duitse 

asielbeleid bijvoorbeeld is een stuk ruimhartiger) en daardoor onduidelijk. 

Internationaal gecoördineerd opvangbeleid maakt het beter mogelijk om 

controle te houden wie er binnenkomt. Dit komt de Europese stabiliteit en 

veiligheid alleen maar ten goede.

Hoe moet een Europees Asielbeleid eruit zien? De Europese grenzen moe-

ten dicht voor immigranten. Waar noodopvang noodzakelijk is moeten we 

dit bieden, maar slechts tijdelijk. Wanneer de stabiliteit in de regio is terug-

gekeerd dient men terug te keren. Dit schept duidelijkheid. De vluchteling 

weet van meet af waar hij aan toe is. Ben jij ook van mening dat we in prin-

cipe geen vluchtelingen meet moeten opnemen?

Met liberale groet, Guido

 De stijgende toestroom van vluchtelingen ontwricht 

de samenleving, meent Azmani. Problemen exploderen doordat, zo-

als je zegt, de limiet van onze opvangcapaciteit is bereikt. Met het 

nieuwe asielplan schudden we het politiek correcte en naïeve juk van ons af 

De fractie wist vermoedelijk wat zij over zich heen kon krijgen: racisme, dis-

criminatie, extreem rechts! Geen misplaatst verwijt lijkt mensenrechtenfun-

damentalisten te laag om ieder die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt het 

hoofd af te hakken. Hun cognitieve dissonantie is zo groot dat zij vrijheden 

en veiligheden willen offeren. Gelukkig staat de VVD pal voor iedereen die 

iets van Nederland wil maken en wordt zij hierin gesteund door een overwel-

digende meerderheid rechtse kiezers, zelfs een meerderheid van alle kiezers. 

De uitvoering van het plan is ver weg. Maar slechts roepen dat het onmo-

gelijk is, zoals velen doen, is niet constructief. Een verdrag hoort Neder-

land niet te ontwrichten, daarom wijkt de dagelijkse praktijk al af van het 

Het asielplan oogt iets rechtser dan ik voorsta. Nuancering zal wellicht vol-

gen. Kunnen we immigratie uit bepaalde landen toestaan? Wat gebeurt er 

met verkrachte tienermeisjes, afvalligen en andere onschuldigen die ook in 

buurlanden opgejaagd wild zijn? Doen we een verscherpte aanvraagproce-

dure in eigen regio? Maar wie denkt om de kern van het plan heen te kun-

nen, daag ik uit: kom eindelijk eens met goede alternatieven. Tot dat gebeurt 

Kiezers vegen het zand weg dat een minderheid hen in de ogen strooit. Ze 

snakken naar effectieve maatregelen om iedereen die in Nederland woont 

in veiligheid van zijn vrijheid te laten genieten, zolang zij anderen datzelfde 

niet ontnemen. Daar staat de VVD voor. Dat levert zetels op. Laten we dus 

stoppen met vertragende achterhoedegevechten en constructief meedenken, 

dan leidt Rutte ook het volgende kabinet en kunnen we breder draagvlak 

creëren. Partijtop en kiezer zijn er klaar voor. Rest de vraag of genoeg partij-
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Voor een deel worden de problemen veroor-

zaakt door de huisbazen zelf. Door de corpora-

ties. Ze hebben teveel vrijheid. Met subsidie zijn 

ze actief in de vrije sector. Dat is marktversto-

ring. Daardoor komt de vrijheid van particulie-

re investeerders en beleggers in de knel. Ze zijn 

te weinig volks. Bijvoorbeeld SS Rotterdam en 

de campus van de universiteit Maastricht. Dat 

leidt tot jaarlijkse verliezen van 0,3 miljard. 

Uiteindelijk draaien de huurders daarvoor op. 

Ze zijn te weinig democratisch. Gemeenten, 

huurders en woningzoekenden zouden meer te 

zeggen moeten krijgen. Voor de Volkspartij voor 

Vrijheid en Democratie is dat een probleem. 

Allemaal hebben we gezien, hoe de parlemen-

taire enquêtecommissie vorig jaar dit aanpak-

te. De VVD was daarbij vertegenwoordigd door 

Anne Mulder. De commissie kwam met een 

mooie slogan: ‘Niet-DAEB niet doen’. DAEB is 

Diensten van Algemeen Economisch Belang. 

Een EU-term voor sociale sector. Dus Niet-DAEB 

is vrije sector. Doeltreffend. En aantrekkelijk 

door zijn eenvoud. Dit betekent dat corporaties 

zich alleen nog met echte sociale woningen be-

zighouden. Onmiskenbaar heeft dat voordelen, 

namelijk eenvoudige regels; geen marktversto-

ring in de vrije sector en geen verliesgevende 

avonturen. Maar ook nadelen. Zoals prijsdum-

Dikke kans dat het een sociale woning is. Want één op de drie Nederlanders woont in een corporatiewoning. Tegen 17� 

elders in Europa. Dus, iedereen gelukkig? Helaas niet. Want de sociale woning is een probleem geworden. Het huis is 

te duur. De totale huurtoeslag loopt naar 3 miljard. In het huis wonen scheefwoners. En we hebben lange wachtlijsten. 

Aan oplossingen wordt gewerkt. Maar dat is wel een kwestie van lange adem.

ping door verkoop van al het corporatiebezit 

in de vrije sector en belemmering van het ge-

mengd bouwen in de stadsvernieuwing.

Woonvisie
Meteen na de enquête kwam onze minister Stef 

Blok met een wetsvoorstel om de problemen 

aan te pakken. Hoofdregel is: Niet-DAEB niet 

doen. Verder geeft het wetsvoorstel een belang-

rijke plaats aan de gemeente. In een ‘woonvisie’ 

moet de gemeente haar wensen beschrijven: 

wat is de gewenste woningvoorraad, hoeveel 

moet er geliberaliseerd worden, wat willen 

we onder de noemers leefbaarheid en maat-

schappelijk vastgoed? Samen met de corporatie 

maakt de gemeente prestatieafspraken. Over al 

deze onderwerpen.

De enquêtecommissie en het wetsvoorstel wil-

len ook méér invloed toekennen aan huurders. 

Als tegenwicht tegen de corporatie. Een sympa-

thiek idee. Echter, we moeten niet alleen naar 

de zittende huurders kijken, maar ook naar 

de woningzoekenden. Vooral de urgente en de 

actieve woningzoekenden. Zittende huurders 

hebben vooral belang bij onderhoud, energie-

besparing, huurmatiging. Woningzoekenden 

hebben belang bij nieuwbouw en het tegengaan 

van scheefwonen. Hier tekent zich een belang-

tegenstelling af.

Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties 

heeft zich krachtig verzet tegen het wetsvoor-

stel. Dat mag. Een “oratio pro domo”. Dat mo-

gen we verwachten van een huisbaas. Maar het 

klinkt niet als de woorden van iemand die – te-

gelijkertijd – zegt zijn lesje geleerd te hebben. 

Dat doet de vraag rijzen: “Is de cultuur in de 

sector veranderd? Hoe wordt het vertrouwen in 

de sector hersteld?”

Openheid
De VVD heeft aangedrongen op meer transpa-

rantie. Roald van der Linde in de Tweede Kamer 

met een – aangenomen – motie over open data. 

Dat gaat over openbaarheid met betrekking tot 

de sector als geheel. De VVD fractie in de Eerste 

Kamer heeft gevraagd om meer openheid van 

corporaties individueel. Niet verschuilen ach-

ter uitzonderingen en bedrijfsbelangen. Maar 

maximale opening van zaken geven. Thorbec-

ke zei het al: “Niets werkt zo zuiverend als het 

licht der openbaarheid.”

Over de politieke rol van de Eerste Kamer is veel 

discussie. Maar niet bij dit wetsvoorstel. Welis-

waar was er één politiek punt. Doel van de wet 

is bescherming van de sociale huursector tegen 

avonturen in de vrije sector. Juist socialistische 

fracties bepleitten méér ruimte voor de corpo-

raties. In strijd met dit oorspronkelijke doel. 

Uiteindelijk is de wet in maart aangenomen. 

Met algemene stemmen in de Tweede en in de 

Eerste Kamer. Dat stemt hoop- en vreugdevol.

Koos Schouwenaar

Lid VVD-fractie in de Eerste Kamer

Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen is bestuurs-

voorzitter van Wooncorporatie Woonbron in 

Rotterdam en voorzitter van het VVD Netwerk 

voor het Maatschappelijk Middenveld. Hij 

geeft graag reactie op dit artikel. "In de vele 

semipublieke instellingen in Nederland gaat 

heel veel geld om, spelen grote belangen en 

wordt het leven van veel Nederlanders sterk 

beïnvloed. Het is dan ook logisch dat een be-

stuurlijke partij als de VVD zich daar intensief 

mee bezig houdt. Onze bewindspersonen en 

politici doen dat in hun dagelijks werk, maar 

steeds meer zijn er ook in de leiding van uni-

versiteiten, ziekenhuizen, musea, ontwikke-

lingshulp, zorgorganisaties, scholen en woon-

corporaties liberalen te vinden. Liberalen in het 

Maatschappelijk Middenveld, die bijvoorbeeld 

de overgang van verzorgingsstaat naar parti-

cipatiesamenleving waarmaken. Die vooral de 

eigen kracht en zeggenschap van het individu 

als uitgangspunt nemen. Die de markt op veel 

onderwerpen sterker willen laten werken en de 

overheid klein willen houden. 

Unaniem
Stef Blok heeft met de nieuwe, unaniem 

aanvaarde, Woningwet niet alleen een po-

litiek sterk staaltje geleverd, maar ook na ja-

ren discussie en diverse misstanden, eindelijk 

duidelijkheid gebracht over het taakveld en 

de rol van de wooncorporaties in Nederland. 

Daarmee kunnen we voor jaren vooruit in de 

volkshuisvesting, die steeds minder bepaald zal 

gaan worden door de wooncorporaties. 

Het risico ligt nu wel op de loer, dat er in aan-

sluiting op de wet teveel regels, verplichtingen 

en verantwoordingen worden toegevoegd, 

waardoor een nieuw probleem ontstaat. Het 

probleem van de doorgeslagen regelzucht en 

bureaucratie. Inmiddels is het aantal aanvul-

lende regelingen al weer 73 en ze zijn van een 

vergaande gedetailleerdheid. Johan Remkes 

noemde dat onlangs op een borrel van het 

VVD netwerk Maatschappelijk Middenveld ‘de 

risico-regel-refl ex’. 

Ik verwacht dat hierbij niet vergeefs een be-

roep zal worden gedaan op onze eigen Minis-

ter, want een liberale 

minister zal het net 

zo belangrijk vinden 

bureaucratie in belang-

rijke maatschappelijke 

taken te voor-

komen 

als de liberale 

bestuurders van 

semipublieke 

instellingen.”

roep zal worden gedaan op onze eigen Minis-

ter, want een liberale 

minister zal het net 

zo belangrijk vinden 

bureaucratie in belang-

rijke maatschappelijke 
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Onze politici werken iedere dag aan een vrijer, veiliger en welvarender Nederland. Dat doen zij 
met hart en ziel, met altijd maar één doel voor ogen: Nederland nóg liberaler maken. Maar onze 
politici zijn ook maar gewoon mensen. Daarom geeft Liber u een inkijkje in het privéleven van 
onze ministers en volksvertegenwoordigers, zodat u de mens achter de politicus leert kennen. 

De Hobby van... 

Tweede kamerlid 
Karin Straus

Door Sander Troost

Er bestaan diverse vormen van theater. Éen van 

deze vormen is muziektheater. ‘Muziektheater is 

geen gewoon toneel; het is ook geen gewoon con-

cert. Het is eigenlijk een wereld waar die twee vor-

men bij elkaar komen. De meest bekende vormen 

van muziektheater zijn musical en opera.’ 

In het theater voelt Karin zich bijzonder thuis. 

Haar werkzaamheden als Kamerlid en de zorg 

voor haar gezin maken het lastig om veel op het 

toneel te staan. “Maar het maakt ‘t zeker niet on-

mogelijk.”, zegt ze stellig. Dat het niet onmogelijk 

is, wordt duidelijk wanneer de foto’s van de meest 

recente muziektheaterproducties getoond worden. 

“Dit waren grote producties, producties met fl inke 

fi nanciële budgetten.”

Toch is het spelen van een rol op het toneel iets dat 

ze nog maar een jaar of twaalf doet. “Het maken 

van muziek is altijd een heel belangrijk onderdeel 

van mijn leven geweest. Zoals heel veel kinderen in 

Limburg ben ik begonnen in een harmonieorkest; ik 

speelde fagot. Met dat orkest zijn we ook verschil-

lende keren Nederlands kampioen geworden. Daar 

is mijn muzikale basis gelegd.”

‘Mijn vader stelde mij geregeld de vraag 
hoe ik dacht met muziek mijn geld te 
verdienen’

In haar middelbareschooltijd moest er een keu-

ze gemaakt worden: doorgaan in de wereld van 

muziek of kiezen voor die andere hobby; politiek? 

“Mijn vader was heel erg verstandig en stelde mij 

geregeld de vraag hoe ik dacht met muziek mijn 

geld te verdienen. Een leven als muziekdocent, dat 

was niet echt wat ik voor ogen had. Uiteindelijk is 

het een studie bestuurs- en organisatiewetenschap-

pen in Nijmegen geworden.”

Door deze studiekeuze kwam het maken van mu-

ziek niet op een lager pitje te staan. “Naast het klas-

sieke werk met het spelen van de fagot, heb ik het 

zingen toen opnieuw ontdekt en ben ik in diverse 

studentenbandjes gaan zingen. Muziek hoort nou 

eenmaal bij mij. Pas na het afstuderen is ze gestopt 

met de fagot. “Fagot spelen is bijna topsport en tij-

dens mijn carrière in het bedrijfsleven was er geen 

tijd meer om te oefenen. Maar ja, het bloed kruipt 

waar het niet gaan kan, en zo ben ik terecht geko-

men bij het muziektheater.”

‘Natuurlijk moet ik auditie doen! 
Dat hoort er nu eenmaal bij’

Elke serieuze theaterproductie begint met het doen 

van auditie. “Natuurlijk moet ik auditie doen! Dat 

hoort er nu eenmaal bij. “De producties waaraan 

Karin meedoet zijn een mix van professionals en 

amateurs. “De hoofdrollen worden meestal inge-

vuld door professionals, ook de regie is meestal in 

professionele handen. Daaromheen staat een en-

semble, een koor. In dat circuit begeef ik mij.”

De lijst van muziektheaterproducties waaraan Karin 

heeft meegedaan is lang. “Het fi jne aan muziek-

theater is, is dat het telkens gaat om losse thea-

terproducties. Dat is niet jarenlang één keer per 

week repeteren. Nee, in een korte periode wordt 

toegewerkt naar een aantal voorstellingen. Het in-

studeren van de muziekstukken doe ik onderweg of 

op mijn doordeweekse adres in Den Haag. Met het 

hele ensemble repeteren we dan een aantal week-

enden achterelkaar en dan volgen er een aantal 

voorstellingen. Dat kan zijn in Limburg, maar ook 

wel eens door heel Nederland. En na deze voor-

stellingen is het dan ook gewoon weer afgelopen.” 

Hoewel de laatste grote productie alweer bijna een 

jaar geleden heeft plaatsgevonden, wordt duidelijk 

dat muziektheater voorlopig nog wel de grootste 

passie van Karin blijft. “Sinds kort weet ik ook dat 

mijn grote voorbeeld Haya van Someren vroeger 

heeft opgetreden. Ik ben er achter gekomen dat zij 

vroeger, in haar middelbare schooltijd, aan toneel 

deed. En ook op die manier ben ik dus bezig met 

mijn hobby.”

Al sinds haar derde weet ze dat muziek haar passie is. Het begon allemaal 

met het meezingen van ABBA-liedjes op de LP van haar oudere zussen. 

Tegenwoordig zijn theaterzalen van meer dan duizend toeschouwers geen 

uitzondering meer voor haar. In deze reportage over De Hobby Van… 

vertelt Tweede Kamerlid Karin Straus, woordvoerder onderwijs, waarom ze 

naast haar werkzaamheden in Den Haag zo graag op de theaterplanken 

staat.

‘Het harmonieorkest bracht 
me bij muziektheater’

Massamoord is de moord op meerdere personen tegelijkertijd, oftewel een 

bloedbad. Genocide daarentegen is het stelselmatig uitroeien van een bepaalde 

etnische of religieuze bevolkingsgroep. Het vooropgezette, systematische en 

mechanische proces is wat een genocide onderscheidt van een (willekeurig) 

bloedbad. De Armeense genocide vormde voor Adolf Hitler de blauwdruk voor 

de Holocaust: systematisch, vooropgezet en zo effi ciënt mogelijk. Zo werden 

alle Armeense militairen uit het Ottomaanse leger ontwapend, het roven van 

Armeens grond en bezit gelegaliseerd, de intellectuele elite gedeporteerd en 

tot slot alle overgebleven Armeniërs op zogenaamde 'dodemarsen' richting de 

woestijn gestuurd. Resultaat: 1.5 miljoen Armeniërs vonden de dood in de pe-

riode 1908-1923. 

Toch heeft men in de aanloop naar de herdenking moeite met het woord “gen-

ocide”. Hoe komt dat toch? Dit heeft meer te maken met diplomatieke gevoe-

ligheden, dan met historische of juridische feiten. Een “kwestie” is namelijk een 

aanduiding voor een onderwerp dat nog ter discussie staat. Toch is de Armeen-

se genocide, afgezien van enkele notoire ontkenners, een wetenschappelijk 

feit. Historisch nauwkeurig gedocumenteerd dankzij foto's, getuigenverslagen, 

diplomatieke briefi ngs en journalistieke verslagen. De kwestie is er dus een van 

diplomatieke aard. Hoewel de Turkse president Erdogan vorig jaar de hand uit-

stak richting de Armeniërs en hen condoleerde, zei hij aan de vooravond van de 

100-jarige herdenking dat de Turken in 100 jaar meer lijden hebben ondergaan 

dan die paar Armeniërs en dat een herdenking gelijk staat aan haatzaaien tegen 

Turken.

Ondanks de diplomatieke “kwestie” is het van belang, zeker voor liberalen, 

om het beestje bij de naam te noemen. Namelijk genocide. Het is ideologisch 

onverenigbaar voor liberale leiders om op 4 mei kransen te leggen tijdens de 

Holocaust herdenking, op te roepen tot het belang van herdenken van onze 

vrijheden om deze vervolgens een ander niet te gunnen zodra de diplomatieke 

grond te heet wordt onder de voeten. 

Ontkenning is de laatste fase van genocide. Een fase waar een liberaal niets 

heeft te zoeken.

Dieuwertje Kuijpers schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Door Dieuwertje Kuijpers

HET KABINET RUTTE II HEEFT ERVOOR GEKOZEN OM DE ARMEENSE GENOCIDE OM TE 
DOPEN TOT “ARMEENSE KWESTIE”. OOK DE NOS EN RTL NIEUWS SPRAKEN IN PLAATS VAN 
GENOCIDE LIEVER OVER “MASSAMOORD”. WAT IS EIGENLIJK HET VERSCHIL TUSSEN DE 
TWEE, EN IS DE OPHEF HIEROVER WEL TERECHT?

De bewering van Dieuwertje Kuipers dat libe-

ralen - althans de VVD - de Armeense geno-

cide niet zouden willen "benoemen" of zelfs 

"ontkennen" is onjuist. Ook de suggestie dat 

liberalen daarmee zelf "in de laatste fase van 

de genocide" verkeren doet geen recht aan de 

werkelijkheid. 

Bij het plenaire debat in de Tweede Kamer (zie 

mijn inbreng op www.vvd.nl/htbarmenie) heb 

ik als woordvoerder namens de VVD-fractie de 

Armeense genocide volmondig en zonder enige 

reserve erkend. Tijdens het debat heb ik het, in 

lijn met het NIOD en de overgrote meerderheid 

van historici, geplaatst naast de Holocaust op 

ons eigen continent en de genocide in Rwanda. 

De VVD was ook de derde ondertekenaar van 

de vrijwel kamerbreed gesteunde motie-Voor-

dewind c.s., die de parlementaire consensus 

over de erkenning van de Armeense genocide 

overeind hield. Deze motie verwijst naar de 

- evenzeer door de VVD onderschreven - mo-

tie-Rouvoet c.s. (2004) die sprak van de Ar-

meense genocide. Volgens de factsheet van the 

Armenian Genocide Museum Institute, trad Ne-

derland toen reeds toe tot het rijtje landen dat 

de genocide erkent. 

Bij dat debat in 2004 ging de Tweede Kamer 

overigens akkoord met de overweging van de 

Nederlandse regering dat zij de Turkse regering 

het meest effectief kon aanspreken op de gen-

ocide en de noodzaak tot verzoening met Ar-

menië, door te spreken over de "kwestie van de 

Armeense genocide". Inderdaad diplomatiek, 

maar wel met het doel Turkije blijvend te kunnen 

aanspreken. De VVD maakte en maakt daarvan 

geen kwestie. De wijze waarop sommigen dit 

wel op het spits drijven, doet afbreuk aan het 

belang dat een volkerenmoord ook door de hele 

Nederlandse volksvertegenwoordiging wordt 

erkend. Die parlementaire consensus is, mede 

dankzij de VVD, in stand gebleven. Liberalen 

hoeven zich dus inzake de Armeense genocide 

door niemand de les te laten lezen. Integendeel. 
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Vrijheid wordt nogal eens als vanzelfsprekend 

ervaren. Niemand is tegen vrijheid en met onze 

individuele vrijheid zit het in de Westerse we-

reld wel goed, zo gedachte. Pas als de vrijheid 

onder druk komt te staan wordt voor ons (op-

nieuw) duidelijk hoe belangrijk het bewaken 

van deze kernwaarde eigenlijk is.

Wat dat betreft hebben de aanslagen in Parijs 

op de redactie van het satirische weekblad 

Charlie Hebdo ons weer eens goed wakker ge-

schud. Hoewel de vrijheid van meningsuiting 

is verankerd in onze Grondwet, is het kennelijk 

niet vanzelfsprekend dat daarmee ook iedere 

uitlating mogelijk moet zijn. Niet alleen de aan-

slagplegers en hun aanhangers hebben dat dui-

delijk gemaakt, ook anderen discussiëren over 

de vraag hoe ver de vrijheid van meningsuiting 

moet gaan. Moeten er niet misschien toch gren-

zen aan worden gesteld? Al was het maar om-

wille van de lieve vrede.

Burgemeester Aboutaleb nam hier heel duide-

lijk stelling tegen toen hij aangaf dat wie onze 

Westerse waarden verwerpt zich moet afvragen 

wat hij dan hier in het Westen doet. Zou het 

niet beter zijn dan het land, waar deze vrijhe-

den worden gehuldigd, te verlaten? Ook voor 

liberalen geldt: met een fundamentele kern-

waarde als de uitingsvrijheid mag niet worden 

gemarchandeerd. Dat zou immers het einde 

van diezelfde vrijheid betekenen.

De vrijheid van meningsuiting is niet in het le-

ven geroepen voor uitingen waar iedereen zich 

in kan vinden, maar juist voor die meningen en 

uitingen die botsen. Het is dankzij de vrijheid 

van meningsuiting dat ook meningen kunnen 

worden verkondigd die de gebaande paden van 

politieke correctheid te buiten gaan. En dat is 

maar goed ook.

Dat betekent niet dat de vrijheid van meningsui-

ting hetzelfde is als het recht op beledigen, zo-

als Ayaan Hirsi Ali ooit stelde. Het betekent wel 

dat er uitingen zullen worden gedaan die door 

sommigen als kwetsend of beledigend worden 

ervaren. Dat is onlosmakelijk verbonden aan 

het recht op vrije meningsuiting. Bovendien is 

niet altijd op voorhand te voorspellen welke ui-

tingen door wie al dan niet als kwetsend zullen 

worden ervaren.

 Voor liberalen is er een duidelijke grens aan ui-

tingsvrijheid. Daar waar sprake is van persoon-

lijke laster of smaad, danwel van het aanzetten 

tot geweld mag het recht op vrije meningsui-

ting worden beperkt. Andere uitingen zijn on-

verkort toelaatbaar, hoe absurd wellicht ook in 

de ogen van velen.

De belangrijkste verdediger van de vrijheid van 

meningsuiting – John Stuart Mill – waarschuw-

de ruim anderhalve eeuw geleden al voor het 

gevaar van een subjectieve beperking van deze 

vrijheid. ‘Als het criterium moet zijn dat de 

mensen die aangevallen worden er geen aan-

stoot aan nemen, dan denk ik dat de ervaring 

leert dat mensen aanstoot nemen, zodra een 

aanval overtuigend en krachtig is, en dat zij ie-

dere tegenstander die hen in het nauw brengt 

en op wie zij maar moeilijk een weerwoord heb-

ben, onredelijk vinden zodra hij van een goed 

gefundeerde mening over het onderwerp blijk 

geeft.’ Laten we ons deze woorden ook vandaag 

de dag ter harte nemen. Vrijheid is immers geen 

eenvoudig bezit, maar wel een waarde die we 

ons niet zomaar laten afnemen.

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk mede-

werker bij de prof.mr. B.M. TeldersStichting, 

het wetenschappelijk bureau ten behoove van 

het liberalism en de VVD.

De fi losofi sche grondslagen
van het liberalisme
Van maandag 24 augustus tot en met donder-

dag 27 augustus 2015 organiseert de Telders-

stichting wederom een zomerschool over de 

filosofische grondslagen van het liberalisme. 

De zomerschool vindt plaats op de Internatio-

nale School voor Wijsbegeerte te Leusden en is 

bedoeld voor getalenteerde gevorderde studen-

ten en zojuist afgestudeerden uit verschillende 

disciplines. 

Aan de hand van inleidingen van verschillende 

sprekers – wetenschappers en politici – uit libe-

rale en niet-liberale hoek zal worden gediscussi-

eerd over filosofische en maatschappelijke the-

ma’s. Eerder verzorgden Frits Bolkestein, René 

Cuperus (PvdA), Afshin Ellian, Martin van Hees, 

Cees van der Staaij (SGP) en Marcel Wissenburg 

een inleiding voor de Zomerschool van de Tel-

dersstichting. Ook dit jaar zal weer een divers 

en prikkelend sprekersveld worden vastgelegd. 

Aan de orde komen onder meer:

• het liberale mens- en maatschappijbeeld

• kritiek op het liberalisme vanuit andere 

 ideologische stromingen 

• liberalisme en de genetische wetenschap

• de Europese integratie en de euro

• de staat, religie en de multiculturele 

 samenleving 

• milieu en energiebeleid 

De deelnamekosten zijn  175,-. Dit is inclu-

sief vier dagen volpension (exclusief drankjes 

aan de bar), een uitgebreid literatuurpakket 

ter voorbereiding en een 1-jarig donateurschap 

van de Teldersstichting, dat recht geeft op alle 

publicaties die dat jaar verschijnen, het kwar-

taaltijdschrift Liberaal Reveil en toegang tot de 

TeldersCommunity.

Ben je minimaal derdejaarsstudent of zojuist 

afgestudeerd en heb je affiniteit met het libera-

le gedachtengoed? Dan kun je je belangstelling 

voor de zomerschool kenbaar maken door je CV 

en een motivatie voor deelname te sturen naar 

de directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstich-

ting:

dr. P.G.C. van Schie

Mauritskade 21, 2514 HD Den Haag

info@teldersstichting.nl

De aanmelding dient uiterlijk 1 juni in ons 

bezit te zijn. Er is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Selectie van kandidaten zal eind 

juni / begin juli plaatsvinden op basis van de 

aanmelding en een persoonlijk gesprek.

* Er is een regeling voor mensen voor wie de deelna-

mekosten aantoonbaar een obstakel voor deelname 

zijn.  Ben je al donateur van de Teldersstichting? Dan 

bedragen de deelnamekosten 120,-.

Topinkomens,

Je kunt erop schelden, je kan er begrip voor opbrengen, 
maar de vraag blijft: zijn topinkomens reëel? Als liberaal kijk 
ik eerst naar de mens en kijk ik ook naar mijn zelf. Hoog op-
geleid, ambivalente denker, fl exibel paradigma enzovoorts. 
Ik verdien 52.000 euro per jaar en daarvoor werk ik 4 dagen 
per week (onderwijs).  Iedere maand blijft er voldoende op 
de plank om een deur in te trappen. Vanuit dit punt kijk ik 
naar andere, zelfde leeftijd(61) en waarschijnlijk even intel-
ligent maar wel een topinkomen. Dan raak ik meestal het 
spoor bijster waarom die persoon met misschien hetzelfde 
denkprofi el 6 x zoveel moet verdienen en dan heb ik het 
nog niet eens over CEO, topvoetballers of andere tv sterren.

Doutzen Kroes, verdient meer dan ik maar eet twee keer zo 
weinig. Dus het niet zo dat zij een beter leven hebben dan 
ik. Ook topverdieners zijn gewoon gewend aan een hoog 
inkomen wat ze niet voelen maar getalsmatig kunnen zien 
op hun bankafschrift. Het probleem topinkomen gaat niet 
meer om de intrinsieke waarde (wat je ervoor moet doen) 
maar als je het voor minder doet, ook al heeft de verdiener 
geen moeite met salaris verlaging, dan gaat het nog steeds 
om het imago van de functie. 

Je kunt je toch niet voorstellen dat de topman van Shell gaat 
werken voor 53.000 euro per jaar, want dat is zo raar en dan 
zal er wel iets fout zijn met Shell. Reactie van de belegger: 
dump het aandeel Shell.

Begrijpt u het nog?

J van Zwol, Lelystad.

Beste redactie van Liber,

Ik wil jullie graag even complimenteren met inhoud en 
vormgeving van de nieuwe Liber. 

De hoeveelheid wit, tekst en illustraties vind ik goed in 
balans en maakt het plezierig om te lezen. 
Nieuwe inhoud zoals ’Dat correspondeert niet’ is 
geweldig leuk om vervolgens de vraag te beantwoor-
den: ”En wat vind ik er nou zelf van?” Ook zo’n wat 
meer persoonlijk artikeltje over wat de hobby’s van 
onze bewindslieden zijn  is een mooie aanvulling op het 
altijd wat strakke media optreden dat we van ze zien.

Ga zo door!

Hans van Beek
Vice voorzitter Kamercentrale Noord-Brabant

Dank voor het artikel "Zinnige en zuinige zorg" 
(Liber, 6 februari 2015).

Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat het met de 
kwaliteit van de zorg goed gesteld is. Al vanaf mijn 
geboorte heb ik zorg ontvangen. Natuurlijk naar het 
niveau van de tijd, maar altijd passend.

Nu - 66 jaar later - verblijf ik noodgedwongen in een 
verpleeghuis in Den Haag. Ik heb hier niets te klagen.

Misschien heb ik geluk, en misschien komt het ook 
omdat ik best in staat ben zelf de regie te nemen. 
Als je dat zelf kan, dan loopt het hier prima. In een 
ander verpleeghuis had ik dezelfde ervaring.
En als ik het even niet zelf kan, dan zijn er altijd 
mensen van buiten om te helpen.
 
Er zullen best mensen zijn, die mindere ervaringen 
hebben. Maar het beeld dat de zorg slecht is, 
is onjuist.

Henk van Koperen, VVD-lid (Den Haag)



Door invullen en ondertekenen kan deze kaart als volmacht aan één 

ander stemgerechtigd VVD-lid worden afgegeven.

Een lid kan niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen.

Naam

Postcode

Huisnummer

Handtekening

Verleent volmacht aan:

Naam

Postcode

Huisnummer

139e AV: 30 mei 2015, Hotel Papendal te Arnhem

Machtigingskaart 
139e AV

Vrijdagavond 29 mei Zaterdag 30 mei

18.00 uur - 18.05 uur  Opening door Dennis Wiersma (dagvoorzitter)

18.05 uur - 18.15 uur  Inleidend woord op start-ups door Neelie Kroes

18.15 uur - 18.25 uur  Pitch en vraaggesprek start-up 1
   Vraaggesprek door Anne-Wil Lucas

18.25 uur - 18.35 uur  Pitch en vraaggesprek start-up 2
   Vraaggesprek door Anne-Wil Lucas

18.35 uur -18.40 uur  Slotwoord door Neelie Kroes

18.40 uur - 18.45 uur  Opening ALV
   Door Henry Keizer

18.45 uur - 19.05 uur  Speech Mark Rutte

19.05 uur - 19.35 uur  Speech Henry Keizer

19.35 uur - 20.30 uur  Diner

20.30 uur    Feestavond

09.00 uur    Registratiebalie’s open

10.00 uur - 11.30 uur  ALV
   Toespraak Tom Leijte
   V - Factor

11.30 uur - 12.00 uur  Verantwoording fracties
   Gelegenheid voor politieke vragen

12.00 uur - 12.20 uur  Filmpje Eerste Kamerverkiezingen

12.20 uur - 12.30 uur  Sluiting ALV, Door Henry Keizer
   Eerste BuzzMaster vraag 
   door Elsemieke Havenga (dagvoorzitter)

12.30 uur - 13.30 uur Lunch

13.30 uur - 13.50 uur  Opening en Inleiding interactief 
   deel Onze Koers. Door Henry Keizer
   2 BuzzMaster vragen 
   door Elsemieke Havenga

13.50 uur - 14.05 uur  Menno Lanting: 
   Situatieschets huidige samenleving

14.05 uur - 14.15 uur  Gesprek met de zaal
   Met BuzzMaster vragen 
   o.l.v. Elsemieke Havenga

14.15 uur - 14.25 uur  Arno Brok: toelichting onderzoek commissie

14.25 uur - 14.40 uur  Gesprek met de zaal
   Met BuzzMaster vragen 
   o.l.v. Elsemieke Havenga

14.40 uur - 14.50 uur  Gesprek met Marc van den Tweel
   O.l.v. Elsemieke Havenga, 
   met BuzzMaster vragen

14.50 uur - 15.05 uur  Gesprek met de zaal
   Met BuzzMaster vragen 
   o.l.v. Elsemieke Havenga

15.05 uur - 15.15 uur  Slotwoord door Arno Brok

15.15 uur - 15.35 uur  Speech Halbe Zijlstra

15.35 uur - 17.00 uur  Borrel
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HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR 

DE VVD VOORBEHOUDEN.

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 WAAR-

OP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

Waardevol

Henry Keizer, Partijvoorzitter

Met heel veel genoegen kijk ik terug op 
ons laatste congres in Papendal.

Er is reden om te beginnen met een groot 
woord van dank aan de medewerkers van 
het Algemeen Secretariaat. Zij zijn het die 
maanden voor het congres al bezig zijn 
met de voorbereiding. Zij zijn het die het 
ingewikkelde programma rimpelloos laten 
verlopen. Zij zijn het die over een enorme 
hoeveelheid improvisatietalent beschik-
ken. Kortom heel veel dank! Ook veel 
dank aan de deelnemers aan het congres 
voor de wijze waarop ze meededen aan 
de discussie en actief hun inbreng gaven, 
via het BuzzMaster systeem en tijdens de 
sessie over de toekomst van de partij. En 
niet in de laatste plaats ook aan de spre-
kers en moderators.

Dat we tijdens dit congres Ivo Opstelten 
tot erelid mochten benoemen was voor 
mij persoonlijk een zeer waardevol mo-
ment. Maar er waren veel waardevolle 
momenten. Bijvoorbeeld de overtuigende 
wijze waarop Neelie Kroes haar gedach-
ten over start-ups en jonge ondernemen-
de mensen naar voren bracht. Maar ook 
de inspirerende toespraken van Mark 
Rutte en Halbe Zijlstra.

Een zeer belangrijk deel van dit congres 
stond, zoals aangekondigd, in het teken 
van de toekomst van de partijstructuur. 
De Commissie Toekomst van de VVD 
Structuur, onder voorzitterschap van Arno 
Brok, stelde een aantal vragen aan de 
orde in de aanloop naar de afronding van 

het rapport dat de Commissie binnenkort 
aan het Hoofdbestuur zal uitbrengen.  
Uit het interactieve gedeelte kwam naar 
voren dat leden graag willen meedoen en 
meedenken over bepaalde onderwerpen. 
Het is daarbij van belang dat we zo veel 
als mogelijk expertise en kennis gebrui-
ken van binnen èn buiten de partij.

Ook kwam naar voren dat de partijstruc-
tuur eenvoudiger en overzichtelijker moet 
worden vorm gegeven. Het kunnen aan-
bieden van verschillende lidmaatschaps-
vormen verdient aandacht. Verder moet 
worden onderzocht in hoeverre kleine af-
delingen nog in staat zijn om voldoende 
bestuurders en volksvertegenwoordigers 
te mobiliseren. Verregaande regionale sa-
menwerking is een optie om de noodza-
kelijke taken uit te voeren.

Het Hoofdbestuur kijkt met verwachting 
uit naar het rapport van de Commissie. 
Direct na het zomerreces zal het Hoofd-
bestuur onze overwegingen en aanbeve-
lingen aan de leden presenteren. Daar-
over gaan wij dan vervolgens partij breed 
discussie voeren, zodat er tijdens het vol-
gende congres in november ook besluiten 
genomen kunnen worden.

En voor ik het vergeet: Naast waardevol 
was het congres heel gezellig en was er 
ook plaats voor plezier….. Maar u ver-
wacht natuurlijk niet anders.

voorzitter@vvd.nl

HET IS TIJD VOOR 
VERNIEUWING

Er is veel dat ons als VVD’ers bindt. Eén van die dingen is onze drang om wat we doen, wat dat ook is, goed 

te doen. Wij hebben allemaal die onverbeterlijke drang om er het beste van te maken en er het meeste uit te halen.  

Dat geldt voor elk van ons individueel. En dat geldt ook voor ons gezamenlijk, bleek tijdens de plenaire discussie over de  

toekomst van onze partijorganisatie tijdens het voorjaarscongres eind mei. Geen heilige huisjes of al op voor-

hand ingemetselde gevestigde belangen, maar een open discussie over hoe we als 30.000 liberalen een zo effectief  

mogelijke politieke beweging kunnen zijn. Dát is immers het doel. En onze partij moet dat doel dienen. 

Door Tim Versnel

Om de aanwezigen vast eens te be-

vestigen in hun veranderingsge-

zindheid, trapte Menno Lanting de 

discussie af met een prikkelende beschouwing 

van de ware revolutie, of ten minste een evolu-

tie van wel héél grote stappen, die onze maat-

schappij aan het doormaken is. We bevinden 

ons middenin de transitie van het industriële 

tijdperk, dat zich kenmerkt door statische, hi-

erarchische en overzichtelijke structuren, naar 

het netwerk tijdperk. De digitalisering maakt 

een eindeloze hoeveelheid nieuwe verbanden 

en verbindingen mogelijk, dwars door bestaan-

de structuren heen. Organisaties ontleen-

den hun autoriteit in het industrië-

le tijdperk voor een groot deel aan 

het gegeven dat zij op hun gebied 

een informatievoorsprong had-

den, maar die voorsprong is ver-

dwenen. “De a-synchroniteit van 

informatie is opgeheven,” vatte 

Lanting het prachtig samen. Het 

is tijdens deze transitie voor elke 

organisatie de uitdaging om rele-

vant te blijven. 

“We zien dat er steeds minder overeenkomst 

is tussen hoe klassieke organisaties werken en 

hoe de buitenwereld werkt,” aldus Lanting, die 

dat treffend illustreerde aan de hand van zijn 

ervaring met een vaatwasserreparatie. De leve-

rancier van de vaatwasser was klassiek georga-

niseerd, met een bureaucratische front-office 

en een ondoordringbare afdeling planning die 

slechts afspraken met de nauwkeurigheid van 

‘over drie weken tussen negen en vijf’ wist te 

maken. Lanting ontdekte echter een netwerk-

verband van zestig zelfstandige monteurs, bij 

wie je via Google Agenda zelf de afspraak in 

kunt plannen en die onderling razendsnel ken-

nis uitwisselen via Yammer. Doordat de klant 

wordt uitgedaagd met de planning van de mon-

teur mee te denken, ontstaat er bovendien meer 

onderling begrip en een gevoel van betrokken-

heid. Iedereen wint. 

Hoewel de politiek een ander bedrijf is dan 

het repareren van vaatwassers, staan wij voor 

eenzelfde uitdaging: hoe blijven we relevant en 

hoe benutten we de mogelijkheden van de net-

werkmaatschappij, in plaats van ons ertegen te 

verzetten en krampachtig te proberen de nieu-

we werkelijkheid buiten de deur te houden? 
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Martin Wörsdörfer

Fractievoorzitter VVD Den Haag 

Het kabinet zet in op een gehele herziening van 

het belastingstelsel. Het stelsel moet eenvoudi-

ger en minder verstorend werken. Onderdeel 

daarvan is dat wordt nagedacht over de ontwik-

keling van het gemeentelijke belastinggebied. 

Dat is goed nieuws. Het verdient de volle steun 

van de VVD, míts aan bepaalde voorwaarden 

wordt voldaan. 

De gemeente is onmiskenbaar de eerste over-

heid en neemt steeds meer taken van de rijks-

overheid over. De VVD streeft daarbij naar min-

der regelzucht, meer beleidsvrijheid en meer 

doorzettingsmacht. De gemeenten aan het roer. 

Daarbij horen eigen inkomsten waarover de 

gemeenten zelf verantwoording aan inwoners 

aflegt. Als een gemeente meer ophaalt bij haar 

inwoners zal ze voor het gevoerde beleid scher-

per verantwoording moeten afleggen dan nu 

het geval is. Nu legt vooral het Rijk verantwoor-

ding af over de besteding van collectieve midde-

len, terwijl de uitvoering van taken steeds meer 

bij gemeenten ligt. Bijkomend voordeel is dat 

kiezers ook lokaal aandacht krijgen voor een 

efficiënte overheid. Er zal een disciplinerend 

effect van uitgaan. Natuurlijk mag een gemeen-

te ervoor kiezen méér geld uit te trekken voor 

de naar gemeenten overgehevelde taken. Maar 

inwoners van een gemeente krijgen snel genoeg 

van een gemeentebestuur als dat steeds via ver-

hoging van lokale belasting betaald wordt. Of 

als het ten koste van investeringen in het groen, 

in speelvoorzieningen of goede wegen zal gaan. 

Een coalitie die daarvoor kiest, wordt de volgen-

de ronde weg gestemd.

Ik ben dus vóór een groter lokaal belastingge-

bied. Daarvan kan echter alléén sprake zijn als 

de rijksbelastingen omlaag gaan, daarover geen 

misverstand. De belastingdruk in Nederland be-

hoort tot de hoogste van Europa. In feite bete-

kent dit dat de overheid veel te veel keuzes voor 

haar inwoners maakt en sturend optreedt. Dat 

is echt niet meer van deze tijd! Nederlanders 

worden steeds mondiger, eisen betere dienstver-

lening van de overheid en willen vaker collec-

tieve voorzieningen met elkaar regelen. De aan-

gekondigde belastingherziening moet daarom 

de belastingdruk verlagen én een situatie creë-

ren waarin iedere bestuurslaag zélf verantwoor-

ding aflegt over haar taken en de middelen die 

ze daarvoor bij de inwoners ophaalt.

De OZB is echter geen goede basis voor de lokale 

heffing. Die wordt immers, als het om inwoners 

gaat, alleen geheven van huizenbezitters. Dat is 

niet eerlijk en daarom is het des te vreemder 

dat de PvdA deze juist wil verhogen. Als iedere 

inwoner profiteert van voorzieningen dient ie-

dere inwoner bij te dragen. Daarom pleit ik voor 

een lokale vlaktax, een ingezetenenheffing, ie-

dere inwoner draagt dan bij. De OZB voor hui-

zenbezitters kan dan worden afgeschaft. En om-

dat gemeenten géén inkomenspolitiek mogen 

bedrijven – dat doet het Rijk immers met so-

ciale premies en draagkrachtheffingen – moet 

aan het lokaal kwijtschelden van belastingen 

en heffingen ook een einde komen. Alleen dan 

worden lokale lasten eerlijk over alle inwoners 

verdeeld.

De hoogte van de ingezetenenheffing staat een 

gemeente in principe vrij. Maar een door het rijk 

op te leggen maximum is verstandig. Daarmee 

is er de garantie dat de totale belastingdruk in 

héél Nederland omlaag gaat. De gemeenten aan 

het roer, maar wel met een maximum snelheid. 

VVD-ers moeten dat niet vrezen, het is juist een 

grote kans om nog meer liberalen ook lokaal 

aan het roer te krijgen.

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering 

mocht ik het congres toespreken over één van 

de mooiste eigenschappen van ons land. Een 

eigenschap die wij VVD-ers toejuichen, maar 

waar sommige partijen juist bang voor zijn.  

Ik sprak over de flexibiliteit van Nederlanders 

om zich aan te passen aan de omstandigheden, 

aan de toekomst en de veranderingen waar ons 

land door de tijd heen mee te maken krijgt.

 

Na de oorlog begonnen onze voorouders zon-

der zeuren aan de wederopbouw van ons land. 

Toen de dijken doorbraken, liepen wij voorop 

om het water met vernuftige technieken onder 

controle te krijgen. Maar ook recenter, toen de 

crisis uitbrak, hebben 17 miljoen Nederlanders 

de schouders eronder gezet om ons land uit 

de crisis te tillen. Die houding heeft ons ver 

gebracht. Het maakt dat ons land niet bang 

is voor verandering, maar er mee aan de slag 

gaat. Dat zie je ook terug in de manier waarop 

nieuwe technieken door ons worden omarmd. 

Sterker nog, we proberen voorop te lopen, om 

er ons brood mee te verdienen. Of het nu in de 

landbouw is of in de techniek, of het gaat om 

het telen van tomaten of het ontwikkelen van 

robots, wij zijn erbij.

 

Die flexibiliteit zie je zelfs op onze arbeids-

markt. Is het vinden van een vaste baan lastig, 

dan word je toch zzp’er? Wij vinden altijd een 

manier om ons geld te verdienen, om een poot 

aan de grond te krijgen in onze maatschap-

pij. Maar zelfs daar hebben sommige partijen 

moeite mee. Hun neiging is precies de ver-

keerde. Zij willen het bijvoorbeeld zzp’ers las-

tig maken door ze in een keurslijf te dwingen, 

in plaats van het de vaste werknemers (of ei-

genlijk hun werkgevers) makkelijker te maken 

door allerlei absurde regels en voorwaarden te 

schrappen. Maar, zo heb ik de zaal verteld, juist 

dat moet veranderen. We moeten werknemers 

vrijheid gunnen en we moeten de werkgevers 

verlossen van de ballast waarmee wij ze heb-

ben opgezadeld.

Mijn oproep leidde in eerste instantie tot  

gefronste wenkbrauwen, maar steeds meer 

partijen lijken zich erbij aan te sluiten. Zo heeft 

vakbondsleider Ton Heerts inmiddels aangege-

ven dat zijn eerdere kritiek op de zelfstandi-

genaftrek en invoering van sociale voorzienin-

gen voor zzp’ers niet was bedoeld als aanval 

op zelfstandigen. D66-collega Van Weyenberg 

was nog duidelijker door te zeggen dat het 

lariekoek is om te denken dat de vaste con-

tracten weer als gebraden kippen je mond in 

vliegen als je het zzp-schap duurder maakt. 

Verstandige taal van de oppositie. 

 

Soms is het nodig om een liberale steen in 

de vijver te gooien. Het brengt 

de boel in beweging en laat 

mensen nadenken. Dat zag 

ik in de zaal gebeuren, 

maar het is nog veel beter 

als het ook daar buiten ge-

beurt.  

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter Tweede Kamer

In deze rubriek nodigt de redactie u uit om  
uw mening te geven over (partij)politieke  
zaken. Wilt u een bijdrage leveren, mailt u 
dan naar liber@vvd.nl

Een steen 
in de vijver

Toekomst
Met deze uitdaging helder voor de geest is de 

Commissie Brok vorig jaar aan het werk gegaan 

met haar onderzoek naar de toekomst van onze 

partijorganisatie. U heeft het onlangs nog in dit 

blad kunnen lezen. Naast een uitgebreide en-

quête onder de VVD-leden heeft de commissie 

drie landelijke bijeenkomsten gehouden en met 

tal van experts en belanghebbenden gesproken. 

Dat het inmiddels de hoogste tijd is voor ver-

nieuwing, blijkt volgens Brok wel uit het groei-

ende gat tussen ons ledenaantal en het aantal 

Nederlanders dat op ons stemt. “Toen ik lid 

werd van de VVD telde wij 102.000 leden. Nu 

zijn dat er ongeveer 30.000. Bij de laatste Twee-

de Kamerverkiezingen hadden wij 2,4 miljoen 

kiezers! Zij stelden zich net als wij een libera-

ler Nederland voor, terwijl nog maar 30.000 

van hen zich verleidt  voelen om lid te zijn. Dat 

is een enorm gat en dat gat moet gedicht wor-

den.”

Brok: “Wij leven in een netwerksamenleving 

waarin mensen meer dan ooit met elkaar ver-

bonden zijn. Twaalf jaar geleden is er een aan-

tal kleine wijzigingen toegepast, maar eigenlijk 

moeten we concluderen dat sinds de oprichting 

van onze partij er geen of nauwelijks verande-

ringen zijn geweest. Onze stelling is dat wij de 

partijorganisatie met spoed moeten verande-

ren.” 

De Commissie Brok was, zo bleek, niet de eni-

ge die met duidelijke ideeën over de structuur 

van onze partij naar het congres was afgereisd. 

Uit een peiling met het mooie nieuwe systeem 

Buzzmaster bleek dat liefst 87 procent van de 

aanwezigen vindt dat de partijstructuur is ver-

ouderd en moet worden vernieuwd. 

“Onze huidige structuur is heel hiërarchisch. 

Wij hebben allerlei organen, afdelingen, Kamer-

centrales, een Hoofdbestuur en een partijraad. 

Dat is niet uitnodigend voor nieuwe leden.

Wij zouden meer inclusief moeten worden: ie-

dereen die in Nederland liberaal denkt, handelt 

en voelt moet zich bij ons welkom voelen. Die 

2,4 miljoen mensen die op ons gestemd hebben 

moeten welkom zijn. Juist ook niet-leden! Zij 

doen ertoe in de liberale familie. Onze partij 

moet zich ontwikkelen tot een open netwerkor-

ganisatie met directe participatie ondersteund 

door de communicatiemogelijkheden van deze 

tijd,” meent Brok.

Lidmaatschap
De plenaire discussie spitste zich vervolgens toe 

op de vraag hoe we het menselijk kapitaal in en 

rond de partij veel beter kunnen inzetten voor 

het uiteindelijke doel: werken aan een liberaler 

Nederland. In de huidige hiërarchische organi-

satie gaat er namelijk te veel tijd verloren aan 

het besturen van de vereniging en weten we 

mensen ‘van buiten’ onvoldoende te mobilise-

ren. Er is ongelofelijk veel expertise en werklust 

onder leden en trouwe supporters van de VVD 

en het is simpelweg noodzaak om diet beter te 

benutten. Lanting: “Er is een radicale onderbe-

nutting van kennis en expertise.”

Marc van den Tweel van Natuurmonumenten, 

een organisatie die de afgelopen jaren zelf een 

succesvolle transitie heeft doorgemaakt, is het 

daar roerend mee eens: “Mensen hebben niks 

met het handwerk van een vereniging; mensen 

willen bezig zijn met de inhoud in plaats van 

het verenigingswerk. Politieke betrokkenheid 

neemt enorm toe, terwijl lidmaatschappen 

hard dalen. Partijen zijn kennelijk niet in staat 

mensen te binden. De VVD is nu te veel een  

beroepsvereniging van politici en een schil  

professionele burgers om hen heen.” 

“We moeten proberen te veranderen van bol-

werk naar netwerk. Op politieke avonden, po-

litieke cafés, komt alleen de incrowd. Dat moet 

anders. We moeten met niet-leden in gesprek, 

ze uitnodigen om van zich te komen laten ho-

ren. We zijn te interngericht.

Diversiteit van lidmaatschappen is een belang-

rijke stap, we moeten mensen proberen te ver-

binden op specifieke thema’s en niet generiek 

lid willen maken,” aldus Van den Tweel. 

Ook Brok stelt dat we heel kritisch moeten kij-

ken naar ons lidmaatschapsconcept. “Er moet 

moderniteit worden aangebracht in het lid-

maatschap. Je bent nu lid en je bent dan van 

álles lid. Wij willen verschillende modaliteiten 

van lidmaatschappen aanbieden, waardoor 

mensen zich eerder willen aansluiten in een be-

paald verband bij de VVD. Het moet wel zo zijn 

dat mensen die lid zijn een exclusiviteit krij-

gen: als je lid bent mag je stemmen. Wij willen 

dat leden meer kunnen participeren.” Een snel-

le peiling in de zaal wees uit dat 86 procent van 

de aanwezigen vindt dat niet-leden in de VVD 

een actieve rol moeten kunnen spelen. 

Moderniseren
Uiteraard is er meer nodig om onze partij te 

moderniseren. Zo denkt de commissie Brok 

bijvoorbeeld na over het opschalen van de lo-

kale afdelingen. “43 procent van de afdelingen 

heeft minder dan vijftig leden. Onze kleinste 

afdeling heeft vier leden. Ik ken veel kleine 

afdelingen, dat zijn heel fijne mensen, heel li-

berale mensen die ook het goede voor hebben 

met hun dorp. Maar je moet je afvragen of een 

afdeling van vier leden nog wel kan. Wij moe-

ten toch veel meer debatteren, veel meer inter-

acties laten ontstaan, veel meer doen: wij zijn 

een politieke partij! Daar moet je inhoudelijk 

elkaars nieren willen proeven, genoeg tijd heb-

ben en dat kan niet in onze oude hiërarchische 

structuur en met zulke kleine afdelingen.” Van 

de aanwezigen stelde 61 procent dat de eigen 

afdeling gebaat zou zijn bij opschaling. 

De Commissie Brok verwerkt de resultaten 

van deze mooie plenaire discussie momenteel 

en gaat aan de slag met het definitieve advies 

aan het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur doet 

vervolgens een voorstel aan u. Op het najaars-

congres eind november gaan we knopen door-

hakken. 
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Onze partij heeft niet voor niets de V van Vrij-

heid in de naam staan. Die vrijheid om ons leven 

zoveel mogelijk zelf in te mogen richten, is voor 

ons van groot belang. Maar die vrijheid gaat altijd 

gepaard met verantwoordelijkheid. Voor onszelf 

en voor onze omgeving. De overheid moet er zijn 

om die zaken voor ons te regelen die wij echt niet 

zelf kunnen, maar is wat de VVD betreft zo klein 

mogelijk. Dat geeft de samenleving namelijk de 

ruimte om zo groot mogelijk te zijn. Een samen-

leving die Mark Rutte tijdens zijn speech op onze 

laatste Algemene Ledenvergadering heel treffend 

heeft omschreven: “In Nederland krijg je het niet, 

maar moet je het verdienen. In Nederland zorg je 

voor jezelf en geef je om een ander. In Nederland 

gedraag je, je zoals je zou willen dat ook anderen 

zich gedragen. In Nederland is niemand een bé-

tje meer gelijk dan de ander. En als je in Neder-

land de stroming tegen hebt, dan roei je gewoon 

wat harder. Dit zijn de waarden van hardwerkend 

Nederland. En voor die groep staan wij. Dag in, 

dag uit.”

In diezelfde speech heeft Rutte zijn visie gegeven 

op het egoïsme en hufterigheid dat helaas in alle 

gelederen van onze maatschappij hier en daar de 

kop opsteekt, het zogenaamde ‘grote dikke ik’. Hij 

gaf een aantal sprekende voorbeelden van zaken 

die wij niet meteen met wetten hoeven op te los-

sen, maar door elkaar op gezond verstand aan te 

spreken al een heel eind kunnen komen. Dat is de 

verantwoordelijkheid die bij onze vrijheid hoort.                       

Verantwoordelijkheid
Neem mensen die in ons land veel geld verdienen. 

Doe je dat door een bedrijf te starten, succesvol 

te worden, prima. Duimen omhoog. Dat is de 

beloning voor het nemen van het risico van een 

eigen onderneming. Daar heb je in geïnvesteerd 

en hard voor gewerkt. Maar als je werkt in een 

sector waar je weet dat het geld door de belasting- 

of premiebetaler wordt opgebracht, bijvoorbeeld 

Cora van Nieuwenhuizen
Europees Parlement
Economische en 
Monetaire Zaken.
Industrie, Research 
en Energie

Nederlandse innovatie
Nederlandse ondernemerszin en Brusselse re-

gelzucht gaan niet altijd goed samen. Een goed 

voorbeeld zijn innovatieve technieken waarmee 

mineralen uit dierlijke mest te halen zijn. Dit mi-

neralenconcentraat kan gebruikt worden als ver-

vanger voor kunstmest. Een belangrijke ontwik-

keling, de Europese Unie is bijzonder afhankelijk 

van de import van mineralen terwijl Nederlandse 

boeren mest af moeten voeren. Bovendien is de 

kunstmestindustrie de grootste aardgasgebruiker 

van Nederland. Dus lijkt het mij logisch dat de 

Europese Commissie het gebruik van mineralen-

concentraat toestaat.

Helaas, niets is minder waar. Zoals bleek uit ant-

woorden van de Europese Commissie op mijn vra-

gen, is dit momenteel nog niet toegestaan. Wel 

geven ze schoorvoetend toe te willen kijken naar 

mogelijkheden, dus dit is goed nieuws! 

Een van de redenen die de Europese Commissie 

aanvoert voor het niet toestaan van mineralen-

concentraat als vervanger voor kunstmest is de 

hogere kans op uitspoeling. Vreemd, zelfs onze 

staatssecretaris heeft op basis van onderzoeksre-

sultaten al geconcludeerd dat het mogelijk is om 

zonder extra nitraatuitspoeling kunstmest te ver-

vangen. In Brussel is het niet altijd met grote stap-

pen snel thuis. Daarom heb ik mij tot doel gesteld 

de deur voor groene kunstmest stukje bij beetje 

steeds verder open te zetten. Afgelopen week is 

dat weer gelukt. Bijna alle groepen in het Euro-

pees Parlement steunden mijn initiatief om een 

proefproject voor groene kunstmest op te zetten.

 

Het is geweldig dat ik brede steun krijg. Niet al-

leen is dit een duidelijk politiek signaal, op ter-

mijn is het ook de bedoeling dat er meer onder-

zoek gedaan wordt. Marktwensen zijn cruciaal 

voor de slagingskans van dit project. Daarom 

moet het onderzoek rekening houden met de be-

mestingsbehoefte van gewassen, maar ook met 

zaken zoals transport, opslagmogelijkheden en 

gebruikersgemak. Dat probeer ik hier uit te leg-

gen, want Brussel kan wel wat boerenverstand 

gebruiken!

Jan Huitema
Europees Parlement, 
Commissie Landbouw, 
Milieucommissie

Hans van Baalen
Europees Parlement,
Buitenlandse Zaken,
Veiligheids- en Defensiebeleid, 
Internationale Handel

BREXIT 
Premier Cameron heeft een duidelijk mandaat 

gekregen van de Britse kiezer om te onderhande-

len over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk 

(VK) in de EU. Dit is een kans om de Europese Unie 

diepgaand te hervormen, niet alleen voor het 

VK, maar voor alle 28 lidstaten. Het Nederlandse 

EU-voorzitterschap kan hier samen met de Brit-

ten het voortouw nemen.

Er dient drastisch te worden gesnoeid in de Euro-

pese regelgeving, waarbij nieuwe regels voorzien 

worden van een uiterste houdbaarheidsdatum, 

de zogenaamde ‘sunset clause’. Na het verstrijken 

van deze houdbaarheidsdatum komen regels te 

vervallen. Op basis van nieuwe afwegingen moet 

worden besloten om de regels geactualiseerd 

weer in te voeren. Overbodige of detaillistische re-

gelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van milieu 

of sociale zaken, dient te worden geschrapt. 

Voorts moet de EU maximaal inzetten op inter-

nationale handel en het voltooien van de interne 

markt en de digitale markt. Met het TTIP (han-

delsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten) 

en het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan 

kunnen we één geavanceerde markt creëren van 

Hawaï, Helsinki en Tokio met bijna één miljard 

welvarende consumenten. 

Tot slot dient de Europese Unie zijn buitengren-

zen krachtig te  bewaken. Illegale migratie dient 

te worden gestopt. Opvang van vluchtelingen 

moet plaatsvinden in de regio, waarbij de EU ac-

tief samenwerking dient te zoeken met landen 

als Egypte, Marokko, Jordanië en Libanon. Syndi-

caten van mensensmokkelaars moeten met mili-

taire middelen worden vernietigd. 

De onderhandelingen tussen Londen en Brussel 

zullen overlappen met het Nederlandse voorzit-

terschap van de Europese Unie, dat op 1 januari 

2016 aanvangt en een half jaar duurt. Dit is een 

kans voor Nederland en voor premier Rutte,  om 

een eerste aanzet te geven voor diepgaande her-

vormingen van de EU. Het is daarom cruciaal 

dat premier Cameron in 2017 een geloofwaardig 

hervormingspakket aan de Britse bevolking kan 

voorleggen. Niet alleen voor de toekomst van het 

VK, maar voor de toekomst van alle 28 lidstaten 

in de EU.

De VVD werkt aan een vrij, veilig en welvarend Nederland waar 
mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en te 
leven zoals ze willen. Met een goed draaiende economie, waar-
door mensen een baan hebben, en een overheidsbegroting die 
op orde is. Iedere dag worden er beslissingen genomen die dit 
mogelijk maken. In deze rubriek leest u het ‘waarom’ van deze 
beslissingen. 

in het onderwijs en of bij een woningcorporatie, 

dan past bescheidenheid en terughoudendheid. 

Dat geldt ook voor mensen die bij banken wer-

ken. Immers, ook daar moet de belastingbetaler 

bijspringen als het fout gaat. 

 

Een ander voorbeeld is de manier waarop sommi-

gen omgaan met politieagenten, leraren of men-

sen in de gezondheidszorg. Dat is geen personeel 

waar je met grote arrogantie mee om kunt gaan 

en aan wie je opdrachten kunt geven. Wat de VVD 

betreft verdienen zij onze steun en respect. Deze 

mensen werken immers voor ons allemaal. Daar 

mogen wij elkaar in Nederland best op aanspre-

ken. 

 

Nog een voorbeeld van gedrag dat we best eens 

onder de loep mogen nemen, is het veelbespro-

ken ‘scheefwonen’. Het is misschien best aantrek-

kelijk om in een goedkoop huurhuis te blijven 

wonen, terwijl je inmiddels wat meer verdient 

en best een volgende stap zou kunnen maken. 

Maar mensen die in goedkope woningen blijven 

wonen, maken het voor starters op de woning-

markt onmogelijk om een eerste stap te maken. 

Dat moeten zij zich realiseren en anders mogen 

ze daar best op worden aangesproken. 

 De VVD is een partij van mensen die het beste 

uit zichzelf willen halen. Die hun werk met pas-

sie willen doen, zonder alleen maar toe te leven 

naar de dag dat ze ermee mogen stoppen. Met die 

kracht hebben wij ons land opgebouwd. Natuur-

lijk kan het soms ook tegenzitten. Zeker de laatste 

jaren zijn mensen als gevolg van de crisis, werk-

loos geraakt. Dat is vreselijk. Natuurlijk is er dan 

een overheid die je opvangt. Maar de mindset zou 

wel moeten zijn om zo snel mogelijk weer aan de 

slag te gaan in plaats van direct te berusten in een 

uitkering. Alleen op die manier blijven onze soci-

ale voorzieningen beschikbaar en betaalbaar voor 

diegenen die dat echt niet lukt.

Waarden
Soms is het knokken. Zeker als je Mohammed of 

Fatima heet. De VVD heeft altijd gezegd dat wij 

kijken naar iemands kwaliteiten, niet naar de 

naam, het geloof of de afkomst. Maar de realiteit 

is dat er in ons land ook wordt gediscrimineerd. 

Als dat onverhoopt gebeurt, heb je een keuze. 

Om je hoofd te laten hangen, of om twee keer zo 

hard te vechten en er toch te komen. Rutte heeft 

het voorbeeld niet voor niets vaak gebruikt, als 

je in dit land door knokt, kun je uiteindelijk bur-

gemeester van Rotterdam worden. Ook dat is Ne-

derland. 

 

Politici wordt vaak verweten dat zij niet meer 

met beide benen in de samenleving staan. Wat 

de VVD betreft is het duidelijk: het pleidooi over 

waarden, over gedrag en de oproep elkaar op dat 

gedrag aan te spreken geldt zeker ook voor hen. 

Want de VVD wil dat haar vertegenwoordigers 

midden in de samenleving staan. Onze politici 

zijn immers meer dan mensen met een liberale 

opvatting over de overheid. Zij zijn namelijk de 

vaandeldragers van de waarden van hardwerkend 

Nederland. 

 

Met dit inspirerende verhaal heeft Mark Rutte 

niet alleen de bezoekers van de Algemene Leden-

vergadering, maar ook de rest van ons land, weer 

even met onze neus op de feiten gedrukt. Wij zijn 

een land waarin wij in de grootst mogelijke vrij-

heid kunnen en mogen leven. Maar dat brengt 

met zich mee dat wij verantwoordelijk met die 

vrijheid om moeten gaan.

Grote dikke ik 

Het stoutste jongetje 
van de klas?
In het Europees Parlement wordt Nederland op 

verwijtende toon omschreven als een belasting-

paradijs. “You are stealing our money!” hoor je 

bijvoorbeeld Duitsers en Portugezen zeggen. Som-

mige Nederlandse collega's roepen zelfs, dat ze 

zich schamen voor hun eigen land. Dat gaat wel 

erg ver. Wat is er aan de hand?

Sinds 'Luxleaks', waarin geheime afspraken tus-

sen de Luxemburgse belastingdienst en een groot 

aantal multinationals aan het licht kwamen, is er 

veel aandacht voor het onderwerp belastingont-

wijking. Dit is terecht. Iedereen moet zijn of haar 

steentje bijdragen aan de schatkist. Jullie en ik, 

kleine en middelgrote bedrijven, maar multina-

tionals net zo goed. We moeten voorkomen dat 

deze bedrijven door selectief te shoppen in de 

systemen van verschillende landen, uiteindelijk 

bijna geen belasting betalen. Om daar iets aan te 

doen, moeten alle landen met de billen bloot. Er 

is een speciale onderzoekscommissie belastingen 

ingesteld. Ik ben daar lid van. Wij onderzoeken de 

praktijken in alle 28 lidstaten. En doet Nederland 

het dan zo slecht? Vestigen buitenlandse bedrij-

ven hun hoofdkantoren alleen bij ons vanwege 

gunstige belastingtarieven? Nee, inmiddels is al 

gebleken, dat de klagers boter op hun hoofd heb-

ben. Alle landen maken dit soort afspraken. Daar 

zit het dus niet in.

Allerlei andere factoren spelen ook een rol bij 

ons vestigingsklimaat. De Rotterdamse haven en 

Schiphol zijn belangrijke toegangspoorten naar 

de rest van de wereld. Nederland staat laag op de 

corruptieladder. Daarnaast heeft Nederland ook 

een hoog voorzieningenniveau. En wat door veel 

internationaal opererende bedrijven ook vaak 

wordt genoemd: 'jullie spreken allemaal Engels!'. 

Er zijn speciale 'expat' - loketten,  internationale 

scholen, de personeelsadministratie mag in het 

Engels, ga zo maar door. Kom daar in Italië of 

Griekenland eens om!

Internationale concurrentie tussen landen om 

bedrijven aan te trekken zal er altijd blijven. Dat 

doet Nederland goed. Daar hoeven we ons zeker 

niet voor te schamen!
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Op het voorjaarscongres in Papendal is veel 

gezegd en besproken dat we nog een tijd met 

ons mee zullen dragen. Maar het prachti-

ge moment waarop Ivo Opstelten werd be-

noemd tot erelid steekt daar toch wel met 

kop en schouders bovenuit. 

Henry Keizer: 
“Ivo, als partij zijn wij je heel erg dankbaar. 

Je hebt in de afgelopen jaren zo ongelofelijk 

veel functies voor ons vervuld. Je bent het 

grootste deel van je werkzame leven burge-

meester geweest, was ooit op 28-jarige leef-

tijd de jongste burgemeester van het land en 

was maar liefst negen jaar burgemeester van 

Rotterdam. De meeste mensen zien jou als de 

ultieme burgemeester. Als je over straat loopt 

in een van de steden waar je die functie ooit 

hebt gekleed, dan roep mensen heel vaak nog 

steeds ‘Hey! Dag burgemeester!’. En dat de-

den ze ook toen je nog minister was. 

Ik heb dat zelf van heel dichtbij mogen mee-

maken tijdens het voeren van campagne. Dan 

bloeide Ivo werkelijk helemaal op. Iédere fol-

der moest worden uitgedeeld en iédere kiezer 

moest worden aangesproken. Ik heb daar met 

heel veel genoegen naar gekeken. Ivo scande 

razendsnel het plein of de straat, binnen een 

paar seconden vond hij de persoon die qua ui-

terlijk wel de minst waarschijnlijke VVD-stem-

mer was. En juist op die persoon beende Ivo 

met een warme glimlach en een stevige pas 

af. In de linkerhand een folder en de rechter-

hand uitnodigend uitgestrekt. 

Je bent ook nog partijvoorzitter geweest en 

wel in een cruciale periode van onze partijge-

schiedenis. Je zocht het rechtstreekse contact 

met onze leden en je bezocht zo veel mogelijk 

afdelingen. Het Algemeen Secretariaat werd 

gereorganiseerd en het eigentijds campagne 

voeren kreeg alle aandacht. En het resultaat 

was ernaar. We werden onder jouw voorzit-

terschap voor het eerst in de geschiedenis de 

grootste partij van Nederland. 

In onze partij kennen wij veel bijzondere 

mensen. Mensen die zich op allerlei terreinen 

inzetten voor de partij en voor ons land. En 

soms is die bijdrage zo groot en indrukwek-

kend dat die persoon het verdient om een 

speciale positie te krijgen. 

Het Hoofdbestuur is van mening dat er van-

daag reden is voor het congres om te be-

sluiten dat het erelidmaatschap van de VVD 

wordt toegekend aan onze Ivo Opstelten!”

Ivo Opstelten:
“Ik moet zeggen dat dit mij enorm ontroert. 

Ik had hier helemaal geen rekening mee ge-

houden. Ik vroeg nog aan Mariët, mijn vrouw: 

wat moet ik nou doen als ik een bloemetje 

krijg? Ze zei: breng het dan naar je kamer, zet 

het in een glaasje water en neem het morgen 

mee naar huis. Maar het erelidmaatschap van 

mijn partij, dat ontroert me enorm en daar 

ben ik ongelofelijk dankbaar voor. 

De VVD is zó belangrijk voor mij. Ik heb dan 

ook met ongelofelijk veel dankbaarheid al 

die functies mogen bekleden. Zonder de par-

tij was dat niet gebeurd. De afgelopen jaren 

ben ik onder het leiderschap van Mark Rutte 

nog met ongelofelijk veel plezier en genoegen 

minister geweest. Ik vind ook de conclusie 

die ik heb moeten trekken de juiste is en ik 

heb absoluut nergens spijt van. Ik heb enorm 

van mijn werk genoten. Van de samenwer-

king met Mark Rutte en natuurlijk met Fred 

Teeven. Wat waren wij een ongelofelijk sterk 

team. 

Ik ben u allen heel erg dankbaar. Het is iets 

om te beseffen in welk rijtje je voorkomt als je 

erelid bent van onze partij. Zeer veel dank!”

Erkenning van 
een icoon

Reza Imankhan uit Den Haag
Ik vond het geweldig, dit smaakt naar meer!

Annet van der Zandt – Van Gorp uit Westvoorne
Ik vond het een heel gemoedelijke sfeer. 

Volgende keer ben ik er weer!
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Maarten Deinema uit Amsterdam
Ik vond het echt heel leuk. Er hing dezelfde 

positieve sfeer als ik ken van de 
Amsterdamse afdeling.

In zijn eerste troonrede kondigde Koning Wil-

lem-Alexander de omslag van de klassieke ver-

zorgingstaat naar de participatiesamenleving 

aan. Dit bericht maakte in Nederland veel los. 

In gesprek met Evelien Tonkens, voormalig po-

liticus en momenteel werkzaam als hoogleraar 

Burgerschap en Humanisering van Instituties 

en Organisaties, bespreken we de voor- en nade-

len van de participatiesamenleving. 

Contraparticipatie 
“Ruim anderhalf jaar geleden, toen de partici-

patiesamenleving werd benoemd in de troon-

rede, vond ik het een heel goed idee. Je moet 

de verzorgingsstaat ook zo nu en dan herzien, 

anders is het voortbestaan onhoudbaar. Door 

te kijken hoe iedereen in onze samenleving op 

een gelijkwaardige manier een bijdrage kan le-

veren lijkt mij een goed uitgangspunt,” begint 

Evelien. “De participatiesamenleving kent dan 

ook positieve gevolgen. Informele burgerinitia-

tieven worden gestimuleerd, de mantelzorgers 

worden serieus genomen en er is meer aan-

dacht voor vrijwilligers.”

Maar er zit volgens haar ook een keerzijde aan 

de overgang naar de participatiesamenleving 

zeker nu deze gepaard gaat met de decentra-

lisatie van verschillende bevoegdheden. Zij 

noemt deze keerzijde contraparticipatie. “De 

decentralisaties gaan gepaard met bezuinigin-

gen. Instellingen die participatie bevorderen zo-

als bibliotheken, zwembaden en buurthuizen 

verdwijnen.” Daarnaast worden volgens haar 

faciliteiten als thuiszorg en kinderopvang fors 

duurder en minder toegankelijk. Evelien: ”Als 

deze trend zich doorzet zullen termen als par-

ticipatie en participatiesamenleving enkel als 

negatief worden beschouwd.”

Tussen wal en schip 
“Wat er nu gebeurt is eigenlijk een herformu-

lering van het oude verhaal over eigen verant-

woordelijkheid. Hierop wordt door mensen niet 

altijd positief gereageerd. Daarom noemen we 

het nu participatie.” Evelien vervolgt: “Naar 

mijn mening is de uitwerking van eigen ver-

antwoordelijkheid altijd eigen portemonnee of 

eigen familie. Heb je zorg nodig dan ga je eerst 

naar je eigen familie, heb je geen eigen familie 

die zorg voor je kan dragen dan trek je, je eigen 

portemonnee. Maar heb je geen van beide en is 

er geen collectieve voorziening meer dan val je 

tussen wal en schip.” 

 “Je moet een evenwicht zien te vinden tussen 

de overheid, de markt en initiatief. Het is inte-

ressant als er nieuwe diensten en voorzienin-

gen worden bedacht door particulieren waar de 

zorginstellingen en gemeenten zelf niet aan ge-

dacht hebben. Je ziet bijvoorbeeld nieuwe initi-

atieven van ZZP’ers die een nieuwe markt zien. 

Maar je moet wel goed bedenken hoe je deze 

voorzieningen bereikbaar maakt. Het voordeel 

is innovatie maar het nadeel is de toegankelijk-

heid.” 

Importzorg
In de toekomst zullen mensen voor zorg een be-

roep moeten doen op hun eigen portemonnee 

of op hun eigen familie. Bij een beroep doen op 

eigen familie voorziet Evelien wel problemen. 

”Je ziet nu al veel overbelaste mantelzorgers. 

Het sluipende gevaar van mantelzorg is dat de 

zorg voor de hulpbehoevende steeds zwaarder 

wordt. Mantelzorgers raken steeds verder in een 

isolement, zij zijn constant bezig met de zorg 

voor een ander.” Vooral veel vrouwen krijgen te 

maken met een groter beroep op hen als man-

telzorger, een groter beroep op zorg voor fami-

lie met als gevolg verlies van werk. Uiteindelijk 

leidt dit tot grotere ongelijkheid tussen de sek-

sen in termen van zorgtaken en inkomen.

Evelien stelt dat door globalisering een nieuwe 

vorm van mantelzorg verwacht kan worden, 

namelijk importzorg. “Vanuit Zuid-Amerika en 

Oost-Europa komen migranten die fungeren als 

au pair voor bejaarden. Italië telt momenteel al 

anderhalf miljoen van deze migranten..” Op de 

vraag of deze importzorg ook naar Nederland 

komt antwoord Evelien bevestigend. “Neder-

land heeft momenteel nog goede collectieve 

voorzieningen maar wij gaan steeds meer naar 

een Europees gemiddelde en dit is het Europees 

gemiddelde. Het geeft hulpbehoevenden veel 

rust dat er iemand altijd voor je zorgt en be-

reikbaar is. Aan de andere kant kan het wel in-

timiderend zijn. Je hebt toch een wildvreemde 

in je huis waar je niet goed mee kunt commu-

niceren.”

Voorwaarden 

Nu de overgang naar de participatiesamenle-

ving is ingezet kan de vraag worden gesteld 

of de participatiesamenleving kans van slagen 

heeft. Evelien: “Om de participatiesamenleving 

te laten slagen is het stellen van voorwaarden 

de eerste stap. Helaas hebben wij in Nederland 

deze stap overgeslagen. Als je een dergelijke gro-

te maatschappelijke verandering wil voltrekken 

dan begin je onderaan. Vooral in de gemeente is 

dit werkbaar. Vraag de inwoners hoe zij het zelf 

willen inrichten.” Daarnaast moet regelgeving 

vereenvoudigd worden. Dit lijkt Evelien goed 

beleid voor de VVD. Vervolgens is het belangrijk 

om het monitor- en controleapparaat te beper-

ken. “Neem bijvoorbeeld de landelijke monitor 

voor de provinciale decentralisatie. Gemeenten 

worden geacht om te rapporteren over de de-

centralisatie. Je creëert teveel werk en mensen 

worden afgeleid waar het nu echt om draait. In 

Nederland is meten niet weten maar is meten 

ingrijpen. Geef gemeentes de ruimte, draag de 

verantwoordelijkheid over.” Tot slot stelt Eve-

lien: “Een grote transformatie met een grote 

bezuiniging is nooit een gelukkige combinatie. 

Toch heeft de participatiesamenleving volgens 

Evelien zeker een kans van slagen.”  
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Jennifer Bottse uit Maasdriel
Dit was mijn eerste congres en ik heb m’n hele 

afdeling aangespoord om volgende keer 
allemaal mee te gaan.

Door Debbie van de Wijngaard

Van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving
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B
este Ralph, er zijn problemen in de voetbalwereld. Er is corruptie 

bij de FIFA, vermoedelijke matchfixing en de kloof tussen de Neder-

landse competitie en de Europese toplanden wordt steeds groter. 

Ook hangt een groot deel van de Nederlandse clubs aan het gemeente-inf-

uus. Toch moeten we blijven meedoen aan deze ‘waanzin’. Het beleid van 

Cruijff zal ervoor zorgen dat Ajax binnen een aantal jaar weer aan de Euro-

pese top staat. Dat lieten recente overwinningen tegen Manchester en Barce-

lona al zien. Ook stond Oranje stond in de finale van het WK 2010 en in de 

halve finale van 2014. Volgens mij komen we prima mee.

Als Nederland de sterke punten als voetballand - jeugdopleiding en voetbalfi-

losofie - optimaliseert is succes nog steeds mogelijk. Wat wel aangepakt moet 

worden is de verschillende regelgeving binnen Europese landen. Het is na-

tuurlijk van de gekken dat Feyenoord jarenlang niet mocht investeren van-

wege schulden en dat Barcelona en Real Madrid met een miljardenschuld 

wel. Er moet duidelijke Europese regelgeving komen. 

Het aftreden van FIFA President Blatter laat zien dat er keihard wordt afge-

rekend met corruptie. Ook subsidie van de gemeente zoals bij PSV gebeurt 

niet meer. Voetbalclubs als Twente en NAC houden hun eigen broek op en 

saneren nu uit zichzelf. En ga toch weg met je ‘kinderhandel’: Jeugdspe-

lers krijgen pas vanaf hun 16e een contract en hun vader krijgt vaak een 

baan bij de club. Dopingproblemen binnen het voetbal zijn nauwelijks een 

item. Zeker niet als je het vergelijkt met sporten als wielrennen of atletiek.  

De problemen met hooligans heeft niets met voetbal te maken. Dat is een 

maatschappelijk probleem. Het zijn mensen op zoek naar rellen die voetbal 

als excuus gebruiken. 

Ik geniet ook van andere sporten, zoals van Max Verstappen of hockey, maar 

dit doet niets af aan het voetbal. Voetbal zal altijd veel populairder blijven. 

Jij bent erg negatief. Moeten we er dan ook maar mee stoppen in plaats van 

verbeteren? Pak de problemen aan als ze er zijn en zorg dat het beter wordt, 

zodat ik - en miljoenen Nederlanders met mij - kunnen genieten van prach-

tige wedstrijden. 

Leve het betaalde voetbal! Kom je na de zomerstop gewoon weer bij mij  

kijken?

Met optimistische groet, Guido

B
este Guido, ons land glijdt af: aanstellerij, matennaaierij, drugs, 

corruptie, geweld, kinderhandel, doden bij de bouw van nieuwe 

WK-stadions. En we doen allemaal mee. Belastinggeld wordt over de 

balk gesmeten zodat feitelijk failliete clubs duurbetaalde schwalbemakers 

kunnen kopen. Als de 50 miljoen euro die PSV van de gemeente ontving naar 

een financiële instelling was gegaan zouden we moord en brand schreeu-

wen. Om maar te zwijgen over de situatie in andere landen. Zelfs de beste 

Nederlandse clubs van het afgelopen decennium maken op internationaal 

niveau amper kans tegen clubs die leven van schulden en overheidssteun. 

Ook het toewijzen van WK’s is een klucht. Het zou mij niet verbazen als de 

winnaar van de wereldbeker in 2010 van te voren vaststond; vergelijk het 

met de winst van de enige Europese clubprijs die er toe doet in 1996 door 

een Italiaanse ploeg die stijf stond van de doping. Ons land glijdt af. Wij zijn 

namelijk het braafste jongetje van de klas wat betreft financiën, doping en 

corruptie. Toch doen we mee aan de bende die het betaalde voetbal heet, 

maar halfbakken, daardoor is het op internationaal niveau een ongelijke 

strijd geworden. 

Overigens doen we wel volop mee met Europese voetbalgrootmachten als het 

aankomt op supportersgeweld en kinderhandel. Puberende kinderen wor-

den ook door Nederlandse clubs verhandeld. Ook Nederlandse ondernemers 

worden geplunderd na voetbalwedstrijden. Winkeliers op de Coolsingel mo-

gen blij zijn dat Feyenoord al zestien jaar geen kampioen is geworden, hun 

ruiten blijven heel. 

Dan heb ik het nog niet eens over de achteruitgang van het amateurvoetbal: 

al bij de jeugd gaat de mentaliteit bergafwaarts. Er is sprake van extreem veel 

geweld, met de witte vlucht naar andere sporten als gevolg. 

Waarom doen we nog mee met deze waanzin? Hoeveel belastinggeld steken 

we nog in deze verloren zaak? Stop de kunstmatige instandhouding van het 

betaalde voetbal. Wees visionair: binnen vijftien jaar is voetbal niet meer dé 

volkssport, doen veel meer mensen dan nu aan hockey en polo en vieren we 

feest omdat Max Verstappen zijn zoveelste Grand Prix wint. Ik kijk uit naar 

de teloorgang van het betaalde voetbal in zijn huidige vorm. 

Met sportieve groet, Ralph

Twee leden met een duidelijke mening kruisen de pennen.
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Haya van Somerenstichting
Een training bij de Haya, 
wiens politieke carrière is er niet mee begonnen? 
Het opleidingsinstituut van de VVD bestaat alweer 40 jaar. In de loop van die tijd begonnen vele duizenden 

politieke carrières met een training bij de Haya, waaronder die van onze politieke toppers als Mark Rutte 

en Halbe Zijlstra. Om dit bijzondere moment te vieren nodigt de Haya u uit in het Scheveningse Zuider-

strandtheater voor een speciale Haya 40 Collegetour met Mark Rutte, Halbe Zijlstra, Neelie Kroes, 

Ben Verwaayen, Bas Mouton, Marco van Kalleveen en Henry Keizer. Of u nu alleen nog droomt 

van een politieke carrière of al flink op dreef bent, dit mag u niet missen! De kosten bedragen 

35 euro per deelnemer. Dit is inclusief lunch en een exemplaar van de nieuwe biografie 

Haya van Someren Liberaal activiste van Alies Pegtel.

Aanmelden kan via Mijn VVD, www.mijnvvd.nl. 

Onze politici werken iedere dag aan een vrijer, veiliger en welvarender Nederland. Dat doen zij 
met hart en ziel, met altijd maar één doel voor ogen: Nederland nóg liberaler maken. Maar onze 
politici zijn ook maar gewoon mensen. Daarom geeft Liber u een inkijkje in het privéleven van 
onze ministers en volksvertegenwoordigers, zodat u de mens achter de politicus leert kennen. 

De Hobby van... 

Tweede kamerlid 
Jeroen 
van Wijngaarden

Door Sander Troost

Jeroen is een Amsterdammer die vorig jaar, na ruim 

zeven jaar, de Amsterdamse politiek verliet voor het 

lidmaatschap van de Tweede Kamer. De stap van 

VVD-fractievoorzitter in stadsdeel Amsterdam-Zuid 

naar woordvoerder Veiligheid & Justitie werd mo-

gelijk door het vertrek van Cora van Nieuwenhui-

zen naar het Europees Parlement. Op 1 juli 2014 

vond de beëdiging als Kamerlid plaats. Nog geen 

jaar later vertelt Jeroen op verzoek van Liber over 

zijn voorliefde voor het ontdekken én beleven van 

alle mooie plekken in de wereld.

Bij de vele reizen die Jeroen en zijn vriend hebben 

gemaakt, speelt de mountainbike altijd een promi-

nente rol, legt Jeroen uit. De meest recente reiser-

varing waarbij de mountainbike een prominente rol 

speelde, was zijn trip naar Barbados. Dit tropisch 

eiland, gelegen in het Caraïbisch gebied, werd 

afgelopen kerstperiode bezocht. Jeroen: ‘We ver-

plaatsen ons liever met een mountainbike dan per 

auto, omdat je met een mountainbike meer ontdekt 

en een veel intensere vakantie-ervaring hebt. Toch 

was het toeval dat op Barbados de mountainbike 

ons enige vervoermiddel was. Ik dacht als we een 

auto nodig hebben, dan huren we die wel ter plek-

ke. Maar eenmaal aangekomen bleek dat alle huur-

auto’s op het hele eiland verhuurd waren. Dat pakte 

achteraf alleen maar goed uit.’

Barbados is een klein eilandje dat zich naast de ha-

gelwitte stranden kenmerkt door een bergachtig 

en ongerept landschap, een landschap waar zelfs 

een ervaren mountainbiker moeite mee heeft. ‘Een 

beetje conditie is wel belangrijk en gelukkig vind ik 

sporten heel leuk, maar het is niet zo dat ik ieder 

weekend, hier in Nederland, door de bossen aan 

het crossen ben op een mountainbike. Juist het toe-

ren in de openlucht en door een onbekend land-

schap geeft mij dat fantastische reisgevoel. Toen 

we van de ene kant naar de andere kant van het 

eiland fietsten, waren er hele stukken natuur nog 

zo ongerept. We telden op onze terugtocht, in de 

avondschemering, wel tientallen apen. De interesse 

waarmee die apen ons gadeslagen deed vermoe-

den dat zij niet vaak oog in oog stonden met twee 

bezwete fietsers. Dit was typisch een ervaring die je 

met een auto nooit gehad zou hebben. 

De lijst van bezochte landen is behoorlijk lang. Al 

tijdens zijn studie rechten aan de Universiteit van 

Amsterdam probeerde hij elk kwartaal een reis te 

maken. ‘Reizen leent zich fantastisch om je vaste 

omgeving voor even in te ruilen voor een nieuwe 

omgeving. Ik merk dat zoiets goed is voor je re-

latie, want je doet samen hele nieuwe avonturen 

op. Maar ook als politicus vind ik het gezond om 

geregeld een andere horizon te zien, het stelt mij in 

staat om alles waar het in politiek Den Haag over 

gaat in het juiste perspectief te blijven zien. Juist de 

fysieke inspanning en het soms onhandige van een 

mountainbike maakt het mogelijk om onverwachte 

ervaringen op te doen.’

Dat het niet mogelijk is om in elk willekeurig land 

unieke ervaringen op te doen, is iets dat Jeroen per-

soonlijk raakt. In heel veel landen is er niets aan de 

hand wanneer twee mannen samen op reis gaan, 

maar in een aantal landen is dit nog een flink ta-

boe of zelfs een risico. ‘Zonder heel dramatisch te 

doen is het iets waar Karst en ik in ons achterhoofd 

ongemerkt toch rekening mee houden bij de keu-

ze van een nieuwe bestemming. Je moet het risico 

niet altijd uit de weg gaan, maar je hoeft het ook 

niet onnodig op te zoeken. Helaas is het nou een-

maal zo dat sommige landen nog niet zover zijn dat 

homoseksualiteit geaccepteerd is. Komende zomer 

gaan we naar Italië. Een heerlijk land waar we ook 

zeker weer op de fiets zullen klimmen.’

In een typisch Amsterdamse bovenwoning in het keurige Amsterdam-Zuid 

spreekt Jeroen van Wijngaarden over zijn liefde en passie voor het maken 

van reizen. Tegen een andere horizon zie je het belang of juist het betrek-

kelijke van de dingen thuis vaak scherper. Dat gevoel en de behoefte om 

samen met zijn vriend Karst de wereld te zien, is bijzonder sterk aanwezig. 

Eenmaal in een andere omgeving aangekomen, ontdekken ze die het liefst 

per mountainbike. Beiden zweren bij deze actieve en verassende manier 

van reizen.

‘De wereld ontdekken wij 
het liefst per mountainbike’

‘Voor mij als politicus is het 
belangrijk om geregeld een 
andere horizon te zien’

VVD EUROPADAG
 

Op 24 oktober willen wij met u over deze koers in debat.
Keynote speakers zijn President van de Europese Raad 
Donald Tusk en Mark Rutte.
 
De locatie en agenda volgen nog, maar zet de datum 
alvast in uw agenda.



Verhuur van boot met schipper
Voor grotere groepen tot 35 personen hebben we ook een grotere boot: 
‘De Oude Waterlelie’. Compleet met toilet en keuken. Voor groepen met fietsen 
bieden wij een authentieke veerpont: ‘Vijf Ons’. Toilet aan boord en op aanvraag ook 
een grote barbecue. Een ideale onderbreking van uw fietstocht. U stapt in Oudewater 
op en vervolgt uw route weer vanaf Gouda of IJsselstein. Ook voor rolstoelen makke-
lijk toegankelijk. De boot is alleen te huur met schipper.

Max 35 personen, Kosten: € 120,- per uur, incl. brandstof en schipper.

Minimale vaartijd is 2 uur.

Huifkar met elektrische trekker
Ook in combinatie met een arrangement

Ca 20 personen, Prijs op aanvraag

Sloep huren
Varend over de IJssel en de Lange Linschoten ervaart u het prachtige gebied eens van een heel andere kant. 
Ga zelf op pad met een sloep of huur een boot met schipper bij rederij ’De Vrijheid’. Tot max. 12 personen. 

Geen vaarbewijs nodig. Enige ervaring is welgewenst. Nooit eerder aan het roer gestaan? We leren het u graag. 
Uiteraard is het ook mogelijk dat een professionele schipper de taak van u overneemt.

Rederij ’De Vrijheid’ - Bootverhuur
Noord IJsselkade 17 - 3421 BD Oudewater - Telefoon 06-30154912

info@rederijdevrijheid.nl www.rederijdevrijheid.nl

Graag tot ziens in Oudewater!
Wat bieden wij nog meer?

• Picknickmand • Barbecue • Pizza’s aan boord • Zwemvesten voor de kleintjes

• Leuke tips en plekken om te ontspannen • Live muziek • Workshops • Rust of avontuur • Flexibiliteit

We helpen u graag met het organiseren van een leuke dag. Het is aan te raden vooraf te reserveren. 
Wij begrijpen echter heel goed dat u bij slecht weer liever niet vaart. Annuleren is dan kosteloos.

Kosten: € 30,- per uur - incl. brandstof.

Schipper € 30,- per uur.

Borg € 250,- contant.
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HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR 

DE VVD VOORBEHOUDEN.

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 WAAR-

OP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

Uitgerust 
en weer door

Henry Keizer, Partijvoorzitter

Van harte hoop ik dat u de zomerperiode 
goed hebt kunnen uitrusten.

We gaan het nieuwe politieke jaar in met 
goede berichten over de economie. Ne-
derland doet het, ook in vergelijkende 
lijstjes met andere landen, zelfs beter dan 
verwacht. Dat wil niet zeggen dat het 
werk allemaal gedaan is. In tegendeel; er 
is nog veel te doen aan bijvoorbeeld het 
terugdringen van de werkeloosheid en 
het verder uitbouwen van de innovatieve 
kracht van ons land.

Voor het zomerreces heb ik het genoe-
gen gehad om veel verschillende afdelin-
gen te bezoeken. Ieder bezoek geeft mij 
energie. Het enthousiasme in de afdelin-
gen is groot en er wordt veel werk verzet. 
Wanneer het bezoek samenvalt met het 
uitreiken van een Stikkerplaquette of een 
Thorbeckepenning (de hoge eerbewijzen 
aan leden voor uitzonderlijke inzet) geeft 
dat een extra dimensie. De te decoreren 
persoon weet vaak van niets en dan is 
de verrassing groot. Ik realiseer mij heel 
goed hoe zeer onze partij steunt op de 
vele leden die zich actief inzetten. Het 
mogen overhandigen van zo’n zeer ver-
diende blijk van waardering is heel bijzon-
der en ik ervaar het als een grote eer dat 
ik dat namens de partij mag doen.

Tijdens mijn afdelingsbezoeken hoor ik 
ook over zorgen van bestuurders over 
hoe moeilijk het soms is om leden te wer-
ven en enthousiast te maken. Ook het 
vinden van volksvertegenwoordigers en 
lokale bestuurders wordt steeds ingewik-
kelder. Dit is een probleem waar veel poli-

tieke partijen, maar overigens ook andere 
verenigingen en clubs, mee te kampen 
hebben.

Om die reden heeft het Hoofdbestuur de 
Commissie Toekomst van de VVD Struc-
tuur, onder voorzitterschap van Arno 
Brok, ingesteld. Op allerlei manieren 
heeft deze Commissie, binnen en buiten 
de partij, gedachten en ideeën verzameld.
Inmiddels heeft de Commissie een rap-
port uitgebracht aan het Hoofdbestuur. In 
september van dit jaar zal het Hoofdbe-
stuur een voorstel presenteren dat er op 
gericht is om met voldoende slagkracht 
en vertrouwen de toekomst in te kunnen 
gaan. Uiteraard leest u hierover meer in 
de volgende Liber.

Ons doel is en blijft natuurlijk het realise-
ren van een liberaal Nederland, met een 
VVD die de verbinding legt tussen alle 
liberaal denkenden en voelenden in ons 
land.

Tijdens het najaarscongres gaan wij be-
langrijke besluiten nemen over de struc-
tuur van de partij. De huidige structuur 
werd grotendeels vastgelegd bij de op-
richting van de VVD in 1948, door de 
heren Oud en Stikker. Die structuur heeft 
ons zeer lang goed gediend.

Het is nu aan ons om nieuwe regels op te 
stellen die ons voor een lange periode op-
nieuw goed van dienst kunnen zijn. Dat is 
geen eenvoudige opgaaf, maar wel één 
die zeer de moeite waard is.

voorzitter@vvd.nl



Cees Roem

Fractievoorzitter Bergen (Noord-Holland)

De Participatiewet is sinds januari 2015 van 

kracht en heeft tot doel personen met een ar-

beidsbeperking aan regulier werk te helpen met 

behulp van diverse looninstrumenten en job 

coaching. De impact van de wet is het grootst 

bij de sociale werkplaatsen. Er worden geen 

mensen meer aangenomen en de wachtlijsten 

worden niet meer aangevuld. Dan ontstaat de 

vraag wat doe je met de mensen die echt be-

schut werk nodig hebben? Ik heb als oud-wet-

houder de sociale werkplaats WNK Alkmaar mo-

gen bezoeken. Dan ervaar je dat er simpelweg 

een groep mensen is die niet zonder deze vorm 

van beschut werk kan. 

Ik ben het met de portee van de Participatiewet 

volkomen eens: ieder mens heeft capaciteiten 

en die moeten ten volle worden benut, ook van 

die mensen die een fysieke of geestelijke be-

perking hebben. Beter aan het werk dan achter 

de geraniums. Maar wees reëel! De doelgroep 

met een WSW-indicatie is dusdanig divers dat 

je deze mensen niet over één kam kunt sche-

ren en zomaar bij het bedrijfsleven onder kunt 

brengen. Zo werd op mijn vorige werk de koffie 

altijd verzorgd door de mensen van het WNK 

Alkmaar; bij de minste of geringste wijziging in 

de koffieronde waren zij van slag. Deze groep 

mensen kun je niet zomaar in de reguliere ho-

reca plaatsen waarin snelheid en flexibiliteit 

belangrijke competenties zijn. Door geen goed 

alternatief te bieden voor beschut werk, dreigt 

deze groep uiteindelijk in de bijstand te komen 

en daadwerkelijk achter de geraniums te zitten. 

En wat is er nu eigenlijk mis met het fenomeen 

‘sociale werkplaats’? Goed, het is door de ge-

meente gesubsidieerd werk. Maar wat geeft 

dat? De sociale werkplaats is voor veel mensen 

met een arbeidsbeperking de laatste strohalm 

voor een nuttige dagbesteding en behoud van 

eigenwaarde. Het zijn intrinsieke waarden die 

voor mij als liberaal zwaar wegen. Bovendien 

zijn wij duurder uit indien wij deze doelgroep 

onderbrengen in de bijstand, simpelweg omdat 

zij niet plaatsbaar zijn bij het bedrijfsleven. 

Hoe goed bedoeld de insteek van de private sec-

tor is, ik voorzie dat zij een vehikel als de soci-

ale werkplaats node zullen missen. Gemeenten 

buigen zich nu over deze kwestie en zoeken 

naar oplossingen. Eén ervan is het principe van 

‘Social Return On Investment’ (SROI). Bij iedere 

overheidsaanbesteding dient een onderneming 

die inschrijft een bepaald percentage van de 

werkzaamheden te laten uitvoeren door men-

sen met een arbeidsbeperking. De échte aanzet 

tot het slagen van de Participatiewet zal gek ge-

noeg van u en ik als zijnde consument moeten 

komen. Ik trek hierbij de parallel met het ‘Fair 

Trade’ keurmerk. Als wij vinden dat wij kleine 

boerenbedrijven in ontwikkelingslanden moe-

ten ondersteunen dan kopen wij Fair Trade. Het 

gaat dan om een maatschappelijk vraagstuk 

met een ideologische lading. Indien wij als sa-

menleving de portee van deze wet als geschetst 

onderschrijven, zullen wij er ook naar moeten 

handelen. Dat betekent producten of diensten 

afnemen van die bedrijven die ook naar de let-

ter van de Participatiewet handelen en dit kun-

nen verantwoorden in hun (sociaal) jaarverslag. 

Als deze Liber op de mat ligt is het reces van de 

Tweede Kamer weer voorbij. Een periode om 

eens terug te kijken op het afgelopen politieke 

jaar, waarin weer veel werk is verzet om het 

regeerakkoord verder uit te voeren. Er zijn be-

langrijke stappen gezet om de economie ver-

der uit het slop te trekken en ons land klaar 

te maken voor de toekomst. Op veel terreinen 

zijn hervormingen verder uitgewerkt. Van de 

arbeidsmarkt tot de woningmarkt, van de zorg 

tot de sociale zekerheid staat ons land een stuk 

steviger in de schoenen dan bij het aantreden 

van dit kabinet. 

Gelukkig begint het beleid steeds duidelijker 

vruchten af te werpen. Vorig jaar waren de 

eerste tekenen van herstel van de economie al 

zichtbaar. De wereldhandel trok aan, de econo-

mie werd stabieler en de bedrijfsinvesteringen 

- een belangrijke indicatie voor vertrouwen van 

bedrijven in de economie - namen toe. Mooi, 

maar daar merkte de gemiddelde kiezer nog 

niet veel van. Die wil zien dat het met hem- 

of haarzelf beter gaat. Weer een baan kunnen 

vinden na een periode van werkloosheid. Een 

kans maken om je huis te verkopen omdat er 

weer beweging in de huizenmarkt zit. Meer 

geld in je portemonnee om te besteden. Dat 

zijn precies de zaken die ook de afgelopen 

maanden langzaamaan beter zijn gegaan. Be-

drijven durven weer mensen aan te nemen, wat 

belangrijk is voor de werkgelegenheid. Mensen 

krijgen weer meer lucht in hun huishoudboek-

je en het consumentenvertrouwen neemt toe. 

Het is goed dat de mensen die het meest heb-

ben bijgedragen aan het oplossen van de crisis, 

die hard hebben gewerkt om ons land er weer 

bovenop te krijgen, daar nu ook iets voor te-

rugzien. Dat is steeds de inzet van de VVD ge-

weest. Op één punt zijn we nog niet tevreden. 

Ook de ouderen hebben de afgelopen jaren in 

moeten leveren. Een kwetsbare groep, die niet 

meer werkt en dus niet in staat is dat verschil 

in inkomen zelf aan te vullen. Daar moeten wij 

als politiek dus oog voor hebben. 

Ik was deze zomer op Cuba. Die bestemming 

heeft mij in elk geval weer eens laten zien dat 

we ons heil niet moeten zoeken in de socialis-

tische heilstaat die links Nederland nastreeft. Ik 

heb dan ook genoeg inspiratie opgedaan om 

mij ook dit jaar weer in te zetten voor een land 

waarin we stimuleren dat mensen iets van hun 

leven maken. Ruimte geven aan ondernemer-

schap, werken laten lonen en het belonen als 

mensen een stapje extra zetten. Zeker nu de 

economische situatie daar weer de ruimte toe 

geeft. Dat is mijn inzet voor het komende po-

litieke jaar. 

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter Tweede Kamer

In deze rubriek nodigt de redactie u uit om  
uw mening te geven over (partij)politieke  
zaken. Wilt u een bijdrage leveren, mailt u 
dan naar liber@vvd.nl

Klaar voor 
een nieuw 
politiek jaar

De Participatiewet en de 
kracht van de consument



sioneel trainingsbureau te zijn. Maar willen wel 

professioneel opereren: met vrijwilligers en een 

interactieve aanpak. Ook tijdens dit programma. 

Op een ludieke manier gaan we de zaal erbij be-

trekken.”

Netwerk
Want juist het aspect van ‘met elkaar’, is zo te-

kenend voor de Haya. “Dat maakte echt indruk 

op me”, herinnert Marianne zich van haar eigen 

Kadertraining. “Voor het eerst met 79 anderen uit 

het hele land vier zaterdagen trainen. Mensen le-

ren kennen, een netwerk om mee te sparren, el-

kaar tegenkomen. Dat is de magie van de Haya. 

Ondervinden dat je niet de enige bent! Kennis op-

doen in een vertrouwde omgeving, vol positieve 

energie. Die ontstaat omdat we elkaar herkennen 

in onze basiswaarden en van daaruit met elkaar 

de discussie voeren.”

Talent
Ook het scouten van de nieuwe generatie van ta-

lent is onderdeel van het programma. Dat wordt 

verzorgd door Ben Verwaayen en Neelie Kroes. 

Zij delen ervaringen uit hun loopbanen, recente 

praktijkervaringen met start-ups en vertalen die 

naar de VVD. Op welke wijze kunnen wij een nieu-

we generatie van VVD-talent ontsluiten die onder-

nemend en divers is? Wat heeft deze generatie de 

VVD te bieden en andersom? “Het jubileum geeft 

op die manier een mooi beeld van onze inspan-

ningen. Van puur trainingsbureau naar een breed 

talentenontwikkelingscentrum. Want trainen en 

investeren in jezelf is essentieel voor ieders ont-

wikkeling.” Aan het eind van de dag hoopt Mari-

anne op een zaal vol ambassadeurs, die anderen 

op hun beurt weer enthousiast maken voor de 

Haya. 

Magie
Een ander Haya-pareltje wordt in Scheveningen 

verzorgd door Bas Mouton. Hij gaat met de zaal 

op zoek naar ‘magie’. “Iedereen kent dat wel”, 

licht Bas toe, “je spreekt een zaal toe en opeens 

ontstaat er positieve energie. Je voelt, dit wordt 

een negen! Soms lukt dat ook niet. Dan werk je 

keihard, maar loopt het gewoon niet lekker. Zelfs 

bij Obama zie je dat wel eens gebeuren. Hoe kun 

je dat nou beïnvloeden? Ik ga met de zaal aan de 

slag om, vanuit onze kernwaarden, een magisch 

verhaal te ontwikkelen vanuit bepaalde princi-

pes. Ieder op zijn eigen manier. Doorspekt met 

voorbeelden hoe je die principes kunt toepassen. 

Je kunt die ‘magie’ overigens niet afdwingen, 

“Het programma zit vol met de pareltjes die de 

Haya de afgelopen jaren zelf heeft ontwikkeld”, 

vertelt hoofdbestuurslid Marianne Schuurmans 

trots. “Het weerspiegelt waar de Haya voor staat. 

Zoals het Haya Kompas: een nieuwe tool om 

voor jezelf in kaart te brengen waar je staat wat 

betreft de ontwikkeling van je talent. En wat je 

nog te doen staat voor het vervolg van je liberale 

loopbaan. Je kunt dit Haya Kompas zelf invullen, 

hierover sparren met een coach of dit in teamver-

band invullen. Dan stimuleer je elkaar en houd je 

elkaar scherp. We zijn immers de grootste partij. 

De lat ligt hoger. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra 

en Marco van Kalleveen gaan ons op 12 september 

helpen de koers uit te zetten!”

Expertise en praktijkervaring
Haya-fan van het eerste uur, Mark Rutte, viert het 

jubileum ook mee. Hij verzorgt ieder jaar een on-

derdeel van de Topkadertraining en is vaste spre-

ker tijdens de Kadertraining. Marianne: “Wij zijn 

de Haya, wij allemaal. Dat is onze kracht: vanuit 

onze eigen expertise en praktijkervaring kennis 

en vaardigheden delen. Van Mark Rutte tot de ‘ge-

wone’ Haya-trainer. We pretenderen geen profes-

Op 12 september aanstaande viert de Haya van Somerenstichting haar achtste lustrum in het 

Scheveningse Zuiderstrandtheater. Wat maakt dat ‘Haya 40’ een absolute must is om bij te zijn? 

En wat zou Haya van Someren zelf van dit programma hebben gevonden? Liber blikt met een 

aantal hoofdrolspelers vooruit.

Door Marjolijn Bergmann-van Leeuwen



maar de kans daarop wel vergroten. Want in een 

zaal vol verstokte SP’ers wordt het voor Mark Rut-

te nooit magisch. Dat kan niet en hoeft niet, maar 

moet wel het streven zijn.”

Onverwachte wending
Bas heeft dit programma ontwikkeld door zijn 

eigen ervaringen bij de VVD. “Na het volgen van 

een aantal Haya-trainingen schreef ik me in voor 

de Amsterdamse Masterclass en werd van daaruit 

geselecteerd voor de Topkadertraining. Ik wilde 

heel graag de politiek in. Maar onverwacht kreeg 

dat doel een andere wending. In 2004 mocht ik 

zelf een onderdeel van de Topkadertraining ver-

zorgen, als vervanger. Iedereen baalde dat er ‘een 

invaller’ stond, dus aan mij de taak om die nega-

tieve sfeer te keren. Na afloop vond de groep het 

zó bijzonder: dit moest een vast onderdeel in het 

programma blijven! Het is nu al tien jaar de best 

gewaardeerde avond van de Topkadertraining. Al 

tien jaar magisch.”

The VVD-way
“Die ervaring heeft echt mijn carrière gelan-

ceerd,” beseft Bas, “want ik voelde: hier ligt mijn 

talent! Inmiddels heb ik een commercieel trai-

ningsbureau met drie vestigingen. Over de hele 

wereld geef ik trainingen ‘the VVD-way’: van de 

presidentskandidaat op de Filippijnen tot de op-

positieleider in Zuid-Afrika. De magie die tien 

jaar geleden bij de Topkadertraining ontstond, 

werkt ook internationaal. En daar ga ik 12 sep-

tember ook weer voor!”

Goede mix
De politieke carrière van staatssecretaris Sander 

Dekker begon bij de Haya. Samen met Marianne 

Schuurmans presenteert hij het programma in 

Scheveningen. “Ik geloof echt in goed onderwijs: 

mensen vooruit helpen, sterker maken. Eén van 

de functies van een politieke partij is om goede 

politici op te leiden. De Haya heeft dat de afgelo-

pen veertig jaar uitstekend gedaan.” Sander was 

zelf slapend lid van de VVD, toen hij in 2000 werd 

geattendeerd op de Haagse Masterclass. “Dat leek 

me nou een leuke manier om kennis te maken 

met de politiek: een mix van theorie, debatteren 

in de praktijk en leren beeldend te spreken. Ik 

belandde toen op de lijst voor de gemeenteraad, 

werd toegelaten tot de Topkadertraining en werd 

in 2003 gekozen tot raadslid.” 

Vakmanschap
Ook op Sander maakte de training van Bas Mou-

ton indruk: “Vooral zijn verrassende aanpak, dat 

je echt leert hoe je mensen kunt raken. En het be-

sef dat een goede speech puur vakmanschap is. 

Veel oefenen en je ontzettend goed voorbereiden. 

Verder bouw je een mooi netwerk op. Ik kijk er nu 

alweer naar uit om tijdens Haya 40 andere Haya-

fans te ontmoeten. Want dat is de Haya: het nutti-

ge met het aangename combineren. Mijn droom 

voor de toekomst? De verbinding maken tussen 

onderzoek en onderwijs, tussen de Haya en de 

Teldersstichting. Een soort Haya-academie is mijn 

stipje op de horizon.”

Brede volkspartij
Wat zou Haya van Someren ervan hebben ge-

vonden, dat in Scheveningen zo’n achthonderd 

VVD’ers het jubileum gaan vieren? Volgens Alies 

Pegtel, historica, zou ze het prachtig vinden: 

“Haar belangrijkste doel was om de VVD groot 

te maken. In de tijd dat zij partijvoorzitter was, 

vond net de omslag plaats van een in zichzelf 

gekeerde club naar brede volkspartij. Haya zette 

zich enorm in om leden te activeren. Ze hoopte 

op ‘een intens meedenken en meeleven van de 

leden’. Met scholing en trainingen wilde ze dat 

bereiken.”

Praktijkervaring
“Dat Haya trainingsmateriaal liet ontwikkelen 

voor het middenkader was nieuw, want senator 

Harm van Riel zag niets in trainingen voor ‘gewo-

ne leden’. Je was een politicus, zoiets kon je niet 

aanleren. Hij was trouwens wel degene die als 

eerste met een soort training begon: in 1959 no-

digde Van Riel ‘twintig begenadigde jongelingen’ 

uit voor een Topkadertraining in een conferentie-

oord in Oosterbeek. Dit deed hij jarenlang. Haya 

zelf wilde partijleden graag letterlijk onderwij-

zen in de achtergronden van het liberalisme, soci-

alisme en communisme. ‘De mensen gooien maar 

met termen, maar ze weten in de verste verte niet 

waar ze het over hebben’, stelde ze. Ook kregen le-

den les over staatkundige structuren en oefenden 

ze communicatie-, spreek- en debattechnieken.”

Droom
“Haya wilde ook heel graag dat vrouwen actief 

waren,” ontdekte Alies, “aangemoedigd en zelf-

verzekerd werden. Ze was heel geëmancipeerd en 

ook liberaal-activistisch: ervan overtuigd dat ‘het 

merendeel van de Nederlanders liberaal is, alleen 

weten ze het zelf nog niet’. Haar aanpak was daar-

bij pragmatisch en Haya was zich bewust van het 

belang van goede communicatieve vaardigheden. 

Haar droom is uitgekomen: een groot deel van Ne-

derland is liberaal, we hebben zelfs een liberale 

minister-president. Dat er door de Haya trainin-

gen over liberalisme in Oost-Europa worden gege-

ven, zou ze fantastisch hebben gevonden.”

Nieuwsgierig geworden naar het programma 

van Haya 40? Mis het niet! Meld u snel aan via 

www.mijnvvd.nl. Tot ziens in Scheveningen!



Cora van Nieuwenhuizen
Europees Parlement
Economische en 
Monetaire Zaken.
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Jan Huitema
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Hans van Baalen
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Buitenlandse Zaken,
Veiligheids- en Defensiebeleid, 
Internationale Handel

Méér liberalisme voor 
Zuid-Afrika 
De VVD maakt zich in het EP sterk voor een actief 

Europees handelsbeleid. Het ontsluiten van opko-

mende economieën en nieuwe afzetmarkten is 

hierbij van vitaal belang. Als voorzitter van de EP-

Zuid-Afrika delegatie in het Europees Parlement, 

leidde ik in juli een EP-delegatie naar Pretoria en 

Kaapstad om te onderhandelen over de uitvoering 

van het handelsakkoord, dat in 2004 werd gete-

kend. Zuid-Afrika is één van de snelst groeiende 

economieën ter wereld, en de grootste handel-

spartner van de EU in Afrika. 

Zuid-Afrika is een belangrijke politieke partner 

van Europa op het Afrikaanse continent. Daarom 

moet er naar intensieve samenwerking worden 

gezocht op het gebied van veiligheid en migratie. 

In plaats van de oversteek naar Europa te maken, 

kunnen arbeidsmigranten uit sub-Sahara Afrika 

een bijdrage leveren aan de snelgroeiende eco-

nomie van Zuid-Afrika. Het versterken van de be-

trekkingen tussen de EU en Zuid-Afrika moet ook 

tegenwicht bieden aan het agressieve beleid van 

China, dat roofbouw pleegt op de grondstoffen 

van het Afrikaanse continent in ruil voor voetbal-

stadions en andere douceurtjes aan Afrikaanse 

leiders. 

Voorts overlegde ik in Zuid-Afrika met Hellen 

Zille, Premier van de West-Kaap provincie en 

voormalig leider van de Democratic Alliance, de 

liberale partij van Zuid-Afrika. De DA heeft zich 

ontwikkeld tot een brede volkspartij. Tijdens de 

parlementsverkiezingen in 2014 behaalde de 

DA ruim 23% van de stemmen en zijn hiermee 

de grootste uitdager van het ANC, dat er niet in 

slaagt om de omvangrijke corruptie uit te bannen 

en de overheid te hervormen. 

Het handelsakkoord tussen de EU en Zuid-Afrika 

heeft de welvaart in Zuid-Afrika en de omliggen-

de landen vergroot. Het is vitaal voor de toekomst 

dat de regering deze welvaartsgroei vasthoudt en 

de overheidsverspilling tegengaat. Hiertoe moet 

het staatsapparaat worden hervormd en de cor-

ruptie effectief worden bestreden. Daarom is het 

van groot belang dat de Democratic Alliance zich 

opmaakt voor regeringsdeelname na de volgende 

verkiezingen in 2019 om deze hervormingen af te 

dwingen en Zuid-Afrika toekomstig bestendig te 

maken. 

Kennis, kunde, kassa.

Onlangs kwam in het nieuws, dat een Russische 

spion is opgepakt bij de TU Eindhoven. De jonge 

Ivan A. werkte mee aan onderzoek naar quantum-

fysica en nanofotonica. Een onderzoeksveld, dat 

zich richt op het ontwikkelen van supercompu-

ters. Belangrijk voor onze toekomst qua automa-

tisering, maar ook voor talloze andere innovaties 

en voor onze veiligheid.

Bedrijven als IBM, Google en Microsoft investeren 

miljarden dollars in het onderzoek naar kwan-

tum. Het goede nieuws is, dat Nederlandse we-

tenschappers hierbij voorop lopen. Zo hebben we-

tenschappers van de TU Delft met baanbrekend 

onderzoek het ‘Majorana-deeltje’ ontdekt. Een 

deeltje dat zich precies op de grens van materie 

en antimaterie bevindt. Het is zelf zijn eigen an-

tideeltje.

In Brussel heb ik me, met succes, ingespannen 

om dit Nederlandse onderzoek op de kaart te 

zetten en er Europese steun voor te krijgen. Bij 

lezingen over dit onderwerp kreeg ik trouwens te 

horen, dat Nederland eerder wordt geassocieerd 

met marihuana, dan met Majorana. Over stereo-

type vooroordelen gesproken! Er is dus nog werk 

aan de winkel. Wat zeker helpt is het besluit van 

het kabinet om kwantum extra aandacht te gaan 

geven tijdens het Nederlands voorzitterschap van 

de EU in het voorjaar van 2016. 

Ons land loopt mondiaal voorop in dit soort on-

derzoek en innovatie. Maar we mogen niet ver-

slappen, want de rest van de wereld zit ook niet 

stil. We moeten onze concurrentiekracht continu 

bewaken. Blijven investeren in toekomstgericht 

onderzoek, samen met het bedrijfsleven en de 

kennisinstellingen. Die samenwerking is de bes-

te garantie,dat ook de slag kan worden gemaakt 

naar concrete exportproducten. Producten die de 

BV Nederland ook in de toekomst draaiende hou-

den. 

In het Europees Parlement en als bestuurslid van 

de Europese stichting Knowledge for Innovation 

blijf ik me hier hard voor maken. Van onderzoek, 

naar innovatie, naar toepassingen in de markt.  

Kennis, kunde, kassa!

Nederland gidsland 
antibioticagebruik
Tijdens het zomerreces van het parlement werkte 

ik een paar weken op onze boerderij in Friesland, 

voor mij de ultieme ontspanning. Ik ben klaar 

voor een nieuw jaar waarin ik me hard zal maken 

voor de Nederlandse agrarische sector!

Een van de punten die ik op de agenda wil zetten 

is antibioticagebruik. Het gebruik van antibioti-

ca neemt wereldwijd spectaculair toe. De OECD 

voorspelt dat het totale gebruik van antibiotica 

met 67% zal stijgen binnen 30 jaar. De relatie 

tussen het antibioticumgebruik in de agrarische 

sector en de volksgezondheid is onzeker. Bijna 

twee derde van de infectieziekten zijn echter 

overdraagbaar van dier naar mens en dus is de 

bezorgdheid begrijpelijk. Het is daarom goed dat 

de landbouwcommissie in het Europees Parle-

ment een rapport heeft aangenomen dat ook de 

rest van Europa oproept het antibioticagebruik te 

verminderen. 

Nederlandse veehouders en veeartsen hebben het 

gebruik van antibiotica namelijk al met bijna 60% 

teruggedrongen. Nederlandse boeren voldoen 

aan de strengste eisen op het gebied van dieren-

welzijn, milieu, voedselveiligheid en -kwaliteit. 

Ze verdienen hiervoor een dikke pluim. Andere 

veehouders in de Europese Unie zijn vaak niet 

zo voortvarend en concurreren dus tegen lagere 

prijzen. Laat staan de rest van de wereld. Als we 

onze concurrentiepositie verliezen kiezen we er-

voor dat de productie verplaatst naar landen waar 

minder secuur met antibiotica wordt omgegaan.

In het rapport van de landbouwcommissie wordt 

onder andere het preventief gebruik van antibi-

otica aan strenge eisen gekoppeld, wat in Neder-

land al gebeurt, maar voor veel andere lidstaten 

nieuw is. In Brussel doen ze er verstandig aan 

over hun schouder naar Nederland te kijken. Het 

Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie 

begin 2016 is een uitgelezen kans om antibiotica-

gebruik op te kaart te zetten bij de rest van 

Europa.
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Net zoals voor de rest van de maatschappij geldt, 

is ook de politiek de afgelopen decennia aan ver-

anderingen onderhevig geweest. De afstand van 

de politiek ten opzichte van de kiezer is, onder 

meer door de introductie van sociale media, aan-

zienlijk verkleind. De toon van het debat en de 

weergave ervan in de media, is wezenlijk anders 

dan in de tijd van Hans Wiegel of Pieter Oud. 

Maar ook de politieke discussies zijn inhoudelijk 

veranderd. De actualiteit bepaalt steeds vaker de 

onderwerpen van gesprek en spoeddebatten zijn 

aan de orde van de dag. Dat ontslaat politici niet 

van de verplichting om een lange termijn visie 

te ontwikkelen op grote en belangrijke thema's. 

Maatschappelijke ontwikkelingen en problemen 

die vragen om een oplossing of richtinggevende 

kaders van de politiek, laten zich niet vangen in 

de waan van de dag en zelfs niet in een regeerak-

koord voor een periode van vier jaar. 

Kiezers mogen van politici vragen om over deze 

generatie heen, naar de toekomst te kijken. Dat 

heeft de VVD vanaf het begin van het kabinet Rut-

te I gedaan. Immers, de grote hervormingen die 

onze partij tijdens de vorige en deze kabinetspe-

riode heeft aangebracht, waren niet alleen nodig 

om ons land uit de crisis te trekken, maar zeker 

ook om de voorzieningen die ons land met zoveel 

zorg heeft opgebouwd, eveneens voor toekomsti-

ge generaties beschikbaar te laten zijn. 

Het is van belang dat de VVD, uitgaande van het 

liberale gedachtegoed dat de basis vormt voor ons 

politiek handelen, vooruit blijft kijken. En dat 

is best lastig, want één ding staat vast: niemand 

weet precies hoe ons land er over tien, twintig 

jaar uit zal zien.

Wat we wel weten is dat de economische groei 

vermoedelijk lager zal zijn dan waar wij de afge-

De VVD werkt aan een vrij, veilig en welvarend Nederland waar 
mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en te 
leven zoals ze willen. Met een goed draaiende economie, waar-
door mensen een baan hebben, en een overheidsbegroting die 
op orde is. Iedere dag worden er beslissingen genomen die dit 
mogelijk maken. In deze rubriek leest u het ‘waarom’ van deze 
beslissingen. 

lopen decennia op hebben kunnen rekenen. De 

bevolking zal krimpen en vergrijzen, waardoor 

het potentieel aan werkenden afneemt. Dat zal 

bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de wijze waar-

op wij om moeten gaan met kennismigranten. 

Om die reden heeft de VVD-fractie een brede visie 

neergelegd op hoe om te gaan met vluchtelingen 

en asielzoekers. Vluchtelingen hebben er belang 

bij om in hun eigen regio te worden opgevangen. 

Niet alleen kan onze samenleving die last anders 

niet dragen, het is ook in het belang van vluchte-

lingen zelf. Immers, op de lange termijn worden 

regio's alleen sterker als wij deze niet uithollen, 

maar kracht geven, door economieën ter plekke 

te versterken en de bevolking zich te laten ont-

wikkelen. Asielzoekers die naar ons land komen 

uit economische motieven, zonder bij te dragen 

aan onze maatschappij, zullen deze niet verster-

ken, maar verzwakken. Onze voorzieningen zijn 

er simpelweg niet op gebouwd om al deze geluks-

zoekers te herbergen en te faciliteren. Wel moet 

er ruimte worden gegeven aan arbeidsmigranten. 

De komende decennia zullen wij zowel hoog- als 

laagopgeleide kenniswerkers hard nodig hebben 

om de krimp in onze bevolking op te vangen. 

Vooruitkijken is ook nodig als het bijvoorbeeld 

gaat om onze energievoorziening. Fossiele brand-

stoffen raken op en nieuwe technieken zullen no-

dig zijn om de energiezekerheid te kunnen blij-

ven garanderen. De politiek kan die windmolen 

of geothermische installatie niet ontwikkelen, 

maar wel normen stellen en de kaders schetsen 

en, belangrijker nog, innovatie de ruimte geven 

om bedrijven tot nieuwe oplossingen te laten ko-

men.  

Gelukkig is ons land, onze bevolking, goed in 

vooruitkijken en inspelen op de problemen en 

uitdagingen van de toekomst. Dat hebben we de 

afgelopen decennia laten zien. Kijk naar de voor-

uitstrevende manier waarop we het water hebben 

bedwongen dat ons land bedreigde, door met op-

lossingen te komen waarvan menigeen dacht dat 

het onmogelijk zou zijn. Technieken die momen-

teel over de hele wereld worden toegepast (vaak 

onder aansturing van diezelfde Nederlanders!). 

Maar ook als het gaat om innovaties in de land-

bouw en voedseltechnologie of de technologie 

die een bedrijf als Philips heeft ontwikkeld, Ne-

derland liep voorop. Waar een klein land groot in 

kan zijn. 

Want ook vandaag de dag worden in ons land 

innovatieve producten ontwikkeld die de wereld 

over gaan. Van ultra lichte wanden voor vliegtui-

gen, tot 3D-printers die ruimtevaarders straks in 

staat stellen in de ruimte hun eigen pizza uit te 

printen. 

Wij moeten ons goed realiseren dat de overheid 

die nieuwe producten en technieken niet ontwik-

kelt, dat doen bedrijven. Aan de overheid de taak 

om kaders te stellen (bijvoorbeeld een CO2-norm 

die gehaald moet worden) en verder vooral ruim-

te te scheppen. Ruimte voor Nederlandse bedrij-

ven om te doen waar ze al decennia lang goed in 

zijn. Kansen zien, zich aanpassen aan de ontwik-

kelingen in de wereld en deze waar mogelijk zelfs 

voorzien. Zodat ons land ook de komende jaren 

voorop zal blijven lopen. 

De politiek moet er voor zorgen dat onze zorg, 

onze sociale zekerheid en onze arbeidsmarkt zijn 

toegerust om de komende decennia de ontwikke-

lingen in onze samenleving te kunnen opvangen. 

Dat scholen leerlingen opleiden om het beste uit 

zichzelf te halen. En onze veiligheid zo goed mo-

gelijk wordt bewaakt. Alleen op die manier krij-

gen die 17 miljoen Nederlanders de ruimte om in 

vrijheid te doen waar ze goed in zijn: het maxi-

male uit zichzelf en daarmee uit ons land halen. 

De kracht van 
Nederland 
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B
este Guido, Met enige verbazing hoorde ik dat Mark Rutte op het 

voorjaarscongres sprak over het Dikke Ik. Voorheen werd met deze 

tien jaar oude linkse term morele kritiek op de vrije markt en con-

sumptiemaatschappij geuit: steeds meer willen consumeren, beter dan ande-

ren willen presteren en een dikke huid hebben voor de ellende van anderen. 

Ironisch genoeg dus precies het beeld dat veel mensen hebben van VVD’ers. 

Positiever geformuleerd: geld moet rollen, een gezonde competitieve instel-

ling en je beseffen dat je niet alle ellende van de wereld op je kan dragen.

Rutte gaf een liberale draai aan het Dikke Ik en beperkte zich tot mensen 

die graaien uit de staatsruif. Van managers in het onderwijs en bestuurders 

van woningcorporaties tot bankiers. Daar is in de basis geen speld tussen 

te krijgen. Maar de woningcorporaties en onderwijsinstellingen verschillen 

wezenlijk van de bankenwereld. Rutte kan wel tegen bankiers zeggen: ‘toede-

ledokie, ga maar naar Londen. Ik zie het nooit gebeuren.’ Maar veel bankiers 

overwegen te emigreren of zijn al vertrokken. Zij leven in een wereld waar 

de overheid in principe een zeer beperkte rol speelt. Die wereld is ook een in-

ternationale wereld. Rutte speelt het dus hoog op met getalenteerde mensen 

voor wie de alternatieven lonken. Ik wil ervoor pleiten talent te behouden en 

te voorkomen dat bankiers de nieuwe paria’s worden.

Als we toch flexibel omgaan met de term Dikke Ik, dan reserveer ik deze 

term bijvoorbeeld voor het agressieve straattuig en voor de werklozen die 

alleen hun huis uitkomen om naar de plaatselijke kroeg of het koffiehuis 

te gaan, maar ook voor de middeninkomens die klokslag 17 uur van kan-

toor vluchten om thuis voor de tv op bankiers te gaan vloeken. Zij denken 

namelijk met de minste inspanning recht te hebben op hetzelfde waar een 

bankier jarenlang hard voor heeft moeten werken. Schelden op anderen is 

makkelijk, maar lever meer inspanning, ga een opleiding volgen en ga aan 

het werk. Het kost wat moeite en je zult je Dikke Ik even opzij moeten zetten, 

maar als je goed je best doet, rij je over een aantal jaar net zo’n mooie auto 

als die bankiers. Volgens mij is dat wat die mensen stiekem willen.

Groeten, Ralph

Twee leden met een duidelijke mening kruisen de pennen.
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B
este Ralph, Volgens jou is “Dikke Ik”  een linkse term waar een 

liberale draai aan is gegeven. Mij maakt het niet zoveel uit of het 

links of rechts is. Al komt de term “ Dikke ik” uit punnikwereld: De 

boodschap van Rutte blijft hetzelfde: schaamteloze zelfverrijking, gegraai en 

lak hebben aan normen en waarden is voor ieder mens onaanvaartbaar. Ook 

voor managers in de publieke sector. 

Helaas leven bankiers wel degelijk in een wereld waar de overheid een (te) 

grote rol speelt. twee van de drie grote banken is namelijk in handen van 

deze overheid. Ze zijn met miljarden euro’s belastinggeld gered. Binnenkort 

staan ze -met miljarden euro belastinggeld verlies- weer op eigen benen. De 

woorden van Rutte zijn dan ook terecht aan hen gericht in mijn ogen. Hij 

spreekt managers in het onderwijs, bestuurders van woningcorporaties én 

bankiers aan op hun verantwoordelijkheid.  Zolang banken onder overheid-

stoezicht staan hoort daar een bepaald bewustzijn bij. Het had mooi geweest 

als de bankensector iets had geleerd van de crisis in 2008. Of de bankiers 

nieuwe paria’s worden is dan ook niet de schuld van Rutte. Dit komt voor uit 

het eigen handelen.

Nederlanders heeft een klaagcultuur. Het liefst op een ander, zoals de buur-

man. Want waar betaalt hij nou zijn huur van? Ook de politiek doet hieraan 

mee met harde en grote woorden. Laten we meer oog hebben voor wat wel 

goed gaat. Er gaan inderdaad veel zaken niet goed. En wanneer je bestuurder 

bent bij een Woningcorporatie of bij een bank dan heb je wel degelijk een 

verantwoordelijkheid. Net zoals ieder mens. Ieder mens is in de basis ver-

antwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Wijzen naar een ander zonder 

je eigen verantwoordelijkheid te nemen is niet iets waar je als liberaal voor 

dient te staan. Een land waar eerst naar zichtzelf wordt gekeken, waar geke-

ken wordt naar de eigen mogelijkheden en waarin niet naar elkaar wordt 

gewezen. Volgens mij is dat  waar we stiekem grote behoefte aan hebben.

Met optimistische groet, Guido



"De VVD steunt de motie voor meer kansen voor innovatie en 
economie bij het onderhandelingsakkoord herziening decentralisatie 
ecologische hoofdstructuur.”

Ben je er nog?

Nee, dat dachten we al. Deze zin prikkelt niet echt om door te lezen. 
En veel warme gevoelens roept hij ook niet op. Toch is dit de manier 
waarop wij politici soms communiceren. Of beter gezegd: hoe wij 
praten tegen mensen. In een wereld waarin je via social media, 
e-mail en appjes direct met mensen kunt praten, is dat eigenlijk heel 
zonde. Want als we op een iets andere manier vertellen wat wij vin-
den, kunnen we al die kanalen gaan gebruiken om een echt gesprek 
aan te gaan met Nederland. 

Wij - het online team van de VVD - zijn sinds begin dit jaar bezig 
om dat gesprek aan te gaan met iedereen die interesse toont in 
de VVD. We proberen op een leuke, begrijpelijke en persoonlijke 
manier te laten zien waar de VVD voor staat. Met plaatjes, filmpjes, 
verhaaltjes, noem maar op. Als mensen reageren, dan geven wij ant-
woord. Eerlijk en open. En soms met een grap. Er mag best gelachen 
worden. 

Heb je vragen hebt of ben op zoek je tips en trucs? Mail dan even 
naar m.thiessen@tweedekamer.nl. Of ga online het gesprek met ons 
aan. 
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VVD SYMPOSIUM
De Nationale Politie op koers. Hoe nu verder?
Locatie: Rooksalon, Tweede Kamer, Den Haag
Datum: 11 september 2015
Tijd: 14:00 – 17:00
Sinds de oprichting van de Nationale Politie zijn er stappen in de goede richting gezet maar er is nog steeds veel werk te doen. Om 

deze ontwikkeling door te zetten is goede en nauwe samenwerking tussen bestuurders, politici en andere partners in de veiligheid-

sketen van groot belang. 

Reden genoeg voor VVD Tweede Kamerlid Ockje van Tellegen om alle VVD’ers werkzaam op het gebied van openbare orde en veil-

igheid uit te nodigen voor een symposium om met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema. Onder het dagvoorzitterschap 

van Frits Huffnagel zal gesproken worden over de huidige veiligheidssituatie in Nederland en de ontwikkelingen binnen de Nationale 

Politie. Deze dag zullen onder andere Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur en Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma 

spreken.     

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen met uw naam en uw contactgegevens naar secretariaat.tellegen@tweedekamer.nl. 

Het volledige programma vindt u op www.vvd.nl.  

IN DEBAT MET DONALD TUSK EN MARK RUTTE
Europa in een veranderende wereld
Op 24 oktober heeft u de kans om in debat over Europa te gaan met de president van de Europese Raad, Donald Tusk en 
premier Mark Rutte. 

De bijeenkomst zal plaats vinden van 12:00 tot 17:00 uur in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. 

U kunt zich aanmelden via www.mijnvvd.nl 

Plaats in de Oude Zaal is beperkt dus wacht niet te lang met uw aanmelding.
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De Omgevingswet 
Een ruime meerheid van de Tweede Kamer stem-

de op woensdag 1 juli in met de Omgevingswet. 

Na drie jaar hard werk van minister van Infra-

structuur en Milieu Melanie Schultz, vervangt de 

Omgevingswet alle wetten en regels die nu gelden 

op het gebied van de leefomgeving. 

Minister Schultz: “Rond de inrichting van onze 

leefomgeving zijn er de afgelopen jaren alleen 

maar meer wetten en regels bijgekomen. We be-

slissen vanuit het Rijk over zaken waar gemeen-

ten ook best zelf over kunnen beslissen.” Het uit-

gangspunt van de Omgevingswet is dan ook dat 

het eenvoudiger, efficiënter en beter moet. “De 

nieuwe Omgevingswet is flexibel, niet iedere re-

gio is hetzelfde en daarom is er nu ruimte voor lo-

kale verschillen. De lokale bestuurder krijgt veel 

meer vrijheid.”

De Omgevingswet brengt 26 wetten onder in 1 wet 

en worden 120 AMvB’s en ministeriele regelingen 

samengebracht tot vier AMvB’s. “Het regelen van 

een vergunning kan nu eindeloos duren en door 

de grote hoeveelheid regels en wetten zien de bur-

gers door de bomen het bos niet meer. Dankzij de 

Omgevingswet is er vanaf 2018 één loket waar een 

burger of bedrijf terecht kan. Ook het regelen van 

een vergunning zal sneller en soepeler verlopen.” 

De huidige wetten en regels beschermen ons te-

gen bijvoorbeeld geluidsoverlast en vervuiling. 

Met de Omgevingswet komt deze bescherming 

niet in het geding. “Deze bescherming verandert 

niet. Je kunt als burger nog steeds bezwaar maken 

tegen een besluit of uiteindelijk naar de rechter 

stappen. Ook in de Omgevingswet blijft de be-

scherming van burgers een belangrijk doel maar 

de wet moet ook uitnodigen tot nieuwe initiatie-

ven en ontwikkeling. Nu staan de regels innova-

Aan de slag!
Stroperig en kostbaar. Zo zou ik de huidige proce-

dures in het omgevingsrecht noemen. Het staat 

innovatieve ontwikkelingen in de weg. De bu-

reaucratische rompslomp is gigantisch. Zo zijn 

er 1000 vergunningen nodig voor de verlenging 

van de A15, een stuk snelweg van slechts 35km 

tussen Vaanplein en de Maasvlakte. In mijn stad 

Nijmegen waren er 148 vergunningen nodig bij 

de aanleg van de nieuwe stadsbrug over de Waal. 

148 Vergunningen voor een brug van in totaal 1,4 

km. Dat is één vergunning per 10 meter. Een onge-

kende papierwinkel, vele en lange procedures die 

niet meer passen bij de snelheid en dynamiek van 

de 21e eeuw. Het roer moet om. Hoog tijd dus voor 

één nieuwe wet: de Omgevingswet.

De nieuwe wet
Met de nieuwe wet, die per 2018 in werking zal tre-

den, moet het krijgen van een vergunning straks 

sneller en eenvoudiger verlopen. Een voorbeeld: 

de uitbreiding van een school op een locatie waar 

vooral wordt gewoond. Er moeten bomen worden 

gekapt en er zijn extra uitritten nodig. Onder de 

huidige regelgeving zijn drie omgevingsvergun-

ningen nodig met een proceduretijd van een half 

jaar. Onder de nieuwe wet wordt dat straks één 

omgevingsvergunning, met een proceduretijd 

van slechts acht weken.

Of het voorbeeld van een gemeente die haar be-

leid wijzigt voor bijvoorbeeld alle scholen, alle ho-

reca of alle woonboten binnen haar grondgebied. 

Nu moet zij alle bestemmingsplannen met die 

functies allemaal apart aanpassen. Straks heeft 

de gemeente één omgevingsplan voor haar hele 

grondgebied en kan zij die aanpassing in één keer 

doen. Efficiënt en kostenbesparend. Provincies en 

gemeenten krijgen bovendien meer ruimte voor 

eigen afwegingen en worden flexibeler in hun 

handelen.

Nieuwe manier van werken
De Omgevingswet vergt een andere manier van 

werken. Hoe eerder ook VVD-bestuurders hier in 

de dagelijkse praktijk ervaring mee opdoen, hoe 

beter het is. Die ervaring levert namelijk prachti-

ge voorbeelden op die laten zien dat het werken 

met minder regels op basis van meer vertrouwen 

gewoon kan. Samen laten we zo zien dat ‘ja, mits’ 

beter en liberaler is dan ‘nee, tenzij’. Al die goede 

voorbeelden helpen weer om andere partijen er-

van te overtuigen dat flexibiliteit in regelgeving 

niet tot wantoestanden leidt, maar juist tot mooie 

oplossingen waar we als maatschappij meer baat 

bij hebben.

Ga nu al aan de slag via de Crisis- en herstelwet, 

doe inspiratie op via nualeenvoudigbeter.nl. An-

ticipeer alvast op de Omgevingswet en laat een 

liberale wind waaien door het lokale RO-beleid.

 

Hayke Veldman,

Tweede Kamerlid

liber@vvd.nl

tieve ontwikkelingen in de weg. Dat kan niet de 

bedoeling zijn,” aldus de Minister.

Ze is dan ook verheugd dat de Omgevingswet is 

aangenomen door een grote meerderheid in de 

kamer. In de kamer was dan ook veel lof voor de 

minister en haar team. Opmerkelijk, de Omge-

vingswet is één van de grootste wetgevingsope-

raties ooit en toch hebben wij er weinig van ge-

merkt. Minister Schultz: “We hebben ons achter 

de schermen drie jaar lang goed voorbereid en 

iedereen gesproken van milieuorganisaties tot 

gemeenten. Het resultaat mag er zijn.” 



De laatste voorbereidingen 
worden getroffen

Tijd om aan boord te gaan!

Onze barmannen...

... en barmeisjes!

Veel gezelligheid 
op de boot...

...en langs de kant

Het was een topdag!

Nasser met staatssecretaris Dekker en kamerleden

VVD houdt koers!

Op zaterdag 1 augustus vond de Canal Parade, 

het hoogtepunt van de jaarlijkse Gay Pride plaats, 

en net als voorgaande jaren was ook de VVD hier 

weer van de partij. Naast staatssecretaris Sander 

Dekker, Tweede-Kamerleden en heel veel liberalen 

hadden wij tijdens deze dag ook een heel bijzon-

dere gast aan boord: Nasser El-Ahmad. Nasser is 

18 jaar en woont in Berlijn. Toen hij op zijn vijf-

tiende naar zijn familie uit de kast kwam, wa-

ren zijn strenggelovige, uit Libanon afkomstige 

ouders 'sprakeloos’. Homoseksualiteit was voor 

hen een doodzonde. Zijn vader dreigde een mes 

in zijn hals te zetten en zijn oom gooide kokend 

water over hem heen. Nasser vluchtte voor zijn 

familie, omdat die vastbesloten bleef hem uit te 

huwelijken. Nasser werd door zijn eigen familie-

leden gedrogeerd en uren later werd hij wakker 

in een auto richting Libanon. Op dat moment is 

er een internationaal opsporingsbevel uitgegaan 

en werd de auto op de grens tussen Roemenië en 

Bulgarije staande gehouden. Nasser leeft nu weer 

een veilig leven in Berlijn en bovenal: kan hier 

zichzelf zijn. 

Ook in Nederland is nog lang niet altijd sprake 

van volledige gelijke behandeling van lesbiennes, 

homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksue-

le personen. Toen in 2014 de politie voor het eerst 

een breed landelijk onderzoek naar buiten bracht 

over geweld tegen homoseksuelen bleek dat er 

gemiddeld drie meldingen per week zijn gedaan 

van anti-homogeweld. En waar bijna alle Neder-

landers vinden dat homoseksuele mannen en les-

bische vrouwen een leven moeten kunnen leiden 

zoals zij dat willen, blijken zelfs veel Nederlanders 

toch minder enthousiast wanneer zij echt gecon-

fronteerd worden met homoseksualiteit. Onder-

zoek wijst uit dat het percentage mensen dat zoe-

nende mannen in het openbaar afkeurt, namelijk 

nog altijd drie keer zo hoog als het percentage dat 

een zoenend heterokoppel afkeurt. Dit wordt ook 

geïllustreerd door de hoge discriminatiecijfers en 

het woordgebruik door jongeren waarbij homo 

zeer vaak als scheldwoord wordt gebruikt.

Wij zijn er van overtuigd dat we dit niet oplossen 

door nieuwe wetten, maar juist door meer bor-

ging van de wetten die we hebben. De dagelijkse 

vrijheid van iedereen kan alleen gegeven worden 

door ons, de Nederlander, zelf. Wij zijn onderdeel 

van het probleem, maar ook van de oplossing. We 

moeten onze eigen waarden en verhalen niet on-

der stoelen of banken steken, maar deze bespreek-

baar maken en delen: 

Share your Pride, Defend our Freedom! 



Pagina 14 VVD Liber • 2015 • Nr. 5

Toekomst van de VVD-Partijstructuur
Het Hoofdbestuur presenteert op 18 september de plannen voor een nieuwe partijstructuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

op zaterdag 28 november worden deze plannen besproken en zal erover worden gestemd. 

De toekomst van onze partij is echter zo’n belangrijk onderwerp, dat we graag ruim de tijd nemen om dit met u te bespreken. 

Bovendien moet elk lid kunnen meedenken en –praten. Daarom reist partijvoorzitter Henry Keizer een maand lang het hele 

land door. 

23 september  2015  Utrecht / Maarssen
30 september  2015  Zaandam
7 oktober   2015  Nijmegen
12 oktober   2015  Groningen
17 oktober   2015   Limburg
19 oktober  2015  Zuid – Holland
26 oktober   2015  Zeeland
28 oktober   2015  Zwolle

De exacte tijden en locaties leest u binnenkort in de Thorbeckeweb en op www.vvd.nl.

Wij zien u graag op één van onze bijeenkomsten. 



VVD Liber • 2015 • Nr. 5 Pagina 15

Onze politici werken iedere dag aan een vrijer, veiliger en welvarender Nederland. Dat doen zij 
met hart en ziel, met altijd maar één doel voor ogen: Nederland nóg liberaler maken. Maar onze 
politici zijn ook maar gewoon mensen. Daarom geeft Liber u een kijkje in het privéleven van 
onze ministers en volksvertegenwoordigers, zodat u de mens achter de politicus leert kennen. 

De Hobby van... 

Oud-minister
IVO
OPSTELTEN

Door Sander Troost

De voorliefde voor de roeisport is ontstaan in Lei-

den, de stad waar hij rechten studeerde. Bij stu-

dentenroeivereniging Njord schreef een jonge Ivo 

Opstelten zich als lid in. Tijdens zijn studentenjaren 

was roeien één van de vele activiteiten in zijn druk-

ke studentenbestaan. Roeien vond hij leuk, sporten 

tijdens het studeren was immers belangrijk, maar 

na zijn tijd in Leiden stapte hij niet meer in een roei-

boot. Tot het moment dat hij eind 2008 afscheid 

nam als burgemeester van Rotterdam. ‘Na het bur-

gemeesterschap kreeg ik zin om het roeien weer op 

te pakken. In Rotterdam zijn er genoeg verenigin-

gen waar je fantastisch kunt roeien. Maar er is geen 

vereniging zo prachtig als de Koninklijke Roei- en 

Zeilvereniging De Maas. En anders dan de naam 

doet vermoeden, vaar ik met mijn roeimaten niet 

op de Maas, maar op de Rotte.’

De Rotte is een veenriviertje ten noorden van Rot-

terdam. Aan dit water ontleent de stad haar naam. 

‘Op deze fantastische rivier roeien we als ploeg 

tweemaal per week. Tot voor kort was dat nog 

maar één keer per week. Enkel op de zaterdag-

morgen. Inmiddels is de woensdagmiddag daarbij 

gekomen. Nu ik meer tijd heb, ben ik intenser van 

het roeien gaan genieten.’ Zichtbaar genietend van 

de plek aan de oever van de Rotte vertelt Ivo Op-

stelten dat er altijd noordwaarts koers wordt gezet 

richting Oud Verlaat, dat zo’n zes kilometer verder-

op ligt. ‘Eenmaal aangekomen drinken we altijd een 

kopje koffie in onze vaste kroeg. Daar worden altijd 

de mooiste gesprekken gevoerd, want roeimaten 

hebben geen geheimen voor elkaar.’

Een politicus, dat ben je altijd en overal. Zo ook op 

de zaterdagmorgen. ‘Eenmaal aangekomen in Oud 

Verlaat, zitten er altijd een paar stamgasten op mij 

te wachten. Zelfs nu ik geen bewindspersoon meer 

ben. Ze hebben dan een aantal zaken in de krant 

gelezen die ze graag met mij delen. Ze zijn altijd 

kritisch op de inhoud, maar zeker niet onredelijk. 

Ik vind het altijd heel plezierig op met hen in dis-

cussie te gaan. Maar zijn de belangrijkste zaken be-

sproken, dan kan je prima tegen deze stamgasten 

zeggen: “Mannen, ik ga de roeiboot weer in, tot 

volgende week.”’

Het team van Ivo Opstelten bestaat uit negen man-

nen. De grootste boot binnen het roeien is een acht 

en is tevens zijn favoriete boot. ‘Het komt eigenlijk 

nooit voor dat iedereen er is. Ik moet bijvoorbeeld 

wel eens afzeggen voor een algemene ledenverga-

dering van de VVD. Dus afhankelijk van de grootte 

van het team kiezen we voor een vier met stuur-

man, een gewone vier of een twee.’

Al vrij snel gaat het ook over andere sporten, die 

actief gevolgd worden. Zo wordt Feyenoord bij elke 

thuiswedstrijd bezocht. Feyenoord is de club van 

zijn hart. ‘De sfeer en entourage in de Kuip is on-

beschrijfelijk mooi. Voetbal wordt daar met zoveel 

passie beleefd. Maar niet alleen de grootste club 

van Rotterdam volg ik nauwlettend, ook Excelsior 

wordt gevolgd. Dat is het mooie van mijn leven nu, 

er is gewoon meer mogelijk. Met mijn kleinzoons 

ga ik vaak naar een thuiswedstrijd van Excelsior. We 

zitten dan samen op de Robin van Persie-tribune, 

dat is dus niet op de hoofdtribune tussen de bobo’s, 

maar achter het doel en tussen de fanatiekelingen. 

En als Rotterdammer hoop ik natuurlijk Sparta zo 

snel mogelijk terug te zien op het hoogste voetbal-

podium.’

De liefde voor sport is groot. Maar bij het verla-

ten van de roeivereniging wordt pas echt duidelijk 

wat voor een sportfanaat hij is, want aan een paar 

aanwezig roeiers op het terras wordt gevraagd hoe 

‘we’ het vandaag in de Tour de France hebben ge-

daan. ‘Hoe hebben Gesink en Mollema vandaag 

gereden?’

De lange en intensieve dagen aan het Binnenhof zijn gedaan, maar de tijd 

van het echte genieten is pas net begonnen. Oud-minister van Veiligheid 

en Justitie Ivo Opstelten geeft zijn liefde voor sport nu volop de ruimte. Van 

jarenlange topsport in het Nederlandse openbaar bestuur naar bescheiden 

topsport in ‘zijn’ Rotterdam. Bijna alle sporten worden gevolgd en minis-

tens evenveel sporten worden beoefend. Toch is er maar een sport die het 

wint: roeien. 

‘Nu weet ik pas écht te 
genieten van sport’ 

‘Roeimaten hebben geen 
geheimen voor elkaar’

‘Dat is het mooie van mijn leven 
nu, er is gewoon meer mogelijk’



LOCATIE
Zuiderstrandtheater in Scheveningen

Kranenburgweg 211, 2583 ER Den Haag

DATUM
zaterdag 12 september 2015

AANVANGSTIJD
10.00 uur 

JUBILEUM HAYA 40

PROGRAMMA
Presentatie door staatssecretaris Sander Dekker en Marianne Schuurmans

OPENING 
De dag wordt geopend door partijvoorzitter Henry Keizer. 

HAYA KOMPAS 
Halbe Zijlstra en Marco van Kalleveen laten zien hoe je als liberaal richting kunt geven aan je drijfveren door 

middel van het Haya Kompas.

HAYA 
Mark Rutte spreekt over wat de Haya van Somerenstichting betekent voor de VVD en het talent binnen de partij.

LUNCH

MASTERCLASS DRIJFVEREN
Masterclass van Bas Mouton over hoe je jouw drijfveren het beste kunt verwoorden en omzetten in actie.

VVD START-UPS
Neelie Kroes en Ben Verwaayen gaan in gesprek met talent. 

BORREL

SCHRIJF U NU IN VIA MIJNVVD.NL
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HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR 

DE VVD VOORBEHOUDEN.

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 WAAR-

OP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

Het is zover

Henry Keizer, Partijvoorzitter

De commissie Brok heeft het rapport over 
de toekomst van de VVD-structuur uitge-
bracht en inmiddels heeft het Hoofdbe-
stuur haar voorstellen bekend gemaakt. 
Het woord is nu aan u. Ik ben van mening 
dat het gelukt is om met een ambitieus 
en gebalanceerd plan te komen, dat het 
mogelijk maakt om aan te sluiten bij onze 
snel veranderende samenleving. De com-
missie Brok heeft uitzonderlijk goed en 
gedegen werk geleverd. En velen van u 
hebben daar een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. De afgelopen maanden zijn de 
leden van de commissie met velen van u 
in gesprek geweest om input te vergaren 
voor het plan. Veel van wat door u naar 
voren is gebracht heeft een plek gekregen 
in het rapport en in het voorstel van het 
Hoofdbestuur. 
 
De periode tussen de presentatie van ons 
plan en het najaarscongres staat voor mij 
in het teken van een ‘roadshow’ door Ne-
derland. Ik ga deze periode met zoveel 
mogelijk leden in gesprek over de plan-
nen, ook om nadere toelichting te geven. 
Tijdens het najaarscongres, dat plaats-
vindt op 28 november in de Van Nelle  
Fabriek in Rotterdam, zal er natuurlijk ook 
uitgebreid over gesproken worden. 
 
En dit is alleen nog maar de start.  
Het èchte werk begint pas wanneer we 

de plannen in de praktijk gaan brengen.  
En dat doen we niet op papier en met  
regeltjes.

De Statuten en de Reglementen vormen 
de noodzakelijke basis voor hoe wij zijn 
georganiseerd. Maar het echte werk 
wordt gedaan door u, overal in het land. 
Het Hoofdbestuur kan niet per schriftelijk 
decreet opleggen dat we vanaf nu een 
open netwerk partij zijn, waar alle libera-
len welkom zijn en zich thuis kunnen voe-
len. Daar moeten wij door ons handelen 
uiting aan geven.
 
Alle wijzigingen in de regeltjes hebben 
slechts tot doel om een open netwerkpar-
tij mogelijk te maken. Dit is iets dat we 
met elkaar zullen moeten doen. Ik besef 
dat het een ambitieus plan is. Maar ook 
een broodnodig plan. Zonder uw inspan-
ningen zal het niet slagen. Door mijn con-
tacten met leden in het land heb ik er vol 
vertrouwen in dat onze nieuwe plannen 
succesvol zullen zijn en dat we er met z’n 
allen hard aan zullen werken om dat suc-
ces te bereiken. Ik heb er veel zin in om 
deze uitdaging samen met u aan te gaan. 
 

voorzitter@vvd.nl

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 

is er traditioneel vele uren gedebatteerd over 

de begroting voor 2016. Talloze onderwerpen 

kwam aan de orde, maar het meest prangende 

was de vluchtelingencrisis. Logisch. De vreselij-

ke beelden van vluchtelingen die de oversteek 

niet hebben gered, staan nog steeds op eenie-

ders netvlies gebrand en mensen maken zich 

daarnaast terecht grote zorgen over de mensen 

die ons land wèl -  in groten getale - berei-

ken. Ik ben er trots op dat de VVD met een 

oplossing is gekomen die door het kabinet en 

inmiddels ook door Europa is overgenomen: 

meer investeren in veilige opvang in de regio, 

waardoor het recht op asiel in Europa vervalt. 

Alleen op die manier krijgen we de toestroom 

onder controle en wordt de mensonterende 

overtocht naar Europa via duurbetaalde men-

sensmokkelaars overbodig.  

Ik heb mij wel afgevraagd wat Nederlanders 

die het debat in de Kamer hebben gevolgd, 

hebben gedacht bij het zien van wat zich daar 

afspeelde. Nederlanders, die zich oprecht zor-

gen maken over de grote stroom asielzoekers. 

Die van de politiek verwachten dat zij daar 

een oplossing voor zoeken. Zij zagen aan de 

ene kant een partij die iedere asielzoeker 

over dezelfde kam scheert en belooft dat het 

sluiten van de grenzen de oplossing van het 

probleem is. Aan de andere kant zien zij par-

tijen die vinden dat iedereen hier welkom zou 

moeten zijn. Hoe meer asielzoekers er komen, 

hoe beschaafder wij onszelf kennelijk vinden.  

Zij dichten iemand als Angela Merkel groot 

leiderschap toe, maar negeren het gegeven 

dat haar uitspraken geleid hebben tot een 

forse toename van het aantal asielzoekers.  

Daar voorkom je de mensonterende tafere-

len niet mee, je vergroot juist de kans daarop.  

Het toont wat mij betreft aan dat wij als politici 

ons zeer bewust moeten zijn van de effecten 

die onze uitspraken kunnen hebben.

Maar het ergste is nog, dat een echte discus-

sie in het parlement over dit zo belangrijke 

onderwerp, niet meer leek te kunnen plaats-

vinden. Je bent of beschaafd of racistisch.  

We moeten uit die tegenstelling. Hij is vals 

en hij doet geen recht aan de vele Nederlan-

ders die zich oprecht grote zorgen maken.  

Nederland zit niet te wachten op provoceren-

de teksten of misplaatste politieke correctheid. 

Nederland zit te wachten op politici die seri-

eus proberen dit probleem van oplossingen te 

voorzien. Dat is niet gemakkelijk, want er is 

geen simpele oplossing. Maar we moeten uit 

deze kramp komen. 

We moeten doen wat Nederland van ons 

verwacht. Niet alleen op dit belangrijke  

onderwerp, maar op alle onderwerpen die 

het komende jaar de revue zullen passeren.  

We moeten doen waarvoor wij gekozen zijn. 

Nederland de ruimte geven waar het kan. 

Maar waar er zorgen zijn, het 

vertrouwen geven dat we die 

zorgen herkennen, begrij-

pen en van een oplossing 

voorzien.

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter Tweede Kamer

Op 18 september presenteerde het Hoofdbestuur haar voorstellen voor een nieuwe partijstructuur. Partijvoorzitter Henry Keizer 

is sindsdien bezig aan zijn ronde door het land om met alle geïnteresseerden een goed gesprek te voeren over onze gezamenlijke 

weg vooruit. Het doel is namelijk helder: 51 zetels bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen en een mooie toekomst voor onze 

partij. Zien we u bij van één van de volgende bijeenkomsten?

De exacte tijden en locaties vindt u in de Thorbeckeweb en op www.vvd.nl. Wij zien u graag bij één van onze bijeenkomsten. 

7 oktober Lindenberg  Nijmegen

12 oktober De Postwagen  Tolbert

17 oktober  De Oolderhof Roermond

19 oktober Art & Dining     Dordrecht

21 oktober  Jan van Besouw Cultuur Centrum Goirle

26 oktober Hotel Goes    Goes

28 oktober Restaurant Urbana   Zwolle

Toekomst van 
de VVD-Partijstructuur
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Kritische massa
Henry Keizer: “Onze huidige partijstructuur stamt uit 1948. Een tijd 

waarin brieven er een week over deden om hun bestemming te bereiken. 

In de huidige tijd is het dankzij de moderne communicatiemiddelen veel 

eenvoudiger geworden om met elkaar te communiceren. Er is veel veran-

derd: de manier waarop we met elkaar omgaan en wat wij verwachten 

van de maatschappij. Ook het opleidingsniveau is enorm toegenomen. 

Mensen hebben hun eigen ideeën en gedachten over hoe de maatschap-

pij eruit moet zien.” 

“Een politieke partij is van oudsher heel erg als ledenorganisatie ingericht.  

We spreken over dé partij, dé organisatie van de partij en dé leden. In de 

huidige tijd moeten we minder navelstaren en meer naar buiten kijken,” 

vervolgt hij. Veel mensen zijn in het ‘spitsuur’ van hun leven, zij vinden 

geen tijd om actief lid te worden van een vereniging. Niet alleen de VVD 

ziet het ledenaantal teruglopen, ook andere politieke partijen en sport-

verenigingen ervaren dit. Maar een politieke partij heeft een kritische 

massa nodig. Keizer: “Wij moeten die mensen in de gelegenheid stellen 

om mee te doen op een onderdeel waar zij zeer geïnteresseerd in zijn en 

veel kennis over hebben. De partij moet een verzamelplaats van liberalen 

worden. Een partij waar wij iedereen die liberaal denkt en voelt terecht 

kan. Waar je, ook als je geen lid bent, een bijdrage kunt leveren.”

Om een netwerkpartij te worden is een grondige hervorming van de par-

tijstructuur nodig. Binnen de partij zijn er nu onderdelen die teveel naar 

binnen gericht zijn. Deze onderdelen worden omgevormd tot netwerken. 

Keizer: “Een goed voorbeeld is de afgelopen partijraad over onderwijs. 

Deze vond plaats in een middelbare school. Op de bijeenkomst waren do-

centen, ouders, leerlingen en mensen van buiten de partij aanwezig. Ook 

staatssecretaris Sander Dekker en kamerleden namen deel aan deze dag. 

Het was fantastisch! De interactie tijdens de bijeenkomst was enorm. 

Mensen die geen lid zijn van de partij leverden die middag een belangrij-

ke bijdrage aan het debat. Die kant willen we in toenemende mate op.”

Het kernwoord is volgens Henry Keizer ‘samenbinden’. “De VVD moet 

de partij worden die zoveel mogelijk liberalen met elkaar verbindt. Lid 

of geen lid. Het is de basis voor het verbreden van onze discussies. We 

moeten meningen van buiten halen waardoor de discussie in kwaliteit 

verbetert. Maar onze leden zijn én blijven belangrijk. Daar vinden we 

tenslotte ook de mensen die de VVD willen vertegenwoordigen op alle 

bestuurlijke niveaus. De partij scout en leidt deze leden ook op om deze 

functies zo goed mogelijk te vervullen. Maar de VVD biedt in het ‘huis 

van Thorbecke’, een kamer voor iedereen die liberaal denkt en Neder-

land liberaler wil maken.

Om aan de nieuwe aanpak ook werkelijk invulling te kunnen ge-

ven hebben de afdelingen volume nodig. De VVD kent nu 370 lo-

kale afdelingen. Soms zijn er gewoon te weinig leden om alle 

taken te vervullen. De oplossing is dan: samenwerken. Met de vor-

ming van lokale regio’s wordt de VVD vitaler en actiever. De zeven-

tien Kamercentrales worden samengevoegd tot zeven VVD-regio’s.  

De voorzitters van deze regio’s vormen samen met het afgeslankte 

Hoofdbestuur een landelijk bestuursoverleg.

Juist nu 
Veel politieke partijen gaan nadenken over hun toekomst ten tijde 

van een nederlaag. De VVD was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 

2012 de grootste. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2014 was 

de VVD opnieuw de grootste. Waarom gaat de VVD juist nu de partij-

structuur hervormen? “Nu we de grootste partij van Nederland zijn 

en dit ook zeker willen blijven, hebben wij de plicht juist vanuit die 

positie van kracht na te denken over hoe onze toekomst eruit ziet.  

Wij moeten ons de vraag stellen of wat wij doen in de huidige tijd en in 

de toekomst nog wel aansluit op de maatschappij. Ik heb geleerd, ook 

als ondernemer, dat je juist wanneer het goed gaat moet investeren in 

de toekomst.”

Roadshow
Nu het Hoofdbestuur haar plannen voor de toekomst van de VVD-partij-

structuur heeft gepresenteerd is het tijd dat de leden zich buigen over 

de plannen. In de komende weken zijn er door heel Nederland bijeen-

komsten georganiseerd waar Henry Keizer uitleg geeft over de plannen. 

Inmiddels zijn er al enkele bijeenkomsten geweest. “De bijeenkomsten 

waren enorm positief. Ik geniet van de interactie met betrokken leden. 

Natuurlijk waren er ook kritische vragen, maar iedereen begrijpt dat de 

veranderingen in de samenleving ook een andere aanpak van politieke 

partijen vereist. De feedback die de leden geven is belangrijk voor het 

Hoofdbestuur. Ik ervaar de bijeenkomsten zoals ik al mijn bezoeken in 

het land ervaar, als een warm bad.”

In gesprek met Partijvoorzitter 
Henry Keizer over de toekomst van de partij De Toekomst 

is al begonnen!
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De VVD moet een partij zijn voor iedereen die liberaal 

denkt, handelt en voelt. Een verzamelplaats voor ieder-

een die Nederland liberaler wil maken. Dat is de basis 

van de nieuwe plannen voor de toekomst van de VVD. 
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HOE WILT U BETROKKEN WORDEN BIJ DE PARTIJ?

OP WELKE MANIER BENT U NU BETROKKEN BIJ DE POLITIEK?

OP WELK NIVEAU BENT U NU BETROKKEN BIJ DE POLITIEK?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Volgen ontwikkelingen in de media

Handtekening zetten

Bezoeken van/deelname bijeenkomsten

Deelnemen aan een demonstratie

Steunen van een actie of actiegroep

Benaderen van een gemeenteraadslid/wethouder/burgemeester

Benaderen van een politicus op regionaal of landelijk niveau 

Lid worden van een politieke partij

Bijeenkomsten van een politieke partij bezoeken

Een actieve rol spelen binnen een politieke partij,”erbij”

Een actieve rol spelen binnen een politieke partij,hoofdbezigheid

De VVD moet in de toekomst een partij worden waar iedereen die liberaal denkt, handelt en voelt gehoord wordt. 

Iedereen die Nederland liberaler wil maken moet kunnen meedoen. Maar waarom en op welke manier willen mensen 

eigenlijk meepraten? Wij vroegen het de potentiële VVD-stemmers zelf.

R
uim een jaar geleden werd de Commissie 

Toekomst van de VVD-Structuur onder 

het voorzitterschap van Arno Brok ge-

vraagd hoe de toekomst van onze partij eruit 

moet zien. Het rapport van de commissie ‘De 

VVD in de 21e eeuw: van bolwerk naar netwerk’ 

vormde de basis voor het Hoofdbestuur om tot 

haar plannen te komen. Om tot concrete aan-

bevelingen te komen heeft de commissie zoveel 

mogelijk informatie verzameld. Dit gebeurde op 

verschillende manieren, zowel binnen als buiten 

de partij. Liber gaat in gesprek met Arno Brok 

over de totstandkoming van het rapport en hoe 

de VVD de partij van de toekomst kan worden.

De tijd genomen
Arno Brok is naast adviserend lid van het Hoofd-

bestuur ook voorzitter van de Bestuurdersver-

eniging, hij kent de partij goed. “Om tot het 

rapport te komen hebben we als commissie flink 

de tijd genomen. Achteraf kan ik zeggen dat ik 

blij ben dat wij die tijd hebben genomen. Want 

door iets meer tijd te nemen is er daadwerke-

lijk een rapport tot stand gekomen dat we goed 

kunnen onderbouwen. We hebben ons verdiept 

in wetenschappelijke rapporten, enquêtes rond-

gestuurd onder de afdelingen en leden en heel 

veel gesprekken gevoerd binnen het VVD-kader. 

Maar we zijn ook in gesprek gegaan met bedrij-

ven die zich bezighouden met transformaties, 

marketing en strategie. Zelf ben ik het land in-

gegaan om met mensen te spreken die de partij 

van vroeger goed kennen. Maar ik ben ook in 

gesprek gegaan met mensen die goed thuis zijn 

in de huidige partijstructuur.” 

De commissie is heel breed samengesteld. Vol-

gens de heer Brok maakte dit echt het verschil. 

“De commissie bestond uit mensen die actief 

zijn binnen het VVD-kader Bijvoorbeeld Aline 

Zwierstra, bestuurslid van het netwerk Liberaal 

Maatschappelijk Middenveld, heeft belangrijke 

input geleverd. Je moet ook juist mensen uit het 

maatschappelijk middenveld een plaats geven. 

Ook was er goede ondersteuning vanuit het 

Algemeen Secretariaat door Kartinie Martowiro-

no.” 

Netwerksamenleving
Arno Brok is er samen met de commissie gedu-

rende het proces steeds meer achtergekomen 

dat je het met kleine cosmetische ingrepen het 

niet redt. Er zijn binnen de partij in de loop der 

tijd wel dingen veranderd maar de boel is nog 

nooit echt op zijn kop gegooid. Hij vervolgt: 

“We hebben ons als commissie de vraag gesteld: 

wat is in deze tijd nog het nut van een politieke 

partij? We zijn tot de conclusie gekomen dat de 

politieke partij moet blijven maar dat wij de partij 

anders moeten gaan inrichten om de verbinding 

te behouden. Het gaat erom hoe je verbinding 

maakt met iedereen die liberaal denkt, handelt 

en voelt. We moeten ons niet meer alleen rich-

ten op onze leden, de luiken moeten open. We 

moeten die ruim 2,4 miljoen VVD-stemmers 

naar binnenhalen via netwerken en moderne 

media. Men mag de agenda bepalen en met 

ideeën komen. Als je, je verdiept in wat eigenlijk 

de essentie is van de moderne media en je reali-

seert dat we in een netwerksamenleving leven, 

dat moet het netwerkdenken en handelen de 

basis zijn van de partij van de toekomst.”

Zelf gebruikt hij graag de casus ‘boze pomp-

houders’ om te illustreren hoe een netwerkpartij 

moet werken. “Als er boze pomphouders voor 

een congreszaal staan laat deze mensen dan 

naar binnen. Je moet die pomphouders, die ook 

liberaal denken, handelen en voelen juist naar 

binnenhalen, op het podium zetten en laten ver-

tellen waar ze voor staan. Dan voelen die men-

sen zich gehoord en serieus genomen. Maar het 

is uiteindelijk de partij die bepaald wat ermee ge-

beurd. Dat is de kracht van de partijdemocratie 

en de ledendemocratie.” Een ander voorbeeld is 

de huidige ingewikkelde kandidaatstellingspro-

cedure. “Het systeem wat we nu kennen hoort 

bij een verloren tijdvak. De kandidaatstellings-

procedure moet op de schop zodat onze leden 

zich betrokken en serieus genomen voelen.”

Laat je horen
De commissie heeft de leden zoveel mogelijk be-

trokken bij de totstandkoming van het rapport. 

Arno Brok roept iedereen dan ook op om van 

zich te laten horen. “De roadshows komen er 

nu aan. En het Hoofdbestuur kennende gaan zij 

ook zeker luisteren naar wat er tijdens deze bij-

eenkomsten naar voren wordt gebracht. Maar 

iedereen moet zichzelf de vraag stellen: hoe ma-

ken we de partij duurzaam? Onze partij is alleen 

duurzaam als je iedereen in het land, die Neder-

land liberaler wil maken, betrekt bij de partij. 

Gooi die luiken open!”
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Liberalen nemen het individu als uitgangspunt 

van hun denken en handelen. Dat is ook de re-

den dat liberalen politiek steevast toetsen aan 

de vraag of bestaande wetten en voorgestelde 

maatregelen wel ten goede komen aan (de vrij-

heid van) individuen. Dit principiële individua-

lisme wordt meer dan eens verkeerd begrepen 

en door politieke opponenten voorgesteld als 

‘ieder voor zich’. Geheel ten onrechte. Het is 

immers niet zo dat liberalen geen oog zouden 

hebben voor onderlinge verbanden, relaties tus-

sen mensen en omzien naar elkaar. Voor libera-

len is echter wel van belang dat deze relaties en 

verbanden van onderop ontstaan, op vrijwillige 

wijze en de individuele vrijheid niet beknellen. 

Relaties moeten dus weer kunnen worden be-

eindigd. 

Het aangaan van relaties met elkaar schept ver-

plichtingen, oftewel verantwoordelijkheden. 

Maar waar de relaties uit vrije wil zijn aange-

gaan of in stand worden gehouden, vloeien ook 

die verantwoordelijkheden uit deze vrijwillig-

heid voort. Verantwoordelijkheid hebben voor 

anderen ligt dus bovenal in het verlengde van 

de keuzes die iemand maakt. Met een bepaalde 

keuze neem je een verantwoordelijkheid op je.

Verantwoordelijkheid is geen opdracht die de 

staat mag opleggen naar het politici betaamt. 

Opgelegde verantwoordelijkheid is slechts aan-

vaardbaar voor zover strikt nodig om de vrije 

samenleving en de daartoe benodigde wetten 

in stand te houden. Zo kán in het uiterste geval 

de staat van vrije burgers verlangen dat zij de 

vrijheid gewapenderhand verdedigen als een 

vijand de eigen samenleving dreigt te verplet-

teren. Anderzijds betekent de verantwoordelijk-

heid die burgers hebben om de vrije samenle-

ving in stand te houden dat zij geen onnodig 

beroep doen op de zogenoemde ‘collectieve’ 

middelen, die feitelijk bestaan uit gelden die 

aan hun individuele mede-burgers worden 

onttrokken. Bovendien betekent verantwoor-

delijkheid in een vrije samenleving dat bur-

gers met hun handelen anderen niet schaden.  

Dit schadebeginsel – de handelingsvrijheid van 

de één houdt op waar deze in botsing komt met 

de handelingsvrijheid van de ander – staat cen-

traal in de liberale filosofie, zodat aan iedereen 

evenveel vrijheid toekomt. 

Waar de samenleving bestaat uit individuen 

die een onoverzichtelijk web van relaties met 

elkaar spannen – voor de goede orde: gelukkig 

maar dat dit onoverzichtelijk is, want die rela-

ties komen voort uit een oneindige hoeveelheid 

eigen keuzes; er is geen centrale ‘wever’ – en 

de staat zich daar, al dan niet terecht, ook ste-

vig in mengt, is het wel van groot belang dat 

verantwoordelijkheden in die wirwar niet ver-

loren gaan. Dat is alleen te voorkomen door, 

overeenkomstig liberaal inzicht, verantwoorde-

lijkheden in de samenleving bij individuen te 

laten en hun verantwoordelijkheden scherp te 

scheiden van die van de staat.

Eigen verantwoordelijkheid betekent dat indi-

viduen de verantwoordelijkheid voor de gevol-

gen van hun keuzes niet mogen ontlopen en 

dus niet over de schutting mogen gooien. Dat 

doen zij onder andere wanneer zij de verant-

woordelijkheid ten onrechte bij ‘het collectief’ 

leggen. Als burgers bijvoorbeeld niet met geld 

weten om te gaan en er voor hen vervolgens een 

schuldsaneringsregeling wordt getroffen waar-

bij een deel van de schuld wordt kwijtgeschol-

den, draaien andere burgers op voor het gat in 

de hand van degenen die zich aan hun eigen 

verantwoordelijkheid onttrekken.

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk mede-

werker bij de prof.mr. B.M. TeldersStichting, het 

wetenschappelijk bureau ten behoeve van het 

liberalisme en de VVD

www.teldersstichting.nl

Liberalen zijn optimisten die vol vertrouwen kij-

ken naar de toekomst en wat die ons te bieden 

heeft. En er is alle reden tot optimisme. Onze 

welvaart neemt sneller toe dan we verwachtten 

en het vertrouwen is toegenomen tot het hoogste 

punt sinds vele jaren. Nederland staat er beter 

voor dan toen de VVD de verantwoordelijkheid 

kreeg om ons land er weer bovenop te helpen, om 

Nederland uit de crisis te halen. Dankzij het kabi-

netsbeleid en dankzij het harde werk en de offers 

van 17 miljoen Nederlanders, laten we de crisis 

nu achter ons. 

De vijf miljard lastenverlichting die het kabinet 

voorstelt, zorgt er voor dat mensen nu ook van 

de toenemende welvaart gaan profiteren. Wer-

kenden gaan er op vooruit en arbeid wordt goed-

koper. En dat is nodig, want er zijn nog te veel 

mensen die zonder baan thuis zitten. Mede door 

deze lastenverlichting krijgen zij de kans om aan 

de slag te kunnen gaan. Pas dan zal ook voor hen 

de crisis voorbij zijn.

Maar als we vooruit kijken, dan zien we ook dat 

de positieve ontwikkelingen in ons land, plaats-

vinden tegen een achtergrond van instabiliteit, 

van internationale onzekerheid en bedreigingen 

van onze veiligheid. En dat terwijl veiligheid de 

basis is van onze welvaart, van onze open samen-

leving. Veiligheid is een kerntaak van de overheid 

en dus mogen mensen van politici verwachten 

dat zij maatregelen nemen.

De VVD werkt aan een vrij, veilig en welvarend Nederland waar 
mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en te 
leven zoals ze willen. Met een goed draaiende economie, waar-
door mensen een baan hebben, en een overheidsbegroting die 
op orde is. Iedere dag worden er beslissingen genomen die dit 
mogelijk maken. In deze rubriek leest u het ‘waarom’ van deze 
beslissingen. 

De VVD kwam als enige partij met een plan om de 

toenemende migratiestroom in te dammen. Door 

vluchtelingen in de eigen regio een veilige plek te 

bieden, met als gevolg dat er in Europa voor deze 

mensen geen asielprocedures meer nodig is. 

Daarmee voorkom je de mensonterende tafere-

len van vluchtelingen op gammele bootjes, die 

de oversteek niet halen. Maar het voorkomt even-

eens de ontwrichtende werking die deze massa-

le toestroom kan hebben op onze samenleving. 

Want open grenzen en onze uitgebreide sociale 

voorzieningen, gaan gewoonweg niet samen. Die 

voorzieningen zijn ons liberalen dierbaar. Ze stel-

len ons in staat tegenslag op te vangen en ons aan 

te passen aan een snel veranderende wereld. Niet 

voor niets hebben wij steeds de verantwoordelijk-

heid genomen om ze tijdig aan te passen en te 

moderniseren. Daardoor is ons land flexibel ge-

noeg en klaar om de kansen te pakken die voor 

ons liggen. 

En die liggen er. Zo weten wij in Nederland hoe 

we de vruchten moeten plukken van technologi-

sche voortuitgang. We zijn voortdurend in staat 

ons welzijn, onze levensverwachting en de moge-

lijkheden om onszelf te ontplooien, te vergroten. 

Technologische ontwikkelingen en innovatie bie-

den veel kansen, maar ze brengen ook veel ver-

anderingen en daarmee onzekerheid met zich 

mee. Mensen verwachten dat de politiek zeker-

heden geeft als antwoord op die veranderingen.  

De zekerheid dat die vooruitgang niet betekent 

dat er banen verdwijnen. Dat het niet alleen goed 

is voor hoog hoogopgeleiden, maar dat iedereen 

er van profiteert. En dat is het geval. We moeten 

er dus voor zorgen dat we niet bang zijn voor dit 

soort ontwikkelingen, maar zorgen dat we er op 

inspelen en van profiteren. 

Dat vereist wel aanpassingen aan onze arbeids-

markt. Die is onvoldoende ingericht op de banen 

van de toekomst. Er is steeds meer werk, maar er 

zijn steeds minder vaste banen. Werkgevers teke-

nen daarmee immers voor veel verplichtingen en 

risico’s. Steeds meer Nederlanders besluiten daar-

om tot een bestaan als zzp’er. Inmiddels is een 

tiende van onze welvaart aan hen te danken. Dat 

moeten we koesteren. Op zulke ondernemings-

zin is onze welvaart gebouwd. Maar ook de vaste 

baan moet weer aantrekkelijker worden. De VVD 

wil dat mensen daarin een vrije keuze kunnen 

maken, en die vrije keuze staat onder druk. De ba-

lans tussen de rechten die een werknemer heeft 

en de kosten die dat voor de werkgever met zich 

meebrengt, moet hersteld worden, zodat ook het 

vaste contract weer aantrekkelijk wordt. Op die 

manier kunnen wij mensen de zekerheid bieden 

dat als je je baan verliest, je gemakkelijk weer een 

nieuwe kunt vinden.

De veranderingen die nodig zijn op de arbeids-

markt vergen ook een verandering in het onder-

wijs. Ons onderwijs is goed, maar het kan nog een 

stuk beter. Elke Nederlander moet de kans krijgen 

zich sneller en vaker bij te laten scholen en nieu-

we vaardigheden te leren. We hebben opleidingen 

nodig die uit gaan van de vraag van bedrijven en 

studenten, niet van een wildgroei aan aanbod. 

Die onze jongeren opleiden tot een baan en niet 

tot een uitkering.

Nederland is een geweldig, welvarend en veilig 

land, met een traditie om er samen uit te komen 

als het moeilijk wordt. Een land waarin we niet 

opgeven, maar durven aanpakken. Zo hebben we 

de afgelopen jaren de crisis het hoofd geboden. 

En zo zullen we ook in staat zullen zijn de gro-

te uitdagingen van déze tijd het hoofd te bieden. 

Dat doen 17 miljoen Nederlanders zelf, en zij mo-

gen ook het vertrouwen hebben dat de politiek 

daartoe in staat is. Het is aan ons om te bewijzen 

dat dat vertrouwen terecht is.

Ruimte geven 
en oplossingen 
bieden

Deze tekst is een bewerking van de bijdrage 
van Halbe Zijlstra aan de Algemene Politieke 
Beschouwingen 2015. De hele tekst en een  
video van het debat zijn beschikbaar via  
www.vvd.nl
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Cora van Nieuwenhuizen
Europees Parlement
Economische en 
Monetaire Zaken.
Industrie, Research 
en Energie

Jan Huitema
Europees Parlement, 
Commissie Landbouw, 
Milieucommissie

Hans van Baalen
Europees Parlement,
Buitenlandse Zaken,
Veiligheids- en Defensiebeleid, 
Internationale Handel

Vluchtelingencrisis
 De Europese Unie staat voor de grootste vluchte-

lingencrisis in haar bestaan. Commissievoorzitter 

Juncker heeft voorgesteld om 160.000 vluchtelin-

gen op basis van een verdeelsleutel over de lidsta-

ten te spreiden. Dit betreft hoofdzakelijk vluchte-

lingen, die reeds in Europa zijn.

 

Vluchtelingen die dreigen te verdrinken, moeten 

natuurlijk worden gered. Echter, de Europese 

Unie en de lidstaten kunnen alleen een vluch-

telingenbeleid voeren door streng op te treden 

tegen illegaliteit. Indien meer vluchtelingen en 

asielzoekers via de legale weg in de EU worden 

opgevangen,dienen illegale routes te worden af-

gesneden. Het systeem om vluchtelingen via een 

verdeelsleutel over de EU-lidstaten te verdelen, zal 

alleen functioneren indien dit strikt wordt toege-

past. Dit betekent dat vluchtelingen niet zelf kun-

nen bepalen waar ze opgevangen willen worden.

De EU en de lidstaten moeten meer investeren in 

Frontex om de buitengrenzen van Europa effec-

tief te bewaken, illegale grensdoorgangen af te 

sluiten en mensensmokkel te bestrijden. Veilige 

gebieden moeten worden ingericht in Libië en 

andere landen in de regio waar vluchtelingen 

veilig zijn. Daar moeten zij asiel of de vluchte-

lingenstatus kunnen aanvragen. Hiermee wordt 

voorkomen dat zij in de armen worden gedreven 

van mensensmokkelaars. dient de EU afspraken 

te maken met landen in het Midden-Oosten om 

vluchtelingen in de regio op te vangen. Het is on-

aanvaardbaar dat Saoedi-Arabië en de Golfstaten 

nauwelijks vluchtelingen uit Syrië en Irak opne-

men.

Er dient strikt onderscheid gemaakt te worden 

tussen vluchtelingen uit Syrië en Irak, die op de 

vlucht zijn voor het geweld van IS en economi-

sche migranten. In principe dienen economische 

migranten direct te worden teruggestuurd als 

zij niet via legale weg een ‘Green Card’ hebben 

ontvangen. Landen, die hun eigen onderdanen 

weigeren terug te nemen, dienen geen Europese 

subsidies of handelsvoordelen te krijgen.

 

Voorts dienen de EU-lidstaten, de EU en de VS IS 

hard te bestrijden, ook in Syrië om de oorzaken 

van de massale vlucht naar Europa weg te nemen. 

Alleen bij een integrale benadering kan een ge-

meenschappelijk asiel- en migratiebeleid werken. 

Wie de voordeur op een kier zet, moet de achter-

deur op slot doen.

Super Mario?
“Whatever it takes, ” antwoordde ECB-president 

Mario Draghi in 2012 op de vraag wat hij zou doen 

om de Eurozone bij elkaar te houden. Drie jaar 

later was het opnieuw ‘Super Mario to the rescue’,  

toen Draghi in januari dit jaar de geldpersen aan-

zette om meer dan duizend miljard euro in de 

markten te pompen en zo de economie en inflatie 

aan te jagen. 

Een halfjaar na de start van de ‘kwantitatieve 

verruiming’ blijft het maar zeer de vraag of deze 

doelen bereikt gaan worden: voor langdurige eco-

nomische groei zijn vooral in Zuid-Europa moei-

lijke maatregelen en economische hervormingen 

nodig. Het huidig economisch beleid in Europa 

is als een bodybuilder die in plaats van hard te 

werken in de sportschool zijn heil zoekt in het 

gebruik van groeihormonen: de ECB overspoelt 

de economie met ‘monetaire steroïden’ die op de 

korte termijn misschien wat economiche spier-

massa  kunnen kweken maar die bij langdurig ge-

bruik vooral veel gevaarlijke bijeffecten hebben.

Veel van de bijeffecten worden al zichtbaar: prij-

zen van vastgoed en aandelen rijzen in veel Eu-

ropese landen de pan uit. Een duidelijk teken 

dat er bubbels aan het onstaan zijn. Nog veel ge-

vaarlijker voor Nederland zijn de effecten voor de 

pensioenfondsen. De langdurige en historische 

lage rente heeft ervoor gezorgd dat de buffers van 

twee derde van alle Nederlandse pensioenfond-

sen al onder het wettelijk minimum zijn gezakt. 

De Nederlandsche Bank heeft pensioenaanbie-

ders meer tijd gegeven om hun financiën weer op 

orde te krijgen zonder onmiddellijke verlagingen 

van pensioenen, maar als dit niet werkt zal of 

zo´n verlaging of een verhoging van de pensioen-

premies alsnog nodig kunnen worden. 

Aan ‘Super Mario’ nu de taak om zijn bijnaam 

waar te maken, deze bijeffecten te managen en 

een financiële ‘game over’ zoals in 2008 te voor-

komen. 

 

 

Boze boeren 
De Europese Commissie heeft aangekondigd 500 

miljoen euro extra in de Europese landbouwsec-

tor te steken. Boeren zijn ontevreden over de lage 

prijzen en hebben het lastig. Brusselse steun is 

echter geen structurele oplossing. Het echte pro-

bleem is dat Brusselse regelgeving innovatie en 

ondernemerschap blokkeert en veel te bureaucra-

tisch is. Dit verslechtert de concurrentiepositie 

van de boer. De landbouwministers lijken het pro-

bleem op korte termijn te verergeren en missen 

de kans eindelijk de bezem door het landbouw-

beleid te halen.

Één ding is duidelijk, overheidsingrijpen in de 

markt heeft in het verleden gefaald. De melkplas-

sen en boterbergen staan iedereen nog helder op 

het netvlies. Toch is dit wat de Fransen nu eisen. 

De Europese Commissie moet haar rug recht hou-

den en kiezen voor de marktoriëntatie van het 

landbouwbeleid. Dit betekent ook het waarbor-

gen van een gelijk speelveld. 

Op termijn moet er worden ingezet op een verbe-

tering van de concurrentiepositie van de sector. 

Juist Nederland heeft hiervoor kennis én kunde 

in huis. Door Nederlandse innovaties is het bij-

voorbeeld mogelijk dierlijke mest in te zetten 

als kunstmestvervanger. Voor een veehouder kan 

dat zomaar duizenden euro's aan mestkosten 

schelen, maar ook het milieu is erbij gebaat: de 

kunstmestindustrie is in Nederland de grootste 

verbruiker van aardgas. Een win-win situatie, die 

door de Europese Commissie wordt tegengehou-

den. De voorbeelden van ineffectieve regelgeving 

zijn eindeloos: van de ‘vergroeningseisen’ tot het 

tegenhouden van innovatieve plantveredelings-

technieken.

Ook de landbouwministers lijken niet bereid ach-

terliggende problemen onder ogen te komen: ze 

moeten concurrerend zijn. De agrarische sector 

anno 2015 is vooruitstrevend en innovatief. We 

moeten niet afhankelijk zijn van Brusselse steun 

waardoor we eindeloos in de weer zijn met formu-

lieren om aan specifieke voorschriften - bedacht 

in Europese vergaderkamers - te voldoen. Met 

onze eigen mest hebben we al goud in handen, 

maar de landbouwministers willen doekjes tegen 

het bloeden.

Op 12 oktober verzamelden zich ruim 700 

Haya-fans in het Zuiderstrandtheater in 

Schevingen om terug te kijken op veertig 

jaar Haya van Somerenstichting. De dag 

werd geopend door Henry Keizer:  “Al veer-

tig jaar is het de Haya die ons talent binnen 

de partij scout, opleidt en verbindt. Het in-

stituut is altijd grensverleggend en vernieu-

wend. Maar wij staan deze dag niet alleen 

stil bij het veertigjarig bestaan van de Haya. 

Ook staan wij deze dag stil bij wie Haya van 

Someren-Downer nu eigenlijk was.”

Dagvoorzitters Marianne Schuurmans en 

Sander Dekker namen ons mee langs veertig 

jaar Haya. Halbe Zijlstra en Marco van Kal-

leveen lieten de zaal kennismaken met het 

‘Haya Kompas’. Een nieuwe training bij de 

Haya die iedereen helpt richting te geven 

aan zijn of haar drijfveren. Mark Rutte, al 

sinds 1990 actief voor de Haya, benadrukte 

het belang van het instituut. Door trainin-

gen te volgen leer je kritisch naar jezelf te 

kijken, conflicten op te lossen maar min-

stens zo belangrijk je bouwt een netwerk op. 

Hij sprak zijn bewondering uit voor Haya 

zelf. “Haar verbindende kracht was gewel-

dig. Zelf zou zij deze dag ‘mieters’ genoemd 

hebben.” Oudgediende binnen de partij Frits 

Korthals Altes, Hans Wiegel en fractievoor-

zitter van de Eerste-Kamer Loek Hermans 

kenden Haya allen goed. Frits Korthals Altes: 

“Haya was spontaan, warm en had bovenal 

een heel goed gevoel voor wat politiek actu-

eel zou worden.” 

De dag werd muzikaal begeleid door thea-

terkoor Dario Fo. Zij trakteerde de zaal op 

een indrukwekkende vertolking van het 

nummer ‘Viva la Vida’ van de band Coldplay.  

Na de lunch kreeg de zaal ook een voorproef-

je van de vissersopera ‘Harde Handen’. Het 

programma werd hervat door Bas Mouton. 

Hij sprak over de magie in communicatie 

en gaf handvatten om jouw drijfveren om te 

zetten in actie. Tot slot beantwoorden Neelie 

Kroes en Ben Verwaayen onder leiding van 

Hans van den Broek, vragen uit de zaal.  

De dag eindigde met een bijzonder eerbe-

toon aan Haya. 
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voor ons een heel belangrijk uitgangspunt. Ook het 

werk rondom de boerderij heeft onze volle aan-

dacht. Denk aan de bestrating en de afwatering. 

Wanneer deze onderdelen af zijn, gaat een volgen-

de fase pas weer van start.’

‘Den Haag blijft uiteindelijk 
een werkplek voor mij’

Twijfelen over iets, iedereen doet het wel eens.  

Han vertelt dat hij vaak genoeg heeft gedacht of 

hij wel aan zo’n ambitieus project moest beginnen. 

‘Twente is de streek van mijn hart en Den Haag 

blijft uiteindelijk een werkplek voor mij. Daarom wil 

ik in het weekend of tijdens een reces in Twente 

zijn. Verder zag ik geen enkele barrière om niet aan 

dit project op Twickel te beginnen. Voor mijn moe-

der lag dit anders. Als boerendochter had zij grote 

moeite om te accepteren dat we de grond niet in 

eigen bezit zullen hebben. Uiteindelijk hebben mijn 

vader en ik haar kunnen overtuigen dat het pach-

ten ook veel mooie kanten heeft. Alles is namelijk 

gericht op een paar generaties verder.’ 

Han legt tijdens de rondleiding door het huis uit dat 

het doel is om nog dit jaar alles af te krijgen. ‘Het zal 

zeker de nodige inspanning vragen om alles op tijd 

af te krijgen, maar het gaat ons absoluut lukken. Als 

hechte Twentse familie hopen we kerst te kunnen 

vieren in het volledig gerenoveerde gedeelte van 

mijn ouders.’ 

Onze politici werken iedere dag aan een vrijer, veiliger en welvarender Nederland. Dat doen zij 
met hart en ziel, met altijd maar één doel voor ogen: Nederland nóg liberaler maken. Maar onze 
politici zijn ook maar gewoon mensen. Daarom geeft Liber u een kijkje in het privéleven van 
onze ministers en volksvertegenwoordigers, zodat u de mens achter de politicus leert kennen. 

De Hobby van... 

tweede kamerlid 
Han ten broeke

Door Sander Troost

Maar hoe kun je het hoofd zo koel blijven houden? 

Het simpele antwoord ligt verscholen in het feit dat 

hij een rasechte Tukker is. Zijn energie en ijver haalt 

hij uit ‘zijn’ Twente. En in datzelfde Twente is hij 

samen met zijn ouders en dochtertje Eleonore be-

gonnen aan een bijzonder project: drie generaties 

onder één dak.

In het historische stadje Delden ligt het imposan-

te landgoed Twickel. Het landgoed bestaat uit een 

indrukwekkend 16de eeuws kasteel, een 4000 hec-

tare groot landschapspark en diverse pachtboer-

derijen. Deze bijzondere plek doet Engels-achtig 

aan. De landschapsbeelden uit de populaire Britse 

televisieserie Downton Abbey zijn behoorlijk over-

eenkomstig. Han is één van de gelukkigen die hier, 

via een erfpachtovereenkomst, kan en mag wonen. 

‘Als geboren en getogen tukker heb ik mijn hart 

verpand aan deze streek. Volgens mij zou ik overal 

in de wereld kunnen wonen, maar dat is niet het-

zelfde als je ergens thuis voelen. Voor mij is er maar 

één plek waar ik mijzelf écht thuis voel en dat is in 

Twente.’

Het idee om samen met zijn ouders een boerde-

rij te kopen en te werken aan een thuisplek voor 

meerdere generaties ontstond zo’n 15 jaar geleden.  

Na een lange zoektocht is het woonboerderij Klein 

Wicherink op landgoed Twickel geworden. Han 

noemt zichzelf een bevoorrecht mens om in hart-

je Twente op dit landgoed te mogen wonen. Sinds 

het begin van dit jaar is Han er samen met zijn 

dochtertje en zijn ouders neergestreken. Maar het 

echte werk begint nu pas: de verbouwing van de 

woonboerderij naar een droomboerderij. ‘Het klinkt 

misschien gek, maar de verbouwing is een soort 

ontspanning. Hoewel we proberen zoveel mogelijk 

zelf te doen, heb ik twee linkerhanden. Dus voor 

veel zaken hebben we de hulp van een aannemer 

ingeschakeld. Op dit moment concentreren we ons 

op het gedeelte binnen de boerderij waar vroeger 

de koeien stonden. De deel wordt namelijk om-

gebouwd tot een appartement voor mijn ouders. 

Daarbij is het in stand houden van de authenticiteit 

Internationale crises beheersen de politieke agenda. De blijvende onrust 

in het Midden-Oosten, de nasleep van de ramp met vlucht MH17 en de 

toenemende spanning tussen Rusland en de westerse landen. Voor Tweede 

Kamerlid Buitenlandse Zaken Han ten Broeke zijn het alles behalve rustige 

tijden. Zelf blijft hij er bijzonder rustig en beheerst onder.

‘Twente voelt voor 
 mij als thuiskomen’

We vieren dit jaar dat de Haya van Someren-

stichting 40 jaar bestaat. Een vaste waarde in 

het aanbod van de ‘Haya’ is de Kadertraining die 

in 2016 voor de 19e keer wordt georganiseerd. 

De Kadertraining is de landelijke leergang voor 

politiek talent met ambities binnen de VVD. 

Kadertraining 2016
Tijdens vier intensieve zaterdagen wordt een 

groep talenten getraind. De trainingen staan 

in het teken van politieke verdieping en politie-

ke vaardigheden. De vraag die daarbij centraal 

staat is: hoe kun je het liberalisme vertalen in 

politiek handelen. In de training leer je, je te 

verplaatsen in verschillende politieke rollen.  

Vernieuwd
De Haya zit natuurlijk niet stil. Ook de Kader-

training is volop in beweging. De trainingen 

zullen dit jaar nog meer gericht zijn op speci-

fieke politieke vaardigheden, zoals besturen 

in een politieke omgeving. Deelname aan de 

Kadertraining is niet alleen een kans om je po-

litieke vaardigheden naar een hoger niveau te 

tillen, je leert ook de partij beter kennen. “Bij 

de Kadertraining kom je VVD-talent uit heel 

Nederland tegen,” aldus Laurens van Doeveren. 

Laurens doorliep dit jaar de Kadertraining en 

werd geselecteerd voor de Topkadertraining. 

“Er zijn deelnemers uit het hele land met ver-

schillende functies. Daarnaast zijn er ervaren 

politici vanuit de Tweede Kamer, Eerste Kamer, 

gemeenten en provincies aanwezig als trainer. 

Je ontwikkelt je vaardigheden in de trainingen 

en kan in gesprek met liberale denkers en poli-

tici,” vervolgt Laurens die in het dagelijks leven 

in de Tweede Kamer werkt. 

Wanneer 
Deelname aan de Kadertraining kost tijd. Niet 

alleen de vier zaterdagen kosten tijd, ook de 

voorbereiding. Tijdens de trainingsdagen word 

je getraind door ervaren trainers van de Haya  

en politici uit onder andere de Tweede Ka-

mer. De training beslaat vier volle zaterdagen 

in 2016. De voorlopige data zijn: 16 januari,  

13 februari, 19 maart en 16 april. 

Voor wie 
De Kadertraining is er voor jou als je een volgen-

de stap wil zetten in je politieke carrière. Je wilt 

je bijvoorbeeld verder ontwikkelen als raadslid. 

We gaan er vanuit dat deelnemers aan de Ka-

dertraining de regionale Masterclass hebben 

doorlopen en meerdere jaren actief zijn binnen 

de VVD. Dit kan zijn als raadslid, wethouder, ge-

deputeerde of adviseur. Mocht het in jouw regio 

niet mogelijk zijn om een Masterclass te door-

lopen, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor 

dat je een fors aantal trainingen hebt gevolgd. 

Aanmelden
Inschrijven voor de Kadertraining kan via  

MijnVVD tot 14 november 2015. Het aantal be-

schikbare plaatsen is beperkt, dus hanteert 

de Haya een selectieprocedure. Mocht je vra-

gen hebben over de Kadertraining, de aanmel-

dingsprocedure of hoe je, je het beste kunt  

voorbereiden, neem dan contact op met de 

Haya van Somerenstichting: haya@vvd.nl of 

070-3613010.

Huiskamerbijeenkomst bewijst zijn kracht
Ockje Tellegen, VVD Tweede Kamerlid, is begon-

nen aan een missie: politiek dichterbij de men-

sen brengen. Het idee ontstond aan het begin 

van Rutte II, bij het gedoe over de inkomensaf-

hankelijke zorgpremie. “Ik voelde me net de 

rattenvanger van Harmelen: waar ik ook kwam 

in de wijk, in het winkelcentrum, op het school-

plein of bij de voetbal: mensen hadden behoefte 

aan een uitleg. Dat heeft me tot dit initiatief ge-

bracht. Voor mij hoort dat bij het zijn van volks-

vertegenwoordiger. Je achterban meenemen in 

de politieke keuzes die je maakt.”  Ockje stelt 

iedere drie maanden haar huis open voor een 

zogenaamde ‘huiskamerbijeenkomst’. Het con-

cept is simpel maar ijzersterk. Een bewindsper-

soon, een actueel onderwerp en een huiskamer 

vol met geïnteresseerden. 

Maandag 7 september was het de beurt aan 

minister Hennis-Plasschaert van Defensie. Op-

nieuw toonde de huiskamerbijeenkomst zijn 

meerwaarde. Hoewel de huiselijke omgeving 

voor een laagdrempelige en ongedwongen sfeer 

zorgden, weerhield het de gasten er niet van 

de minister het vuur aan de schenen te leggen. 

Alle actuele onderwerpen passeerden de revue. 

De minister ging op iedere vraag uitvoerig in. 

Zo kon de achterban op een hele directe ma-

nier met de minister van gedachten wisselen. 

Een militair kreeg de uitnodiging voor de bij-

eenkomst in zijn brievenbus. “Ik krijg niet vaak 

de kans om op deze informele manier met mijn 

baas van gedachten te wisselen. Dit soort avon-

den creëren draagvlak.”

Eerder waren o.a. Jozias van Aartsen, Stef Blok 

en Sander Dekker te gast. Iedere keer leverde 

het een overvolle huiskamer op met wisselend 

publiek. Politiek leeft en het concept van de 

huiskamerbijeenkomst leent zich goed om op 

de meest laagdrempelige manier uitleg te ge-

ven over de politieke keuzes die de VVD maakt. 

Ockje: “Ik geloof heilig in dit concept. Politiek 

begint in je wijk. Ik krijg er energie van men-

sen met elkaar in contact brengen. Het sterkt 

me dat er zoveel interesse is, dat mensen geen 

drempel ervaren mijn huis binnen te stappen 

en hun kans grijpen om een minister of staats-

secretaris te ontmoeten. Dit is politiek van nu. 

Niet van bovenaf, maar van onderaf.” 

Kadertraining
Nieuwe stijl
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Vrijdag 29 mei

1. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer opent de 139e Algemene  

 Ledenvergadering op vrijdag 29 mei 2015 om 18.40 uur. 

2. Mevrouw L.J. (Laura) Werger uit Gouda, de heer E. (Erik) van der Marel  

 uit Utrecht, en de heer O.J. (Onno) Fiechter uit Hengelo worden per  

 acclamatie benoemd tot stem- en notulencommissie. 

3. De heer I.W. (Ivo) Opstelten wordt benoemd tot erelid van de VVD. 

4. De Algemene Ledenvergadering wordt geschorst om 19.27 uur en wordt 

  op zaterdag 29 mei 2015 om 10.00 uur hervat. 

Zaterdag 30 mei

1. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer hervat de 139e Algemene  

 Ledenvergadering op zaterdag 30 mei 2015 om 10.00 uur. 

2. Het jaarverslag 2014 wordt goedgekeurd. 

3. Het financieel jaarrapport 2014 wordt goedgekeurd.

4. De financiële commissie verleent decharge aan het Hoofdbestuur  

 voor het gevoerde beleid in 2014. 

5. De volgende leden worden per acclamatie (her)benoemd tot leden van 

  de financiële commissie: 

 • mevrouw mr. E.A.S. (Esther) Rommel uit Heiloo

 • mevrouw drs. A.J. (Yvonne) van Mierlo uit Helmond 

 • De heer mr. H.L. (Henry) Steenbergen uit Leiden 

 • De heer M.J.M.V. (Marc) van Dijk uit Wassenaar, plaatsvervangend lid

 • De heer A.J. (Arjen) Gerritsen uit Bilthoven, plaatsvervangend lid

 • De heer R. (Roland) van Benthem RA MGA uit Eemnes, plaatsvervangend 

   lid

6. Het voorstel “Hoogte contributie 2016” wordt goedgekeurd. 

7. De heer P.G. (Paul) van As wordt per acclamatie benoemd tot lid van de  

 Commissie van Beroep. 

8. Er zijn drie moties ingediend. Motie 1 is door 12 leden ingediend, motie 

 2 is door 11 leden ingediend en motie 3 is ingediend door de leden- 

 vergaderingen van de afdelingen Noordwijk, Noordwijkerhout en  

 Hillegom. 

9. Motie 1:
 Indieners roepen op om tijdig een partijbrede discussie te voeren over het 
  tekort aan donororganen en het gebrek aan zelfbeschikking bij het  
 huidige donorregistratiesysteem. De ALV spreekt hierbij de verwachting  
 uit dat een brede diepgaande respectvolle discussie over de donatie- 
 problematiek als ondersteuning zal dienen voor onze volksvertegenwoor- 
 digers. Voorts spreekt de vergadering de hoop uit dat de VVD traditie om  
 medisch ethische zaken als vrije kwestie te beschouwen zal worden  
 gerespecteerd.

 De motie wordt overgenomen en is niet in stemming gebracht. 

10. Motie 2:
 Indieners pleiten ervoor dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zich 
 volledig zal inspannen om de defensie van het Koninkrijk der Nederlanden 
  op een dusdanig niveau te brengen en te houden, dat de verdediging van 
  het eigen grondgebied maximaal gewaarborgd is en blijft. Nederland zal  

 zich blijvend inzetten om de NATO (NAVO) optimaal te laten functioneren 
 en de Europese Unie te laten uitgroeien tot een krachtige entiteit, waarbij
  het behouden en indien nodig versterken van de democratische waarden 
 leidend zal zijn.
 De motie wordt in stemming gebracht en wordt overgenomen 
 met 86,1% (365) van de uitgebrachte stemmen. 

11. Motie 3:
 Indieners roepen de VVD op tot steunen van het maatschappelijk initiatief 
 voor windmolens op IJmuiden - Ver en als het alternatief aan te wijzen voor 
  de door de minister geplande locaties voor windmolenparken. En verzoekt  
 de Tweede Kamerfractie het maatschappelijk initiatief voor locatie  
 IJmuiden - Ver te steunen en als uitgangspunt te hanteren in het verdere 
 proces van besluitvorming en totstandkoming.
 De motie wordt in stemming gebracht en wordt verworpen met 
 74,6% (318) van de uitgebrachte stemmen. 

12. Partijvoorzitter J.M.H.J. (Henry) Keizer sluit de 139e Algemene Ledenver- 

 gadering om 11.30 uur. 

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

140e AV: 28 november 2015, Van Nelle Fabriek Rotterdam

Machtigingskaart 140e AV

NAJAARSCONGRES

VOLLE
KRACHT
VOORUIT!

ZATERDAG 
28 NOVEMBER 2015
VAN NELLE FABRIEK 
ROTTERDAM

Het Najaarscongres van de VVD op 28 november vindt dit jaar plaats op zeer bijzondere locatie. Wij nodigen u uit in de  

Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Het congres zal in het teken staan van de nieuwe plannen voor de toekomst van de  

partijstructuur. U kunt u aanmelden voor het congres via MijnVVD tot en met vrijdag 20 november 12.00 uur. In de 

week voorafgaand aan het congres ontvangt u de congresbescheiden, zoals de stempas (indien stemgerechtigd), thuis. 

Houdt voor het meest actuele programma www.vvd.nl en de Thorbeckeweb in de gaten.

09.00 uur   Ontvangst met koffie en thee
 
10.00 uur  - 12.30 uur Algemene Ledenvergadering

12.30 uur – 13.30 uur Lunch

13.30 uur        Het Algemene Vergadering van Afgevaardigden
13.30 uur – 14.00 uur Het succes van een team door 
   Bouwe Bekking, Schipper Volvo Ocean Race

14.00 uur – 14.10 uur Tips en tricks voor debatteren

14.20 uur – 15.20 uur Workshops Debatteren of Rondleiding 
   door de Van Nelle Fabriek
    
15.30 uur – 15.45 uur Terugkoppeling workshops

15.45 uur – 16.15 uur Speech Mark Rutte

16.15 uur – 17.00 uur Borrel

PROGRAMMA
1. Opening

2. Bespreking Voorstel Toekomst van de VVD-structuur

3. Jaarplan 2016

4. Begroting 2016

5. Vaststellen kaderstellend advies voor de 
 Tweede Kamerverkiezingen 2017

6. Statutair aftreden lid Hoofdbestuur

7. Uitreiking V-factor

8. Politieke verantwoording fracties  

9. Bespreken ingediende actuele moties (indien van toepassing)

10. Rondvraag en sluiting

AGENDA ALV



Dé Lease Maatschappij
...van en voor ondernemers

Ontdek onze ondernemersgerichte aanpak. 

We bieden u graag een passende oplossing tegen een scherpe prijs 

en met één vaste contactpersoon. 

Meer weten?
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HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR 

DE VVD VOORBEHOUDEN.

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 WAAR-

OP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

Terwijl ik deze column schrijf is de road-
show over de toekomst van de partij 
alweer bijna ten einde. Samen met ver-
schillende collega Hoofdbestuursleden en 
medewerkers van het Algemeen Secre-
tariaat mocht ik tot nu toe al een mooi 
rondje door Nederland maken. Hoewel 
alle bijeenkomsten een heel eigen ka-
rakter hebben, zijn er in ieder geval twee 
elementen overal gelijk: de gastvrije ont-
vangst en de grote betrokkenheid van 
onze leden bij de VVD. 

Het doel van het rapport van de Com-
missie Brok en de voorstellen van het 
Hoofdbestuur is het toekomstbestendig 
maken van onze partij. De VVD wil een 
ontmoetingsplaats zijn voor alle liberaal 
denkenden en voelenden in ons land. 
We willen een toegankelijke, open, libe-
rale volkspartij zijn waar ruimte is voor 
inbreng en betrokkenheid op lokaal, re-
gionaal en landelijk niveau. Om die open 
cultuur volop te kunnen ontwikkelen zijn 
ook aanpassingen aan de structuur no-
dig. Niet als doel op zichzelf, maar om die 
open cultuur in de huidige samenleving 
optimaal te kunnen faciliteren.

Dat klinkt nu allemaal nogal abstract. 
Samen moeten we ervoor zorgen dat er 
binnen de partij een succesvolle en hele 
praktische invulling aan de plannen ge-
geven wordt. Het Hoofdbestuur gaat 
dat niet allemaal op papier dicteren. Juist 
niet, want iedere gemeente en iedere re-
gio kent een eigen dynamiek en vraagt 
dus om een eigen aanpak. Vanuit het Al-
gemeen Secretariaat gaan we natuurlijk 
wel helpen en ondersteunen bij de invul-
ling van de plannen. Gelukkig zijn er in de 
partij ook al veel succesvolle initiatieven 
genomen, die goed als voorbeeld kunnen 
dienen. 

Er blijkt veel begrip en steun te zijn voor 
de voorstellen, die moeten veiligstellen 
dat wij ook in de toekomst als grootste 
partij van ons land de gemeentelijke, pro-
vinciale en nationale belangen kunnen 
blijven dienen. Maar veranderingen roe-
pen vragen op en soms zelfs onzekerheid. 
Tijdens de roadshows wordt daarover vrij-
elijk van gedachten gewisseld. 

Met veel genoegen ga ik nu de laatste 
bijeenkomsten van de roadshow voorbe-
reiden. Het ervaren van de betrokkenheid 
van onze leden is daarbij een enorme  
stimulans. 

Het debat en de discussie draagt bij aan 
het aanscherpen van de plannen voor 
de toekomst. Dat is voor mij een ander 
inspirerend terugkerend element bij alle 
bijeenkomsten: er wordt gedebatteerd en 
gediscussieerd. En zo hoort het ook bin-
nen de VVD. 

Henry Keizer

Partijvoorzitter

In deze rubriek nodigt de redactie u uit om  
uw mening te geven over (partij)politieke  
zaken. Wilt u een bijdrage leveren, mailt u 
dan naar liber@vvd.nl
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Nederlandse bond voor pensioenbelangen

In de rubriek ‘Daarom’ in de Liber 2014 nr. 7 

geeft u de VVD-mening weer over een ‘fatsoen-

lijk pensioen voor jong en oud’. Als VVD-lid sta 

ik en naar mijn stellige overtuiging een hoog 

percentage VVD-leden, niet achter uw mening. 

U stelt dat aanpassing van het Nederlandse 

stelsel noodzakelijk is vanwege de klappen die 

onze pensioenfondsen hebben opgelopen bij 

de crisis en vanwege de toename van de levens-

verwachting. Dat is aantoonbaar onjuist. Onze 

pensioenfondsen hebben weliswaar in 2008 en 

2009 hun vermogen zien afnemen maar sinds-

dien is het gezamenlijk vermogen van de pen-

sioenfondsen in Nederland gestegen van  650 

miljard naar het astronomische bedrag van  

 1.300 miljard. En de levensverwachting is 

sinds 1950 wel met zes jaar toegenomen, maar 

de verhoging van de pensioenleeftijd met vier 

jaar sinds 2008 (van iets meer dan 60 jaar naar 

bijna 65 jaar) en de te verwachten verdere stij-

ging in de komende jaren compenseert een stij-

ging van de levensverwachting met negen jaar 

volledig. Terwijl ook nog apart werd gereser-

veerd voor deze toenemende kosten. Ons stelsel 

is robuust en groeit zo sterk vooral door het ef-

fect van het rendement. Het lange termijn ge-

middelde netto rendement is ruim 5%. Bij een 

vermogen van  1.300 miljard praten we dan al 

over  65 miljard per jaar, waarvan een flink 

deel in liquide vorm. Door dit effect is de ver-

wachting dat het pensioenvermogen zelfs op de 

top van de  grijze golf niet zal dalen.

In Amerika zou de dekkingsgraad 67% zijn? U 

vertelt er niet bij dat als we de Amerikaanse 

regels zouden mogen toepassen onze dekkings-

graad 160% zou zijn! Dan zouden alle pensioe-

nen en pensioenrechten kunnen worden geïn-

dexeerd en alle achterstallige indexatie kunnen 

worden ingehaald.  Nederland is het enige land 

in de wereld waar bij kapitaalgedekte pensioen-

fondsen zulke absurd hoge eisen worden gesteld 

aan de berekening van de dekkingsgraad en aan 

de omvang van de buffers. Om te beginnen gaan 

de regels ervan uit dat het pensioenfonds in  

liquidatie is. Een beoordeling op ‘going con-

cern’ zou al heel wat gunstiger uitkomsten bie-

den. Maar bovendien moeten bij die liquidatie 

alle vermogenstitels worden omgezet in risico-

loze leningen met een zeer lage rente, een ren-

te die ook nog eens gemanipuleerd wordt door 

centrale banken. Zou men uit mogen gaan van 

een rente op basis van een verwacht rendement, 

zoals in Zwitserland gebeurt, toch niet bepaald 

een roekeloos volkje, dan waren de dekkings-

graden van onze pensioenen op bevredigend 

niveau en kon er gewoon worden geïndexeerd.

Tenslotte het misverstand alsof bij die indexatie 

geld uit de pot wordt gehaald ten koste van jon-

geren. Het omgekeerde is het geval. De premies 

zijn al jaren niet kostendekkend terwijl dat vol-

gens de Pensioenwet wel verplicht is. Uit de re-

serves vult men de tekorten die jaarlijks optre-

den stilzwijgend aan. Een subsidie van oud naar 

jong. Een schandelijke praktijk waaraan ook de 

overheid als werkgever zich schuldig maakt. 

Wat mij als trouw VVD-lid eigenlijk het mees-

te stoort is de onliberale houding tegenover 

de pensioensector. Het aanvullend pensioen is 

een privaatrechtelijke zaak, zoals terecht opge-

merkt in het artikel, een vorm van uitgesteld 

loon. Jarenlang heeft dit stelsel onder sturing 

van de sociale partners, met op grote afstand 

de overheid, naar bevrediging geopereerd.  

Nu is langzamerhand het stelsel genationali-

seerd. Door inmenging van De Nederlandsche 

Bank, die als toezichthouder niet alleen bepaalt 

wie er in de besturen mag plaatsnemen, maar 

daarnaast eisen stelt aan het beleggingsbeleid 

en het risicoprofiel van fondsen. Deze inmen-

ging gaat zover dat vorig jaar nog DNB moest 

worden teruggefloten door de rechter omdat zij 

ten onrechte het pensioenfonds van de Verenig-

de Glasfabrieken gedwongen had goud te verko-

pen. De Autoriteit Financiële Markten bemoeit 

zich actief met de communicatie van pensioen-

fondsen. 

Het nieuwe ‘Financiële ToetsingsKader’ is zo 

streng en gedetailleerd dat het nauwelijks 

bewegingsvrijheid biedt aan de besturen van 

pensioenfondsen. Is dat het beeld dat liberalen 

willen? Ik denk het niet. Daar komt nog bij dat 

pensioenfondsen over het algemeen heel goed 

presteren. Heel wat beter dan sommige andere 

bedrijven in de financiële sector. Het wordt tijd 

voor een forse liberalisering en deregulering 

van ons pensioenstelsel, dat in combinatie met 

de AOW tot de beste in de wereld wordt gere-

kend. 
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“We gaan voor Rutte III. Als we weer willen deel-

nemen aan het kabinet moeten we een goed ver-

kiezingsprogramma neerzetten. Dat is belangrijk 

voor het toekomstige kabinetsbeleid. Gek genoeg 

is het verkiezingsprogramma in campagnetijd he-

lemaal niet zo belangrijk, dat zijn de campagne 

en het campagneteam. Maar het verkiezingspro-

gramma moet wel kloppen. Je kunt het verkie-

zingsprogramma vergelijken met de motor van 

een auto. Je ziet de motor niet, want hij zit on-

der de motorkap. Maar je weet wel, dat die motor 

foutloos moet werken,” stelt Jan Anthonie.

EEN BIJDRAGE
De verkiezingsprogrammacommissie is van start 

onder leiding van Eerste Kamerlid Jan Anthonie 

Bruijn. Van huis uit arts, werkzaam in het Leids 

Universitair Medisch Centrum (LUMC). Voor de 

VVD zet Jan Anthonie zich al jaren vol enthousi-

asme en passie in, zowel op bestuurlijk als inhou-

delijk vlak. “Per toeval, ten tijde van mijn afstu-

deren, ben ik op een avond naar een bijeenkomst 

gegaan van de VVD. Toen zag ik hoe interessant 

en belangrijk het is om mee te denken over maat-

schappelijke kwesties.” Zijn eerste functie voor 

de VVD vervulde hij als lid van de verkiezingspro-

grammacommissie van de VVD-afdeling Wasse-

naar. Jan Anthonie: “Het is prachtig om zoiets te 

mogen doen. Zowel in mijn werk als bij de VVD 

werk je altijd aan iets positiefs, aan verbetering. 

Daar zit een duidelijke overeenkomst tussen de 

wetenschap en de politiek. Je kijkt met de ken-

nis van vandaag naar de onzekerheid van de toe-

komst. Je weet niet waar het heengaat met Neder-

land. Desondanks moet je er beleid voor maken. 

Dat is een enorme uitdaging.”

DE COMMISSIE 
In 2010 was Jan Anthonie voor de eerste keer voor-

zitter van de verkiezingsprogrammacommissie. 

“Ik was op een medisch congres in de Verenigde 

Staten. Midden in de nacht belde de toenmalige 

partijvoorzitter, Ivo Opstelten. Hij vertelde dat het 

Hoofdbestuur mij wilde voor de verkiezingspro-

grammacommissie. Natuurlijk zei ik: ‘ja, gewel-

dig!’ Vervolgens gaf Opstelten echter aan dat het 

bestuur mij als voorzitter wilde. Ik vroeg mij op 

dat moment af of hij wel de juiste persoon bel-

de. Opstelten voelde mijn terughoudendheid. Hij 

sprak: ‘wij vinden dat je het kan, je moet nu ja 

zeggen!’ En tja, als Ivo Opstelten het vraagt, dan 

moet je wel ja zeggen.” De VVD won in 2010 voor 

het eerst de landelijke verkiezingen. Ook in 2012 

was Jan Anthonie voorzitter van de verkiezings-

programmacommissie, het jaar dat de VVD de 

verkiezingen won met 41 zetels. “Het was gewel-

dig, heel goed voor Nederland. We hadden het 

beste verkiezingsprogramma en onze lijsttrekker 

is nu eenmaal de beste lijsttrekker.”

“De Verkiezingsprogrammacommissie 2017 is sa-

mengesteld door het Hoofdbestuur, daarbij heb 

ik deze zomer een adviserende rol mogen spelen. 

Bij de samenstelling van de commissie zijn we 

niet over één nacht ijs gegaan. De commissiele-

den hebben op verschillende terreinen inhoude-

lijk kennis en expertise. In de commissie zitten 

bestuurders zoals burgemeesters, wethouders en 

oud-bewindspersonen. Daarnaast maken mensen 

uit het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, de 

sport, defensie en de cultuursector onderdeel uit 

van de commissie. Er is in de commissie ruimte 

voor nieuw talent maar er is ook continuïteit. Se-

cretaris Dimitri Gilissen, Dick Sluimers, Ida Ade-

ma en ikzelf waren in 2010 en 2012 ook lid van 

de commissie. Alle andere leden en de schrijvers, 

die onze ideeën gaan vertalen naar teksten, zijn 

nieuw.”

LUISTEREN
In augustus 2016 moet het conceptprogramma 

worden overhandigd aan het Hoofdbestuur. Daar-

na is het aan de VVD-leden om het verkiezings-

programma vast te stellen op het najaarscongres 

in 2016. De eerste maanden gaat de commissie 

zo veel mogelijk input ophalen, zowel binnen als 

buiten de partij. 

“Wat je meteen merkt als het verkiezingspro-

gramma wordt geschreven, is dat de hele partij 

opstaat. Iedereen wil zijn of haar ideeën en visies 

meegeven aan de commissie. Er is een enorme 

betrokkenheid binnen de partij en als commissie 

ben je uiteindelijk in dienst van de partij. Daarom 

gaan we goed luisteren naar onze leden. Er wor-

den regionale bijeenkomsten georganiseerd door 

het hele land. Op deze bijeenkomsten vragen we 

aan de leden: welke uitdagingen ziet u in de toe-

komst en welke kansen moet Nederland grijpen? 

Welk liberaal beleid biedt de beste oplossingen?”

Jan Anthonie vervolgt: “Daarnaast gaan wij in ge-

sprek met de Tweede Kamerfractie over de politie-

ke realiteit en haalbaarheid van het programma. 

Maar natuurlijk ook met de bewindspersonen, zij 

hebben de kennis van hun portefeuille. Het par-

tijbestuur, de Eerste Kamerfractie, de partijcom-

missies, de werkgroepen, de netwerken en vooral 

met de leden zelf, we gaan het komend jaar met 

iedereen in gesprek.” 

“Maar we halen ook het net op buiten de partij: 

organisaties, koepels, verenigingen, lobbyisten, 

individuele Nederlanders. Het is een enorm diver-

se groep, je kunt het zo gek niet verzinnen. Het 

is mooi om te zien dat al die mensen de moeite 

willen nemen om ons te helpen bij het vormen 

van realistische en goede ideeën.” 

KIESWIJZER
“Nadat wij al deze mensen gesproken hebben, 

gaan wij op grond van wat wij gehoord hebben 

onze ideeën ontwikkelen, opschrijven, doorreke-

nen, bediscussiëren en vaststellen. Het is een uit-

daging, je moet honderden knopen doorhakken. 

Fantastisch werk.

Het programma moet ‘kieswijzer-proof’ zijn.  

Op alle vragen in de kieswijzers moet het progam-

ma antwoord kunnen geven. Daarom nemen po-

litieke partijen tegenwoordig alle onderwerpen 

op in hun verkiezingsprogramma’s. Er zijn geen 

verkiezingsprogramma’s meer die enkel hoofdlij-

nen bevatten.” Een andere belangrijke opdracht 

is het ‘CPB-proof’ maken van het programma. 

Dat betekent dat ook in 2017 de economie en de 

banenmarkt bij de VVD weer aantoonbaar in de 

beste handen zijn.

“Mensen willen veiligheid, van hun omgeving ge-

nieten, een baan en goed onderwijs voor hun kin-

deren. Door de jaren heen hebben we dit met het 

VVD-programma bereikt. We hebben onze voor-

stellen in de praktijk gebracht en we zijn hard op 

weg uit de crisis.” 

“Als voorzitter van de commissie heb ik een be-

perkte rol. Het zijn de commissieleden die het 

programma schrijven. VVD’ers uit het hele land, 

uit alle hoeken van de samenleving, dragen de 

inhoud aan. Het liberale verkiezingsprogramma 

moet ons samenbinden als partij voor een krach-

tig Nederland in de toekomst.” Dat is de visie 

waar Jan Anthonie in gelooft.
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“ALS IVO OPSTELTEN HET VRAAGT, 

DAN MOET JE WEL JA ZEGGEN.”

» Presentatie verkiezingsprogramma 2012

 “WAT JE METEEN MERKT ALS HET 
VERKIEZINGSPROGRAMMA WORDT 
GESCHREVEN, IS DAT DE HELE 
PARTIJ OPSTAAT”

JAN ANTHONIE BRUIJN 
PRAAT MEE OVER HET 
VERKIEZINGSPROGRAMMA
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Cora van Nieuwenhuizen
Europees Parlement
Economische en 
Monetaire Zaken.
Industrie, Research 
en Energie

Jan Huitema
Europees Parlement, 
Commissie Landbouw, 
Milieucommissie

Hans van Baalen
Europees Parlement,
Buitenlandse Zaken,
Veiligheids- en Defensiebeleid, 
Internationale Handel

China
De Europese Unie en China dienen hun han-

delsrelatie te versterken. Dit betekent economi-

sche groei en meer banen in zowel China als in 

Europa. Voor Nederland is China een bijzonder 

interessante afzetmarkt die veel mogelijkheden 

biedt, bijvoorbeeld in de zuivelsector, transports-

ector en de weg- en waterbouw. Bovendien profi-

teert Nederland, met de mainports Rotterdam en 

Schiphol, bovengemiddeld van de toenemende 

handelsvolumes tussen China en Europa. Met het 

recente bezoek van koning Willem Alexander en 

daarvoor premier Mark Rutte is ons land goed op 

de kaart gezet. 

Als ALDE-rapporteur op het gebied van de Euro-

pees-Chinese betrekkingen, maak ik mij sterk 

voor meer economische samenwerking tussen de 

EU en China. Hiertoe dienen onnodige barrières 

te worden geslecht en moet het investeringskli-

maat in China worden verbeterd. Door op econo-

misch terrein nauw met de Chinezen samen te 

werken, wordt verhinderd dat zij in de armen van 

Poetin worden gedreven. 

Tevens dient Europa, als belangrijke economische 

partner van China, heikele politieke kwesties 

aan de orde te stellen. De mensenrechtensituatie 

dient te worden verbeterd, in het bijzonder de po-

sitie van de Tibetanen en Oeigoeren. Tevens moet 

China afzien van provocaties in de Zuid-Chinese 

zee, waarbij het geschil tussen China en Japan 

over de Senkaku (Diaoyu) eilanden via internatio-

nale arbitrage moet worden beslecht. Voorts dient 

China de relaties met Taiwan te verbeteren, waar-

bij niet langer moet worden gedreigd met geweld 

indien Taiwan een eigen koers vaart. 

Meer handel en economische samenwerking 

hoeft dus niet ten koste te gaan van kritiek op de 

politieke situatie in China. Juist als belangrijke 

economische partner is de EU een geloofwaar-

dige partij om China hierop aan te spreken. Als 

ALDE-rapporteur voor de betrekkingen met China 

zal ik mij hiervoor blijven inzetten.

De toekomst is oud!
Nooit eerder in de geschiedenis waren er zoveel 

ouderen op de wereld als nu. Een eerste deel 

van de babyboom-generatie heeft de pensioenge-

rechtigde leeftijd bereikt en trekt zich terug van 

de arbeidsmarkt. De vergrijzing slaat hard toe. 

Niet alleen bij ons, maar ook elders in Europa.   

In Duitsland zelfs sneller dan bij ons. 

Een relatief steeds kleiner wordende groep wer-

kenden moet dus de economie overeind houden 

en zorgdragen voor steeds meer pensioenen.   

Nederland heeft daarom de pensioengerechtigde 

leeftijd aangepast naar 67 om het pensioenstel-

stel toekomstbestendig te maken. Niet leuk, maar 

keihard nodig om de overheidsfinanciën op orde 

te houden.

Ook de andere landen in Europa hebben getekend 

voor een solide begrotingsbeleid. Dat kan niet 

zonder hervormingen van pensioenstelsels. Zeker 

niet in landen waar de pensioenen voor het over-

grote deel door de overheid moeten worden opge-

hoest. Daar loopt het gierend uit de hand. In een 

land als Italië, waar ze relatief het oudst worden 

(mannen 84 en vrouwen 89) én waar de minste 

kinderen worden geboren, moet stevig worden 

ingegrepen. Maar ook in Frankrijk en België zul-

len de vakbonden moeten inzien, dat het zo niet 

verder kan. 

Dat is ook helemaal niet erg. We worden immers 

niet alleen ouder, maar blijven ook veel langer 

gezond. Volgens wetenschappers is de eerste per-

soon die 130 jaar oud wordt al geboren! Vanuit 

dat perspectief is het logisch om langer door te 

werken. De eerste AOW'ers konden er gemiddeld 

maar een paar jaar van genieten. Dat is sterk ver-

beterd, maar je moet er toch niet aan denken 

om straks 40 jaar met je caravan door Europa te 

trekken..... Het is ook eeuwig zonde van alle ken-

nis en kunde en niet te vergeten levenservaring 

die ouderen hebben opgebouwd. Daar moeten 

we juist gebruik van maken. De toekomst is oud.  

Ik heb er zin in!

Landbouwcommissaris
Met de Nederlandse Europarlementariërs die 

betrokken zijn bij landbouw organiseren we om 

beurten de Nederlandse landbouwborrel in Brus-

sel. Maandag 9 november is het aan mij en heb ik 

een primeur: landbouwcommissaris Phil Hogan 

komt spreken. Hogan zit nu bijna een jaar in het 

zadel, samen met de Nederlandse land- en tuin-

bouwgemeenschap wil ik hem aan de tand voe-

len. De Commissaris heeft vanzelfsprekend grote 

invloed op het landbouwbeleid. Zelf vergelijk ik 

zijn rol weleens met een schipper die een grote 

tanker bestuurt. Het roer omgooien is lastig, des 

te belangrijker is de koers: welke richting gaan we 

uit op de lange termijn? 

De visie van Hogan sluit aan bij de Nederlandse 

praktijk: open voor innovaties en toekomst- en 

marktgericht. Maar ook een Commissaris heeft 

te maken met een weerbarstige werkelijkheid. 

De laatste hervormingen van het landbouwbeleid 

zijn net achter de rug en in de praktijk lopen we 

nog altijd tegen veel opstartproblemen aan. Denk 

aan de inzaaidatum voor vanggewassen. Samen 

met staatssecretaris Dijksma heb ik politieke 

druk uitgeoefend op de Commissie en hebben we 

ervoor gezorgd dat we twee weken uitstel kregen. 

Een mooie prestatie, maar geen lange termijn op-

lossing. Mijn pleidooi voor de Commissaris is dan 

ook om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

op de lange termijn simpeler en flexibeler te ma-

ken, meer ingericht op de boerenpraktijk.

De Commissaris wil uiteraard zijn stempel op het 

toekomstige landbouwbeleid drukken. We kun-

nen hem hierbij helpen door zo vroeg mogelijk 

aan te geven welke kant wij op zouden willen. 

Daarom organiseer ik met mijn Duitse collega 

Peter Jahr van de christendemocraten een ron-

de tafel om na te denken over de hervormingen 

van het GLB, want met brede steun kunnen we 

voldoende druk uitoefenen. U bent van harte wel-

kom om ook op 9 november de discussie aan te 

gaan.  kijkt u op mijn website voor meer informa-

tie: www.janhuitema.nl

Op initiatief van de VVD-afdeling New York en 

de Nederlandse Club in New York bracht premier 

Mark Rutte een bezoek aan de Nederlanders die 

in de Verenigde Staten wonen en werken. Hij deed 

dit in de marge van zijn bezoek aan de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties. De Neder-

landse Club huurde de gezellige zaal ‘The Lounge’ 

in op zijn adres - 3 West 51 street - om als het 

ware in huiskamer sfeer te spreken met 60 tot 70 

landgenoten. Ook enkele leden van de VVD afde-

ling Washington DC kwamen er speciaal voor naar 

New York. Leden van de New Yorkse afdeling van 

PvdA, D66 en CDA waren eveneens bij de ont-

moeting.

Almar Latour, executive editor van de Wall Street 

Journal, voerde het vraaggesprek met de premier. 

Volgens Nederlandse media presenteerde de re-

gering op Prinsjesdag een ‘feestbegroting’, maar 

premier Rutte maakte meteen duidelijk dat er nog 

veel werk aan de winkel is. Maar toch; het gaat 

de goede kant op. Hij ging ook in op het vraag-

stuk van de vluchtelingen in Europa, het Neder-

lands voorzitterschap van de EU begin 2016 en de  

betrekkingen met de VS. 

Als aandenken bood Derk Jan Eppink, voorzitter 

van de VVD New York, de premier de replica aan 

van een paneeltje dat op het bureau stond van 

President Harry Truman met de tekst: ‘the BUCK 

STOPS here’. Truman maakte daarmee zijn be-

zoekers duidelijk dat hij het heft in handen had.  

Een zogenoemde feestbegroting leidt snel tot or-

ganisaties die met grote plannen meer geld eisen. 

Het paneeltje kan de premier in het Torentje nog 

van pas komen.

VVD New York

Vorige maand heeft de VVD opnieuw een plan 

gepresenteerd om de asielproblematiek onder 

controle te krijgen. In het artikel ‘Grenzen aan 

opvang’ leest u meer over de achtergrond en 

inhoud van onze voorstellen. Het plan dat wij 

eerder dit jaar presenteerden, richtte zich op 

lange termijn oplossingen om de vluchtelin-

genstroom naar Europa terug te dringen. 

Maar daarmee zijn we er niet. We blijven vre-

selijke beelden zien van mensen die nú de 

overtocht naar Europa wagen. Die smokkelaars 

blijven betalen om op gammele bootjes de reis 

naar een veilige of betere toekomst te onderne-

men. En we zien de invloed van die stroom aan 

asielzoekers op ons land. Gemeenten die wor-

stelen met de opvang van asielzoekers, span-

ningen rondom asielzoekerscentra en mensen 

die hun zorgen uiten over het aantal mensen 

dat in ons land onderdak zoekt. Dus moest er 

een plan komen voor de korte termijn. 

Wat de VVD betreft is de analyse helder. Wij 

nemen niemand kwalijk dat hij vlucht voor oor-

log en op zoek gaat naar een veilige plek. Maar 

zij die Nederland bereiken, hadden die veilige 

plek al eerder gevonden. Zij hebben er bewust 

voor gekozen om, met uitzicht op betere voor-

zieningen, naar ons land door te reizen. Niet 

voor niets zijn de drie meest populaire landen 

onder asielzoekers (Duitsland, Zweden en Ne-

derland), ook de landen met de meest aan-

trekkelijke voorzieningen. Dus reist men ver-

der. Zelfs terwijl deze landen ten opzichte van 

Zuid-Europa, waar de vluchtelingen aan land 

komen, het meest ver weg liggen. Voldoende 

reden voor de VVD om er voor te willen zorgen 

dat Nederland minder aantrekkelijk wordt. 

Wat de VVD betreft krijgen asielzoekers nog 

steeds datgene waar zij recht op hebben – een 

dak boven hun hoofd, noodzakelijke medische 

zorg en geld voor eten en kleding – maar niet 

meer dan dat. Op die manier wordt recht ge-

daan aan internationale afspraken en wet- en 

regelgeving, maar voorkomen we dat Neder-

land het braafste jongetje van de klas – of be-

ter gezegd: van Europa – blijft. Hoe moeilijk de 

problematiek soms ook is waar wij ons als poli-

tici over moeten buigen, ook in dit geval moe-

ten we proberen verschillen te overbruggen 

en te doen wat Nederland – terecht – van ons 

vraagt: een oplossing bieden voor de proble-

men waarmee ons land wordt geconfronteerd.

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter Tweede Kamer

Premier Rutte bezoekt 
Nederlanders in New York
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Bas, je was zelf aanwezig bij de VVD Europadag. 
Wat vond je van deze dag?
“Het was een ongelofelijk geslaagde dag. Wat deze dag zo bijzonder maak-

te was natuurlijk de aanwezigheid van Donald Tusk, de President van de 

Europese Raad. Vooral zijn speech was indrukwekkend, deze kwam recht 

uit het hart: Iemand als de Pool Tusk weet nog heel goed hoe het is om te 

leven in een land zonder democratie, vrijheid en Europese samenwerking. 

We mogen er trots op zijn dat iemand als Tusk de VVD bezoekt, het tekent 

ook de sterke positie die wij als Nederland onder leiding van Mark Rutte in 

Europa hebben.

Wat viel je op tijdens de discussie onder de aanwezigen?
Het  was echt een inhoudelijke en constructieve discussie. Ik denk dat 

dit ook kwam door de presentatie van onze senator Frank van Kappen.  

Hij maakte duidelijk aan de zaal dat je het in je eentje niet overleeft in de 

huidige wereld.”

Hoe kijkt de VVD tegen Europa aan?
Europa is geen doel op zichzelf, maar een middel. Een middel om Neder-

landers meer welvaart te geven en veiligheid te bieden. Als klein land met 

een grote, internationale economie kunnen wij niet zonder Europese sa-

menwerking. Willen wij blijven meetellen op het wereldtoneel, dan moeten 

we de handen in Europa ineenslaan. Maar dan wel op een liberale manier. 

Europa moet zich echt meer richten op het creëren van meer welvaart, op 

concrete tastbare resultaten en op het oplossen van problemen. Te vaak wil 

Europa een grote sprong voorwaarts, zonder goed af te maken waar ze aan 

begonnen is. Wij hebben een belangrijke opdracht om Europa liberaler te 

maken, met meer invloed van echte liberale partijen zoals de VVD. Daar wil 

ik de komende tijd veel energie in steken.

Bevordert het associatieverdrag met Oekraïne 
de welvaart van Europa?
“Het is een goed verdrag, dat breed wordt gesteund door de Kamer.  

Het verdrag zorgt dat we meer handel kunnen drijven. Maar de discussie 

die nu wordt gevoerd gaat over een eventueel Europees lidmaatschap van 

Oekraïne. Dat is totaal niet aan de orde en complete onzin. Als je tegen het 

lidmaatschap van Oekraïne bent, dan ben je juist vóór dit soort verdragen. 

Handelsverdragen worden gesloten omdat beide partijen ervan profiteren. 

Er valt geld te verdienen voor een handelsland als Nederland en tegelijker-

tijd helpt het een land als Oekraïne, door onze handelsvoorwaarden over te 

nemen, op het gebied van stabiliteit, rechtsstaat en vrede. Dat is niet alleen 

goed voor de mensen daar, maar bijvoorbeeld ook voor onze transporton-

dernemers die daar hun mensen hebben rondrijden.”

Waarom wordt er dan juist over dit verdrag 
een referendum gehouden?   
“Men doet nu of er iets heel bijzonders gebeurt, maar dat is niet het geval. 

Zoals ik net al zei, we sluiten met heel veel landen dit soort verdragen, 

ook buiten Europa. Maar op 1 juli 2015 is de wet Raadgevend Referendum 

ingegaan. Er zijn denk ik twee redenen waarom de initiatiefnemers juist 

over het associatieverdrag met Oekraïne een referendum willen. Ze zijn te-

gen het verdrag en ze hebben ook de eerste mogelijkheid aangegrepen om 

daadwerkelijk een referendum af te dwingen. Dat neemt niet weg dat ik 

het knap vind dat het ze gelukt is bijna een half miljoen handtekeningen te 

vergaren. Dat betekent dat we de uitslag van het op 6 april 2016 te houden 

referendum serieus mee moeten wegen in ons uiteindelijke standpunt.”

Wat gebeurt er als het verdrag verworpen wordt?
Ik zou dat heel treurig vinden. Wanneer dat gebeurt, wordt er in ieder geval 

een goede wodka opengetrokken in het Kremlin. Ook de SP en de PVV, die 

in de kamer tegen het verdrag waren, zullen wel een feestje vieren. Ik hoop 

dat we, ook zonder het verdrag, wel blijven investeren in goede handels-

relaties met Oekraïne, zoals we dat ook met veel andere landen moeten 

blijven doen. 

In de aanpak van de vluchtelingenproblematiek zoekt 
Europa toenadering tot Turkije. Wordt Turkije 
in de toekomst lid van de Europese Unie?
“Ik zie Turkije nog lang geen lid worden van de Europese Unie. Zeker niet nu 

Erdogan weer de absolute meerderheid heeft behaald bij de verkiezingen 

en ook zeker niet zolang de Turken op gebied van de mensenrechten niet 

voldoen aan de Europese standaarden. In Turkije zitten meer journalisten 

gevangen dan dat er op straat vrij rond lopen. Je moet jezelf ook heel erg 

afvragen of je een dergelijk groot land in de Europese Unie wilt. Het zorgt 

voor een enorme machtsverschuiving binnen Europa. Er zijn de komende 

tien jaar al genoeg uitdagingen voor Europa.”

Hoe gaat Nederland als voorzitter van de 
Raad van de Europese Unie deze uitdagingen aan?
“Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor de twaalfde 

keer het voorzitterschap. Nederland heeft als voorzitter twee prioriteiten. 

We willen de interne markt vervolmaken. Als VVD vinden wij dat dit de  

bestaansreden is van de Europese Unie. We kunnen als Europeanen simpel-

weg meer geld in onze portemonnee overhouden wanneer we die interne 

markt op volle kracht laten draaien. 

De tweede prioriteit is ook een liberale: een Europa dat zich richt op hoofd-

zaken. Maar het voorzitterschap zal ongetwijfeld gedomineerd worden door 

de migratiecrisis. Maar ook de discussie over ‘Brexit’, de spanningen aan 

de oostgrens met Rusland en de dreiging van IS uit het zuiden. Ik hoop dat 

Nederland ook op die dossiers flinke stappen kan zetten om Europa sterker 

en liberaler te maken. 

Tweede Kamerlid 

Bas van ‘t Wout
over Europa

“Europa is geen doel op 
zichzelf, maar een middel”
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Binnen de VVD-afdeling Utrechtse Heuvelrug 

is de basis gelegd voor een nieuw afdeling over-

schrijdend initiatief. Enthousiast initiatiefnemer 

Jan Haro Wilbrenninck is betrokken vanaf het 

eerste uur. In gesprek met de Liber vertelt hij over 

VVD Voegt Toe.

Meerwaarde als lid
Jan Haro: “Ik was pas kort lid van de VVD en jong 

in het bestuur van de lokale afdeling toen mij 

werd gevraagd om de ledenwerving en campagne 

op mij te nemen. Ik stelde mijzelf de vraag: ‘waar-

om wordt iemand lid van een politieke partij?’ 

Met deze vraag ben ik samen met mijn medebe-

stuursleden Hermannus Stegeman en Peter Kalk 

aan de slag gegaan. Onder het genot van een glas 

witte wijn hadden wij de eerste opzet van het 

plan snel staan. Het doel van het plan moest niet 

zijn meer leden werven maar meer leden zou het 

resultaat moeten zijn van de inspanningen.”’

“Ons antwoord op ‘Waarom zou iemand lid wil-

len worden van onze partij, de VVD?’ werd: omdat 

het een gave club is die écht iets toevoegt, waarbij 

je niet alleen maar lid bent, maar je de kans krijgt 

om ervaringen en kennis met andere liberalen te 

delen en om je mening te scherpen. De visie: ‘bij 

de VVD vormen betrokken leden de meerwaarde: 

voor elkaar, voor de vereniging en voor de samen-

leving’ omschrijft precies wat wij met het plan 

willen bereiken” stelt Jan Haro.

 

Eén van de basisgedachtes achter het plan is, dat 

je kwalitatief beter en veel effectiever kunt zijn 

door samen te werken. “Wij hebben vanaf het 

begin vanuit de Utrechtse Heuvelrug de andere 

afdelingen binnen de provincie willen betrek-

ken bij de werkwijze en gedachtegang achter het 

plan. De reacties vanuit de andere afdelingen 

waren hartverwarmend. De eerste afdeling over-

schrijdende samenwerking kwam tot stand en 

VVD Voegt Toe werd geboren. Bij elke bijeenkomst 

groeit de betrokkenheid en energie. Heerlijk om 

met dit initiatief aan de slag te zijn, het werkt en 

dat is geweldig!”

De pijlers
Binnen de huidige opzet van VVD Voegt Toe zijn 

er vijf pijlers: Voer Voor Denken, Ontmoet de Po-

litiek, Kiezer Academie, Het Actieve Netwerk en 

Campagne Voer Je Samen. Het idee achter al deze 

pijlers is dat er interessante en boeiende activitei-

ten worden georganiseerd die iets toevoegen voor 

de leden. Maar de activiteiten zijn niet alleen be-

doeld voor leden benadrukt Jan Haro. “Niet alleen 

leden, maar ook potentiële leden en kiezers zijn 

van harte welkom bij de activiteiten. Zo hopen wij 

de VVD te positioneren als een club waar je graag 

betrokken bij wil zijn.”

Onder de pijler ‘Voer Voor Denken’ worden door 

de provincie Utrecht heen diverse avonden geor-

ganiseerd over onderwerpen die ons, onze buren, 

familie, vrienden en kennissen bezighouden. Jan 

Haro: “Het zijn avonden waar inspirerende spre-

kers ons laten nadenken en waar wij met elkaar 

in discussie gaan. Het lokale en landelijk netwerk 

van de VVD is een enorme bron van kennis, me-

ningen en intrigerende sprekers.”

Het doel van ‘Ontmoet de Politiek’ is om mensen 

de politiek te laten beleven. Een kijkje achter de 

schermen om te luisteren en te leren. “Het lokaal 

ontmoeten van prominente politici, het organise-

ren van trips naar het Binnenhof of bijvoorbeeld 

Brussel, vormt het hart van deze pijler. De aan-

wezigheid van VVD-leden in alle lagen van de Ne-

derlandse en Europese politiek opent deuren die 

anders gesloten zouden blijven.”

Bij de ‘Kiezer Academie’ organiseren afdelingen 

in samenwerking met de Haya van Someren-

stichting cursussen en workshops voor leden en 

kiezers. De liberale grondslag wordt als basis ge-

bruikt om van elkaar en van Haya-trainers te le-

ren en elkaar te verrijken.

Jan Haro: “Bij VVD Voegt Toe gaan we ook op zoek 

naar de verbinding tussen liberalen. Onder de pij-

ler ‘Het Actieve Netwerk’ worden bijeenkomsten 

georganiseerd met als doel verbinden, verrijken 

en versterken. Het zijn mooie bijeenkomsten met 

onder andere intervisie of juiste gerichte netwer-

ken die zorgen voor de verbinding.”

“Als VVD blijven we graag in contact met onze 

kiezer, ook als er geen verkiezingen zijn,” stelt 

Jan Haro. De pijler ‘Campagne Voer Je Samen’ 

geeft invulling aan de permanente campagne.  

Het draait bij deze pijler om ervaringen delen, sa-

menwerken, elkaar inspireren en ondersteunen.

Inmiddels zijn er al verschillende activiteiten 

geweest binnen de diverse pijlers. Zowel de 

deelnemers als organisatoren zijn enthousiast.  

“Een groot succes was het bezoek aan de Eerste 

Kamer, met als gastspreker senator Frank van 

Kappen. Binnen twee dagen was dit bezoek vol-

geboekt. Ook was er een dialoogavond over Zwar-

te Piet binnen de pijler ‘Voer voor Denken’. Deze 

avond werd zó positief ervaren dat deelnemers 

zich al op wilden geven voor de volgende bijeen-

komst zonder dat zij wisten wat het volgende the-

ma is.”

Nieuwe structuur
Om VVD Voegt Toe een succes te maken is com-

municatie van essentieel belang. “Om de mensen 

te bereiken maken wij gebruik van Facebook, Lin-

kedIn en Trello. Daarnaast komen wij geregeld 

bij elkaar in diverse groepen voor overleg en de 

uitvoering van activiteiten.”

VVD Voegt Toe sluit volgens Jan Haro uitstekend 

aan op de nieuwe partijstructuur van de VVD.  

“Samenwerken is hierin de sleutel. In de voor-

stellen ligt de focus op het breder betrekken van 

de liberale kiezer bij de partij. Maar ook de sa-

menwerking tussen afdelingen bevorderen. VVD 

Voegt Toe geeft de perfecte invulling aan deze 

samenwerking, daarom ik roep iedereen op om 

mee te doen en te kijken wat het voor hen toe kan 

voegen!” 

In een continue veranderende wereld wordt 

Europa steeds met nieuwe uitdagingen ge-

confronteerd. Uitdagingen zoals de eurocri-

sis, de vluchtelingenproblematiek maar ook 

de positie van Europa in de wereld beheersen 

dagelijks de politieke agenda. Op zaterdag 24 

oktober gingen leden van de VVD in gesprek 

over Europa met de voorzitter van de Europese 

Raad, Donald Tusk. Samen met premier Mark 

Rutte sprak hij een zaal vol geïnteresseerden 

toe over Europa. 

Partijvoorzitter Henry Keizer, opende de dag 

met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen 

in de Oude Zaal, de voormalige vergaderzaal 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij 

droeg het woord over aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Zij 

benadrukte het belang van het verkleinen van 

de afstand tussen de Europese burgers en Brus-

sel met oog op het voorzitterschap van Neder-

land van de Raad van de Europese Unie. Ook 

premier Rutte benoemde het komende voor-

zitterschap van Nederland. “De Nederlanders 

hebben gemengde gevoelens over Europese 

samenwerking. We zijn een praktisch volk. Wij 

zoeken naar oplossingen die onze vrijheid be-

schermen, onze veiligheid garanderen en onze 

levensstandaard zo hoog mogelijk houden.” 

Hierna was het woord aan Donald Tusk. Op 

uitnodiging van de premier was hij voor het 

eerst te gast op een partijbijeenkomst van 

een bevriende partij sinds zijn benoeming tot 

voorzitter van de Europese Raad op 1 decem-

ber, vorig jaar. Maar niet alleen de uitnodiging 

van de premier bewoog Tusk om naar deze 

bijeenkomst te komen. “Ik ben geboren en zal 

sterven als liberaal. Vanaf het begin is het mijn 

overtuiging dat het doel van onze strijd tegen 

het communistische regime in Polen het creë-

ren van vrijheid is, niet het omverwerpen van 

het regime. Ik geloofde dat een toekomstig Po-

len moest gebouwd worden op liberale waar-

den, vrijheid van meningsuiting, politieke 

diversiteit, democratie, de rule of law, privaat 

eigendom en een vrije markt. Het waren dan 

ook de liberalen die de basis hebben gelegd 

voor een Europees samenwerkingsverband 

gebaseerd op vrijheid en tolerantie. Ook nu, 

nu Europa geconfronteerd wordt met de grote 

vluchtelingenstroom moet Europa vast blijven 

houden aan haar waarden: solidariteit, open-

heid en vrijheid.”

Na het vertrek van Donald Tusk en een korte 

onderbreking vroeg dagvoorzitter Rogier van 

der Sande aan de zaal waar zij deze middag 

over in discussie wilden gaan. Na een presen-

tatie van senator Frank van Kappen over globa-

lisering en de toekomst van Europese samen-

werking barstte de discussie los. De positie van 

Europa, de vluchtelingen, de verhouding met 

Rusland is slechts een greep uit de onderwer-

pen die aan bod kwamen. Aan het einde van de 

dag werd er onder het genot van een drankje 

door de aanwezigen nog vurig discussie ge-

voerd over Europa. 
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De VVD werkt aan een vrij, veilig en welvarend Nederland waar 
mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en te 
leven zoals ze willen. Met een goed draaiende economie, waar-
door mensen een baan hebben, en een overheidsbegroting die 
op orde is. Iedere dag worden er beslissingen genomen die dit 
mogelijk maken. In deze rubriek leest u het ‘waarom’ van deze 
beslissingen. 

We zien het allemaal elke dag: er komen zeer veel 

vluchtelingen naar Europa en daardoor ook naar 

Nederland. Vooropgesteld: dat nemen we hen niet 

kwalijk. Als wij uit Syrië kwamen, zouden wij het-

zelfde doen. Maar als wij uit Syrië kwamen, zou-

den wij ook begrijpen dat Nederland niet iedereen 

kan opnemen. Wij willen onze verantwoordelijk-

heid nemen, maar met deze grote aantallen komt 

het einde van de draagkracht van onze samenle-

ving in zicht. Dat hebben we de afgelopen perio-

de op verschillende plekken in Nederland kunnen 

zien. Mensen maken zich zorgen over opvang van 

asielzoekers in hun gemeente. Over de veiligheid 

rond de asielzoekerscentra. Over hun zoon of 

dochter die op de wachtlijst voor een huurwoning 

staat, die wellicht niet meer beschikbaar komt. 

Over de vraag of onze sociale voorzieningen en de 

zorg voor hen nog wel overeind blijven. Die zor-

gen snapt de VVD. 

Dat zo veel vluchtelingen naar Nederland komen, 

heeft twee redenen. De eerste reden is dat ze naar 

Nederland kúnnen komen. Dat komt voorname-

lijk door Duitsland, dat de grenzen heeft openge-

zet. Het Verdrag van Dublin, dat voorschrijft dat 

mensen asiel moeten aanvragen in het eerste Eu-

ropese land waar ze binnenkomen, bestaat daar-

mee in de praktijk niet meer. Vluchtelingen rei-

zen nu door vele veilige Europese landen voordat 

ze in Nederland komen. Zuid-Europese landen 

wijzen zelfs de weg naar Noord-Europese landen 

waar het beter toeven is. De tweede reden is dan 

ook dat vluchtelingen graag naar Nederland wíl-

len komen. Dat komt door onze royale sociale 

voorzieningen.   

De VVD wil dat zo min mogelijk economische 

vluchtelingen naar Nederland komen. veiligheid 

zoeken zij immers niet, dat vonden zij al in het 

land waar zij aan wal kwamen. Dat zij om eco-

nomische redenen doorreizen, kunnen wij niet 

tolereren. Dat klinkt hardvochtig, maar we kun-

nen niet anders. Wij willen namelijk niet dat de 

sociale voorzieningen van Nederlanders op het 

spel komen te staan. En wij willen geen sociale 

spanningen in onze samenleving. Voorkomen dat 

deze mensen ons land binnenkomen, kunnen we 

echter niet. Roepen dat de grenzen dicht moeten, 

zoals sommige partijen in de Kamer doen, leidt 

nergens toe. Er is geen poort die wij zomaar even 

kunnen sluiten. Onze landsgrens telt ruim 400 

grensovergangen en is 1027 onbewaakte kilome-

ters lang. Tegenhouden kan niet, dus moeten we 

ervoor zorgen dat ze de grens niet wíllen overste-

ken. 

Dat wil de VVD bereiken. We willen Nederland on-

aantrekkelijk maken voor mensen die hier geen 

veiligheid, maar vooral een betere economische 

toekomst zoeken. Daarom willen we dat tijdelijke 

vluchtelingen niet langer dezelfde voorzieningen 

kunnen krijgen als Nederlanders. Dat is nu name-

lijk wel zo: recht op bijstand, voorrang bij het krij-

gen van een huis en alle gezondheidszorg die we 

in Nederland hebben. 

Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en 

onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel be-

perkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, 

maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. 

Vluchtelingen betalen zelf mee aan hun onder-

dak en andere kosten van verblijf. Deze worden af-

getrokken van de uitkering. Ook komen de toesla-

gen voor deze groep te vervallen. Daarnaast wordt 

gekozen voor andere opvang. Geen voorrang meer 

voor een sociale huurwoning, maar een sober dak 

boven het hoofd in een gedeelde opvanglocatie. 

Ook de zorg die wij deze groep verstrekken, moet 

tot de basis worden teruggebracht. Geen dieetad-

vies of ergotherapie meer, maar alleen medisch 

noodzakelijke zorg. Daarnaast stellen wij maat-

regelen voor die bevorderen dat deze mensen 

slechts tijdelijk in Nederland blijven. Wij willen 

dat met regelmaat wordt gekeken of mensen 

al veilig terug kunnen naar hun land van her-

komst of naar de regio waar zij vandaan komen.  

Het moet duidelijk zijn en blijven dat het verblijf 

in ons land tijdelijk is.

Het onderwijs voor kinderen van vluchtelingen 

willen wij nadrukkelijk behouden. Wij vinden 

dat kinderen het recht hebben om voorbereid te 

worden op een zelfstandige toekomst, ook al zal 

die vermoedelijk niet in Nederland zijn. Asielzoe-

kers kunnen hier wat de VVD betreft ook best aan 

het werk en zich op die manier nuttig maken en 

een bijdrage leveren aan de samenleving. Het is 

biedt alleen geen recht op verblijf. Voor mensen 

die hierheen komen om arbeid te verrichten waar 

wij behoefte aan hebben, bestaat het traject van 

de werkvergunning.   

Als deze maatregelen worden ingevoerd, zullen 

de gevolgen ingrijpend zijn. Nederland wordt 

daarmee voor zeer velen onaantrekkelijk om 

naartoe te reizen. Als andere Europese landen het 

Nederlandse voorbeeld volgen, zullen ook zij on-

aantrekkelijk worden. Dat zal een duidelijke rem 

zijn op de grote migratiestroom die we nu zien. 

Mensen die om economische redenen hier naar-

toe willen komen, zullen er dan meestal vanaf 

zien. 

Om die reden heeft de VVD het plan 'Grenzen 

aan de Opvang' gepresenteerd. Net als het eer-

der gepresenteerde plan van Malik Azmani, om 

het vluchtelingenprobleem op de lange termijn 

op te lossen, is ook dit plan effectief én juridisch 

uitvoerbaar. Alleen roepen wat een deel van de 

Nederlanders misschien graag wil horen, maar 

nergens toe leidt, is voor de VVD niet genoeg.  

Wij willen het probleem oplossen: niet meer en 

niet minder. 

Door Suzanne van Erven

Zaterdag 26 september vond in Leerhotel Het 

Klooster in Amersfoort de partijraad plaats. Onge-

veer 120 VVD’ers, waaronder uiteraard veel partij-

raadsleden en Eerste en Tweede Kamerleden, wa-

ren naar Amersfoort gekomen om te luisteren naar 

onze staatssecretaris van Financien, Eric Wiebes, en 

om met elkaar in gesprek te gaan over de Miljoe-

nennota. Na de opening door partijvoorzitter Henry 

Keizer, gaf de heer Wiebes op boeiende wijze een 

inkijkje in de Miljoenennota en de nieuwe belas-

tingplannen. 

Vervolgens moest men zelf aan de slag: in deelses-

sies werden de begrotingen op de verschillende be-

leidsterreinen besproken. Deze sessies worden door 

de Kamerleden altijd als zeer nuttig beschouwd, 

omdat zij op deze manier worden voorzien van 

ideeën die gebruikt kunnen worden bij de voorbe-

reidingen van de begrotingsbehandelingen. 

Na een korte pauze met een kopje koffie en een 

stukje kloosterbrood werd er plenair verder gedis-

cussieerd over de toekomstbestendigheid en het 

liberale karakter van diverse maatregelen. Zo werd 

er onder andere gesproken over onbeperkte data-

toegang voor de veiligheidsdiensten, het verplich-

te karakter van pensioensparen, het privatiseren 

van bepaalde delen van de zorg en de maatregel 

om jaarlijks extra geld te investeren in defensie. 

Er werd aan de deelnemers gevraagd om letterlijk 

een positie te kiezen. Men kon kiezen uit vier hoe-

ken in de zaal: 1. liberaal & toekomstbestendig, 2. 

niet-liberaal & toekomstbestendig, 3. niet-liberaal 

& niet-toekomstbestendig en 4. liberaal & niet-toe-

komstbestendig. Nadat men een positie gekozen 

had, was het de bedoeling om de andere deelne-

mers ervan te overtuigen dat zij een verkeerde keu-

ze gemaakt hadden. Zo ontstond er onder leiding 

van dagvoorzitter Rogier van der Sande elke keer 

een boeiende discussie waarbij men elkaar ervan 

probeerde te overtuigen om een andere hoek te 

kiezen. 

Aansluitend reageerde de voorzitter van de VVD 

Tweede Kamerfractie, Halbe Zijlstra, kort op de ge-

voerde discussies en ging vervolgens in op de actu-

ele politieke situatie. Daarbij kwamen de verschil-

lende begrotingen en het vluchtelingenprobleem 

aan bod. Na de slotwoorden van de voorzitter van 

het Presidium Max Kerremans, was het tijd om te 

genieten van een heerlijke lunch en een zonnige 

zaterdagmiddag.
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Door Sander Troost

Wie in het Leidse roeien zegt, zegt Njord. De his-

torische vereniging aan het Galgewater, wat een 

gedeelte is van de Oude Rijn, staat bekend om haar 

sportieve prestaties in de wereld van het studen-

tenroeien. Aan deze faam heeft de huidige belas-

tingwoordvoerder in de jaren ’70 een flinke bijdrage 

geleverd. En dat terwijl ze niet van plan was om in 

haar Leidse studententijd te gaan roeien. Er bleek 

al snel een groot talent in haar verborgen te zitten. 

‘Op de kennismakingsweek van toen werd tegen 

mij gezegd: jij bent lang, dus jij gaat het ongetwij-

feld ver schoppen in het roeien,’ zegt de voormalig 

rechtenstudent nuchter. ‘Nou, oké, vooruit, ik ben 

toen lid geworden van Njord. Maar daarvoor deed 

ik niets aan sport. Ja, ik fietste altijd hard naar mijn 

middelbare school, maar meer ook niet.’ 

In 1971 stapte Helma voor het eerst in een 

roeiboot. ‘Ik kwam in de eerstejaars dames-

ploeg terecht, maar ben al vrij snel overgestapt 

naar de ouderejaars damesploeg.  

Er kwam daar namelijk een vacature vrij. 

Toen is het allemaal vrij snel gegaan.  

Ik heb toen met de vrouwen acht mee 

mogen doen aan diverse internationale wedstrijden 

en zelfs een wereldkampioenschap. Wat was mijn 

vader trots toen hij mij op televisie in het oranje 

zag.’ 

Ze nam het met het nationale roeiteam op tegen 

roeisters uit het voormalige DDR, de Sovjet-Unie en 

Roemenië. ‘Dat was toen absolute wereldtop,’ legt 

Helma uit. Na de Duitse hereniging werd pas echt 

bekend dat in de DDR op grote schaal doping aan 

sporters werd toegediend. ‘We hadden als Neder-

land altijd al het vermoeden dat er doping gebruikt 

werd, maar we konden er toen helemaal niets tegen 

doen. Tegen mijn teamgenoten zei ik: “stom dat we 

hierdoor verliezen, maar wij hebben als twintigers, 

anders dan die vrouwen, onze vrijheid.”’ 

‘Roeien zit in mijn hart’

Aan de topsportcarrière kwam na krap drie jaar 

alweer een einde. Het was in die tijd gebruikelijk 

om al op jonge leeftijd met topsport te stoppen.  

Hoewel het toen een weloverwogen beslissing 

was, zou ze vandaag een andere keuze gemaakt 

hebben. ‘Na mijn actieve jaren, kwam ik als pen-

ningmeester in het bestuur van Njord en ben ik mij 

toe gaan leggen op het coachen en het arbitreren. 

Dat laatste is ontstaan doordat ik mij in mijn actieve 

jaren ongelooflijk kon irriteren aan slechte scheids-

rechters. Elke sport heeft zijn eigen uitdrukkingen 

en begrippen. Een scheidsrechter wordt in de roei-

sport een kamprechter genoemd. De taken van een 

kamprechter zijn divers. De belangrijkste taak is 

natuurlijk dat een wedstrijd eerlijk verloopt. Vooraf 

controleert één van de kamprechters het gewicht 

van de deelnemers en achteraf het gewicht deelne-

mende boten. Bij de start en bij de finish staan kam-

prechters en tijdens de wedstrijd vaart er ook nog 

een motorboot mee met daarin een  kamprechter.’

Roeien is tegenwoordig één van de populairste stu-

dentensporten. In de vorige eeuw was dat anders, 

legt Helma uit. ‘Wil je het roeien echt professiona-

liseren, dan moet je je daar actief voor inzetten. Ik 

koos ervoor om te arbitreren, maar deed daarnaast 

nog tal van andere zaken voor de Nederlandse 

roeibond. Als je eenmaal in dat wereldje zit, je hebt 

de vereiste licenties en je spreekt meerdere talen, 

dan word je vanzelf gevraagd om internationale 

wedstrijden te arbitreren. Zo ben ik vijfmaal op de 

Olympische Spelen actief geweest als kamprechter. 

Maar daarnaast ben ik ook penningmeester ge-

weest van de bond en heb samen met anderen de 

organisatie van het toproeien meer professioneel 

gemaakt.’ Al haar inzet voor het Nederlandse roei-

en heeft haar in 2001 de onderscheiding Ridder in 

de Orde van Oranje-Nassau opgeleverd.

Bij Njord is Helma nog altijd een graag  geziene 

gast. Haar prestaties zijn ook bij de huidige genera-

tie bekend. In het clubhuis van de vereniging vertelt 

Helma aan de aanwezige roeisters een paar anek-

dotes over haar damesploeg. De foto die één van 

de anekdotes in beeld ondersteund, wordt aange-

wezen. ‘Jaja, de dame in het geel, dat ben ik.’ 

Op de vereniging waar het zo’n 45 jaar geleden allemaal begon, spreekt Tweede Kamer-

lid Helma Neppérus vol overgave over haar sport: roeien. In de bestuurskamer van de  

Koninklijke Studenten Roei Vereeniging Njord in Leiden is het herinneringen ophalen, maar 

ook herinneringen doorgeven. De verhalen van de woordvoerder belastingen zijn ronduit 

sensationeel. Ze werd vierde op de wereldkampioenschappen in 1972, was op maar liefst 

vijf Olympische Spelen actief als arbiter en schopte het mede vanwege al haar inspannin-

gen voor de Nederlandse roeibond zelfs tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

‘Wat was mijn vader trots toen hij mij 
op televisie in het oranje zag’

Vicefractievoorzitter Tamara van Ark heeft 

sinds zij woordvoerder emancipatie is voor de 

VVD een hoop nieuwe woorden geleerd. Één 

van die woorden is: ‘krabbenmand’. “Als het 

een krab is gelukt om bijna uit de mand te 

klimmen dan helpen de andere krabben hem 

niet uit de mand maar trekken hem weer hard 

naar beneden. Wij vrouwen doen dat ook naar 

elkaar toe, heel frustrerend vind ik dat.” Tama-

ra voert het woord voor een divers gezelschap 

ambitieuze vrouwen. Zij zijn uitgenodigd door 

het Liberaal Vrouwen Netwerk om in gesprek te 

gaan met Kamerleden over hun ambities en om 

te onderzoeken of de vrouwen zich kandidaat 

willen stellen voor de Tweede Kamerverkiezin-

gen in 2017. 

Marijke Vos-Maan en Karima Bouchtaoui vor-

men samen met twee andere vrouwen de stuur-

groep welke de leiding heeft over het Liberaal 

Vrouwen Netwerk. Marijke: “Ik ben ruim zes 

jaar voorzitter, maar al elf jaar actief voor het 

netwerk. Naast de politieke bewustwording van 

vrouwen willen wij de participatie van libera-

le vrouwen in politieke, bestuurlijke en maat-

schappelijke functies vergroten. Ook helpen 

wij vrouwen bij het bouwen van een netwerk.” 

Volgens Marijke was de bijeenkomst met Neelie 

Kroes in november 2011, een doorbraak voor 

het netwerk. “ Een groot aantal vrouwen waren 

aanwezig bij deze bijeenkomst, een succes.”

Ook nu hebben zich weer ruim dertig vrouwen 

verzameld om te gaan speeddaten met leden 

van de Tweede Kamer. Aanwezig deze middag 

zijn: Tamara van Ark, Rudmer Heerema, Roald 

van der Linde, Anoushka Schut-Welkzijn en 

Leendert de Lange. Een vraag die vooral leeft 

onder de aanwezigen is hoe het er aan toegaat 

in de fractie. “We zijn een team als fractie, je 

staat er niet alleen voor,” stelt Rudmer. 

De aanwezige vrouwen komen uit alle hoe-

ken van Nederland, maar één ding hebben zij 

gemeen: ze zijn allemaal actief voor de VVD.  

Anne Sterenberg, raadslid voor de VVD in Haar-

lem, is sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 

2014 aangesloten bij het Liberaal Vrouwen Net-

werk. “Ik ben geen voorstander van een quo-

tum, maar meer vrouwen in de politiek zou 

fijn zijn. Daarbij kom ik niet uit een ‘old boys 

network’, ik vraag mezelf toch af welke weg ik 

moet bewandelen. Daarom ben ik lid van het 

netwerk.” 

Aan het einde van de middag praatten de aan-

wezigen na over de speeddates met de aanwe-

zige Kamerleden. Tips werden gedeeld en con-

tactgegevens werden uitgewisseld. Kortom een 

geslaagde activiteit voor de ambitieuze liberale 

vrouwen binnen onze partij.

Ook benieuwd naar het Liberaal Vrouwen  

Netwerk? Meld u dan nu aan om informatie te 

ontvangen. Dit doet u door een e-mail te sturen 

naar liberaalvrouwennetwerk@vvd.nl.

Op vrijdag 11 september vond in Heteren het jaar-

lijkse congres van het Seniorennetwerk plaats. De 

aanwezigen werden ontvangen door Marijke Vos 

en de heer Winfried Flapper, voorzitter van het Se-

niorennetwerk Gelderland. Het congres werd offi-

cieel geopend door partijvoorzitter Henry Keizer. 

Met het oog op de toekomst van de partij sprak 

hij over het Seniorennetwerk als een pionier als 

het gaat om het optreden als VVD-Netwerk. Hij gaf 

vervolgens het woord aan dagvoorzitter Monique 

Boskma.

Het plenaire programma werd afgetrapt met een 

lezing van prof. dr. Paul Jansen. De hoogleraar 

bedrijfspsychologie sprak over de arbeidspartici-

patie van senioren. Op de presentatie volgde een 

discussie die, zoals een goede discussie betaamt, 

op het scherpst van de snede werd gevoerd. Hier-

na was het woord aan de heer Hans Dominicus, 

directeur van het Centre of Expertise for Leisure 

Tourism and Hospitality. Hij sprak met de zaal 

over de invloed van 50-plussers op de vrijetijds-

markt. Tijdens zijn voordracht benadrukte hij dat 

het juist de senioren zijn die volop meedoen in de 

maatschappij. 

Na de lunch konden de aanwezigen deelnemen 

aan een van de vijf workshops. Samen met o.a. 

wethouder Janneke Sparrenboom uit Lelystad en 

de Tweede Kamerleden Arno Rutte, Leendert de 

Lange, Sjoerd Potters, Helma Lodders, Anoushka 

Schut  en Helma Neppérus werd er gesproken 

over de nieuwe belastingplannen, de zorg, ar-

beidsparticipatie en pensioenen.

Het congres werd afgesloten door de voorzitter 

van de JOVD, Tom Leijte. Hij gaf aan dat hij het 

congres eigenlijk een stuk minder saai vond dan 

hij vooraf gedacht had. Hij vergeleek het Senio-

rennetwerk in die zin met de JOVD: een congres 

waarbij inhoudelijk kan worden gediscussieerd 

en waar men zijn of haar mening durft uit te 

spreken. Het Seniorennetwerk heeft wederom 

een goed en inhoudelijk congres neergezet, 

Congres Seniorennetwerk
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Tijdens het aankomende najaarscongres gaan we het hebben over hoe we met elkaar een blijvend succes van onze partij 
gaan maken. We doen dat op een prachtige en inspirerende locatie: de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. 

Aanmelden kan via ‘MijnVVD’ tot en met vrijdag 20 november 12.00 uur. In de week voorafgaand aan het congres ontvangt 
u de congresbescheiden, zoals de stempas (indien stemgerechtigd), thuis. 

OCHTENDPROGRAMMA
09.00 uur   Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur   Algemene Ledenvergadering
12.30 uur  Lunch

MIDDAGPROGRAMMA
13.30 uur   Het succes van een team 
   Bouwe Bekking, Schipper Volvo Ocean Race

   Tips & Tricks voor debatteren
   
   Workshop debatteren of rondleiding door
   de Van Nelle Fabriek
 
   Speech Mark Rutte

   Borrel

Algemene Vergadering van Afgevaardigden
Om 13.30 uur start in een aparte zaal de 
Algemene Vergadering van Afgevaardigen

PROGRAMMA



4/5
Het najaarscongres

11
Interview 
Pieter 
Duisenberg 13

Live in gesprek met 
Kamerleden

De hobby van 
Cora van 
Nieuwenhuizen 15

ledenmagazine 
van de VVD

Jaargang 11

Nummer 8

17 december 2015

Volle kracht 
vooruit!



Pagina 2 VVD Liber • 2015 • Nr. 8 VVD Liber • 2015 • Nr. 8 Pagina 3

Colofon

Liber is een uitgave van de VVD 

en verschijnt in principe acht keer per jaar. 

Kopij volgende editie vóór 20 januari 2016.

Realisatie: 

VVD algemeen secretariaat in 

samenwerking met Meere Reclamestudio 

en een netwerk van VVD-correspondenten.

Bladmanagement:

Debbie van de Wijngaard

Met dank aan:

Jelle Hengeveld & Matthijs Pars 

Grafische vormgeving en pre-press:

Meere Reclamestudio - OK2Press, Den Haag

Fotografie: 

Shutterstock, McKlin Fotografie, Sharon Hilgersum

Druk: 

Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep

Verspreiding: 

Sandd B.V., Apeldoorn

Advertenties: 

liber@vvd.nl

ISSN: 1872-0862

Correspondentieadres:

Algemeen Secretariaat VVD

Postbus 30836, 2500 GV Den Haag

Telefoon: (070) 361 30 61

E-mail: liber@vvd.nl

Bezoekadres:

Mauritskade 21-23, Den Haag

Website: www.vvd.nl

COPYRIGHTS 

HET AUTEURSRECHT OP DE IN DEZE KRANT 

VERSCHENEN ARTIKELEN WORDT DOOR 

DE VVD VOORBEHOUDEN.

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 WAAR-

OP DEZE CLAIM GEBASEERD IS.

Dit is alweer de laatste Liber van 2015 
en de feestdagen staan voor de deur.

Een goed moment om terug te kijken, 
maar ook om vooruit te zien. Het af-
gelopen jaar kan gerust historisch ge-
noemd worden voor onze partij. 

Tijdens ons laatste congres werden ge-
heel nieuwe Statuten en Reglementen 
aangenomen. In de aanloop naar dat 
besluit heb ik, tijdens de georganiseer-
de roadshows, door het hele land heen 
met veel leden kunnen spreken. Ik denk 
niet dat iemand ooit nog zal kunnen be-
weren dat we te weinig debat hebben 
binnen onze partij. Want debat was er 
ruimschoots, constructief en duidelijk. 
Het was fantastisch dat u met zove-
len naar deze bijeenkomsten gekomen 
bent. Ook het najaarscongres was bij-
zonder druk bezocht. Allemaal leden die 
begaan zijn met de toekomst van onze 
mooie VVD. 

Met elkaar hebben we het aangedurfd 
om nu de grootste structuurverande-

ring sinds de oprichting in 1948 door te 
voeren. Iets waar we trots op kunnen 
zijn. 

We weten allemaal ook dat het invoeren 
van de nieuwe statuten en reglementen 
nog maar het begin is. Eigenlijk begint 
het echte werk nu pas. 2016 wordt het 
jaar waarin we de wijzigingen gaan 
doorvoeren en waarin we het samen 
voor elkaar gaan krijgen om die brui-
sende netwerkpartij te worden die ons 
voor ogen staat. Ik weet zeker dat het 
gaat lukken. Uw inzet is daarbij onmis-
baar. Vanuit het Algemeen Secretariaat 
krijgt u daarbij natuurlijk alle mogelijke 
ondersteuning. 

Ik zie uit naar het nieuwe jaar en de 
taken die voor ons liggen. Maar aller-
eerst staan de feestdagen voor de deur. 
Ik wens u en de uwen hele fijne feest-
dagen en een in alle opzichten mooi 
2016. 

Henry Keizer 

Partijvoorzitter

In deze rubriek nodigt de redactie u uit om  

uw mening te geven over (partij)politieke  

zaken. Wilt u een bijdrage leveren, mailt u 

dan naar liber@vvd.nl

Ik vind hier iets van    3

De Van Nelle Fabriek onder 

de politieke partijen   4&5

Het najaarscongres    6&7

De partij van de toekomst   8

Column Halbe Zijlstra   9 

 

Hans van Baalen gekozen 

tot ALDE-partijvoorzitter   9

De ALDE     10

Interview met 

Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg  11

Daarom     12

Live vanuit je woonkamer in 

gesprek met Kamerleden    13

Contributie 2016    14

De hobby van: Cora van Nieuwenhuizen  15

M. Olthoff

Een kernprobleem van de vluchtelingencrisis is 

dat alle vluchtelingen door eenzelfde procedu-

re gaan. De procedure is ooit opgezet voor klei-

ne stromen politieke vluchtelingen. Het lijkt 

eerlijker en beter om voor elke categorie vluch-

telingen een eigen procedure te maken. De voor 

de hand liggende categorieën lijken: politieke-, 

oorlogs- en economische vluchtelingen.

Politieke vluchtelingen lopen in hun thuis-

land gevaar vanwege hun (politieke) denkbeel-

den. Zij zoeken een nieuw thuisland waar zij 

in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Deze 

groep vluchtelingen blijven welkom in Europa 

maar hebben geen keuzevrijheid ten aanzien 

de eindbestemming. Voor iemand die vreest 

voor zijn leven is ieder veilig land acceptabel. 

Een Europese verdeelsleutel lijkt toepasselijk. 

In het land van bestemming volgen zij de ge-

bruikelijke beoordelingsprocedure. Omdat zij 

een nieuw thuisland zoeken hebben zij een 

integratieplicht: zowel qua taalvaardigheid als 

omgangsvormen. Zij hebben dezelfde rechten 

en plichten als autochtonen.

Oorlogsvluchtelingen vluchten voor het geweld 

in hun land. Zij zoeken een veilig onderkomen 

tot zij weer veilig terug kunnen keren naar hun 

eigen land en huis. Deze groep wordt opgevan-

gen in een setting die zo veel mogelijk lijkt op 

het thuisland. Re-integratie wordt zo vereen-

voudigd. Dit betekent opvang in de regio in 

groepen met gelijkgestemden. Een voorbeeld is 

het scholingsaanbod naar het systeem van het 

land van herkomst. Zo hebben de kinderen een 

minimale lacune in hun opleiding. Het is een 

‘wereldprobleem’ daarom zouden alle (rijke) 

landen de kosten moeten verdelen via de Ver-

enigde Naties. Van een gastland kan niet wor-

den verwacht dat het alle kosten draagt.

Tot slot zijn er de economische vluchtelingen, 

mensen die een nieuw land zoeken waar zij ho-

pen op een beter bestaan. Economische vluch-

telingen zijn welkom mits zij bijdragen aan de 

economie en de welvaart in het ontvangende 

land. Zij mogen zich overal vestigen, hun ta-

lenten zijn per slot van rekening niet overal 

gelijk inzetbaar. De aanvraag van een vergun-

ning dient wel in het eigen land te gebeuren.  

Er is geen urgentie en dus ook geen reden 

om op pad te gaan zonder de juiste papieren.  

De eerste jaren hebben deze migranten geen 

recht op uitkeringen en subsidies. Ter compen-

satie vallen zij onder het laagste belastingtarief 

en krijgen zij korting op de sociale premies.

Een dergelijk systeem biedt duidelijkheid en 

hanteerbaarheid. De vluchteling weet waarom 

hij vlucht, de categorie is helder. Afhankelijk 

van de categorie is er een duidelijke procedu-

re. Daarbij worden economische vluchtelingen 

meteen teruggestuurd om in het thuisland 

de werkvergunning aan te vragen. Oorlogs-

vluchtelingen worden direct in de regio opge-

vangen. De gevaarlijke en dure tocht naar een  

specifiek Europees land heeft dus geen zin.  

Tot slot worden de politieke vluchtelingen vol-

gens een Europese verdeelsleutel doorgestuurd 

naar het juiste ontvangende land en daar beoor-

deeld.

 



Pagina 4 VVD Liber • 2015 • Nr. 8 VVD Liber • 2015 • Nr. 8 Pagina 5

DE VAN NELLE FABRIEK 
ONDER DE POLITIEKE 
PARTIJEN
De Van Nellefabriek in Rotterdam, sinds 

vorig jaar het tiende Nederlandse UNES-

CO Werelderfgoed, wordt wereldwijd ge-

roemd vanwege de bijzondere architectuur. Door 

het royale gebruik van glas is het -nog steeds- een 

zeldzaam symbool van openheid en transparantie. 

De grote hoeveelheid licht die door het vele glas 

binnen kwam maakte van de fabriek bovendien 

een bijzonder prettige plek om te werken, waarmee 

uiting werd gegeven aan een voor die tijd unieke 

betrokkenheid bij de mensen die er werkten.

Duidelijke opdracht
Een inspirerender decor, voor het congres waarin 

de partijvernieuwingsvoorstellen van het Hoofd-

bestuur werden besproken, is nauwelijks voor te 

stellen. Want zoals partijvoorzitter Henry Keizer 

in september bij de presentatie van die voorstellen 

stelde: “We moeten onszelf van een gesloten, sta-

tische vereniging veranderen in een moderne, open 

netwerkorganisatie. Het is tijd om de luiken te ope-

nen.”

 

Die duidelijke opdracht vloeide voort uit het rapport 

van de commissie-Brok, waarvan we in een eerde-

re editie van Liber uitvoerig verslag deden. In het 

kort concludeerde Brok dat de ouderwetse gesloten 

structuur (en bijbehorende cultuur) van de grote 

partijen, zoals de onze, veel mensen afschrikt die 

best een bijdrage zouden willen leveren. 

Dadendrang
Dat het nu daadwerkelijk tijd was om daar conse-

quenties aan te verbinden en de luiken te openen, 

was in de Van Nellefabriek al ‘s ochtends vroeg 

voelbaar. Het congres was ‘uitverkocht’ en in de 

week ervoor moest meer dan honderd belangstel-

lenden worden medegedeeld dat er slechts nog 

plaats op de wachtlijst voor hen was - een unicum 

in de recente geschiedenis van onze partij. 

De mensen die wel een aanmeldbewijs hadden we-

ten te bemachtigen, kwamen ook op de dag zelf 

vroeg. Al rond een uur of half tien, veel vroeger 

dan normaal, voelde het cateringplein goed gevuld. 

Naast de vele vrolijke en hartelijke begroetingen 

van oude en nieuwe partijgenoten die de entree op 

VVD-bijeenkomsten altijd zo zalig maken, was nu 

van de gezichten van veel binnenkomers ook een 

bepaalde dadendrang af te lezen. Dit was niet al-

leen een leuke partijdag, men kwam hier ook om 

iets te doen.

Hoogtepunt
Dat bleek al snel: een aantal moties om delen van 

de partijvernieuwing uit te stellen werd door de in-

dieners ingetrokken en een motie die de besluitvor-

ming volledig naar het komende voorjaarscongres 

wilde verplaatsen werd met ruim 83 procent weg-

gestemd. Zo kon een begin worden gemaakt met 

de meeste ingrijpende reorganisatie in het bestaan 

van onze partij.

De Algemene Vergadering van Afgevaardigden 

waar dat vervolgens gebeurde was, onder voorzit-

terschap van de partijvoorzitter zelf, vanaf het be-

gin bijzonder. Het vermogen om jezelf opnieuw uit 

te vinden is de meeste organisaties pas gegeven als 

ze zich in of rond hun dieptepunt begeven, maar 

hier zat een bont gezelschap VVD’ers bij elkaar om 

hun partij grotendeels opnieuw uit te vinden op het 

voorlopige hoogtepunt van zijn politieke macht. 

Daar is lef en optimisme voor nodig - en de strijdlust 

die hoort bij het bij uitstek liberale besef dat we zelf 

in de hand hebben of het daadwerkelijke hoogte-

punt achter of voor ons ligt. En dat was hoorbaar in 

de vele geïnspireerde bijdragen.

Veel VVD gebruiken
Ondertussen kwamen de honderden leden die niet 

als afgevaardigde naar Rotterdam waren afgereisd 

op andere plaatsen in de indrukwekkende fabriek 

bij elkaar om over drie belangrijke thema’s met 

elkaar van gedachten te wisselen. Staatssecretaris 

Dijkhoff, door vriend en vijand geroemd om zijn 

nuchtere bestuursstijl, ging op openhartige wijze in 

een soort College Tour-achtige setting met de zaal 

in gesprek over de enorme klus waar hij de afgelo-

pen maanden mee bezig is geweest. Minister Schip-

pers en de Kamerleden Potters en Rutte schenen 

een licht op de andere kant van ons zorgverhaal: 

want ja we hebben de zorgkosten onder controle 

gekregen, maar er is zoveel meer gebeurd. Men-

sen zijn tegenwoordig geen nummertje in een grote 

anonieme zorgfabriek meer. Dankzij de vele hervor-

mingen staat tegenwoordig de individuele patiënt 

en diens kwaliteit van leven centraal. Die kant van 

het verhaal verdient veel meer aandacht. Ten slotte 

leidde Staatssecretaris Dekker een boeiend debat 

over de toekomst van ons onderwijs. Want wat 

kunnen we de kinderen die klaar moeten worden 

gestoomd voor het leven en de arbeidsmarkt van 

2030 vandaag het beste leren?

Zichtbaar vermaakt keerden de partijgenoten tegen 

het eind van middag terug in de plenaire zaal voor 

het grote dessert van ieder congres: de speech van 

onze partijleider Mark Rutte. De grote les van het 

succesvolle economisch herstelbeleid van de afge-

lopen jaren is dat in de politiek - en zeker bij grote 

complexe problemen - emotie en verstand altijd 

hand in hand moeten gaan, betoogde hij. Dat is 

precies de stijl die onze partij altijd had en altijd zal 

houden. Nu de nieuwe grote uitdagingen zich in 

de vorm van terrorisme en de vluchtelingenstroom 

alweer hebben aangediend, kan Nederland daarom 

nog steeds heel veel VVD gebruiken - ook na 2017. 

 

Vroeg in de avond rondde de Algemene Vergade-

ring van Afgevaardigden zijn beraadslagingen af 

en werden de voorstellen van het Hoofdbestuur 

onder luid applaus - zelfs gejuich - aangenomen. 

De eerste stappen zijn gezet om de meest open en 

moderne partij van het land te worden. Je zou kun-

nen zeggen dat onze VVD een beetje de Van Nelle-

fabriek onder de politieke partijen aan het worden 

is - behalve dan dat ons hoogtepunt na dit congres 

nog voor ons ligt.
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Door Tim Versnel
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VVD-Najaarscongres
28 november Rotterdam
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Hans van Baalen is tijdens het ALDE- 

partijcongres, dat van 19 tot 21 november 

plaatsvond in Boedapest, met ruim 70 van 

de stemmen gekozen tot voorzitter van de  

ALDE-partij. Zijn tegenstrever, oud-premier 

en oud Eurocommissaris Siim Kallas, behaal-

de minder dan 30% van de stemmen. 

Het Van Baalen-kamp voerde, onder de 

slogan Hans van Baalen, our hands-on Pre-

sident, een actieve en zichtbare campagne 

voor meer invloed en ownership van de lid-

partijen op de ALDE-partij. Tevens wil Van 

Baalen lidpartijen in staat stellen om elkaar 

te versterken en meer best-practices uit te 

wisselen, onder meer op het gebied van so-

ciaal media en campaigning. De VVD was 

in Boedapest aanwezig met een dertig-kop-

pige delegatie onder leiding van Internati-

onaal Secretaris Jock Geselschap en voerde 

actief campagne voor de kandidatuur van 

Van Baalen. 

De campagne werd ook actief ondersteund 

door premier Mark Rutte, oud-Eurocommis-

saris Neelie Kroes, en oud-CEO van British 

Telecom Ben Verwaayen. Zij prezen Van 

Baalen als the right men for the job, van-

wege diens ervaring als voorzitter van de 

Liberale Internationale, VVD-leider in het 

Europees Parlement en zijn in-

ternationale netwerk. Dit stelt 

hem in staat om liberale par-

tijen uit verschillende lan-

den, met uiteenlopende 

achtergronden, samen 

te brengen. 

Naast het voorzit-

terschap van de AL-

DE-partij, blijft Hans 

van Baalen zich als Eu-

roparlementariër inzet-

ten voor de Nederland-

se belangen in Europa. 

Het afgelopen jaar bracht positieve berichten 

over de aantrekkende economie. Nederland 

klimt nog steeds verder uit de crisis en volgens 

het Centraal Bureau van de Statistiek staan ‘bij-

na alle bepalende seinen op groen’. Het ver-

trouwen onder consumenten en producenten 

blijft toenemen en ook de meest recente cijfers 

over de investeringen, consumptie en export 

wijzen op groei. 

Maar ik zei het al bij de start van dit politieke 

jaar in september, economische groei en wel-

vaart zijn alleen iets waard in een land waarin 

je in vrijheid en veiligheid kunt leven. Basis-

voorwaarden die het afgelopen jaar onder druk 

zijn komen te staan. Denk aan de recente aan-

slagen in Frankrijk en andere landen om ons 

heen. Ze vonden weliswaar niet bij ons plaats, 

maar hebben zeker invloed op ons gevoel van 

veiligheid. Het gaat immers om aanslagen op 

de Westerse wereld, op onze normen en waar-

den. En hoewel de Nederlandse regering alles 

doet om ons land zo veilig mogelijk te houden 

en aanslagen te voorkomen, kunnen we niet 

uitsluiten dat zoiets vreselijks ook in ons land 

kan gebeuren.

Ook de vluchtelingencrisis heeft het hele jaar 

onze aandacht gehad. In de samenleving, die 

te maken krijgt met de opvang van een niet 

aflatende stroom van asielzoekers, maar ook 

in de politiek. Het is immers aan ons politici 

om oplossingen te vinden om die stroom in te 

dammen. De VVD heeft begin dit jaar een plan 

neergelegd om vluchtelingen in hun eigen re-

gio op te vangen en daarmee het recht op asiel 

in Europa in te dammen. Na de zomer hebben 

wij een tweede plan gepresenteerd waarmee 

Nederland minder aantrekkelijk wordt gemaakt 

voor zij die hier om economische redenen naar-

toe reizen. Beperkte voorzieningen en sobere 

opvang die de tijdelijkheid van het verblijf be-

nadrukken. 

Hoewel de VVD het hele jaar hard heeft ge-

werkt aan oplossingen voor deze problemen, 

kun je zaken van een dergelijke omvang niet 

van de één op de andere dag oplossen. Maar 

ook in 2016 kunt u van de VVD verwachten 

dat wij doen waarvoor wij hier zitten: het doen 

van concrete, haalbare voorstellen voor de 

problemen waarvoor ons land komt te staan.

Maar nu eerst: 

heel fijne feestdagen 

gewenst met diegenen 

die u dierbaar zijn!

Halbe Zijlstra

Fractievoorzitter Tweede Kamer

Hans van Baalen gekozen 
tot ALDE-Partijvoorzitter

Het doel van de VVD is Nederland liberaler maken. Om dit doel te behalen is het belangrijk dat we de 

verkiezingen winnen en invloed hebben. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er twee dingen nodig. Als 

partij moeten wij ons meer naar buiten richten, onze structuur moet hierop worden aangepast. Daar-

naast moet iedereen die liberaal handelt, denkt en voelt mee kunnen doen met onze partij. Tijdens het 

afgelopen najaarscongres zijn de eerste stappen naar een toekomstbestendige partij gezet. Maar wat 

gaat er nu precies veranderen?

DE PARTIJ VAN DE TOEKOMST
AAN DE SLAG!

WAT GAAT ER VERANDEREN?
U als lid bent de ruggengraat van onze partij. 

Maar nu is de tijd om ook de luiken en deuren te 

openen voor alle liberalen in Nederland. We gaan 

naar een netwerkstructuur met Lokale en Thema-

tische Netwerken. We gaan VVD-bijeenkomsten 

en Flitscongressen organiseren die voor alle libe-

ralen toegankelijk zijn. Er komt meer nadruk op 

social media en er worden online communities 

gecreëerd waar liberalen elkaar kunnen ontmoe-

ten en van gedachten kunnen wisselen. De Leden-

raadpleging wordt transparanter en democrati-

scher volgens het ‘One person, One vote’ principe. 

Tot slot is er geen ruimte meer voor getrapte ver-

tegenwoordiging, de Algemene Vergadering van 

Afgevaardigden is hierdoor afgeschaft. 

NETWERKEN EN REGIO’S
De basis voor een open en actieve partij ligt direct 

bij de mensen in hun woonplaats. De huidige af-

delingen worden daarom omgevormd tot lokale 

netwerken van circa 120 leden. Het doel van de 

lokale netwerken is om naar buiten te treden en 

met zoveel mogelijk mensen in gesprek te gaan. 

Daarvoor is wel wat volume nodig. Het van be-

lang dat zo veel mogelijk mensen bezig zijn met 

de kerntaken en zo min mogelijk mensen met 

besturen. De leden uit één gemeente blijven wel 

verantwoordelijk voor de eigen kandidaatstelling 

en het lokale verkiezingsprogramma.

U kunt er voor kiezen lid te worden van een the-

matisch netwerk. De thematische netwerken wor-

den ingesteld door het Hoofdbestuur. Het doel 

van deze netwerken is om liberalen te verbinden 

op gemeenschappelijk interesses en expertise. Ie-

dereen kan een netwerk beginnen. Maar om een 

officieel VVD-netwerk te zijn, heeft het netwerk 

bij de oprichting wel ten minste 30 leden. Na een 

jaar moeten dit ongeveer 100 leden zijn.

Tot slot worden de Kamercentrales omgevormd 

tot Regio’s. De leden van de te vormen Regio’s 

kiezen het bestuur van de Regio. Over de precieze 

invulling van de Regio’s gaat het Hoofdbestuur 

nu in gesprek met de voormalig Kamercentrales.

De voorzitters van de Regio’s zullen plaatsne-

men in het Landelijk Bestuursoverleg samen met 

het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur gaat onder 

de nieuwe plannen in afgeslankte vorm verder:  

het bestuur zal voortaan bestaan uit 6 personen.       

KANDIDAATSTELLING EN LEDEN-
RAADPLEGING                          
Het Hoofdbestuur stelt een profiel voor de kan-

didaatstelling vast. Vervolgens kunnen de Regio’s 

en de lokale en thematische netwerken kandida-

ten voordragen bij de Permanente Scoutingscom-

missie. De commissie legt een lijst voor aan het 

Hoofdbestuur. Na overleg en consultatie legt het 

Hoofdbestuur de advieslijst voor aan de leden via 

de Ledenraadpleging.

De leden stemmen over de advieslijst via het ‘One 

person, One vote’ principe. Voorwaarde voor het 

bindend zijn van de Ledenraadpleging is wel dat 

er 50% + 1 van de leden aan de Ledenraadpleging 

deel heeft genomen. Mocht dit niet geval zijn, 

dan stelt het Landelijk Bestuursoverleg de kandi-

datenlijst vast.

NU BEGINT HET PAS ECHT
De structuurwijziging is natuurlijk nog maar 

het begin. Nu kunnen we de partij pas echt gaan 

vormgeven. Het is een nieuwe weg die wij met z’n 

allen inslaan, veel moet dus al doende uitgevon-

den worden. Laten we leren van zowel elkaars suc-

cesverhalen als mislukkingen. Alleen dan kunnen 

we er met elkaar een daverend succes van maken. 

Op naar de partij van de toekomst!
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Cora van Nieuwenhuizen
Europees Parlement
Economische en 
Monetaire Zaken.
Industrie, Research 
en Energie

Jan Huitema
Europees Parlement, 
Commissie Landbouw, 
Milieucommissie

Hans van Baalen
Europees Parlement,
Buitenlandse Zaken,
Veiligheids- en Defensiebeleid, 
Internationale Handel

Groter en sterker
De liberalen in Europa moeten groter en sterker 

worden. Thans is de ALDE-fractie de vierde groep 

in het Europees Parlement. Dit is simpelweg niet 

goed genoeg. Dit was mijn boodschap tijdens de 

campagne voor het ALDE-partijvoorzitterschap. Ik 

ben vereerd dat ruim 70% van de afgevaardigden 

van de bij de ALDE aangesloten partijen mij op 

het congres in Boedapest het vertrouwen heeft ge-

geven om de ALDE-partij te leiden. Ik wil iedereen 

binnen de VVD bedanken, die heeft bijgedragen 

aan onze succesvolle campagne, in het bijzonder 

de VVD-delegatie in Boedapest onder leiding van 

VVD-Internationaal Secretaris Jock Geselschap 

en mijn campagneteam bestaande uit Koen van 

Ramshorst, Alexander Kolks, Dirk Frouws en Bri-

gitte Swagemakers.

Het echte werk begint nu pas. De verkiezingen 

voor het Europees Parlement in 2019 lijken ver 

weg, maar we hebben geen tijd te verliezen. De 

problemen waar Europa mee wordt geconfron-

teerd, vragen om liberale oplossingen. Daarom 

wil ik als ALDE-partijvoorzitter de positie van libe-

rale partijen versterken. We moeten meer samen-

werken en meer van elkaar leren, bijvoorbeeld op 

het gebied van het voeren van verkiezingscam-

pagnes. We moeten onze basis verbreden en meer 

aansluiting zoeken.  

Ik wil meer realisme en praktische oplossingen 

voor het vluchtelingenvraagstuk, grensoverschrij-

dende criminaliteit en terrorisme, het bewaken 

van onze buitengrenzen, versterking van de in-

terne mark en TTIP, het handelsverdrag met de 

VS. Ik wil geen ‘Presidential President’ zijn, maar 

als ‘hands-on President’ liberale partijen samen-

brengen en werken aan een liberaal Europa.  

Dat betekent een Europa dat hecht samenwerkt 

bij het oplossen van grensoverschrijdende vraag-

stukken en een Europa, waarin de lidstaten zelf 

problemen oplossen die de nationale grenzen 

niet overstijgen. 

Al onze inspanningen moeten gericht zijn op de 

EP-verkiezingen in 2019 en ook alle nationale ver-

kiezingen. Let´s go forward together!

 

 

100 uur onderhandelen
‘Het was maandenlang onderhandelen en een 

hele bevalling, dus ik ben heel blij dat de klus 

nu geklaard is,’ was mijn antwoord aan de pre-

sentatrice van nieuwszender RTLZ toen zij mij 

feliciteerde met het akkoord dat ik sloot over wet-

geving om fraude met benchmarks tegen te gaan. 

Ik ben vooral blij omdat fraude met benchmarks, 

zoals die met de Libor en Euribor rentetarieven, 

zo ontzettend veel mensen zoals u en ik raakt in 

onze portemonnee. 

Jarenlang werden de rentestanden, maar ook de 

valutakoersen en de olieprijzen gemanipuleerd. 

Vaak kunstmatig hooggehouden door bankiers 

en handelaars, die onder schuilnamen als de 

Drie Musketiers en The A-team stiekem afspraken 

maakten, om een hogere bonus op te strijken. 

‘Zelfs moeder Theresa zou frauderen,’ zei één van 

hen tijdens het gerechtelijk proces. Zo eenvoudig 

was het dus!

Als een benchmark op olie kunstmatig hoog is, 

dan betaalt u aan de benzinepomp teveel voor uw 

benzine. Als de graanprijs gemanipuleerd wordt, 

is uw halfje volkoren bij de bakker ook veel duur-

der. Dit soort praktijken moesten worden aange-

pakt.

Dat is wat ik heb gedaan. Door eerst een voor-

stel voor een wet die dergelijke praktijken moet 

tegengaan met een ruime meerderheid (75% van 

de stemmen) door het Parlement te slepen. Dat 

was het startsein afgelopen zomer voor mijn on-

derhandelingen met de Europese Raad, waar de 

28 ministers van Financiën in zitten, en de Eu-

ropese Commissie om tot een definitieve wet te 

komen. Het heeft heel wat uren onderhandelen 

in muffe zaaltjes zonder daglicht, en soms tot in 

de late uurtjes gekost. Maar nu is er een wet die 

de financiële toezichthouders macht geeft om te 

controleren hoe een benchmark tot stand komt, 

belangenverstrengeling tegen gaat en boetes op-

legt als er zaken niet in de haak blijken te zijn. 

Zodat de Drie Musketiers ‘out of business’ zijn, en 

wij eerlijke prijzen betalen!

Nederland handelsland
Werken in het Europees Parlement betekent veel 

achter de schermen opereren, ook voor een poli-

ticus. Onderhandelen, wetteksten beïnvloeden en 

dingen voor elkaar krijgen gebeurt vaak achter ge-

sloten deuren of in de welbekende wandelgangen. 

Het achter de schermen opereren gebeurt niet om 

alles geheim te houden. Alle stukken komen voor 

en na de vergadering bijna altijd op het internet 

en zijn dus voor iedereen in te zien. Het gebeurt 

vooral om het werkbaar te houden.

Zo zit ik bijvoorbeeld namens de liberale groep 

aan de onderhandelingstafel over plantgezond-

heid, met de Europese Raad – waar de land-

bouwministers uit alle EU landen op hun beurt 

vertegenwoordigd zijn. Het is natuurlijk niet te 

organiseren alle 751 parlementariërs uit te nodi-

gen, als ze dat al zouden willen.

De manier waarop de EU met plantgezondheid 

omgaat is voor de Nederlandse handel van groot 

belang. Ruim 70% van de Europese import van 

planten gaat via Rotterdam. Doordat er in enkele 

gebieden in het zuiden van Europa plantziekten 

voorkomen, zijn sommige van mijn collega’s van 

mening dat we de import aan banden moeten leg-

gen.

Dit is onverstandig; de uitbraak van plantziekten 

heeft niets te maken met gebrekkige controle in 

Nederland, zoals wordt gesuggereerd, maar met 

slechte handhaving in de landen zelf. Niemand 

wint er iets mee als we ellenlange lijsten met 

voorwaarden opstellen waaraan import moet vol-

doen; we creëren een bureaucratische nachtmer-

rie en regelen de boel dicht. De andere politieke 

groepen lijken een andere mening toegedaan. 

Tijdens de onderhandelingen, achter die gesloten 

deuren, verzet ik me daar stevig tegen. Want Ne-

derlandse ondernemers horen bij de wereldtop 

en verdienen de ruimte om te doen wat ze het 

beste kunnen: ondernemen!

Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg

Maximaal, 
het nieuwe normaal
Het gaat goed met Nederland. We zijn één van de 

gelukkigste landen ter wereld en we zijn hard op 

weg uit de crisis. Maar de internationale concur-

rentie neemt toe. De sleutel om deze concurrentie 

voor te blijven is kennis. Onderwijs is daarom het 

fundament van onze toekomstige welvaart. Twee-

de Kamerleden Pieter Duisenberg, Karin Straus en 

Anne-Wil Lucas, de onderwijswoordvoerders voor 

de VVD, hebben tijdens het debat over de onder-

wijsbegroting 2016 de onderwijsagenda ‘maximaal, 

het nieuwe normaal’ gelanceerd. In gesprek met Li-

ber vertelt Pieter Duisenberg over de agenda.

Stilstand is achteruitgang
Pieter: “We zien een aantal trends. De vergrijzing 

neemt toe. Nu zijn er vier werkenden per 65-plus-

ser, in 2040 zijn dit er slechts twee. We moeten dus 

meer met minder doen, productiever worden. Een 

tweede trend is automatisering; dit is in potentie 

een oplossing voor meer productiviteit, maar dan 

moet het huidige onderwijs daar wel op inspelen. 

Tot slot zijn er geopolitieke ontwikkelingen die om 

een oplossing vragen. In bijvoorbeeld het zoeken 

naar een antwoord op de dreigende voedsel- en 

waterschaarste spelen het onderwijs en de weten-

schap een belangrijke rol.” Pieter ziet in deze uitda-

gingen kansen voor Nederland, studenten en het 

onderwijs. “Onderwijs is het fundament voor onze 

toekomstige vrijheid en welvaart. In de huidige re-

geringsperiode heeft de VVD niet stilgezeten op 

het gebied van onderwijs. We hebben er bijvoor-

beeld door de hervorming van het leenstelsel (het 

‘studievoorschot’) voor gezorgd dat er een miljard 

extra komt voor het onderwijs, om te investeren in 

intensiever onderwijs dat internationaal aan de top 

staat. Want dat ons onderwijs nu goed is, is geen 

garantie voor de toekomst. Stilstand is ook achter-

uitgang. We moeten met concrete ideeën komen 

en dat doet de VVD.”

Leven lang leren
“Het is voor de VVD belangrijk dat het onderwijs 

aansluit op de arbeidsmarkt,” vervolgt Pieter. “In 

Nederland kennen we een hoge werkloosheid on-

der ouderen en een hoge mate van inflexibiliteit. In 

het begin van ons leven volgen wij veel onderwijs, 

daarna niet meer. Om- en bijscholing zijn in Ne-

derland niet vanzelfsprekend. Als je denkt aan de 

wereld die continu verandert, dan past dat niet.”

Het Nederlandse onderwijs scoort internationaal 

goed. Maar het is volgens Pieter als een hoogvlakte 

zonder pieken. “Landen om ons heen zijn bezig ons 

in te halen en zij presteren beter op de pieken. Dat 

zie je bij internationale vergelijkingen onder vijftien-

jarigen, maar ook bij universiteiten. Geen van onze 

universiteiten behoort tot de top 50 beste universi-

teiten ter wereld. Gemiddeld goed is niet goed ge-

noeg. Niet voor Nederland als geheel en niet voor 

de kansen die je ieder talent op zich wilt bieden. 

Daarom presenteren wij deze agenda: ‘maximaal, 

het nieuwe normaal’.”

Maximaal 
De onderwijsagenda zet in op maximale kansen en 

ontwikkeling van ieder talent. “Of je nu goed bent 

met je hoofd of met je handen, iedereen moet de 

beste versie van zichzelf kunnen worden. Ieder indi-

vidu is anders, in plaats van deze verschillen weg te 

nivelleren moeten wij ze juist omarmen.” 

Maar wat houdt de agenda nu concreet in? Pieter: 

“De agenda loopt langs drie lijnen: Door de agenda 

moet het curriculum van vandaag aansluiten op de 

vraag van morgen, het talent van iedere leerling en 

student centraal staan en staan onderwijs en we-

tenschap in verbinding met werk en arbeidsmarkt. 

Hij vervolgt: “De vaardigheden die worden onder-

wezen moeten aansluiten bij de vaardigheden van 

de 21e eeuw. Dus niet alleen taal en rekenen maar 

ook vaardigheden als ondernemerschap, de kunst 

van het samenwerken en ICT moeten aan bod ko-

men.”

Daarnaast moet het onderwijs meer uitgaan van in-

dividueel talent. “Het onderwijs in vaste hokjes en 

blokjes, past niet bij dit uitgangspunt. Er moet bij-

voorbeeld de ruimte zijn om vakken op verschillen-

de niveaus te volgen. Maar dit betekent ook meer 

intensieve interactie tussen docenten en studenten, 

door andere lesvormen en keuzevrijheid voor scho-

len in onderwijstijd en curriculum.” Volgens Pieter 

hebben de leraren de sleutel tot succes in handen: 

“Om de agenda te laten slagen, zijn kwalitatief 

goede leraren van essentieel belang.”

Tot slot moet onderwijs werk maken van werk. 

“Uiteindelijk word je opgeleid voor een plek in de 

samenleving en een baan. Door het studievoor-

schot wordt de studiekeuze al veel bewuster ge-

maakt. Er wordt in MBO, HBO en WO al veel meer 

gedaan aan informatie over arbeidsmarktkansen 

en aantrekkelijkheid van de studie. Maar dat kan 

nog beter. In het voorgezet onderwijs kan zowel 

de loopbaan als studiekeuze oriëntatie verbeterd 

worden. Daarnaast moet de rationalisatie van het 

oerwoud aan verschillende opleidingen worden 

doorgezet, zodat je diploma weer heldere toekom-

stopties biedt’’”

Het plan heeft een belangrijke koppeling naar de 

portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid. 

“De sollicitatieplicht voor de WW-uitkering moet 

worden verbreed naar sollicitatieplicht of omscho-

lingsplicht. Ook moeten de sectorfondsen worden 

samengevoegd tot één fonds. Nu is financiering 

van omscholing van de ene sector naar de andere 

sector vaak nog problematisch.” 

Volgens Pieter is het ook weer tijd om het leerrech-

ten-plan van toenmalig staatssecretaris Rutte nieuw 

leven in te blazen. Onder dit plan krijgen studenten 

zogeheten leerrechten, waarmee ze vakken, modu-

les of leerjaren  bij een universiteit of hogeschool 

kunnen verzilveren. Dit betekent meer keuzevrij-

heid in plaats, vak en tijd van studeren. In 2005 

strandde het plan door de val van het kabinet. “De 

tijd is rijp om het plan nieuw leven in te blazen. De 

student moet de mogelijkheid krijgen om de finan-

ciering in te zetten op de manier en op het tijdstip 

dat hij het, het beste kan gebruiken. Op naar een 

leven lang leren.”

Nobelprijzen
Als ik Pieter vraag naar zijn droom 

voor onderwijs en wetenschap, 

antwoordt hij: 

5 Nobelprijzen in de 

komende 15 jaar. Pieter: 

“Dit is natuurlijk niet 

mijn uiteindelijke, echte 

doel, maar het gaat mij 

om alles wat daaraan 

vooraf gaat. Als je maxi-

male vrijheid geeft voor 

talent, nieuwsgierigheid 

en ondernemerschap, 

dan komen die 

Nobelprijzen vanzelf.”
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Sociale media geven heel veel mogelijkheden om met mensen in gesprek te gaan. En dat is precies wat wij 

willen. Om te praten over wat mensen belangrijk vinden, maar ook om te vertellen waar wij mee bezig zijn. 

Daarom houden we regelmatig Periscope-sessies met Kamerleden van de VVD. Tijdens zo’n sessie geeft 

een politicus live antwoord op vragen van kijkers. Gewoon via je smartphone, iPad of computerscherm.

Wat is Periscope? 
Met Periscope zend je live beelden uit. Deze 

livestream is wereldwijd zichtbaar voor iedereen. 

Kijkers kunnen actief meedoen door vragen en 

opmerkingen te typen en hartjes te sturen als ze 

iets leuk vinden. De vragen worden door iemand 

van VVD Team Online live aan het Kamerlid ge-

steld. Op die manier ontstaat er een echt gesprek 

tussen de politicus die op de camera te zien is en 

de mensen aan de andere kant. Het is een ontzet-

tend makkelijke manier om de politiek dicht bij 

mensen te brengen.

Serieus & luchtig
Elke week kan iedereen die het wil op woensdag- 

of donderdagavond in gesprek met een Kamerlid. 

Vooraf kiezen wij een actueel onderwerp. Enkele 

voorbeelden van voorgaande sessies zijn bijvoor-

beeld Fred Teeven over handelsverdrag TTIP, Han 

ten Broeke over ISIS en Halbe Zijlstra over immi-

gratie. In die uitzendingen schakelden elke keer 

honderden, soms zelfs duizenden mensen in.

Rondleiding
Degene die het spits mocht afbijten vlak voor de 

zomer was Remco Dijkstra. In een bloedhete ka-

mer – 32 graden die dag – ging Remco in op de 

standpunten van de VVD rondom klimaatbeleid 

en recycling. Tijdens de uitzendingen gebeuren er 

los van het gesprek soms ook andere onverwachte 

dingen. Zo werden de kijkers getrakteerd op een 

rondleiding van Han ten Broeke – door zijn eigen 

kamer – inclusief een geschiedenisles. Met de his-

torische foto’s aan de muren als startpunt. 

Arjen Lubach
Periscope is op zijn leukst als er echte gespreken 

ontstaan. Zoals tijdens onze sessie over de kwa-

liteit van verpleeghuizen. Mensen die werken in 

de zorg stelden vragen en deelden hun ervarin-

gen met Sjoerd Potters. Fred Teeven werd door 

programmamaker Arjen Lubach zelfs live in de 

uitzending over TTIP uitgenodigd voor de tv-show 

Zondag met Lubach. Een uitnodiging die Fred la-

chend accepteerde. En hij kreeg er een hartje voor 

van Arjen. Het is niet alleen nuttig, maar vooral 

ook leuk om te doen. Arno Rutte was na de sessie 

over de zorg zo enthousiast dat hij nu zelf weke-

lijks met zijn telefoon uitzendingen maakt rond-

om het parlementsgebouw. 

Hoe kun je de Periscope-
sessies van de VVD volgen? 
We kondigen de Periscope-sessies voornamelijk 

via Twitter en Facebook aan. Je kunt de app een-

voudig downloaden via je telefoon. Als je de VVD 

volgt krijg je automatisch een melding als de uit-

zending begint. Wil je vanaf je computer kijken? 

Kijk dan op www.periscope.tv/vvd. Daar kun je 

inschakelen op het moment dat we beginnen. 

Live vanuit je woonkamer
in gesprek met Kamerleden? 
Dat kan! 

Terugkijken? 
Mis je een sessie? Geen probleem, dan kun je op 

dezelfde website tot 24 uur na de uitzending alles 

terugkijken. Op deze manier hopen we de politiek 

van het Binnenhof tot in de huiskamers te bren-

gen. En met iedereen het gesprek aan te gaan! 

Steeds meer mensen schakelen in. Doe jij mee? 
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De VVD werkt aan een vrij, veilig en welvarend Nederland waar 
mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en te le-
ven zoals ze willen. Iedere dag worden er beslissingen genomen die 
dit mogelijk maken. In deze rubriek leest u het ‘waarom’ van deze 
beslissingen. 

Weerbare of weerloze democratie
democratie wordt bedreigd. Denk bijvoorbeeld 

aan zogenaamde ‘haatpredikers’ die hun volgelin-

gen oproepen om zich af te keren van democra-

tische grondrechten. Er bestaan bewegingen die 

antidemocratische ideeën verspreiden, soms zelfs 

op jongerenavonden in een eigen ‘clubhuis’. We 

zien dergelijke invloeden ook in door de overheid 

erkende onderwijsinstellingen. De rector van de 

Islamitische Universiteit Rotterdam draagt uit 

dat een dialoog met niet-moslims onmogelijk is. 

In Engeland zijn voorbeelden bekend van doel-

gerichte infiltratie op scholen, waarna jongeren 

langzaam maar zeker worden geïndoctrineerd. 

Onze eigen inlichtingendienst ziet in Nederland 

het draagvlak voor onverdraagzame en antidemo-

cratische opvattingen, typerend voor het jihadis-

me, toenemen.

Maar het gaat niet uitsluitend om islamitisch 

extremisme, ook het rechts-extremisme is in op-

komst, zoals onlangs goed zichtbaar werd in het 

vluchtelingendebat. Lokale politici en asielzoe-

kerscentra werden regelmatig doelwit van bedrei-

gingen. Soms kwam het daadwerkelijk tot geweld. 

Met als dieptepunt de aanslag op een Keulse bur-

gemeesterskandidate die zich sterk maakte voor 

vluchtelingen. Bovendien is ook het links-extre-

misme nooit verdwenen. Alle drie de vormen van 

extremisme delen hun afkeer van onze democra-

tische manier van samenleven en de openheid en 

tolerantie die daarbij horen. De open, democrati-

sche samenleving raakt daarmee ingeklemd tus-

sen drie extremen, waarvan het niet ondenkbaar 

is dat ze elkaar in de toekomst zullen versterken. 

In zo’n ‘Bermudadriehoek’ van extremisme kan 

een democratie uiteindelijk letterlijk verdwijnen.

Daarmee verliezen we ons meest waardevolle be-

zit. Democratische instituties, vrije meningsui-

ting en verkiezingen vormen de beste waarborgen 

voor een open samenleving. Een systeem waarin 

alle ideeën en overtuigingen hun plek kunnen 

vinden – van kerk tot moskee, van progressief tot 

conservatief. Daar staat dan wel tegenover dat ze 

ook allemaal voorwerp van kritiek kunnen zijn. 

Binnen die wederkerigheid worden alle levens-

overtuigingen en opvattingen gerespecteerd. Die 

openheid geeft liberale democratieën een beslis-

sende voorsprong op andere systemen. 

Extremisten bedreigen dit unieke, vrije samenle-

vingsideaal. De dreiging van extremistisch geweld 

zorgt ervoor dat de vrijheid van meningsuiting 

impliciet – via zelfcensuur – wordt ingeperkt. 

Daarnaast maken extremisten gebruik van de-

mocratische vrijheden om zich te organiseren, 

hun gedachtegoed te verspreiden, en voorname-

lijk jongeren te indoctrineren. De democratische 

rechten die een democratie haar openheid geven, 

maken een democratie ook kwetsbaar en kunnen 

bijdragen aan eigen ondergang. 

Met dit probleem kunnen we op twee manieren 

omgaan. De eerste manier gaat uit van de demo-

cratie als waardeneutraal systeem. Dat betekent 

dat ook zij die de democratische waarden verwer-

pen neutraal benaderd moeten worden. Volgens 

deze stroming is geen idee of overtuiging superi-

eur en leidt de onbeperkte, vrije uitwisseling van 

ideeën vanzelf tot de beste resultaten. De ultie-

me consequentie is dat ook democratische zelf-

moord als ‘democratisch’ besluit gerespecteerd 

moet worden. Dit klinkt door in de uitspraak van 

oud-minister Piet-Hein Donner dat de sharia moet 

kunnen worden ingevoerd als de meerderheid dat 

wil. Het zou volgens hem een ‘schande’ zijn als 

dat niet zou kunnen. Een tweede stroming van 

democraten en liberalen vindt dat de democratie 

actief verdedigd moet worden. Deze denkers, zo-

als de sociaal-democraat George van den Bergh en 

de liberalen Karl Popper en John Rawls, weigeren 

te accepteren dat een democratie lijdzaam moet 

toekijken hoe ‘de fundamenten van haar bestaan 

worden vernietigd’.

Het is deze traditie van democratie en liberalis-

me die leidend zou moeten zijn. Democratische 

principes moeten verdedigd worden, juist omdat 

we de democratische openheid willen behouden. 

‘Ongelimiteerde tolerantie leidt tot de verdwij-

ning van tolerantie,’ schreef Popper al. Dat besef 

is er nu onvoldoende, we hebben een cultuur van 

zelfcensuur laten ontstaan, we zien antidemocra-

tische indoctrinatie en toenemend extremisme.

We moeten onszelf daarom dringend de vraag 

stellen hoe we onze democratie kunnen bescher-

men. Hoe we democratische openheid en het vrije 

debat kunnen bewaken zonder de democratie 

zelf aan te tasten. Dat debat moeten we snel in 

alle openheid voeren. Het is een zaak voor alle 

democraten.

Halbe Zijlstra is voorzitter VVD Tweede Kamerfrac-

tie. Bastiaan Rijpkema is rechtsfilosoof en geen lid 

van een politieke partij. Dit is een ingekorte versie 

van hun gelijknamige artikel dat in Liberaal Reveil 

verschijnt. Voetnoten en bronvermeldingen vindt u 

in het oorspronkelijke artikel.

Na de novemberaanslagen in Parijs publiceerde 

de Franse schrijver Michel Houellebecq een fel-

le aanklacht tegen de Franse politiek. De kern 

van zijn betoog: het debat over grenzen, migran-

ten en veiligheidsdiensten wordt beheerst door 

politieke correctheid en noodzakelijke maatre-

gelen zijn niet genomen. Die politieke correct-

heid kent Houellebecq zelf maar al te goed. Op 

de dag van de aanslag op Charlie Hebdo stond 

hij op de cover van het blad, omdat hij die dag 

zijn roman Soumission publiceerde. Een roman 

waarin op satirische wijze wordt gewaarschuwd 

voor de gevolgen van een inschikkelijke hou-

ding tegenover religieus fundamentalisme. Na 

de aanslag op Charlie Hebdo nam premier Valls 

in harde bewoordingen afstand van Houellebe-

cq. Hij nam afstand van een schrijver die 24 uur 

per dag onder politiebewaking staat vanwege de 

dreiging van islamitische extremisten. Dat zegt 

iets over de prioriteiten van Valls. Maar heeft 

Houellebecq een punt? Loopt onze democratie 

gevaar door (religieus) extremisme en de wijze 

waarop wij daar al dan niet mee om gaan?

In de landen om ons heen, maar ook in ons eigen 

land, is een tendens van toenemende zelfcensuur 

zichtbaar. Uit de afscheidsrede van een Utrecht-

se hoogleraar over het antisemitisme binnen de 

islam werden passages verwijderd. Een vertoning 

van een documentaire over de oorsprong van de 

islam kon niet doorgaan nadat de presentator, 

de Britse historicus Tom Holland, werd bedreigd. 

Uitgeverij Random House annuleerde een roman 

over een van de vrouwen van Mohammed na aan-

wijzingen dat het boek tot gewelddadigheden zou 

kunnen leiden; de uitgever die het boek overnam 

kreeg een brandbom door zijn brievenbus. De lijst 

is lang. Schrijvers, columnisten, cabaretiers en 

kunstenaars voelen zich beperkt. Toneelstukken 

en opera’s worden afgelast, tentoonstellingen en 

cursussen geannuleerd, lezingen aan universitei-

ten geschrapt en boeken worden niet uitgegeven 

of na aanpassing gepubliceerd. Zelfcensuur be-

staat en wordt aangejaagd door geweldsdreiging, 

voornamelijk vanuit islamitisch extremistische 

hoek. 

Die sluipende aantasting van de vrijheid van ex-

pressie is echter niet de enige manier waarop de 
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Wij zijn blij met uw steun als lid van de VVD. Wij werken er elke dag aan 

om Nederland sterker en liberaler te maken. Met uw bijdrage helpt u ons te 

blijven werken aan een liberaler Nederland!

De contributie
Voor het bepalen van de hoogte van de contributie is de leeftijd van een lid 

op 31 december voorafgaande aan het contributiejaar van belang. De contri-

butietarieven vindt u in het overzicht onderaan de pagina.

Lidmaatschapgegevens
Ieder lid heeft zijn eigen relatienummer. Het is daarom van belang dat ieder 

afzonderlijk lid bij betaling van de contributie gebruik maakt van de per-

soonlijke (email) factuur. Is uw naam of (e-mail-) adres onjuist? Geef dit dan 

door aan de VVD-ledenadministratie. Uw facturen zijn altijd online in te zien 

op MijnVVD.  

Als huisgenoot (gezinslid, partner etc.) komt u in aanmerking voor een gere-

duceerd tarief. Wij verwijzen u hiervoor naar het overzicht contributie 2016. 

Automatische incasso 
en betaling in termijnen 

U kunt uw contributie betalen via automatische incasso. U geeft eenmalig 

een machtiging af en uw facturen worden voortaan automatisch betaald. 

Uiteraard kunt u de automatische incasso stopzetten of wijzigen. Het mach-

tigingsformulier kunt u downloaden op www.vvd.nl/betalen. 

Vanwege de regels die voor automatische incasso gelden moeten wij een on-

dertekend formulier per post ontvangen. Wijzigingen kunnen formeel alleen 

ingaan met ingang van het volgende contributiejaar. Belangrijk: de te naam-

stelling van uw rekening dient gelijk te zijn aan uw persoonlijke gegevens 

zoals vermeld in onze ledenadministratie. 

Samenwerking met Buckaroo 
Online Payment service
In verband met de aanpassingen in het Europese betalingsverkeer en de hoge 

kosten van acceptgirobetaling, maken wij sinds 2014 gebruik van de dien-

sten van Buckaroo Online Payment Services om de contributieontvangsten 

te verwerken.

Daarom treft u voortaan ‘Stichting Derdengelden Buckaroo’ op uw rekening-

afschrift aan. Het nut van een Stichting Derdengelden bankrekening is twee-

ledig. Derdengelden betalingen kunnen en zullen niet worden gebruikt voor 

andere doeleinden. Uw betaling komt dus volledig ten goede aan de VVD. 

Daarom zal ook in 2016 u gevraagd worden uw contributie over te maken aan 

Stichting Derdengelden Buckaroo. Indien wij een e-mailadres van u hebben, 

versturen we de contributiefactuur per e-mail.

Vermindering van contributie
In uitzonderlijke gevallen kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke 

contributieverlaging. De mogelijkheid tot betalen van een lagere jaarlijkse 

bijdrage kan slechts voortduren zolang de financiële omstandigheden daar-

toe aanleiding geven. Aanvraag voor een tijdelijke contributieverlaging dient 

te lopen via het Algemeen Secretariaat en wordt bij hoge uitzondering ver-

leend door de landelijke penningmeester van de VVD. 

Toeslag VVD-Bestuurders-
vereniging
Leden met een politieke functie worden automatisch lid van de VVD-Be-

stuurdersvereniging. Voor dit lidmaatschap is een toeslag op de standaard 

VVD-contributie vereist, waarvan de hoogte door de algemene vergadering 

van de VVD-Bestuurdersvereniging wordt bepaald. De contributietarieven 

voor leden van de VVD-Bestuurdersvereniging vindt u in het overzicht con-

tributie 2016.

Contact
Heeft u  vragen of wilt u een wijziging doorgeven? Dan kunt u contact opne-

men met de ledenadministratie van de VVD.

Adres:  Postbus 30836, 2500 GV Den Haag

Telefoon: 070 - 3613061

E-mail: contributie@vvd.nl Door Sander Troost

Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen is nog 

maar krap een paar uur terug uit Boedapest, waar 

ze een congres van Liberalen en Democraten in 

Europa bijwoonde. Haar vlucht terug naar Neder-

land had geen vertraging, dus kwam voor haar het 

aanwezig zijn bij de voorlaatste competitiewedstrijd 

van dit kalenderjaar tegen FC Twente niet in ge-

vaar. Ook de vele veiligheidsmaatregelen rondom 

het stadion, die naar aanleiding van de recente ge-

beurtenissen in Parijs zijn genomen, gooiden geen 

roet in het eten. En daarmee nemen Cora en Bert 

net op tijd plaats op hun vaste plekken in vakkie N.

Vanaf een afstand is al snel duidelijk naar welke club 

van Rotterdam Cora gaat. Ze is voor de wedstrijd 

tegen FC Twente gehuld in een Feyenoord win-

terjas met daaronder weer een Feyenoord hoodie.  

En om alles af te maken draagt ze ook nog een 

Feyenoord sjaal. Volgens Cora is de voorliefde voor 

Feyenoord een logisch gevolg als je geboren bent 

onder de rook van Rotterdam. Ze volgt de volks-

club uit Rotterdam al haar hele leven. Toch is ze pas 

sinds 5 jaar, samen met Bert, seizoenkaarthouder 

van Feyenoord. ‘Wanneer Feyenoord thuis speelt, 

plannen we niets,’ legt Cora uit. ‘Een echte Fey-

enoorder wil bij elke wedstrijd in de Kuip aanwezig 

zijn. Helaas is het zo dat een supportersleven moei-

lijk valt te combineren met een gezinsleven. Maar 

nu de kinderen oud genoeg zijn, kunnen Bert en ik 

er elke thuiswedstrijd bij zijn. Enkel doordeweekse 

wedstrijden moet ik vanwege mijn werk in Brussel 

of in Straatsburg aan me voorbij laten gaan.’

‘Een echte Feyenoorder wil bij elke 

wedstrijd in de Kuip aanwezig zijn’

Cora en Bert voorspellen deze middag een ruime 

zege voor Feyenoord. Ook de vaste gasten rond-

om hun stadionplekken zijn ervan overtuigd dat de 

Je hebt fanatiek, fanatieker en je hebt Cora van Nieuwenhuizen. Weer of geen weer, sa-

men met haar man Bert is ze er altijd bij wanneer Feyenoord speelt in voetbaltempel de 

Kuip. In dit imposante stadion zorgt het trouwe legioen iedere wedstrijd weer voor een 

onvergetelijke sfeer, die de bezoekende ploeg schrik aanjaagt. Aan deze unieke sfeer helpt 

Cora actief mee door ‘haar’ club in goede en in slechte tijden onvoorwaardelijk te steunen. 

‘Voor mij is niets sterker dan 
dat ene woord: Feyenoord’

ploeg uit Enschede een zware middag tegemoet 

gaat. Het positieve gevoel dat heerst in de Kuip 

wordt al snel omgezet in een voorsprong. Al na een 

paar minuten is het 1-0 voor Feyenoord. Iedereen 

in het stadion is uitzinnig van vreugde. Cora valt 

eerst Bert en daarna haar buurvrouw in de armen 

en wisselt  high fives met de andere supporters om 

haar heen. Uiteindelijk wordt er gerust met een 

stand van 2-0. 

Kort na rust legt clubicoon Dirk Kuyt de bal panklaar 

voor Feyenoord-spits Kramer, die met een fraaie 

kopbal de 3-0 maakt. En wederom zwaaien Cora’s 

gebalde vuisten in de lucht. Snel daarna volgt ook 

de 4-0. Als een Twente speler in de 75ste minuut 

ook nog eens een rode kaart krijgt, weet iedereen 

het zeker: dit gaat niet meer mis. Voor FC Twente 

was dit de genadeklap. Het legioen onderwerpt de 

Twente supporter vervolgens aan een dosis voet-

balhumor door massaal Monty Python’s Always 

look on the bright side of life te zingen. Cora en 

Bert zingen en zwaaien vrolijk mee. Met 90 minu-

ten op de klok wordt er met een 5-0 overwinning 

voor Feyenoord afgefloten. 

‘Nu snel naar huis voor de samen-

vattingen van Studio Sport’

Na afloop blikt Cora terug op de wedstrijd: ‘Dit is 

precies wat we nodig hadden. Met deze grote over-

winning hebben we ons doelsaldo verbeterd. Door 

het eerdere gelijkspel van PSV zijn we nu gestegen 

naar plaats twee in de Eredivisie, net achter Ajax. 

Voorlopig doen we volop mee om het kampioen-

schap en dat voelt goed. Maar ik weet ook dat het 

seizoen nog lang is en daarmee is de Coolsingel ook 

nog ver weg.’ Cora vervolgt: ‘Nu eerst maar eens 

snel naar huis voor de samenvattingen van Studio 

Sport.’ Cora en Bert verdwijnen in de mensenmassa 

bij het verlaten van stadion. Over twee weken zijn 

ze er weer voor de wedstrijd tegen die andere club 

uit het Oosten: Heracles Almelo.

*  Betaling in maandelijkse termijnen is uitsluitend mogelijk per automatische incasso.
** Voor leden van de VVD Bestuurdersvereniging (VBV) wordt de contributie aan de VVD vermeerderd met de contributie aan de VBV. 
 Bijvoorbeeld: een lid van de VBV van 32 jaar krijgt een contributienota van ( 117,00 +  119,00)  236,00.

         Termijn  Jaar  Half jaar Maand*

t/m 26 jaar          € 35,00 € 17,50 € 2,92

27 t/m 69 jaar          € 117,00 € 58,50 € 9,75

70 jaar en ouder          € 61,00 € 30,50 € 5,08

Vermindering gezinslid /Huisgenoot       € 61,00 € 30,50 € 5,08

Leden VVD-Bestuurdersvereniging**       € 119,00 € 59,50 € 9,92

Buitengewone leden 
VVD-Bestuurdersvereniging**        € 57,00 € 28,50 € 4,75
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