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Welkom!
DOCUMENTATIECENTRUM  
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

In d it eerste exemplaar van de VVD-Expresse wil ik  u, abonnees van het eerste uur, van harte 
welkom heten! U hebt de moed gehad om via een proef-exemplaar o f zonder ook maar iets ge
zien te hebben op een intekenbon met ons fractiebulletin in zee te gaan. E r was veel vraag naar 
in de partij, maar ook veel scepsis. Dat laatste gold vooral de ” oudere”  leden die de Infomap  
hebben zien opheffen en daarna de vorige VVD-Expresse zien stranden. Onze afdeling Voor
lichting heeft naar de oorzaken gezocht, want voor we begonnen moesten we weten dat e r een 
duidelijke basis is om opnieuw te starten. Onze conclusie was dat te veel doelgroepen met de 
vorige W D-Expresse bediend moesten worden. Daarom hebben wij een nieuwe formule getoetst, 
die geheel is gericht op de handel en wandel van onze VVD-Tweede Kamerfractie.
De vraag was daarop ook duidelijk gericht. De Expresse moet - volgens de oorspronkelijke for
mule van onze vorige partijvoorzitter Jan Kamminga - wekelijks de gegevens bevatten, die u in 
staat stellen om ” de buurman over de heg”  u it te leggen wat het standpunt van de VVD is over 
de belangrijkste onderwerpen die de afgelopen week in de Tweede Kamer zijn behandeld. N iet 
meer en niet minder. En lang n ie t a ltijd kunt u dat uit de andere media destilleren, want er ge
beurt zoveel op het B innenhof en we zijn nie t de enige politieke partij.
Los van het Kamergebeuren za l de visie van onze politic i ook blijken uit de opiniërende column, 
de schrifte lijke en mondelinge vragen die wij de regering stellen en de samenvattingen van be
langrijke landelijke toespraken.
Ons gaat het erom dat u als abonnee n immer met de mond vol tanden hoeft te staan wanneer 
u gevraagd wordt ’ 'wat ze daar in Den Haag bij de VVD er nu weer van bakken ". Onze Expresse 
moet zo goed z ijn dat u gerust eens op VVD-gebied een avond de krant kunt overslaan o f in 
plaats van naar ”NOS-Laat”  naar een ander programma kunt kijken. Op zaterdagochtend ligt 
een week VVD-Tweede-Kamergeschiedenis in uw brievenbus. Oordeelt u ze lf over dit eerste 
nummer. Ik vind het de moeite waard I Frits Bolkestein

NIPO-onderzoek: VVD belangrijkste oppositiepartij
In opdracht van de VVD-Expresse werd door het NIPO in derde week van oktober 1990 onder meer 
dan 1000 stemgerechtigde Nederlanders een opiniepeiling gehouden. Bijna 60 procent van de 
ondervraagden wijst de VVD aan als ” de belangrijkste oppositiepartij” . Voorts werd gevraagd 
” wie in het parlement de belangrijkste tegenspeler van Lubbers” is. Frits Bolkestein wordt door 
26 procent ais Lubbers belangrijkste opponent genoemd. Dat is ruim twee keer meer dan van 
Mierlo (12 %) en ruim vier keer meer dan Wöltgens (6 %). Zelfs onder de D66-achterban wordt 
de fractieleider van de VVD nog wat meer als de belangrijkste tegenspeler van Lubbers gezien dan 
van Mierlo (resp. 23 % en 20 %).

Vraag 1: "Welke partij is de belangrijkste oppositiepartij 
tegen dit kabinet?"

belangrijkste oppositiepartij volgens
alle ondervr. W D CDA PvdA D66 Gr.Links

% % % % % %
W D 59 77 61 53 66 58
066 13 10 10 13 23 10
Groen Links 1 1 1 2 11
CDA 5 2 10 2 2 3
PvdA 5 3 4 10 4 3

NB: De cijfers voor "oppositiepartij CDA of PvdA" wijzen er op dat niet iedereen weet 
wat oppositie betekent.

Vraag 2: "Wie is de belangrijkste tegenspeler van Lubbers?"
belangrijkste tegenspeler volgens

alle ondervr. W D  CDA PvdA D66 Gr Links
% % % % % %

Bolkestein 26 45 27 45 23 36
van Mierlo 12 8 16 8 20 3
Wöltgens 6 4 7 4 6 15
Brinkman 2 2 2 2
mevr. Beckers 1 2 1 6

De VVD-Expresse wordt uitgegeven door de Annelien Kappeyne van de Copello Stichting. De naam 
van deze nieuwe stichting is een eerbetoon aan de in februari jl overleden mevrouw mr. A. Kappey
ne van de Coppello, wegens haar grote verdienste voor de VVD en haar principiële liberale opstel
ling. De stichting is in het bijzonder opgericht om het liberale gedachtengoed zo breed mogelijk 
te verspreiden.

VERDER IN DIT NUMMER
- Rechtspositie politieke ambtsdragers
- Dick Dees waarschuwt voor verhoging ziektekostenverzekering
- Mevrouw S in t over een VVD-PvdA kabinet
- Kortingsbon voor Geschrift 73 van de Teldersstichtng
De VVD-Expresse is een uitgave van de Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting, on
der redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de Tweede Kamerfractie 
van de VVD, en Andrea Nederlof, medewerker afdeling Voorlichting. Een abonnement kost 
f  60,- en is aan te vragen bij de VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten Generaal, Postbus 
20018, 2500 EA Den Haag.
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Rechtspositie bestuurders
Maandag 12 november werd een door minister Dales 
(PvdA) opgestelde notitie over een samenhangend stel
sel m.b.t. de rechtspositie van bestuurders besproken. 
Woordvoerder Jan Kees Wiebenga stelde echter vast 
dat de maatregelen niet tot dat doel zullen leiden. In 
plaats van samenhang worden slechts lapmiddelen ge
boden en in financiële en beleidsmatige zin is er geen 
sprake van een meerjarenperspectief.
De VVD is volgens haar in 1989 uitgebrachte notitie ” De 
bestuurder betaald”  van mening dat raads- en staten- 
werk steeds belangrijker en omvangrijker is geworden. 
Daarom heeft de VVD immer gepleit voor een beter en 
geharmoniseerd stelsel van rechtpositieregelingen. Be
langrijke elementen hierin zijn een redelijke honorering 
en kostenvergoeding voor politieke ambtsdragers. Hier
voor zou jaarlijks 147 miljoen gulden beschikbaar moe
ten komen. Het kabinet heeft echter nog geen 5 miljoen 
voor een betere rechtspositie gereserveerd.

VV D -voorste llen
Aangezien het voorgestelde beleid nauwelijks verbete
ring zal brengen in de rechtspositie van bestuurders, 
doet de VVD enkele voorstellen: voor wethouders ziet 
de VVD een oplossing in het fasegewijs koppelen van 
de salarissen aan 80% van het salaris van burge
meesters. Eenzelfde regeling op 80 %  van het salaris 
van de Commissaris van de Koningin is voorstelbaar 
voor gedeputeerden. Ook de pensioenen en wachtgel
den van beide groepen moeten op één lijn worden ge
bracht.

Voorstellen voor raads- en statenleden
Voor raads- en statenleden is een harmonisatie van de 
vergoedingen eveneens raadzaam. Het stelsel zou ge
relateerd kunnen worden aan het stelsel van de 
wethouders- en ambtenarensalarissen dat 11 klassen 
kent. Het evident zwaardere werk van een fractievoor
zitter in grotere gemeenten kan leiden tot een speciale 
toeslag. Ook moet de Algemene Pensioenwet Politieke 
Ambtsdragers worden opengesteld voor raadsleden.

A ntw oord  van de regering
Minister Dales gaf toe dat het huidige bouwwerk van de 
rechtsposities weinig samenhang vertoont. Overigens 
had ze bij de opstelling van de notitie de voorstellen uit 
de VVD-nota bestudeerd. Uitvoering ervan was volgens 
de minister financieel echter niet haalbaar. De minister 
wees verder vrijwel alle gedane voorstellen van de hand. 
Behalve een CDA-motie, welke om een functiewaarde- 
ringsonderzoek voor alle gemeente- en provincie
bestuurders vroeg. De VVD-woordvoerder tekende 
tegen deze motie bezwaar aan. Zij betekent immers 
nieuw en langdurig uitstel van een betere regeling voor 
wethouders en gedeputeerden.

O nkostenvergoedingen
Over een algemene regeling voor een onkostenvergoe
ding van wethouders en gedeputeerden was de minis
ter nog in onderhandeling. Een regeling kon alleen 
getroffen worden op basis van werkelijk gemaakte kos
ten, wanneer er sprake was van een homogene groep.

Overigens kon de Kamer een notitie over defiscale ge
volgen voor onkostenvergoedingen i.v.m. de Oortope- 
ratie spoedig tegemoet zien. De kamerbreed gesteunde 
motie om de full-time grens voor wethouders te verla
gen naar gemeenten van 18.000 tot 24.000 inwoners 
noemde de minister tenslotte moeilijk uitvoerbaar, maar 
wel de moeite waard om te onderzoeken. Inlichtingen: 
Jan Kees Wiebenga: 070-3182904.
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De politiebegroting 1991
Tijdens de bespreking van deze begroting op maandag 
12 november benadrukte Jan Kees Wiebenga het be
lang dat de VVD hecht aan criminaliteitspreventie en - 
bestrijding. Het is daarom van groot belang dat de 
minsters Dales (PvdA) en Hirsch Ballin (CDA) zich dui
delijk uitspreken over de basispolitietaak. Naast deze 
zorg dient de politie aandacht te besteden aan de be
strijding van de zware criminaliteit en (als nieuwe taak) 
aan milieucriminaliteit.

B edrijfsvoering
Rond de operatie herverdeling politiesterkte, waarbij hon
derden rijkspolitiemensen worden opgenomen in de 
korpsen van de gemeentepolitie in de grotere steden, 
heerst mist en onzekerheid. De opvatting van de rege
ringspartijen dat deze operatie gekoppeld moet worden 
aan de komende reorganisatie van de politie, is uit den 
boze. Er zijn momenteel in de grote steden te weinig 
agenten. De VVD heeft grote twijfels over de voortgang 
van die reorganisatie waarbij rijks- en gemeentepolitie 
worden samengevoegd in 25 korpsen. Daarom werd 
samen met D66 in een motie om voortzetting van de her
verdeling gevraagd. Om te voorkomen dat de korpsen 
van kleine gemeenten leeg zullen worden gezogen, 
werd in dezelfde motie voor een landelijke uitbreiding 
van de politiesterkte gepleit. In dit kader zijn de activi
teiten inzake de werving van vrouwen en migranten toe 
te juichen. Het is echter jammer dat de ministers traag 
zijn met de functiewaarderingsoperatie, die is opgezet 
na de politie-acties in 1988.

A ntw oord  van de regering
Minister Hirsch Ballin (CDA) beaamde, verwijzend naar 
de nota Recht in Beweging, dat het zwaartepunt van de 
politietaak moet liggen bij criminaliteitsbestrijding en - 
preventie en rechtshandhaving. Aangaande de reorga
nisatie merkte minister Dales (PvdA) op dat de vaart er 
nog steeds inzat. Na december zou de Kamer het stand
punt van de minister vernemen. Ze deelde wel de be
zorgdheid over het tekort aan politiemensen, met name 
in het westen van het land.
Om meer agenten op de been te krijgen, stelde ze voor 
door bijscholing en andere selectie-criteria het afvalper- 
centage van aspirant-agenten te verminderen. Verder 
moeten grote steden gezamenlijk een pool vormen van 
aspirant-agenten, maar zullen ze ook actief aan binding 
moeten doen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het zoe
ken naar een woning. Een notitie met maatregelen op 
lange termijn werd voor januari toegezegd. Over de func
tiewaardering tenslotte kon de Kamer gerust zijn. Dat 
systeem was al lang klaar. Momenteel werd hierover nog 
met de bonden onderhandeld. Inlichtingen: Jan Kees 
Wiebenga: 070-3182904.
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Begroting sociale zaken
Len Rempt waarschuwde op dinsdag 13 november in 
eerste termijn voor zichzelf vervullende profetiën. Minister 
Kok voorspelt, drie weken na de Algemene Beschou
wingen toen er nog niets aan de hand leek, een reces
sie. Gekoppeld aan het gesomber van minister 
Andriessen over de hogere kosten van de Duitse here
niging, leidt deze voorspelling bij bedrijven tot terughou
dendheid bij het vervullen van vacatures. Het is 
eveneens verwonderlijk dat het kabinet zo afstandelijk 
reageert op het vierdaagsewerkweekvirus. Wanneer dit 
virus echt toeslaat zullen er nadelige gevolgen voor de 
werkgelegenheid ontstaan. Op de gevaren van de kop
peling zal het kabinet ook meer acht moeten slaan. Uit 
de hand lopende collectieve uitgaven, een toenemen
de druk van premies en heffingen en wellicht een be
lastingverhoging liggen op de loer..
Voorts is nog lang geen zicht op vermindering van het 
WAO-volume. Keer op keer baart het kabinet een pa
pieren tijger als oplossing voor dit probleem. Minister 
de Vries (CDA) moet nu, mede in het belang van de pre
mier die zijn politieke lot heeft verbonden aan de grens 
van 1 miljoen WAO-ers, snel met wetsvoorstellen komen. 
Het accent zal daarbij op preventie moeten liggen.

U itkerin gsfraude
Plotseling staat het tegengaan van fraude hoog op de 
agenda bij de PvdA. Waarom stemde de PvdA-fractie 
vier maanden geleden dan niet voor een VVD-motie die 
om aanscherping van de sancties op gemeenteniveau 
vroeg? Het CDA zullen we deze vraag niet stellen. Een 
beetje fraude bij kinderopvang is volgens Brinkman im
mers aanvaardbaar. Gaarne een uitspraak van de mi
nister.
Het antwoord van de regering volgt in de VVD-Expresse 
van volgende week. Inlichtingen: Len Rempt, tel 
070-3182889.

Interpellatie hogere boetes
Het besluit van minister Maij-Weggen (CDA) om per 1 
september jl de boetes voor zwartrijden in het openbaar 
vervoer te verhogen naar 100 gulden, stuitte bij de Kring 
van Kantonrechters op veel weerstand. De kantonrech
ters die niet in de besluitvorming gekend waren, zijn van 
mening dat er een wanverhouding ontstaat met boetes 
voor andere overtredingen in het verkeer.

In te rp e lla tie
Benk Korthals benadrukte tijdens zijn interpellatie van 
de ministers Maij-Weggen en Hirsch-Ballin op woens
dag 14 november, dat de VVD voor een verhoging van 
deze boetes is. Grote bezwaren heeft de VVD echter, 
samen met PvdA, D66 en Groen Links, tegen het on
gecoördineerde optreden van minister Maij. Beter is om 
de boete eerst naar 35 gulden te verhogen, hetgeen 
voor de rechterlijke macht wel uitvoerbaar zou zijn. In 
een dinsdag in stemming te brengen motie werd ge
vraagd voorlopig de verhoging tot fl 100 in te trekken. 
De minister zei toe deze motie in de Ministerraad van 
vrijdag 16 november te bespreken, in de haast verge
tend dat een nog niet in stemming gebrachte motie in 
dit orgaan niet behandeld wordt.

Particulier verzekerden 
fors gedupeerd
Tal van afzonderlijke maatregelen in het kader van de 
Wet Toegang Ziektekostenverzekeringen (WTZ) zullen 
tot zeer forse lastenverzwaringen voor particulier verze
kerden leiden. Omdat staatssecretaris Simons (PvdA) bij 
de aankondiging van die maatregelen heeft nagelaten 
de negatieve koopkrachteffecten ervan te vermelden, 
heeft Dick Dees als WD-woordvoerder Volksgezondheid 
hier zelf onderzoek naar gedaan.

S chokkende cijfers
Door de maatregelen loopt de WTZ toeslag voor één 
verzekerde in de periode 1990-1993 op van 75 naar 
435 gulden per jaar. Dat betekent een stijging van 360 
gulden. Voor een gezin met twee kinderen gaat de 
toeslag omhoog van 225 naar 1240 gulden per jaar. 
Dat is 1015 gulden meer.
Het zwaarst getroffen door deze maatregelen zijn de 
middenstanders, die per definitie zijn aangewezen op 
een particuliere ziektekostenverzekering. Van deze 
groep heeft 31 %  een inkomen onder het minimumloon 
en 37 %  een inkomen onder de f 30.000. Ook de 35 
%  van de particulier verzekerden met een inkomen be
neden de loongrens van het ziekenfonds, en gezinnen 
met meerdere kinderen worden de dupe.

De staatssecretaris voert aan dat 2/3 deel van deze ver
hoging wordt gecompenseerd door een algemene pre- 
mieverlaging van fl 135 per verzekerde per jaar. Maar 
aangezien de lastenstijging fl 360 bedraagt, wordt 
slechts 1/3 deel gecompenseerd. Bovendien is deze 
lastenverlichting niet alleen fictief maar ook nog eens se
lectief, aangezien de premieverlaging niet door alle maat
schappijen wordt aangeboden.
De VVD zal deze belangrijke bevindingen aan de orde 
stellen tijdens het mondelinge overleg over de stelsel
wijziging. Tevens wordt overwogen een motie in te die
nen bij de behandeling van het Financieel Overzicht Zorg 
of de begroting Volksgezondheid.
Inlichtingen: Dick Dees, tel 070-3182917

i----------------------------------------------------------------------------------

De VVD-Expresse brengt u wekelijks op de 
hoogte van de activiteiten van de Tweede 
Kamerfractie van de VVD, binnen en buiten 
de Kamermuren.
Voor f 60,- wordt u elke zaterdagochtend 
bijgepraat.
Om u op te geven hoeft u alleen deze 
ingevulde bon op te sturen naar: 
VVD-Expresse
VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten 
Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
N aam ....................................................................
Adres.....................................................................
Postcode ..............................................................
Handtekening:\ctie, Tv.
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VVD EN HET NIEUWS

Visie PvdA op coalitie met VVD
In de laatst verschenen CD/Actüeel sprak PvdA- 
voorzitter Marianne Sint mét interviewer Marcel Meijer
o.a. over de mogelijkheid van een VVD/PvdA coalitie. 
" Ik  heb met belangstelling kennis genomen van de uit
spraak van de heer Bolkestein en geconstateerd dat dit 
overeenkomt met wat de PvdA sinds 1989 volhartig zegt, 
nl dat er geen blokkade ligt op samenwerking met wel
ke democratische partij dan ook. Maar als de VVD tot 
samenwerking met de PvdA wil komen, moet er meer 
gebeuren. Politiek is het signaal van de heer Bolkestein 
van groot belang, maar er zijn tussen PvdA en VVD nog 
grote verschillen. Je bouwt nu eenmaal geen kabinet 
op overeenstemming over euthanasie, maar op over
eenstemming op sociaal en financieel-economisch ter
rein, en die is er tussen PvdA en VVD nog lang niet".

Nieuw geschrift van de 
Teldersstichting
Het 73e Geschrift van de Teldersstichting met de titel 
"Onrustig Ontslagrecht" werd op 15 november aan de 
pers gepresenteerd. De auteur mr. R. Hansma conclu
deert hierin dat een fundamentele herziening van dit 
recht nodig is. Een van zijn stellingen is dat het ontslag
recht (samen met andere arbeidsvoorwaarden) "de  
prijs”  is van de factor arbeid. Vrije prijsvorming van die 
factor en een flexibel ontslagrecht is van groot belang 
voor een goed functionerende arbeidsmarkt. De over
heid hoeft hierbij slechts minimumnormen aan te geven. 
Boven deze aangegeven ondergrens dient de markt te 
regeren.
De auteur komt vervolgens tot o.a. de volgende aanbe
velingen:
- De ontslagbescherming bij flexibele arbeidsrelaties 

moet beter.
- Het verbod het dienstverband op te zeggen tijdens 

ziekte van een werknemer dient te worden terugge
bracht tot een periode van een half jaar

- De huidige proeftijd moet worden vervangen door een 
dienstverband voor bepaalde tijd dat niet tussentijds 
kan worden opgezegd.

i

Voor abonnee’s van de VVD-Expresse bestaat de mo
gelijkheid dit interessante Geschrift 73 voor de gere
duceerde prijs van f 15,- bij de Teldersstichting te 
bestellen (i.p.v. f 20,-)

Naam:

Adres:

Postcode:

Handtekening:

. ig. EenBij toezending van het Geschrift ontvangt i. Van we 
acceptgirokaart. iS van 6
Toesturen aan:
Prof. M r. B .M . Teldersstichting
Koninginnegracht 5 5 a
2 5 1 4  A E  Den H aag  ■

D ieren b esch erm er van het jaar
Z a te rd a g  17 novem ber wordt in het Congrescentrum  
te Utrecht mevrouw Tiesinga-Autsema (Eerste Kamer
lid D66) door de Nederlandse Vereniging tot Bescher
ming der Dieren tot Dierenbeschermer van het jaar 1990 
benoemd. Vorig jaar viel het WD-Tweede Kamerlid Wim 
Keja die eer te beurt, als beloning voor zijn grote inzet 
voor het welzijn der dieren. Wegens ziekte van de heer 
Keja spreekt Piet Blauw mevrouw Tiesinga toe.

A nn em arie  Jo rritsm a in kam erbreed
Za te rd a g  17 novem ber zal Annemarie Jorritsma mee
doen in het radioprogramma Kamerbreed aan een dis
cussie over het Structuurschema Verkeer en Vervoer. 
Aanvang 12.00 uur op radio 1.

Erica Terpstra  doet rondleid ing
In het cultureel-historische televisieprogramma "Land in 
zicht" op m aandagavond  19 novem ber geeft Erica 
Terpstra een rondleiding in het kasteel de Haar in Haar- 
zuilen. Nederland 2, 19.15 uur.

N ota com m issie-N ord
D insdag 20  novem ber om 16.30 wordt in Nieuwspoort 
de nota "Ongebroken lijnen - een liberaal perspectief" 
aan de pers gepresenteerd. De commissie-Nord bezint 
zich in deze nota op een liberale invulling van de jaren 
negentig. De nota is bijgevoegd bij de "Vrijheid en De
mocratie” , die op 21 november verschijnt.

R ad io -u itzending van de VV D
D insdag 2 0  novem ber verzorgt de VVD weer een uit
zending in het kader van de zendtijd voor politieke par
tijen. Radio 5, 18.20 uur

M en senrechten -fo ru m
In het Pullmanhotel in Den Haag wordt op w oensdag  
21 novem ber vanaf 10.15 uur een forumdiscussie ge
houden over mensenrechten en buitenlands beleid. Voor 
deze bijeenkomst, georganiseerd door de Midden- 
Amerika Koördinatie en het Humanistisch Overleg Men
senrechten, is Sari van Heemskerck uitgenodigd om de 
toestand in Midden-Amerika toe te lichten. Begin okto
ber heeft zij, op uitnodiging van de organisatoren van 
het forum, twee weken lang met een parlementaire de
legatie door Midden-Amerika gereisd om zich van de 
situatie op de hoogte te stellen.

Frits B olkestein  in R oerm ond
W oensdag 21 novem ber brengt Frits Bolkestein een be
zoek aan de VVD-afdeling Roermond. Hij zal om 20.00 
uur in Restaurant "D e Ster" Raadhuisstraat 13 spreken 
over gemeentelijke herindeling en belangrijke regiona
le onderwerpen.

Film keuring
Op vrijdag 2 3  novem ber zullen Sari van Heemskerck 
en Hans Dijkstal een werkbezoek afleggen bij het bu
reau van de Nederlandse Filmkeuring. Bij de overheid 
bestaan plannen deze keuring af te schaffen. Het bu
reau hoopt door toelichting van de eigen standpunten 
een discussie van de grond te krijgen over de vraag of 
de filmkeuring wel een verouderd principe is.

AGENDA______________________4
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Ongebroken lijnen
Het is zeer verheugend dat deze commissie, die is ingesteld op aandrang vanuit de partij en be
staat uit personen van gewicht, tot een unaniem rapport is gekomen. De VVD-fractie kan zich nage
noeg geheel in het rapport vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de onderdelen die betrekking hebben 
op de regelgeving, de defensie, de Europese politiek, het milieubeheer, de energiepolitiek, de im
migratiestromen, de criminaliteit en de openbare financiën.
Op een aantal punten heeft de commissie conclusies getrokken die nauw aansluiten bij wat ik na
mens de fractie bij de Algemene Beschouwingen en daarna naar voren heb gebracht. Voorbeel
den daarvan zijn: het liberalisme als emancipatiebeweging (p. 14); het openbare gezag en zijn 
verantwoordelijkheden (p. 17); de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces (p. 20); een fun
damentele herziening van de sociale zekerheid (p 21); individualisering van het sociale zekerheidsstel
sel en de fiscale wetgeving (p. 24); het verlies aan betekenis van de termen "links ", "rech ts " en 
" m idden”  (p. 27) en de coalitie-strategie.
Op een enkel punt gaat de commissie verder dan de fractie op dit ogenblik bereid is te gaan. Zo  
staat de commissie rechtstreeks verkozen agglomeratiebesturen voor. De fractie wil eerst nadere 
discussie binnen de partij afwachten alvorens definitieve besluiten terzake te vormen. In afwachting 
van een nadere standpuntbepaling door de Algemene Vergadering, blijft het verkiezingsprogram
ma 1989-1993, dat werd opgesteld door de commissie-Toxopeus, leidraad voor de fractie.
Nu is de partij aan zet. In januari zal een partijraad aan dit rapport worden gewijd, in april een Alge
mene Vergadering. "Ongebroken lijnen - een liberaal perspectief "  zal aldus een kernelement zijn 
in de gedachtenvorming binnen de VVD: verandering binnen de continuïteit.

Frits Bolkestein

Illegale buitenlanders
Dinsdag 20 november werden door de VVD 
mondelinge vragen gesteld aan onder meer mi
nister de Vries (CDA) over het grote aantal bui
tenlanders dat illegaal in Nederland verblijft en 
hier arbeid verricht zonder tewerkstellingsver
gunning. Zij betalen sociale verzekeringspremies 
en hebben een sofi-nummer toegewezen gekre
gen. De VVD-fractie acht deze situatie onwen
selijk, aangezien die illegalen de plaats op de 
arbeidsmarkt innemen van legaal in Nederland 
verblijvende buitenlanders of van langdurig 
werkloze Nederlanders. Ten tweede worden veel 
illegalen uitgebuit juist omdat zij geen status heb
ben en zich niet verweren kunnen.

VVD-voorstellen
De VVD is daarom van mening dat illegalen zo 
spoedig mogelijk het land moeten worden uit
gezet. Indien zulke vreemdelingen beschikken 
over een sofi-nummer moet hen enige tijd ge
gund worden om hun zaken te regelen dan wel 
om een aanvraag voor een verblijfsvergunning

in te dienen. Voorts moet de gegevensuitwisse
ling tussen (overheids)diensten aldus worden 
vormgegeven dat de vreemdelingendienst op 
adequate wijze gegevens inzake illegaliteit kan 
verkrijgen. Het mag immers niet zo zijn dat ille
galen van onze maatschappelijke voorzieningen 
gebruik maken. Met uitzondering natuurlijk van 
acute medische hulp, hetgeen op humanitaire 
gronden niet geweigerd mag worden. Het func
tioneren van de opsporingsdiensten dient ove
rigens te worden verbeterd en hun capaciteit 
moet worden verhoogd.
De regering antwoordde de door de VVD naar 
voren gebrachte problematiek te onderkennen 
en naar een oplossing te zoeken. De VVD be
nadrukte evenwel dat het kabinet op zeer korte 
termijn met maatregelen moet komen en niet 
moet wachten op stuurgroepen en commissies. 
Constistend beleid is daarbij vooral noodzake
lijk! Immers, een inconsistent beleid zoals nu 
wordt gevoerd kan op zichzelf reeds een aan
zuigende werking hebben op de komst van ille
gale werknemers. Inlichtingen: Len Rempt, 
070-3182889 en Jan Kees Wiebenga, 3182904 
en de beleidsmedewerkers Florine Bouritius, 
070-3182869 en Geert Wilders 070-3182864.

VERDER IN DIT NUMMER
- Identificatieplicht
- De Gladio-affaire
- Spitsvignet is lastenverzwaring
- Kabel zo vrij als papier
De VVD-Expresse is een uitgave van de mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting, 
onder redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de Tweede Kamer
fractie van de VVD, en Andrea Nederlof, medewerker afdeling Voorlichting. Een abonnement 
kost f  60,- en is aan te vragen bij de VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten Generaal, Post
bus 20018, 2500 EA Den Haag.

VVD EXPRESSE 1



WEEKBERICHT

Sociale zaken tweede termijn
Minister de Vries (CDA) antwoordde bij de begroting So
ciale Zaken vorige week dat de extra door hem aange
voerde grond voor afwijking van de koppeling, nl een 
slechte toestand van de rijksfinanciën, toch minder re
levant was. Hij kondigde nu aan bij de tussenbalans juist 
voor handhaving van de koppeling te pleiten.
De VVD bracht hiertegen in dat lastenverlichting op de 
langere termijn betere effecten zou hebben voor de 
koopkracht en de arbeidsmarkt. De koppeling had im
mers jaarlijks een wettelijke stijging van het minimum
loon met 3 %  als neveneffect, hetgeen de vernietiging 
van tienduizenden arbeidsplaatsen aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt betekende. De minister erkende 
dat lastenverlichting op langere termijn een gunstig ef
fect op de economische groei zou hebben, maar dat 
het instrument voor de overheid te kostbaar was. 
Vervolgens zei de minister de uniforme invoering van 
een vierdaagse werkweek niet toe te juichen. Per geval 
moest bekeken worden of invoering bevorderd moest 
worden. Een panacee voor alle problemen was het ze
ker niet!

Staatssecretaris Te Veld (PvdA) beloofde de Kamer 
spoedig een wetsvoorstel te sturen met maatregelen 
voor een beter beleid t.a.v. arbeidsongeschiktheid. Ook 
door het bevorderen van betere arbeidsomstandighe
den hoopte zij het ziekteverzuim terug te dringen. Frau
debestrijding en misbruik van de uitkeringen zouden in 
een ander debat aan de orde komen. Wel onthulde zij 
van plan te zijn gemeenten te verplichten alle fraude- 
activiteiten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek 
te melden. Zo zou er een overzicht komen over de ge
nomen sancties.

De Gladio-affaire
Woensdag 21 november werd gedebatteerd over Gla- 
dio, een in NAVO-verband opgerichte geheime organi
satie die bedoeld was om de strijd tegen een eventuele 
bezetter ondergronds voort te zetten en de uitgeweken 
Nederlandse regering van informatie te voorzien. 
Hans Dijkstal stelde namens de VVD dat de regering 
destijds, gezien de spanningen in de Koude Oorlogsja
ren, terecht besloten had tot oprichting.

G eheim houding
Het is niet onjuist geweest dat het parlement hierover 
niet geïnformeerd werd, gezien de aard van de organi
satie en de plicht van de regering om geen informatie 
te verstrekken als het belang van de Staat zich daarte
gen verzet. Ook voor de toekomst is het niet mogelijk 
nauwkeurige afspraken te maken over parlementaire 
controle over vertrouwelijke diensten. De VVD-fractie 
gaat ervan uit dat de regering de Kamer zo veel als mo
gelijk is, zal informeren. Voor zover de premier in het 
openbaar geen helderheid kan verschaffen, wordt hij uit
genodigd dat in de besloten Kamercommissie voor 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te doen. Nu hij be
sloten heeft de voltallige Kamer globaal te informeren, 
is de vraag relevant of de regering het voorbestaan van 
de organisatie nog wenselijk acht.

Met uitzondering van Groen Links konden alle partijen 
begrip opbrengen voor de oprichting van de organisa
tie in de v ipge r jaren. Wel werden er kamerbreed vraag
tekens gezet bij het in stand houden ervan. Premier 
Lubbers beloofde deze kwestie in de commissie voor 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten tegen het licht te hou
den. Samen met de VVD beoordeelden D66 en CDA 
het niet-informeren van de Kamer als niet onjuist. PvdA 
vond dat dit wel had moeten gebeuren, maar verbond 
daar geen politieke consequenties aan.
Inlichtingen: Hans Dijkstal 070-3182884.

______________________________ 2

Volkshuisvesting
Rudolf de Korte diende tijdens de begroting van Volks
huisvesting op woensdag 21 november een fors bezui- 
nigsplan in.
De VVD is van mening dat bij de tussenbalans de rijks
subsidies (nu 30 miljard) met 3 miljard moeten worden 
teruggebracht. Een bezuiniging van 700 miljoen op sub
sidies van Volkshuisvesting wordt al in het VVD-verkie- 
zingsprogramma voorgesteld. Gezien de ernst van de 
financiële situatie van de overheid, moet dit bedrag nu 
verhoogd worden naar 1 miljard.

N ieuw e plannen
Deze bezuinigingen worden o.a mogelijk gemaakt door 
de huren jaarlijk met 4 %  i.p.v 3 %  te verhogen; de ver- 
beteringssubsidies van woningbouwcorporaties te ver
minderen, zodat zij hun eigen reserves meer gaan 
aanspreken, en door een extra huurverhoging na wo
ningverbetering. De normhuren van de minima dienen 
te worden verlaagd naar 3 °/o, zodat zij geen nadeel van 
de bezuinigingen ondervinden en de individuele huur
subsidie in stand blijft.

Overigens blijft de VVD tegen een verhoging van het 
huurwaardeforfait. Verder mag de hypotheekrente-aftrek 
niet worden aangetast door het zg. "bouwsparen", een 
extra hoge premie als mensen eerst voor hun eigen huis 
sparen. Wel zou dit bouwsparen eventueel een aanvul
ling kunnen zijn op de huidige regelingen.

Tenslotte diende de VVD ook een motie in. Aangezien 
renteverhogingen een grote teruggang veroorzaken bij 
de aankoop van premiekoopwoningen, verzoekt zij de 
regering de premiekoopregeling voor 1991 zodanig te 
wijzigen dat ook de lagere inkomens er toch van kun
nen profiteren.
Inlichtingen: Rudolf de Korte, tel 070-3182890.
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Identificatieplicht
In zijn toespraak in Roermond op woensdag 21 novem
ber reageerde Frits Bolkestein op de uitlatingen van de 
CDA-fractievoorzitter Brinkman over de wenselijkheid 
van een identificatieplicht. Hij lichtte het WD-standpunt 
als volgt toe: "Buitenlanders in Nederland moeten zich 
kunnen identificeren. In veel situaties moeten Nederlan
ders zich hier te lande ook kunnen identificeren. De W D  
is voorstander van een identificatieplicht voor Nederlan
ders die bij wet moet worden ingevoerd. Zij vraagt het 
kabinet haast te maken met dat wetsontwerp. Bij de be
handeling daarvan zal de fractie nader oordelen over 
de modaliteiten van die plicht". Inlichtingen: Jan Kees 
Wiebenga, tel: 070-3182904.

Spitsvignet
Er ligt weer een nieuw plan ter bestrijding van de files 
van minister May-Weggen bij het kabinet op tafel. Haar 
voorstel is een spitstoeslag van gemiddeld 600 gulden 
per jaar op de motorrijtuigenbelasting in te stellen, met 
een eventuele dagvariant van 6 tot 8 gulden. Deze 
toeslag zal gelden op drukste delen van het hoofdwe
gennet, dus vooral in de Randstad.
De W D  heeft ernstige bezwaren tegen dit plan. Zo zul
len mensen die zich zo’n ' 'abonnement op de file" aan
schaffen, blijven autorijden en geen gebruik meer maken 
van het openbaar vervoer.

Forenzen
De toeslag is vooral een lastenverzwaring voor foren
zen en zakelijk verkeer. Bovendien zullen zij de extra kos
ten vaak niet kunnen verhalen. Dat betekent dat slechts 
een beperkte groep Randstadbewoners voor de plan
nen van May zal opdraaien. Het is overigens de vraag 
of dit gezien het gelijkheidsbeginsel juridisch wel kan.

Een liberaal perspectief
De nota van de commissie-Nord is belangrijk genoeg 
om ook een van de samenstellers aan het woord te la
ten. Frits Korthals Altes over het "Ongebroken lijnen - 
een liberaal perspectief
De nota, die geen verkiezingsprogramma is, is doortrok
ken van de overtuiging dat Nederland deel uitmaakt van 
Europa en dat liberale politiek in Nederland gevoerd 
moet worden in samenhang met de Europese ontwik
kelingen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de orga
nisatie van het binnenlands bestuur (overdracht van 
bevoegdheden aan Europese organen, maar ook ver
der gaande decentralisatie met als doel het tegengaan 
van een verstikkende bureaucratisering), maar ook voor 
onderwijs, de organisatie van de sociale zekerheid en 
financiën. Deze en veel meer punten, zoals landbouw
politiek, criminaliteitspreventie en -bestrijding en de plaats 
van het liberalisme als onafhankelijke politieke stroming 
in ons land en in Europa, zijn het uitgangspunt voor een 
discussie die de VVD de komende maanden gaat 
voeren.
Sommige reacties in de media waren tamelijk negatief: 
oude denkbeelden in een nieuw jasje; geen analyse van 
de beroering tijdens en na de kabinetscrisis.
Wie aldus reageert, miskent dat de liberale beginselen 
van vrijheid, verdraagzaamheid verantwoordelijkheid, 
sociale gerechtigheid en gelijkwaardigheid door de eeu
wen heen gelijk blijven en dus ook het uitgangspunt vor
men voor de jaren 90. Overigens bevat het voorgestelde 
beleid wel degelijk veel nieuws. Het is het eerste libera
le programma dat kon uitgaan van het feit dat de Kou
de Oorlog definitief verleden tijd is en het verenigd 
Europa onvoltooid tegenwoordige tijd. Dit drukt een 
stempel op het beleid. Uit het recente verleden, waarin 
onze partij met interne spanningen te kampen had, is 
de juiste lering getrokken: dat een partij het oog gericht 
moet houden op de toekomst en dat het gesprek bin
nen de partij over die toekomst moet gaan. Ongebro
ken lijnen biedt het perspectief op een dergelijke 
discussie en daarmee op het hervinden van ons zelf
vertrouwen en herwinnen van het vertrouwen van de kie
zers. Inlichtingen: Frits Korthals Altes, 070-3182892.

S lu ipw egen
Aangezien het spitsvignet alleen voor het hoofdwegen
net geldt, zal dat ten koste gaan van de rest van het we
gennet. Daar zullen nog meer dan nu sluiproutes 
gezocht worden. Dit zal op de b-wegen onveilige situa
ties veroorzaken.

O ncontro leerbaar
Tenslotte is de handhaving zeer kwestieus. Voor dezelfde 
pakkans als bij de motorrijtuigenbelasting moet men in 
de spits evenveel kentekens fotograferen als nu gedu
rende de hele dag voor de belasting gebeurt. Wanneer 
ook de dagvariant wordt ingevoerd, zal een betrapte au
tomobilist kunnen aanvoeren dat hij zich slechts die ene 
keer op de weg bevindt. Een boete voor ontduiking zal 
dan niet voor een heel jaar opgelegd kunnen worden. 
Inlichtingen: Annemarie Jorritsma: 070-3182891.

r
Over tien dagen is het alweer Sinterklaas. 
Verras uw liberale vrienden en kennissen 
met een abonnement op de VVD-Expresse. 
Een sinterklaascadeau voor het hele jaar! 
Want dertig weken lang komt de VVD- 
Expresse op zaterdagochtend in de bus. 
De goede gever betaalt voor een 
abonnement f 60,-. Natuurlijk kunt u uzelf 
ook opgeven als abonnee.
Stuur de ingevulde bon naar:

VVD-EXPRESSE
VVD-fractie,
Tweede Kamer der Staten Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Naam:

Adres:

Postcode:
VVD EXPRESSE 1

Handtekening:



Kabel vrij als papier
Bij de opening van de nieuwe huisvesting van de Stad- 
somroep Venlo stelde Dick Dees dat het Nederlandse 
medialandschap vele diepe dalen en weinig hoogtepun
ten kent. De diepe dalen hebben twee achtergronden: 
in het overheidsbeleid staat het grondwettelijke recht op 
vrijheid van meningsuiting te weinig centraal, en de tech
nologische mogelijkheden worden onvoldoende benut. 
De overheid heeft zich bij de verdeling van zendtijd ten 
onrechte aangematigd om geboden en verboden te for
muleren. Zo werd onder invloed van PvdA en CDA com
mercie en reclame lange tijd bij de omroepen verboden. 
Als resultaat daarvan vloeien via RTL-4 reclamegelden 
naar het buitenland, die we in eigen land hadden kun
nen besteden voor een verbetering van de tv- 
programma’s. Geleidelijk aan doen CDA en PvdA nu 
-wat zij zelf noemen” concessies aan de realiteit” . Com
merciële omroep mag nu wel maar alleen op de kabel 
en niet in de ether, en vooral niet lokaal en regionaal. 
De Tweede Kamer heeft er op aangedrongen dat op 
lokaal niveau in ieder geval reclame mogelijk moet zijn. 
Waarschijnlijk worden begin volgend jaar de wettelijke 
beperkingen hiervoor weggenomen. De barometer staat 
dus eindelijk een beetje op veranderlijk, maar minister 
D’Ancona wil wel de enige, allesbepalende weerman 
blijven.
Volgens de VVD moeten de peilers van het stoffige en 
antieke mediabestel anders geformuleerd worden. Het 
eerste principe moet zijn dat de overheid uitgaat van vrij
heid van meningsuiting, en ook via kabel en sateliet ruim
te geeft aan het verspreiden en ontvangen van 
berichten. Uitgangspunt twee moet zijn dat de techno
logische mogelijkheden beter benut worden. Niet de 
overheid, maar de kijker moet kunnen bepalen wat hij 
wil zien, of van welke diensten via de kabel hij gebruik 
wil maken. Niet de minister, maar de klant moet koning 
zijn. De kabel biedt ongekende mogelijkheden en dient 
dus zo vrij als papier te zijn.
Inlichtingen: Dick Dees 070-3182917.

VVD EN HET NIEUWS___________

VVD-Expresse Top Vijf
Meer dan 600 abonnee’s hebben zich al aangemeld 
voor de VVDExpresse. We zijn dus goed op weg en 
blijven doorgaan, want er zijn vast en zeker veel meer 
VVD-leden te vinden die zich interesseren voor de 
activiteiten van de fractie. Behalve door een campag
ne in de andere liberale bladen wordt het blad on
der de aandacht van de leden gebracht door Tweede 
Kamerleden tijdens spreekbeurten en werkbezoeken.

Dat deze werving zeer goed verloopt, bewijst deze 
VVD-Expresse Top Vijf:
1. Annemarie Jorritsma, sinds kort aan top met 64 

abonnee's.
2. Erica Terpstra volgt op de voet met 57 aanmel

dingen.
3. Margreet Kamp en Jan Franssen op een gedeel

de derde plaats met beide 40 abonnee's.
4. Benk Korthals met stip door 32 nieuwe leden.
5. Hans Dijkstal vergaarde er reeds 21.

Asielrecht
Maandag 26 november zal Jan Kees Wiebenga om 
20.00 uur spreken op een bijeenkomst van advocaten 
die zich bezig houden met het asielrecht. Hij zal een in
leiding houden over de VVD-visie op dit onderwerp. Het 
forum, georganiseerd door Stichting Vluchtelingnwerk, 
begint om 15.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor 
inlichtingen: Stichting Vluchtelingenwerk: 020- 881311.

Frits Bolkestein in ' 
Zevenhuizen
Maandag 26 november spreekt Frits Bolkestein in het 
Dorpshuis, Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zeven
huizen, over gemeentelijke herindeling en actuele poli
tieke zaken. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA . 4

TV-uitzending
Vrijdag 30 november zal op Nederland 3 de partij- 
uitzending van de VVD te zien zijn. Aanvang 19.55 uur.

Debat over politie
Vrijdag 30 november is Hans Dijkstal, als VVD- 
woordvoerder politiezaken, aanwezig bij een debat over 
de nieuwe organisatie van de politie. Vele vertegenwoor
digers van maatschappelijke organisaties, de gemeen
te en het openbaar ministerie zullen vanaf 14.00 uur in 
de Balie in Amsterdam over dit onderwerp debatteren.

Atlantische commissie
Vrijdag 30 november zal Frits Bolkestein, als voorzitter 
van de Atlantische Commissie, een internationale con
ferentie in het World Trade Center in Amsterdam ope
nen. Eregast op deze conferentie over economische 
oost-west relaties na de val van de Berlijnse Muur is dr. 
Brzesinski, de veiligheidsadviseur van president Bush. 
Aanvang 10.00 uur.

Topkadercursus
Zondag 2 december wordt door de Haya van Someren 
Stichting voortopkadercursisten een discussie georga
niseerd over "Sociale vernieuwing in breed perspectief” . 
Frits Bolkestein en Hans Dijkstal zullen vanaf 10 uur in 
hotel Wolfheze een inleiding houden over dit onderwerp. 
Inlichtingen: 070-3613061.
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Veffiard inkomensbeleid^™™7!**
U herinnert zich vast nog wel hoe het kabinet zich in de Miljoenennota in allerlei bochten wrong, 
opdat iedereen er even weinig op vooruit zou gaan. Het cijfer achter de komma werd tot lakmoesproef 
van de rechtvaardigheid van het kabinetsbeleid. Achter deze verstarde inkomenspolitiek gaat echter 
een forse strijd binnen de coalitie over de koppeling schuil. Het gevolg van deze beschamende 
vertoning is dat er nu meer onzekerheid is voor de uitkeringsgerechtigden dan onder de CDA-WD 
kabinetten. De belofte van minimaal koopkrachtbehoud is toen meer dan waar gemaakt. De huidige 
coalitiepartners, die konden beginnen met een herstelde economie, buitelen nu over elkaar heen 
met de uitspraak dat de koopkracht voor niemand gegarandeerd kan worden. Dit kabinet ziet liever 
gelijke verdeling van de misère dan economische vooruitgang door een minder starre 
inkomenspolitiek.

Nivelleringsdrang
De PvdA heeft nu ook het stokpaardje van de inkomensnivellering van stal gehaald. Wim Kok meent 
dat tweeverdieners, die de brutaliteit hebben beiden aan het economisch draagvlak bij te dragen, 
maar eens in de portemonnee moeten worden getroffen. Z ij zouden namelijk op een schandelijke 
manier van de Oort-operatie hebben geprofiteerd. Het is toch van de gekke dat in een land waar 
elke uitkeringsgerechtigde doorslechts 1,3 werkenden wordt onderhouden, de tweeverdieners in 
het verdomhoekje worden geplaatst. Thijs Wöltgens deed daar nog een schepje bovenop door te 
pleiten voor inkomensafhankelijke milieuheffingen. Zo wordt zelfs het milieu misbruikt als instrument 
van inkomenspolitiek. Maar hier houdt de drang naar inkomensnivellering niet op. H ij wil ook nog 
de hogere inkomens aanpakken door ze meer te laten betalen voor de volksverzekeringen. Met 
de opbrengst wil hij de lasten voor de lagere en de middeninkomens verlichten. Toen ik dit las, 
wreef ik mijn ogen uit. De heer Wöltgens wil dus schijnbaar vanaf een inkomen van 42.000 gulden 
(de premiegrens voor de volksverzekeringen) extra premies heffen en fiks gaan nivelleren. Boven 
die grens behoort blijkbaar iedereen tot de hogere inkomens. Misschien moet de heer Wöltgens 
nog eens uitleggen waar de middeninkomens dan liggen. Want wat h ij middeninkomens noemt, 
is gewoon de groep inkomens tot modaal.

Geen populistische dogma’s
Het is duidelijk dat de tijd  rijp wordt gemaakt voor een nieuwe nivelleringsgolf. Ik raad de PvdA 
aan nog eens te kijken naar de koopkrachtontwikkeling in de laatste 20 jaar. Dan blijkt dat de 
koopkracht van de minima met 13 % is gestegen, terwijl de werknemer met twee keer modaal er 
6 %  op achteruit ging. Een forse verkleining van de inkomensverschillen. Het is duidelijk dat deze 
nivellering de problemen op de arbeidsmarkt heeft versterkt. De vraag naar laaggeschoolde 
arbeidskrachten is nog steeds te laag, terwijl er aan hooggekwalificeerd personeel een gebrek is.
De nivellering heeft ongelijkheid op de arbeidsmarkt geschapen. Daarom moet het inkomensbeleid 
zich niet laten leiden door populistische dogma's, maar door een soepel gebruik van het gezond 
verstand. Frits Bolkestein

W D  stabiel
Na de gemeentelijke herindelingen waren in 
Limburg en ZuidHolland nieuwe gemeente
raadsverkiezingen noodzakelijk. De uitslagen in 
beide provincies wijzen erop dat de W D  de 
stabiliserende trend die zich enkele weken 
geleden bij de verkiezingen in Waterland inzette, 
heeft voortgezet. Stabiel bleef de VVD vooral in 
de grotere gemeenten in Limburg, terwijl een 
licht stemmenverlies in de kleine gemeenten in 
Zuid-Holland veroorzaakt werd door de W D-

stemmen die dit maal op plaatselijke lijsten zijn 
uitgebracht. De uitslagen lijken in overeenstem
ming met een onlangs gehouden enquête, waar
in de PvdA landelijk verlies lijdt en de VVD gelijk 
blijft. Ook de spreekbeurten van Frits Bolkestein 
in de herindelingsgemeenten werden beter 
bezocht dan de toespraken van PvdA- en CDA- 
kopstukken.

De redactie van de WD-Expresse is van oordeel 
dat deze uitslag goede perspectieven biedt voor 
de komende provinciale statenverkiezingen.

VERDER IN DIT NUMMER
- Structuurschema Verkeer en Vervoer
- Nieuwe Oost-West verhouding
- Het Paspoortproject
- Centrale Europese Bank moet naar Amsterdam

De WD-Expresse is een uitgave van de mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting, 
onder redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de Tweede Kamer
fractie van de W D, enAndrea Nederlof, medewerker afdeling Voorlichting. Een abonnement 
kost f  60,- en is aan te vragen b ij de VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten Generaal, Post
bus 20018, 2500 EA Den Haag.
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Structuurschema 
Verkeer en Vervoer
Donderdag 29 november verwoordde de VVD haar 
bedenkingen tegen enkele essentiële punten van het 
beleid van minister Maij-Weggen. Annemarie Jorritsma 
benadrukte dat de discussie over verkeer en vervoer niet 
meer over het structuurschema zelf gaat, maar over geld. 
De mobiliteit in Nederland moet zich evenwichtig 
verhouden tot de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en 
de beperking van de C02-uitstoot. Verder meent de W D  
dat de relatie milieu-files voorzichtig behandeld moet 
worden. Vermindering van de files impliceert niet auto
matisch een vermindering van de kilometers.

Betere infrastructruren
Als Nederland zijn aandeel in het internationale transport 
van goederen en personen wil behouden, moet de in
frastructuur worden aangepast. Vooral in het wegennet 
ontbreken nog essentiële stukken, die volgens de W D  
alsnog moeten worden aangelegd. Ook de geplande 
tunnels vormen hierin onontbeerlijke schakels.

Financiering
De VVD meent dat de investeringen in het openbaar 
vervoer niet geheel door automobilisten moeten worden 
opgebracht, maar uit algemene middelen gefinancierd 
moeten worden. Overigens acht de W D  het bedrag dat 
hiervoor is uitgetrokken (20 miljard) voldoende. Het 
geplande bedrag van 13 miljard voor het wegennet is 
daarentegen volstrekt onvoldoende. Tot nu toe is er geen 
enkel prijsinstrument voor de mobiliteit voorgesteld dat 
zowel effectief als rechtvaardig is. De VVD is tegen het 
rekeningrijden en het spitsvignet. Het is fraudegevoelig, 
veroorzaakt grote verkeersonveiligheid, maakt dorpen 
aan het onderliggende wegennet onleefbaar en houdt 
het carpoolen tegen. Bovendien is een zogenaamd 
"abonnement op défilé” een garantie dat niemand meer 
in de trein stapt. Alleen variabilisatie in Europees verband 
met een accijnsverhoging enerzijds en een verlaging van 
de motorrijtuigenbelasting anderzijds, zou de VVD 
aanvaardbaar vinden. Zo worden de vaste lasten lager 
en de beïnvloedbare (brandstofkosten hoger, wat een 
selectief rijgedrag bevordert.

Alternatieven voor de auto
De VVD is voorstander van de treintaxi, de combitaxi 
en carpoolen als alternatief voor de auto. Tevens moet 
het openbaar vervoer verbeterd worden, vooral op 
drukke woon-werk verbindingen. In een motie verzocht 
de VVD de regering vervolgens de uitbreidingen van het 
treinvervoer t.o.v. ander openbaar vervoer beter af te 
wegen. Het gebruik van de fiets moet tenslotte ook 
gestimuleerd worden. Gemeenten kunnen een bijdrage 
leveren aan veilige fietspaden.
Minister May-Weggen bleef bij haar standpunt het 
autogebruik terug te willen dringen. Voor het instrument 
van accijnsverhoging op autobrandstof kreeg zij een 
kamermeerderheid mee. Het voorstel van tolheffing kan 
rekenen op steun van PvdA en D66. De VVD ziet echter 
niets in dit systeem.
In de komende weken zal in de Kamer nog nader 
worden ingegaan op het Structuurschema. 
Inlichtingen: Annemarie Jorritsma, 070-3182891.

Natuurbeleidsplan
Joris Voorhoeve toonde zich op 26 november verheugd 
het beleidsplan met de nieuwe staatssecretaris van 
natuurbeheer (CDA) te kunnen bespreken. De W D  had 
al vaker gepleit voor zo'n bewindsman teneinde de 
verantwoordelijkheid over de commerciële landbouw en 
het beheer van de natuur te scheiden. Staatssecretaris 
Gabor zou moeten beginnen met een versnelde 
uitvoering van het natuurbeleidsplan. Geen dertig maar 
twintig jaar zou het herstel van verloren gegane of 
bedreigde natuurgebieden moeten kosten. Bijna alle 
andere partijen sloten zich bij deze aansporing aan, 
zodat Gabor dit toezegde. De waarschuwing van de 
W D  dat hiervoor een Europese aanpak nodig was, 
pakte de bewindsman op met de belofte het internatio
nale aspect in het beleidsplan van volgend jaar tot 
hoofdthema te maken. In dit verband merkte onze 
woordvoerder op dat gezien de internationale 
ontspanning de natuurgebieden die in Nederland door 
Defensie gebruikt worden voor militaire oefenterreinen, 
versneld afgestoten konden worden. Een 
kamermeerderheid steunde dit. Tenslotte stelde de 
staatsecretaris de Kamer gerust over het aantal 
beschermde vogelsoorten. Dat zijn er geen acht, maar 
veertien terwijl ook diverse planten onder het 
soortenbeleid vallen. Alleen het WD-voorstel particuliere 
beheerders van natuurterreinen meer te steunen, achtte 
Gabor niet mogelijk. Hij zou dit in een notitie nader 
toelichten.
Inlichtingen: Joris Voorhoeve: 070-3182880.

Emancipatiebeleid
Annemarie Jorritsma vroeg zich op 27 november af 
welke richting het kabinet nu op wilde met het 
emancipatiebeleid. Economische zelfstandigheid voor 
vrouwen of terug naar het aanrecht. Gelet op de signalen 
wijzen niet alle neuzen dezelfde kant op. Fractievoorzitter 
Brinkman pleit voor CAO-afspraken voor kostwinners en 
minister Kok wil de tweeverdieners zwaarder belasten. 
Maar hetzelfde kabinet wil dat meisjes vanaf 18 jaar 
zelfredzaam zijn door een eigen inkomen! Het gaat niet 
goed voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Veel vrouwen 
zijn en blijven werkloos, of werken in deeltijd. 
Maatregelen van kabinetszijde laten wel heel lang op 
zich wachten.

Meer kansen voor vrouwen
Opdat meer vrouwen de arbeidsmarkt zullen betreden, 
pleit de VVD voor individualisering. Vooral op fiscaal 
gebied, omdat de draagkracht afgestemd moet worden 
op de individuele mens en niet op het 
samenlevingsverband waarin men verkiest te leven. 
Voorwaarden voor een grotere participatie zijn 
regelingen voor kinderopvang en ouderschaps- en 
calamiteitenverlof. Het zou zo moeten zijn dat dat de 
huidige generatie vrouwen hun eigen pensioen kan 
opbouwen en hun eigen inkomen kan verwerven. Pas 
dan kan voorkomen worden dat nieuwe generaties met 
dezelfde problemen worden geconfronteerd. 
Staatssecretaris Ter Veld (PvdA) kon tegenover de ove
rigens kamerbrede kritiek op haar trage beleid niets 
anders stellen dan toezeggingen van nieuwe nota's en 
adviesaanvragen.
Inlichtingen: Annemarie Jorritsma: 070-3182891.
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Het Paspoortproject
Op 27 november laakte Jan Kees Wiebenga de 
vertraagde indiening door de regering van het 
wetsvoorstel voor een nieuw paspoort. Een positief 
gevolg van de langdurige behandeling is dat veel VVD- 
voorstellen in de nota’s van wijziging werden 
overgenomen. Ten eerste is een VVD-motie uitgevoerd 
om de paspoortregistratie aan de gemeenten toe te 
vertrouwen. Daarmee is voorkomen dat straks tien 
miljoen Nederlanders in de KEP-computer staan 
opgeslagen. Ook zijn de door de VVD gewenste 
verbeteringen aangebracht, zoals de mogelijkheid tot 
bijschrijving van kinderen.
Dit neemt niet weg dat de W D  staatsecretaris de Graaff- 
Nauta tot een hoog tempo en grote daadkracht maant. 
De Tweede Kamer tast immers in het duister over de 
wijze waarop het kabinet de nieuwe opzet van het project 
wil invullen. De VVD geeft nog steeds de voorkeur aan 
een evenwichtig paspoortsysteem, dat gekenmerkt 
wordt door een centrale aanmaak enerzijds en 
decentrale uitgifte en registratie anderzijds. Een centraal 
vervaardigd paspoort is nl veel moeilijker te vervalsen.

Identificatieplicht
Ook het beleid m.b.t. de identificatieplicht is van belang 
voor het nieuwe paspoortproject. De VVD-fractie is van 
mening dat er een beperkte identificatieplicht moet 
komen, ter bestrijding van fraude en voorkoming van 
discriminatie tussen vreemdelingen en Nederlanders. 
Aangezien niet iedereen over een paspoort beschikt, zou 
de invoering van een facultatief identiteitsbewijs 
overwogen kunnen worden. Het kabinet moet er wel 
rekening mee houden dat invoering van zo’n kaart, die 
eventueel ook als reisdocument binnen Europa kan 
gelden, de paspoortfabricage zal beïnvloeden. Tenslotte 
uitte de VVD ernstige kritiek op het feit dat de ruim twee 
jaar geleden toegezegde fraudebestendige visumsticker 
nog steeds niet was ingevoerd. Minister Hirsch Ballin 
(CDA) voelde veel voor de invoering van een aanvullend 
identiteitsbewijs. De suggestie deze kaart ook als 
reisdocument te gebruiken nam hij echter niet over. Het 
paspoortproject zou in gevaar kunnen komen, omdat 
Nederlanders dan een goedkopere id-kaart zouden 
aanschaffen i.p.v. een paspoort. Staatssecretaris de 
Graaff-Nauta stelde de VVD vervolgens gerust door de 
invoering van de visumsticker in 1991 toe te zeggen. 
Tenslotte kondigde de minister aan vóór de zomer met 
een wetsvoorstel over de identificatieplicht te komen. In 
een van de volgende Expresses zal dieper worden 
ingegaan op het VVDstandpunt hierover. Inlichtingen: 
Jan Kees Wiebenga: 070-3182904.

Geharrewar over Defensie
De VVD neemt met verbazing kennis van de door de 
Minister van Financiën aangekondigde bezuinigingen 
van jaarlijks 3 % op de defensie-uitgaven. Met 
instemming begroet de VVD de afwijzing ervan door de 
Minister van Buitenlandse Zaken, aangezien deze een 
relatie heeft gelegd tussen de komende defensienota en 
eventuele ombuigingen. De W D  is door deze gang van 
zaken geschokt, omdat dit geharrewar binnen het 
kabinet onfatsoenlijk is jegens diegenen die bij Defensie 
werken. De fractie gaat er vanuit dat de Minister van 
Defensie orde op zaken stelt. Inlichtingen: Jan Dirk 
Blaauw, 070-3182887.
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Bank moet naar Amsterdam
Frits Bolkestein vestigde in een toespraak tijdens een 
druk bezochte verkiezingsbijeenkomst in Zevenhuizen 
op 26 november de aandacht op Amsterdam als 
vestigingsplaats van de Europese Centrale Bank. Het 
vrije kapitaalverkeer tussen de Europese landen heeft 
immers nu al geleid tot een dynamische en 
concurrerende markt. Deze toenemende concurrentie 
dwingt Amsterdam tot versterking van zijn positie als 
financieel centrum. Zo niet, dan loopt de hoofdstad 
gevaar te worden gedegradeerd tot provinciale 
pleisterplaats in de internationale financiële wereld. 
Binnenkort dient zich weer een goede gelegenheid aan 
om Amsterdam als "Financial Gateway to Continental 
Europe" te profileren. De Europese Economische en 
Monetaire Unie heeft straks nl een centrale bank nodig 
en Amsterdam zou een uitstekende vestigingsplaats zijn. 
Aan alle criteria wordt immers voldaan: het is een 
financieel centrum en het ligt in een land met de traditie 
van een stabiele munt en een onafhankelijke centrale 
bank.

Gouden kans
Hoewel het belang voor de stad zelf ook aanzienlijk zou 
zijn, is er door de regering nog geen activiteit ontwikkeld 
om de Centrale Bank naar Amsterdam te krijgen. 
Daarom moet de regering volgens de VVD zo snel 
mogelijk een beginselverklaring uitbrengen dat Amster
dam kandidaat is. Ten tweede moeten alle Nederlandse 
vertegenwoordigingen in het buitenland deze 
kandidatuur met kracht presenteren.
Verleden jaar mislukte de lobby om ex-minister Ruding 
president van de Oost-Europa Bank te laten worden en 
die bank naar Nederland te krijgen.
Hopelijk heeft het kabinet hieruit de les geleerd dat het 
beter is zich alleen op de vestigingsplaats te 
concentreren. Als je op zowel "de tent als de vent”  gokt, 
wordt je in het diplomatieke spel te makkelijk weg
gespeeld. Bovendien mag het toen geleden gezichts
verlies geen reden zijn nu bij de pakken neer te zitten. 
De positie van Amsterdam als financieel centrum is te 
belangrijk om zo’n gouden kans te laten liggen.

Volgende week is de Sint in het land, 
heeft hij voor u een kado in zijn mand? 
De blauw en oranje Expresse misschien, 
waarin u alle debatten kunt zien?

Een superverrassing van een VVD-Sint, 
waarin u alles van de VVD-fractie vindt. 
Geef zo’n cadeau en vul de bon in, 
voor 60 gulden krijgt ieder zijn zin.

Bon opsturen naar: VVD-fractie,
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Naam:_____________________________
Adres:_____________________________
Postcode:

Eventueel invullen: acceptgiro naar

Naam:_________________________
Adres:_________________________
Postcode:
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Radio-uitzending
Dinsdag 4 december is het om 18.20 uur weer tijd voor 
de tweewekelijkse radio-uitzending van de VVD.

AGENDA_______________________

Liberalisme en cultuur
Zondag 9 december houdt Frits Bolkestein in de Beurs 
van Berlange in Amsterdam voor de Vereniging voor 
Onderwijs, Kunst en Wetenschappen een lezing over het 
liberalisme en cultuur.

Ontwikkelingssamenwerking
Op 3 en 10 december zal de nota "Een wereld van 
verschil” van minister Pronk (PvdA) in de Tweede Kamer 
besproken worden. Bij het doorlezen van de nota krijgt 
de VVD een licht gevoel van déja-vu. Zo doet de voor
gestelde uitbreiding van het aantal beleidssectoren en 
doelgroeplanden denken aan het Pronkiaans beleid van 
de zeventiger jaren. Deze keuze zal onvermijdelijk tot 
versnippering leiden. De minister kan nu eenmaal niet 
met een grote gieter alle landen begieten. Ronduit on
evenwichtig en achterhaald is de nota over de private 
sector. Nu in de meeste ontwikkelingslanden deze sector 
een steeds grotere rol speelt, blijft de minister kiezen voor 
een dominante overheidsideologie.

Geen versnippering van krachten en gerichtheid op de 
markt en de private sector zijn ook aanbevelingen uit 
” De markt helpt mee, ontwikkelingssamenwerking in de 
jaren negentig” , een publicatie van de Teldersstichting. 
Erica Terpstra zal dan ook Pronks nota zorgvuldig tegen 
het liberale licht houden van dit 72e Geschrift. De VVD- 
Expresse biedt u de mogelijkheid u voor te bereiden op 
dit debat. Door onderstaande bon in te vullen, kunt u 
het Geschrift tegen een gereduceerde prijs bestellen.

----------------------------------------------------------------------------------------------!

Voor abonnee’s van de VVD-Expresse I
bestaat de mogelijkheid dit interessante I
Geschrift 72 van de Teldersstichting voor een I 
gereduceerde prijs te bestellen. Voor "De markt I 
helpt mee, ontwikkelingssamenwerking in de I
jaren negentig” , samengesteld door een I
werkgroep onder leiding van prof. dr. C.J. Oort, I 
betaalt u slechts 18 gulden (i.p.v. 25). I

Naam:

Adres:

Postcode:

Handtekening:
Toesturen aan:
Prof. Mr. B.M. Teldersstichting 
Koninginnegracht 55a 
2514 AE Den Haag
Bij toezending van het Geschrift ontvangt u 
een acceptgirokaart.

Voedselhulp aan SU
Naar aanleiding van alarmerende berichten uit de Sovjet
unie zijn er volgens goed Nederlands gebruik initiatieven 
ontplooid om geld in te zamelen. Een comité is opgericht 
en een datum voor een televisie-actie afgesproken. Zo’n 
humanitaire voedselhulpactie is belangrijk voor de 
burgers van de Sovjet-Unie, maar ook voor Gorbatsjov 
wiens positie met elke lege winkel meer verzwakt. Uiter
aard is ook de W D  zeer begaan met het lot van burgers 
en hun leider gedurende de komende winter. Daarom 
wijst de VVD erop hoe belangrijk het is dat de hulpactie 
goed geregeld is. Contacten in de Sovjet-Unie, 
organisatie en financiering moeten zodanig zijn dat het 
voedsel gegarandeerd op de juiste plaats aan zal 
komen. WD-landbouwspecialist Piet Blauw pleit ervoor 
dat Nederland in EG-verband het intitiatief neemt om de 
voedselbergen voor de hulp te gebruiken. Een grote 
vraag aan de ene kant moet gecompenseerd kunnen 
worden met overschotten aan de andere kant. 
Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw: 070-3182887.
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Nieuwe Oost-West relaties
Humanitaire en economische hulp aan oosteuropese 
landen kwam ook ter sprake in de toespraak van Frits 
Bolkestein bij de conferentie van de Atlantische 
Commissie op vrijdag 30 november. Sinds het neerhalen 
van de Berlijnse Muur hebben zich verheugende 
ontwikkelingen voorgedaan. In de meeste oosteuropese 
landen werden vrije verkiezingen gehouden. Ook werd 
twee weken geleden het Tweede Verdrag van Helsinki 
ondertekend, waardoor een nieuwe basis werd gelegd 
voor een pan-Europese politieke en economische 
samenwerking. Voorkomen moet worden dat er in Euro
pa een tweedeling in eersterang en tweederangs landen 
ontstaat. Economische hulp wordt dan ook in vrijwel alle 
toespraken van oosteuropese leiders als sleutel voor de 
eenheid van Europa aangemerkt. De Tsjechische 
president Havel heeft nog een mogelijke oorzaak 
toegevoegd aan de kwetsbaarheid van de jonge 
oosteuropese democratieën, nl. het vacuüm op politiek 
en veiligheidsgebied waarin deze landen zich 
momenteel bevinden. In zijn visie zou de NAVO de 
hoeksteen van een vernieuwd Europees veiligheids
systeem moeten zijn.
Het is echter de vraag aan welke landen en in welke 
vorm het westen de hulp zal moeten geven. Binnen de 
NAVO worden voorstellen hiertoe overwogen. 
Tegelijkertijd heeft de Atlantische Commissie via het 
NIPO de Nederlandse burgers naar hun mening 
gevraagd. Uit de enquête blijkt dat een slechts een 
minderheid van de ondervraagden (16 %) voor een 
versnelde uitbreiding van de economische hulp aan de 
Oostbloklanden is. Een meerderheid van 77 % is echter 
wel voor het overdragen van technische kennis. Deze 
wens past in het streven naar structurele verbeteringen, 
waardoor Oostbloklanden hun eigen weg richting markt
economie kunnen kiezen. Humanitaire hulp moet uiter
aard wel worden verleend, maar op een zorgvuldige 
wijze zodat de schijn van politieke steun voor wat voor 
groepering dan ook wordt vermeden.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens dat 73 % van 
de ondervraagden meent dat de NAVO een nuttige en 
noodzakelijke rol zal blijven vervullen. En volgens 83 % 
moet Nederland lid van de Alliantie blijven. Zo blijkt het 
Nederlandse volk en president Havel verrassend 
eensgezind over een onderwerp waar voor de val van 
de Berlijnse Muur heel verschillend over gedacht werd.
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Algemene beschouw!iic|6Qocumentatiecentruw
NEDERLANDSE POLITIEKEEerste Kemer partuen

” Een kritische en strenge Senaat” , zo typeerde een bewindsman de inbreng vanuit de di
verse fracties tijdens de Algemene Beschouwingen van deze week. Inderdaag was het 
oordeel over vooral het financieel-economische beleid niet mals. De VVD-opsteliing dat 
dit kabinet op onverantwoorde wijze alle moeilijke besluiten voor zich uitschuift, en dat 
het veel te veel geld blijft uitgeven in relatie met de inkomsten, werd door het CDA in grote 
lijnen ondersteund. Duidelijk kwam in de debatten de uiteenlopende benadering van beide 
regeringsfracties naar voren. Waar het CDA aangaf geen lastenverzwaring te zullen accep
teren, liet de PvdA wederom een proefballonnetje op over beperking van de aftrek van de 
hypotheekrente. Opvallend was ook het optimistische beeld van de financieel- 
economische situatie wat de Minlster-President in eerste termijn schetste. Kennelijk 
moest er na alle onheilstijdingen wat druk van de ketel. Overigens moest premier Lubbers 
naderhand toch wat van dit optimisme laten varen, en waarschuwde hij o.a. voor een te 
hoge loonstijging. Dat de door de PvdA heilig verklaarde koppeling een goed finan- 
cieel-economisch beleid steeds meer in de weg gaat staan, wordt steeds duidelijker. Ik 
kreeg deze week sterk de indruk dat het kabinet niet weet hoe de budgettaire problematiek 
echt aan te pakken.
Al met al toonden deze Algemene Beschouwingen dat er in de Eerste Kamer geen breed 
draagvlak is voor het beleid van dit kabinet. En gevreesd moet worden dat de Tussenba
lans niet echt de broodnodige maatregelen zal bevatten om de financiën gezond te maken. 
Daarvoor lijken de verschillen binnen de coalitie te groot. Voor de VVD ligt hier de taak 
duidelijk te maken welke keuzes noodzakelijk zijn. De conclusie van deze week moet zijn 
dat dit kabinet wel hard werkt maar niet echt regeert. David Luteijn

Lastenverzwaring 
door May-Weggen
Annemarie Jorritsma bracht bij de verdere 
bespreking van het Structuurschema Verkeer 
en Vervoer op 3 december een belangrijk punt 
naar voren. In het schema worden spitsvignet, 
hogere brandstofprijzen en tolheffing genoemd 
als onderdelen van het prijsbeleid om minder 
mensen met hun auto naar het werk te laten 
gaan. Dat de regelingen geld opleveren ter fi
nanciering van het openbaar vervoer, is vol
gens het schema nevendoel. Het zijn dus 
heffingen die een gedragsbeïnvloeding of een 
regulering als doel hebben. In het Nationaal Mi
lieubeleidsplan Plus staat echter de volgende 
passage: ” Op regulering en gedragsbeïnvloe
ding gerichte heffingen vormen geen alternatief 
voor een structurele financiering van het milieu
beleid. Zulke prikkels moeten niet in verband 
worden gebracht met de financieringsbehoefte 
van de overheid” . Dit geconstateerd hebben
de, is pagina 309 van de Miljoenennota zeer in

teressant: ” Ook regulerende heffingen, voorzo
ver zij een opbrengst genereren, hebben in
vloed op de collectieve lastendruk” .
Volgens de VVD is maar één conclusie moge
lijk: de door minister May voorgestelde maatre
gelen moeten gerekend worden tot de 
regulerende heffingen en mogen niet gebruikt 
worden ter oplossing van een financieringspro
bleem. Tevens behoren zij tot de collectieve 
lastendruk, en dat betekent dat de opbreng
sten volledig moeten worden gecompenseerd 
door lastenverlichtingen elders.
Minister Alders antwoordde de voorstellen wel 
degelijk als financieringsinstrument aan te mer
ken en niet als regulerende heffingen. Daarom 
vielen ze niet onder de collectieve lastendruk. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat als de Ka
mer dit accepteert, straks ook andere heffingen 
worden geïntroduceerd om zaken te financie
ren zonder dat deze aangemerkt worden als 
collectieve lasten. Dat betekent dat men een 
eenvoudige financieringsbron aanboort die in
dividuele burgers wel degelijk belast. Inlichtin
gen: Annemarie Jorritsma, 070-3182891.

VERDER IN DIT NUMMER
- Pronks beleid lijk t op grabbelton
• Tienpuntenplan voor mediabeleid
- W D  komt op voor het platteland
- Missie u it Koeweit in Den Haag

De WD-Expresse is een uitgave van de mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting, 
onder redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de Tweede Kamer
fractie van de W D, en Andrea Nederlof, medewerker afdeling Voorlichting. Een abonnement 
kost f  60,- en is aan te vragen b ij de WD-fractie, Tweede Kamer der Staten Generaal, Post
bus 20018, 2500 EA Den Haag.
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Tienpuntenplan 
voor de omroep
Bij de begrotingsbehandeling van WVC vatte Dick
Dees alle VVD-voorstellen voor het mediabeleid in een
tienpuntenplan samen.

1. Een fundamentele herziening van het mediabeleid 
is noodzakelijk omdat het huidige beleid te weinig 
uitgaat van de in de Grondwet vastgelegde commu- 
nicatievrijheid. De overheid verbiedt en regelt te 
veel, terwijl er onvoldoende gebruik wordt gemaakt 
van de technologische mogelijkheden.

2. Door de grotere ruimte in de ether, op de kabel en 
via de satelliet vervalt het schaarsteargument als ar
gument voor overheidsinterventie. Regulering is 
dan alleen nodig bij het formuleren van de publieke 
functies van de omroep.

3. Deze functies kunnen vervuld worden door een 
aparte nationale omroep. De NOS kan hiertoe wor
den herstructureerd. Financiering geschiedt via een 
verplichte omroepbijdrage, omdat het publieke ta
ken betreft. Aangezien dit geld niet voor voor ande
re doelen wordt gebruikt, kan de huidige 
omroepbijdrage omlaag.

4. Voor de Hilversumse omroepen ontstaat zodoende 
ruimte naar eigen keuze te functioneren. Al dan niet 
met een geprofileerde identiteit; commercieel of 
niet-commercieel. De verplichte bijdrage voor deze 
omroepen kan geleidelijk worden verminderd en 
uiteindelijk afgeschaft. Financiering vindt plaats 
door vrijwillige eigen bijdragen van de leden en re
clamegelden.

5. Ook de commerciële omroepen moeten hun plaats 
krijgen in dit driestromenland. Financiering ge
schiedt uiteraard via reclame en sponsoring. Deze 
omroepen verdienen ook toegang tot de ether.

6. Door deze structuur zal de kunstmatige, geforceer
de en onrealistische waterscheiding tussen het pu
blieke bestel en de commerciële omroep worden 
doorbroken.

7. Voor de korte termijn is een herverdeling van de 
ruimte op Nederland 1,2 en 3 noodzakelijk. Te den
ken valt aan één net voor de nationale omroep en 
twee netten voor de Hilversumse en de commercië
le omroepen.

8. De VVD pleit tevens voor commerciële omroepen 
op regionaal en lokaal niveau.

9. Ook moet er ruimte komen voor meer dan één loka
le omroep per regio.

10. De VVD blijft bij haar stelling dat de kabel zo vrij 
dient te zijn als papier.
Inlichtingen: Dick Dees: 070-3182917.

Ontwikkelings
samenwerking
Maandag 3 december werd in commissieverband de 
nota "Een wereld van verschil" van minister Pronk 
(PvdA) besproken. Erica Terpstra constateerde dat de 
lijvige nota in hoofdlijnen de waardering van de W D  
kon wegdragen, te meer daar diverse punten aanslo
ten bij de conclusies van het Teldersgeschrift "De 
markt helpt mee” . Vooral de voor een PvdA-minister 
opmerkelijke herwaardering van de positieve aspecten 
van de marktwerking en de wenselijkheid van de op
bouw van de private sector in ontwikkelingslanden ver
dient liberale steun.
Verdere positieve beleidsvoornemens zijn de nadruk
kelijke aandacht voor de participatie van de individuele 
mens en speciaal van de vrouw bij ontwikkeling, en de 
aandacht voor een stelselmatige toetsing van de effec
ten op het milieu. De W D  onderschrijft tenslotte ook de 
andere toetsingscriteria voor het ontvangende land, 
zoals een goed mensenrechtenbeleid en de bestrijding 
van corruptie.

Kritiek
Een derde criterium is dat het land geen bovenmatige 
uitgaven mag doen voor het militaire apparaat. In dit 
verband moet de minister uitleggen waarom India, 
Bangladesh en Ethiopië zijn opgenomen die buiten
proportioneel veel geld aan bewapening uitgeven.
De belangrijkste WD-kritiek richt zich toch op het grote 
aantal landen, regio’s en programma’s in de nota van 
Pronk, in tegenstelling tot het liberale Geschrift waar 
gerichte keuzes worden gemaakt. Zo is "Een wereld 
van verschil”  een grabbelton geworden waar iedereen 
wel iets van zijn gading vindt. Het lijkt er op dat de mi
nister op papier iedereen zoveel mogelijk tegemoet wil 
komen, waardoor hij een ongebreidelde beleidsruimte 
voor zichzelf schept die pas achteraf door de Kamer te 
controleren valt. In zijn neiging overal op de wereld al
les tegelijk te willen aanpakken, neemt hij veel te veel 
onderwerpen op zijn ontwikkelingsvork. Dat leidt tot 
versnippering en kwaliteitsvermindering. Buiten de di- 
rekte beleidsinvloed en democratische controle vallen 
ook de subsidies aan de medefinancieringsorganisa
ties. Daarom verzet de W D  zich tegen de verhoging 
tot 10 % van het totale ontwikkelingsbudget. 
Komende maandag antwoordt de minister. 
Inlichtingen: Erika Terpstra 070-3182900.

De basisvorming
De Tweede kamerfractie van de W D  heeft deze week 
de bijdrage aan het nader voorlopig verslag op het 
wetsvoorstel tot invoering van basisvorming ingediend. 
Het gaat hierbij om invoering van basisvorming in 14 
vakken, invoering van voorbereidend beroepsonder
wijs en het doorvoeren van een breed opgezette 
schaalvergrotingsoperatie. Als u kennis wil nemen van 
of vragen heeft over deze inbreng, kunt u zich wenden 
tot Jan Franssen: 070-3182886.
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Kolenvergassingscentrale Tekort 1% en hoger
In januari 1989 vroeg de Tweede Kamer het kabinet 
een maximale inspanning te leveren voor de realisatie 
van een kolenvergassingscentrale op de Maasvlakte. 
Van doorslaggevende betekenis voor dit verzoek was 
het feit dat een dergelijke centrale milieuvriendelijker is 
dan een conventionele poederkoolcentrale. Na uitge
breid onderzoek adviseerde de SEP (Samenwerkende 
Electriciteits Productiebedrijven) destijds om Shell een 
proefproject in Buggenum te laten uitvoeren. Het be
trof immers een geheel nieuw procédé, waarvan de 
technologie nog niet ver genoeg gevorderd was om 
meteen met de bouw van zo'n geavanceerde centrale 
te beginnen.
Afgelopen woensdag werd de zaak in een interpellatie 
door de heer Tommel (D66) weer aangekaart. Hij stel
de voor de centrale nu al daadwerkelijk te laten bou
wen door Texaco, aangezien dit bedrijf dacht over 
genoeg kennis en ervaring te beschikken.
Minister Andriessen zei echter het nog steeds eens te 
zijn met de beslissing van de vorige minister van Eco
nomische Zaken, Rudolf de Korte. Het feit dat nergens 
ter wereld nog ervaring was opgedaan met een kolen
vergassingscentrale maakte het risico te groot. De W D  
steunde de minister bij monde van Len Rempt, omdat 
hij de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht wenste 
te nemen. Ook de andere partijen zagen niets in het 
overhaast introduceren van nieuwe technologie. 
Inlichtingen: Len Rempt 070-3182889.

Het visserijbeleid
Jan te Veldhuis stelde, in tegenstelling tot de PvdA en 
het CDA, in de commissievergadering op 3 december 
vast dat minister Bukman (CDA) met het visserijbeleid 
een goede weg heeft ingeslagen. De aloude VVD- 
suggestie het probleem aan de voorkant aan te pakken 
door een sanering van de vissersvloot, lijkt te worden 
overgenomen. Door eind 1991 80.000 tot 90.000 pk's 
te saneren kan de wortel van het kwaad, de overcapa
citeit, worden weggenomen. Hiermee zit de minister op 
de lijn van de Europese visserijcommissaris om de 
Europese vloot met 40 % af te bouwen. Een oplossing 
aan de achterkant van het probleem, bv door een na
tionale veilplicht, is niet meer dan een kosmetische 
operatie met goedkope mascara. Toch kozen CDA en 
PvdA voor dit lapmiddel, en onderstreepten dit zelfs in 
een motie. De minister uitte zijn twijfel of zo’n plicht wel 
strookte met het Europese recht, maar zegde nood
gedwongen toe in Brussel over de haalbaarheid ervan 
te praten. De VVD is tegen deze maatregel omdat deze 
oncontroleerbaar, kostbaar, tijdrovend en fraudege
voelig is. Wat belet de vissers immers hun lading net 
over de grens te verhandelen?
De W D  maande de minister tenslotte om op diverse 
punten tot actie over te gaan, anders zou de schijn van 
lankmoedigheid te groot worden. Over deze activitei
ten moest hij de Kamer uiteraard volledig informeren, 
om een situatie zoals rondom oud-minister Braks te 
voorkomen.
Inlichtingen: Jan te Veldhuis 070-3182901.
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Rudolf de Korte rekende in een spreekbeurt in Assen 
voor dat het financieringstekort voor 1991 uitkomt op 
5,75% en niet op 4,75% zoals het kabinet in het regee- 
erakkoord heeft afgesproken. Minister Kok (PvdA) 
heeft reeds aangekondigd dit jaar een tegenvaller te 
verwachten in de belastingontvangsten van maar liefst
2,5 miljard gulden. Dit zal ook volgend jaar zijn door
werking hebben. De plannen om dit jaar alvast een 
deel van de uitgaven van volgend jaar te financieren 
(de zg. AKW/kasschuif) zijn door deze tegenvaller on
uitvoerbaar geworden. Dat betekent een extra tegen
valler van 1,5 miljard in 1991.
Door het ongunstige beursklimaat moet het kabinet 
voorlopig ook afzien van het afstoten van staatsdeelne
mingen. Bij de huidige en te verwachten beurskoersen 
zou het afstoten van aandelen Postbank of DSM neer
komen op "het goedkoop van de hand doen van het 
tafelzilver” . Dat zal de Minister van Financiën niet voor 
zijn verantwoording willen nemen. Zo loopt het rijk in
komsten mis voor een bedrag van 1 miljard gulden. 
Een volgende onvoorziene post is de door de vakbon
den nagestreefde looneis van minstens 1 % voor 1991, 
terwijl het kabinet tot nu toe rekening hield met slechts 
een half procent. Wanneer de koppeling gehandhaafd 
wordt, zullen de collectieve lasten volgend jaar 700 mil
joen hoger uitvallen dan nu geraamd is. In totaal bete
kent dit een tegenvaller van 5,5 miljard.

Tussenbalans
Volgens het kabinet slaat de tussenbalans-operatie al
leen op de jaren 1992 en daarna. Maar nu blijkt dat 
ook de individuele begrotingshoofdstukken 1991, zelfs 
nog voor ze parlementair zijn afgehandeld, al weer 
moeten worden herzien. Tijdens de Algemene Be
schouwingen waarschuwde de W D  al voor financiële 
risico's waar onvoldoende rekening mee werd gehou
den. Die mening werd toen weggewimpeld. Naar nu 
blijkt ten onrechte. Daarom zou het kabinet er verstan
dig aan doen nu reeds tot een halvering van de intensi
veringen voor nieuw beleid voor 1991 te besluiten. 
Inlichtingen: Rudolf de Korte 070-3182890.

Sinterklaas is terug naar Spanje, maar de 
WD-fractieleden blijven alert in Den Haag. 
Als u op de hoogte wilt blijven van hun 
activiteiten, kunt u de onderstaande bon 
invullen. Voor f  60,- krijgt u dan wekelijks 
de bezigheden op het Binnenhof in de 
brievenbus.

Bon opsturen naar:
VVD-EXPRESSE
VVD-fractie,
Tweede Kamer der Staten Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Naam:

Adres:

Postcode:

Handtekening:



De situatie in Koeweit
Dinsdag 4 december deed een delegatie van oud- 
ministers en zakenmensen uit Koeweit op hun wereld
wijde missie het Binnenhof aan. Voor de VVD-Expresse 
doet Frans Weisglas verslag.

VVD-Expresse: Wat vertelde de missie over de situatie? 
Frans Weisglas: Ze bevestigden de berichten van Am- 
nesty International dat de situatie in Koeweit schrijnend 
is. De bevolking wordt door de Iraki’s gemolesteerd en 
mishandeld en het land wordt leeggeroofd. Alles van 
enige waarde wordt naar Irak gesleept. Veel vertrou
wen in een diplomatieke oplossing hebben ze niet 
meer. Ten eerste is Saddam Hoessein niet voor rede 
vatbaar, en ten tweede werken de sancties niet goed. 
Er zijn enorme mazen in het boycotnet, vooral vanuit 
Iran en Jordanië. Daarom pleiten ze voor een militaire 
actie, waarmee niet te lang gewacht moet worden aan
gezien Irak bezig is een aanzienlijke nucleaire capaci
teit te ontwikkelen. Onze fractievoorzitter Bolkestein 
heeft daar trouwens enige tijd geleden ook al voor ge
waarschuwd.

WD-expresse: Hoe denken de Koeweiti’s over de kop
peling van de annexatie van hun land met de Palestijn
se problematiek?
Frans Weisglas: De missie sprak zeer bitter en kritisch 
over de houding van de Palestijnen. Terwijl Koeweit de 
PLO altijd gesteund heeft, kiest de PLO nu uit politieke 
opportuniteit de kant van Irak. Dat voelen ze aan als 
verraad.

WD-expresse: Wat is het VVD-standpunt over die door 
Irak geëiste koppeling?
Frans Weisglas: De VVD is daar tegen, en wel om drie 
redenen. Ten eerste eisen alle VN-resoluties een on
voorwaardelijke terugtrekking uit Koeweit en de on
voorwaardelijke vrijlating van de gijzelaars. Het past 
Irak dus niet toch voorwaarden te stellen. Ten tweede 
zijn de omstandigheden rond de bezetting van de bei
de gebieden niet vergelijkbaar. Irak annexeerde een 
onafhankelijke stat, terwijl Israël na de aanval door de 
Arabische landen in 1967 de gebieden uit zelfverdedi
ging onder haar hoede nam. Tenslotte is de Palestijnse 
kwestie al moeilijk genoeg. Het moet worden opgelost, 
en Israël zal zich op den duur uit de gebieden moeten 
terugtrekken, maar dit probleem moet op zijn eigen 
merites en in apart overleg beoordeeld worden.

VVD-Expresse: En wat vindt de VVD van de Iraakse 
inval?
Frans Weiglas: Uiteraard veroordeelt de fractie de inval 
als een flagrante schending van de internationale 
rechtsorde. We zijn verheugd over de toezegging alle 
gijzelaars vrij te laten, maar zullen pas echt gerust zijn 
als de Nederlandse gijzelaars op Schiphol staan. Deze 
concessie van Hoessein doet echter niets af aan de eis 
dat Irak zich onvoorwaardelijk uit Koeweit moet terug
trekken.
Inlichtingen: Frans Weisglas: 070-3182903.
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Het platteland
CDA- en PvdA-kopstukken roepen op spreekbeurten 
in de provincie om het hardst dat ze opkomen voor de 
belangen van het platteland. De praktijk vanuit Den 
Haag leert echter anders. Veel maatregelen van het ka
binet leiden juist tot verpaupering van het platteland. 
Zelfs in die mate dat het de PvdA-burgemeester Koe- 
ning van het Drentse Borger te veel werd. In het lokale 
partijblad bekende hij grote moeite te hebben nog op 
zijn eigen partij te stemmen, omdat de PvdA het platte
land zo duidelijk verwaarloost.

Goede verbindingen
Bij de besluitvorming op het gebied van infrastructuur, 
veiligheid, onderwijs en werkgelegenheid wordt door 
het kabinet te weinig rekening gehouden met het plat
teland. Daarbij verliest men uit het oog dat een goede 
aansluiting bij de Randstad niet alleen voor de regio 
maar ook voor het randstedelijk gebied van belang is. 
Wanneer het platteland voor allerlei faciliteiten aange
wezen is op de steden, zullen veel mensen ervoor kie
zen om ook in die steden te gaan wonen. Zo loopt het 
platteland leeg en slibben de steden dicht. Goede ver
bindingen zijn ook belangrijk voor de functie van Ne
derland als distributieland. De VVD pleit daarom voor 
een samenhangend beleid waarbij het platteland niet 
langer een sluitstuk van de begroting vormt. Voorstel
len voor een betere infrastructuur en een verbetering 
van het regionaal openbaar vervoer werd al door An- 
nemarie Jorritsma uitgewerkt bij het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer. Verder wordt in de fractie momen
teel een notitie van Jan te Veldhuis over de platte- 
landsproblematiek besproken, waarna de fractie 
nadere voorstellen zal doen. Inlichtingen: Jan te Veld
huis 070-3182901.

Discussie over verkeer
Maandag 11 december, na afloop van de tweede 
commissievergadering over het Structuurschema Ver
keer en Vervoer, zal Annemarie Jorritsma deelnemen 
aan een forum over dit onderwerp. Vanaf 20.30 uur 
discussieert zij met de andere fractiespecialisten in het 
Vestzaktheater, Muzenhof in Leidendorp. Inlichtingen: 
071-417540.

Jubileum in Brabant
Vrijdag 14 december organiseren de Provinciale Sta
ten van NoordBrabant en de afdeling Brabant van de 
Vereniging Staten- en Raadsleden een feestelijke bij
eenkomst ter gelegenheid van het veertigjarig jubi
leum. Frits Bolkestein verzorgt een inleiding over 
liberalisme, verleden en toekomst. De bijeenkomst be
gint om 19.30 uur, Provinciehuis, Den Bosch.

Hulpactie Sovjet-Unie
Erica Terpstra zal zitting nemen in het telefoonteam bij 
de televisie-actie voor "Help de Russen de winter 
door” . Het programma begint zaterdag 15 december 
om 21.00 uur op Ned. 1.

Play-Boy interview
In het kerstnummer van Playboy dat 15 december ver
schijnt, is een interview met Frits Bolkestein op
genomen.
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Bolkestein; handhaaf NEDERLANDSE POUTIEKE

aftrekbaarheid hypotheekrenïe'JEN
Woensdag 12 december stond een alarmerend bericht in NRC/Handelsblad: premier Lubbers 
wilde de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente met éénderde beperken en de huren in 
1991 met maar liefst 5 tot 10 % extra verhogen. De VVD reageerde onmiddelijk. Frits Bolkestein 
noemde de suggesties van de premier onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Hij voorspelde dat de 
huurverhoging op buitengewoon veel politieke weerstand zou stuiten, gezien de forse koop
krachteffecten. Hij kreeg hierbij het gelijk aan zijn kant, aangezien CDA, PvdA en D66 het verzet 
van de W D  later bleken te delen. Verder voorspelde de WD-fractievoorzitter dat als slechts 
ééntiende van deze plannen zou worden gerealiseerd, er zeer veel schade op de woningmarkt 
wordt aangericht.
De suggestie tot beperking van de hypotheekrente-aftrek staat haaks op de in het regeerak
koord gedane belofte om het eigenwoningbezit onaangestast te laten. Al in november heeft de 
VVD bij monde van Henk Koning de premier gevraagd of er aan een ambtelijke notitie met soort
gelijke plannen gewerkt werd. Premier Lubbers antwoordde toen ontkennend.
Woensdag trok de VVD wederom aan de bel, dit keer in de persoon van Rudolf de Korte die 
de premier vroeg of hij nu één maand later toch een beperking van de rente-aftrek in gedachten 
had. Lubbers antwoordde dat in het kader van de Tussenbalans dit onderwerp naast vele ande
ren slechts genoemd was. Bij eventueel noodzakelijke bijstellingen lag het huurwaardeforfait 
het meest voor de hand.
Keer op keer blijkt weer dat de financiële planning en zekerheid van zeer vele Nederlanders 
overhoop wordt gehaald door een overheid die het eigen huishoudboekje niet op orde weet te 
brengen.

Ambtenaren pleiten voor 
lastenverlichting
Ruim voor de Tussenbalans pakken donkere 
wolken van dreigende lastenverzwaringen zich 
samen. Deze week tuimelden plannen om het 
wonen veel duurder te maken en voorstellen ter 
verhoging van de BTW over elkaar heen. Een 
lichtpuntje was het advies van topambtenaren 
aan de regering dat lastenverlichting de beste 
kans op verdere groei van de werkgelegenheid 
biedt. Frits Bolkestein herinnerde bij een 
spreekbeurt in Delft eraan dat dit geen nieuw 
economisch recept is. Zij was de leidende ge
dachte achter het beleid van het CDAA/VD ka
binet. De VVD wilde dit beleid voortzetten, maar 
het CDA wilde na de Oort-operatie geen extra 
ombuigingen meer doen om lastenverlichting 
mogelijk te maken. En de PvdA heeft er nooit 
veel waarde aan gehecht. Het resultaat is dat er 
tot nu toe alleen maar lastenverzwaringen op 
ons af zijn gekomen en er nog meer in de lucht 
hangen.

Dit kabinet is duidelijk niet uit saneringsbereid- 
heid geboren. Het regeerakkoord boog welis
waar de uitgaven om, maar naar boven en niet 
naar beneden. De overeenkomst tussen PvdA 
en CDA was gebouwd op een wrak fundament 
van onrealistische economische aannames. Als 
dit kabinet het advies van zijn ambtenaren toch 
wil opvolgen, dan zal het fors moeten ombui
gen om de nodige lastenverlichtingen mogelijk 
te maken. Het is onwaarschijnlijk dat deze coali
tie dat zal doen. Want zelfs toen de zaken er be
ter voor leken te staan, werd er geen geld voor 
lastenverlichting vrijgemaakt.
Als men toen al doof was voor gezond econo
misch advies, is het wel erg onwaarschijnlijk dat 
men bij een problematiek van 15 miljard meer 
zal doen dan pappen en nathouden. De VVD 
wijst de coalitie erop dat "politiek realisme" een 
kwestie van politieke wil is.

De VVD vindt dat het kabinet de politieke wil 
moet hebben om een sociaal en economisch 
realistisch beleid te voeren.

VERDER IN DIT NUMMER
- Begrotingsbehandeling Defensie
- VVD pleit voor cultureel verdrag met Zuid-Afrika
- Ouderen in tel
- De kortste weg naar hopeloos

De VVD-Expresse is een uitgave van de mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting, 
onder redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de Tweede Kamer
fractie van de VVD, enAndrea Nederlof, medewerker afdeling Voorlichting. Een abonnement 
kost f  60,- en is aan te vragen bij de VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten Generaal, Post
bus 20018, 2500 EA Den Haag.
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Begroting buitenlandse zaken
Bij de begrotingsbehandeling deze week bracht Frans 
Weisglas drie hoofdpunten naar voren. Inzake de Golf
crisis verwoordde hij de WD-kritiek op enkele punten 
van het regeringsbeleid. Zo was de besluitvorming 
over de taakopdracht en de commandocoördinatie 
van de fregatten te traag en onduidelijk; de gang van 
zaken rond de het aanbod om F-16 vliegtuigen te zen
den slordig en de weigering om medische troepen 
naar de Golf te sturen verbazingwekkend.
Het vrijlaten van de gijzelaars door Saddam Hoessein 
is uiteraard verheugend, maar de WD-fractie stelde er 
prijs op het belang van eensgezindheid van de wereld 
tegenover Irak nogmaals te benadrukken. Nederland 
moet zijn aandeel leveren om de VN-resoluties uitge
voerd te krijgen: een einde aan de annexatie van Koe
weit en herstel van de souvereiniteit aldaar.
Daarom dient Nederland in te gaan op het verzoek om 
ondersteunend medisch personeel en materieel in 
Saoudie-Arabië, zoals de W D  bij de Algemene Be
schouwingen in een motie al gevraagd heeft. Minister 
van den Broek (CDA) antwoordde op dit pleidooi dat 
het kabinet zich momenteel beraadde over een extra 
Nederlandse bijdrage aan de troepenmacht in de Golf. 
Welke vorm deze bijdrage zou aannemen, kon hij ech
ter nog niet zeggen.

Oost-Europa
Het Ijzeren Gordijn mag niet vervangen worden door 
een gordijn tussen arm en rijk. Het is de belangrijkste 
opgave van WestEuropa dat door materiële ondersteu
ning te voorkomen. Tot op heden is daar in de ogen 
van de VVD te weinig van terechtgekomen.
De hulp aan Oost-Europa zal vooral gericht moeten zijn 
op structurele ondersteuning bij de overgang naar een 
markteconomie, dmv kennisoverdracht, technische 
hulp en hulp bij het opzetten van een infrastructuur. 
Intensieve inschakeling van het Nederlandse bedrijfsle
ven is van groot belang.

Zuid-Afrika
Sinds het bezoek van president De Klerk aan Neder
land in oktober hebben we niets meer gehoord van 
een Nederlands Zuid-Afrika beleid. De toegezegde no
ta laat nog steeds op zich wachten. Het geweld in de 
zwarte woonoorden onderstreept alleen maar het be
lang van een volledige afschaffing van de apartheid. 
Nederland dient dit proces te ondersteunen. Wat is er 
gebeurd met het voornemen de culturele betrekkingen 
weer aan te gaan? De VVD is van mening dat de tijd 
rijp is voor een nieuw cultureel akkoord met Zuid- 
Afrika.
Ook vindt de fractie dat de EG de eerste stappen moet 
nemen om de sancties tegen het land af te schaffen. 
Tenslotte vraagt de VVD de regering het wetsontwerp 
voor een verbod op nieuwe investeringen in Zuid- 
Afrika af te schaffen.

De minister zei het nog te vroeg te vinden om de EG- 
sancties stap voor stap af te schaffen. Een cultureel ak
koord wees hij zelfs zonder nadere argumentatie van 
de hand.
Inlichtingen: Frans Weisglas 070-3182903.

Tolheffing oneerlijk
Maandag 10 december gaven de fracties van CDA en 
PvdA minister Maij-Weggen het groene licht om door 
te gaan met de voorstellen voor tolheffing in de 
Randstad. Vóór 1995 moeten er op twintig plaatsen op 
het hoofdwegennet tolpleinen worden gebouwd. De 
W D  blijft om verschillende redenen tegen zo’n tolhef
fing. Ten eerste is de tolheffing geen sturingsmiddel zo
als aangekondigd, maar een financieringsinstrument 
dat jaarlijks 6 tot 7 miljoen gulden gaat opbrengen. Dit 
geld dat gebruikt gaat worden voor het openbaar ver
voer en de aanleg van tunnels, wordt echter door een 
beperkte groep Nederlanders opgebracht, de foren
zen. Het is oneerlijk hen hiervoor te laten opdraaien, 
aangezien de infrastructuur uit openbare middelen ge
financierd dient te worden. Daarbij worden mensen die 
gehoor hebben gegeven aan het spreidingsbeleid van 
de overheid, nog eens extra gepakt. Wie verder van 
zijn werk af woont, zag eerst zijn reiskostenforfait afge
topt en zal nu ook nog tol moeten betalen om de 
Randstad in te komen. Een alternatief in de vorm van 
openbaar vervoer is er in veel gebieden niet.

Minder verkeersveiligheid
Ten tweede kan het tolsysteem in Nederland nooit slui
tend gemaakt worden. Er zal veel sluipverkeer ont
staan, wat nadelig is voor de verkeersveiligheid. De 
meeste ongelukken vinden immers plaats op wegen 
met een maximumsnelheid van 50 tot 80 km per uur. 
Het voorbeeld van Zweden, dat de minister aangrijpt 
om te bewijzen dat sluipverkeer kan worden ondervan
gen, is niet te vergelijken met de Randstand. Oslo is 
veel moeilijker bereikbaar en er leiden minder toe
gangswegen naar toe.
Inlichtingen: Annemarie Jorritsma 070-3183891.

Defensiebegroting
Deze week werd ook de defensiebegroting besproken. 
De grootste kritiek van de W D  richtte zich tegen de stil
te waarin minister Ter Beek (PvdA) zich hult, wanneer 
er weer ” in het potje van Defensie wordt gegrabbeld” . 
De bedragen die op Defensie bezuinigd zullen wor
den, zijn al verdeeld voordat de beloofde Defensienota 
met de analyses van de bezuinigingen naar de Kamer 
is gestuurd. De graai van 1 miljard die minister Kok al
vast uit de defensiekas dacht te nemen, moest door mi
nister van den Broek worden verhinderd. Waarom 
heeft minister Ter Beek hier niet zelf een stokje voor 
gestoken? Ook de stilte rond de Defensienota blijft 
maar voortduren. De W D  neemt geen genoegen met 
het feit dat er nu een begroting met ingrijpende bezui
nigingen moet worden besproken, waarin steeds ver
wezen wordt naar een defensienota die nog niet 
verschenen is. Zonder adequate informatie kan er 
geen behoorlijke beoordeling en controle van de be
zuinigingen door de Kamer plaatsvinden.
De W D  is het gezien de internationale ontspanning 
eens met mogelijke reducties, maar wil er voor waken 
dat Defensie te veel zal worden uitgekleed. Het kabinet 
wil nu 4,4 % bezuinigen, en dat is een verschil in één 
jaar van 5 % met de oorspronkelijke 0,6 % groei. Dit 
kabinet loopt dus wel heel hard van stapel.
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Voorwaarde blijft een loyale opstelling van Nederland 
in internationaal verband, waartoe dan wel de moge
lijkheden beschikbaar moeten zijn. Gezien het zwaarte
punt op mobiliteit zijn bezuinigingen bij de Marine en 
het Korps Mariniers onverstandig.
In het kader van de ontspanning doet de VVD wel een 
ander voorstel aangaande de dienstplicht.
Momenteel worden 3 van de 10 jongens voor dienst
plicht opgeroepen. Bij een toekomstig kleiner leger zul
len dat er 1 of 2 per 10 worden. Dat strookt niet met het 
billijkheidsbeginsel, waar de W D  sterk aan hecht. 
Daarom zou de minister een onderzoek moeten instel
len naar de mogelijkheden van een beroepsleger. 
Inlichtingen: Sari van Heemskerck 070-3182888.

Ouderen in tel
Woensdag 12 december werd in de Tweede Kamer 
een hoorzitting gehouden waarvoor ouderenorganisa
ties, lokale overheden en vakverenigingen waren uit
genodigd om mee te praten over het rapport 
"Ouderen in tel” . De uitkomsten van deze inspraak
procedure wegen mee in de standpuntbepaling van 
de W D  over het ouderenbeleid. Inzet van dit beleid is 
een betere participatie, emancipatie en integratie van 
ouderen in de samenleving. De inkomensproblematiek 
speelt hierbij een belangrijke rol. Bij het gesprek brach
ten de Centrale Organisatie Samenwerkende Bonden 
voor Ouderen (COSBO) en de Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen (ANBO) naar voren dat dit kabinet 
geen oplossingen biedt voor de te lage AOW. 
CDA/PvdA maken door het vasthouden aan de koppe
ling iedere differentiatie onmogelijk. Ten tweede pleit
ten de belangenorganisaties voor een eigen 
vertegenwoordiging in raden en commissies. De vak
bonden verzetten zich hier fel tegen als zijnde in strijd 
met het solidariteitsbeginsel op grond waarvan zij de 
belangen van allerlei groepen, dus ook van ouderen 
behartigen. De VVD ziet dat anders: destijds waren wij 
voor het opnemen van ouderen in de besturen van 
pensioenfondsen. Het zou een verbetering zijn indien 
via werkgroepen en raden van toezicht, ouderen een 
groter aandeel in de besluitvorming zullen krijgen.

Zorg op maat
Tenslotte blijken de ouderenorganisaties veel te voelen 
voor het VVD-voorstel om via "cliëntgebonden budget
ten" (een soort prijskaartje bij een indicatie voor verple
ging en verzorging) meer keuzemogelijkheden te 
geven voor zorg op maat. Een scheiding van de woon- 
en zorgkosten, ook in bejaardenoorden en verpleeg
huizen, staat daarbij voorop. De zorgkosten zouden via 
het nieuwe stelsel ziektekostenverzekering betaald 
moeten worden en de eigen bijdrage zou slechts slaan 
op "het wonen", ongeacht of men dan kiest voor de 
zorg thuis of voor de zorg in een toekomstig "zorg- 
huis". Daarmee zal tevens een eind gemaakt aan de 
door velen als onrechtvaardig ervaren situatie dat men
sen die in een bejaardenoord wonen in principe alles 
(wonen en zorg) zelf moeten betalen en dat verpleeg
huispatiënten ondanks de AWBZverzekering, een ho
gere eigen bijdrage moeten betalen dan voor "het 
wonen" nodig is. Eind januari zal de Kamer hierover 
praten. Inlichtingen: Margreet Kamp 070-3182893 en 
Erica Terpstra 070-3182900.
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Kortste weg naar hopeloos
Begin deze week deed de Europese landbouwcommis
saris MacSharry voorstellen om de impasse in het 
GATT-overleg te doorbreken. Zijn plannen beogen de 
afschaffing van alle landbouwsubsidies in Europa. 
Daarvoor in de plaats zou een inkomenondersteunend 
beleid moeten komen dat gerelateerd wordt aan het ge
middelde Europese minimuminkomen van de boeren. 
Hoogst waarschijnlijk ligt dat ver onder het Nederlanse 
minimum. Momenteel is produktie het criterium voor 
subsidie van het Europese Landbouwgarantiefonds. 
Bijna alle Nederlandse veehouders en fabrieksaardap
pelen- en graantelers profiteren van deze subsidie bij 
hun produktie en export. MacSharry verdedigt deze 
voor de Nederlandse agrariërs zo nadelige veranderin
gen met het argument dat tachtig procent van de uitga
ven bij twintig procent van de Europese boeren 
terechtkomt. Dat moet in zijn visie hoognodig verande
ren. Begin januari wil hij zijn voorstellen voorleggen aan 
de Europese Commissie.

Straf voor ondernemers
Deze suggesties stuiten in Europa echter op grote 
weerstand. Piet Blauw, landbouwspecialist van de 
W D , wijst erop dat vooral de kleinschalige Zuideurope- 
se landbouwers voor deze steun in aanmerking zullen 
komen. De Noordeuropese boeren, en met name de 
Nederlandse zullen op deze manier buiten de boot val
len. Dit betekent een onaanvaardbare aantasting van 
de concurrentiepositie van onze agrarische bedrijven 
en een rechtstreekse straf voor bekwaam en gemoti
veerd ondernemersschap. Kortom, de plannen zijn de 
kortste weg naar hopeloos. De WD-fractie zal zich dan 
ook met alle ten dienste staande middelen hiertegen 
verzetten. Reeds aanstaande maandag zal hiermee 
een aanvang worden gemaakt bij de bespreking van 
de structuurnota landbouw. Waarschijnlijk zal de nieu
we minister van Landbouw, Piet Bukman (CDA), zich 
geheel in de WD-bezwaren kunnen vinden. Hij heeft al
tijd al bezwaar gehad tegen inkomenssteun, aangezien 
boeren op de markt hun inkomen zelf moeten verdie
nen. Inlichtingen: Piet Blauw, 070-3182881.

Onder de kerstboom is het goed lezen. Als 
u nu de onderstaande bon invult, kunt u 
aanstaande zaterdag al bij kaarslicht de 
informatieve WD-Expresse doornemen. Zo 
blijft u ook in de kerstperiode op de hoogte 
van de activiteiten van de WD-fractie in de 
Tweede Kamer. Voor f 60,- bent u het hele 
parlementaire jaar abonnee.

Bon opsturen naar:
WD-EXPRESSE
WD-fractie,
Tweede Kamer der Staten Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Naam:

Adres:

Postcode:

Handtekening:



CDA Eerste Kamer kraakt 
kabinetsbeleid
Bij de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer 
zei Ad Kaland, voorzitter van de CDA-fractie in de Se
naat, over dit kabinet: ” Een overheid die in het licht van 
een oplopende staatsschuld de uitgaven nog steeds 
laat stijgen is geen goed rentmeester. Onbetaalde reke
ningen nalaten doet een goed rentmeester niet en ze 
achterlaten aan ons nageslacht is niet sociaal” . In het 
laatst verschenen nummer van CD/Actueel gaat hij hier 
nader op in. ” Er is geen sprake van een goed financie
ringsbeleid. Om de begroting van 1991 dekkend te krij
gen, heeft de regering allerlei kunstgrepen toe moeten 
passen. Het is een ratjetoe geworden. De uitgaven wor
den verhoogd waar dekkingsmiddelen bijgesprokkeld 
worden die eigenlijk niet in 1991 aanwezig zijn. De dek
king bestaat uit zogenaamde voorschotten van 1990, 
voorschotten van 1992 en af te stoten aandelen in een 
zo te zien niet al te florissante markt. Ik kan dat geen 
goed rentmeesterschap noemen. Dat is geen sociaal 
beleid” .

De hoogmoed van de politiek
De kritiek van de heer Kaland betreft ook de politiek 
zelf."Lange tijd hebben politici veel te hoge verwachtin
gen gehad van wat de politiek zou kunnen. De politiek 
bemoeide zich overal mee en heeft de relativiteit van 
haar eigen rol uit het oog verloren. Mijn stelling is dat als 
je je als overheid niet overal mee bemoeit er opeens vol
doende ruimte voor mensen en organisaties aanwezig 
blijkt te zijn. De mensen zijn in de loop der jaren te veel 
van de overheid gaan verwachten. Ze leunen er tegen
aan en ze hangen er vanaf. Met als gevolg dat de vraag 
alleen maar toeneemt. De vraag naar meer geld voor al
lerlei zaken stijgt alleen maar terwijl de overheid zich 
reeds voor miljarden gulden in de schuld heeft gesto
ken. Zijn de noden en behoeften van de burgers wel zo 
groot als in Den Haag wordt verondersteld? Daarom 
heb ik tijdens de Algemene Beschouwingen tegen het 
kabinet gezegd: Gij bekommert u om vele dingen, maar 
is het wel nodig?” De verzuchtingen van de heer Ka
land zullen liberalen bekend in de oren klinken.
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VVD-Expresse Top Vijf
De VVD-Expresse wordt door steeds meer abonnees 
door het hele land gelezen. Bijna 800 liberale lezers we
ten nu op zaterdagochtend alles van de activiteiten van 
de VVD-fractie. De fractieleden doen op spreekbeurten 
zelf erg hun best nog meer abonnees te werven. En niet 
tevergeefs, getuige deze bijgewerkte VVD-Expresse 
Top Vijf:
1. Annemarie Jorritsma nog steeds aan top met 87 

abonnees. Zij heeft inmiddels de tussentijdse trofee 
uitgereikt gekregen.

2. Erica Terpstra haalde 28 nieuwe aanmeldingen bin
nen, zodat zij met een totaal van 85 een kans maakt 
op de aanmoedigingsprijs.

3. Jan Franssen is sterk ingelopen en volgt met 52 
abonnees.

4. Door een grote landelijke lobby is Hans Dijkstal één 
plaats gestegen. Stand: 49 aanmeldingen.

5. Benk Korthals en Margreet Kamp springen door hun 
actieve werving naar beiden 43 abonnees.

Leervakken belangrijk
In zijn lezing voor de Vereniging voor Onderwijs, Kunst 
en Wetenschap op zondag 9 december liet Frits Bol- 
kestein onder andere een krachtig pleidooi horen voor 
het belang van de cognitieve vakken. Dat zijn de leer
vakken waar leerlingen voor moeten blokken. Sinds het 
begin van de jaren zeventig is de betekenis van de cog
nitieve vorming op school sterk aangetast. Het onder
wijs moest meer op de individuele behoeften en 
belangstelling van de leerlingen zijn afgestemd. De le
raar moest niet zozeer iemand zijn die kennis overdroeg 
alswel een begeleider van jongeren op weg naar vol
wassenheid. Niet de leerstof maar de leerling moest 
centraal staan. De prestatiemoraal als belangrijkste 
waarde van onze scholen kwam daarmee op de tocht 
te staan. In het leerlinggerichte onderwijs van de toe
komst zou selectie niet meer op zijn plaats zijn.
Dit mooie ideaal sluit echter niet aan bij de werkelijk
heid. De arbeidsmarkt blijkt nog steeds selectiecriteria 
te hanteren bij het vinden van gegadigden voor een 
baan. Kennis van meerdere vreemde talen kan soms 
van doorslaggevende betekenis zijn. Selectie wordt 
ook toegepast in het voortgezet onderwijs. Het hoger 
beroepsonderwijs eist een bepaald vakkenpakket op 
de middelbare school die aankomende leerlingen met 
cijfers van een bepaald niveau moeten hebben vol
tooid. Het merkwaardige is dat de universiteit deze 
eisen niet stelt. Daarom zou de selectie aan de poort 
van de universiteit strenger moeten worden, op dezelf
de wijze als nu al in het hoger beroepsonderwijs 
gebeurt.
Maar ook vanuit het oogpunt van emancipatie verdie
nen de leervakken alle aandacht. Volgens prof. J.M.G. 
Leune uit Rotterdam zullen de cognitieve functies van 
de school een grotere bijdrage leveren aan de maat
schappelijke weerbaarheid van groepen in achter
standssituaties, dan een grotere aandacht voor 
psychische en lichamelijke eigenschappen zal doen. 
Kinderen uit achtergestelde posities moeten door ken
nis van de cognitieve vakken een betere startpositie 
kunnen krijgen.
Inlichtingen: Nel Ginjaar-Maas 070-3182883.

AGENDA________________________

Debat jonge democraten
Zaterdag 15 december om 16.00 uur zal Hans Dijkstal 
voor de Jonge Democraten in debat treden met de heer 
Wolffensperger (D66) over "Grenzen aan groei” . Een 
en ander zal plaatsvinden in CBS Zalencentrum in 
Utrecht. Inlichtingen: 030-312120.

Landbouw
Maandag 17 december zal vanaf 11.15 uur in de Twee
de Kamer met minister Bukman de structuurnota Land
bouw worden besproken. In de uitgebreide commissie
vergadering zullen de recente voorstellen van de EG- 
commissaris ongetwijfeld ter sprake komen.

Radio-uitzending
Dinsdag 18 december zal de W D  gebruik maken van 
de haar toegewezen zendtijd voor politieke partijen. 
Aanvang 18.20 uur op Radio 5.
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Op de grens van 1991 nederlpS >litieke
Voor u ligt de laatste WD-Expresse van 1990. Voor ons ligt het kerstreces dat tot 21 januari 
duurt. Dat geeft gelegenheid voor een terugblik op het afgelopen jaar.
1990 begon in het teken van ontspanning tussen Oost en West, die leidde tot vrijheid voor vele 
burgers en het einde van de Koude Oorlog. Het communisme is op de schroothoop van de ge
schiedenis beland. De meest recente triomf van het liberalisme zagen we onlangs bij de verkie
zingen in het verenigd Duitsland, waar onze zusterpartij de FDP met een klinkende overwinning 
werd beloond. Ook de Deense liberalen wonnen de verkiezingen. Halverwege het jaar werd de 
wereld echter opgeschrikt door de nietsontziende expansiedrift van een lugubere dictator in het 
Midden-Oosten. Hij bracht onvrijheid voor velen en een reële dreiging van een oorlog in de 
woestijn. Laten we hopen dat een eensgezinde opstelling van Oost en West de Iraakse leider 
tot betere gedachten brengt.
Nederland maakte verder kennis met een nieuwe regeringscoalitie en een nieuwe oppositie, 
waarin de W D  de grootste fractie is. Bij het bekend worden van de begrotingsvoorstellen van 
het kabinet voor 1991 heeft de VVD direct gewezen op het aanzienlijke begrotingstekort. Een 
stelling die uiteindelijk door de Minister van Financiën zelf bevestigd moest worden. Overigens 
was 1990 voor ons als liberale partij ook een stormachtig jaar. Het resulteerde in het rapport 
"Ongebroken lijnen”  van de commissieNord, dat uitgangspunten bevat voor het toekomstige 
WD-beleid in nationaal en internationaal opzicht. Op 12 januari en 5 en 6 april zullen we in par
tijverband hierover verder praten.
Daarmee gaan we naar 1991. Als oppositiepartij zijn we benieuwd naar wat de regering ons 
heeft te vertellen bij haar ” mid term-review” . Wij zullen er alles aan doen om de voorspelde don
kere financiële wolken zonder lastenverzwaringen te laten overwaaien. Met vertrouwen zien wij 
uit naar de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten. De verkiezingsprogramma’s 
van verschillende statenfracties en de tussentijdse verkiezingen in Noord- en Zuid-Holland en 
Midden-Limburg geven reden tot optimisme.
Ik hoop en vernacht dat onze partij als vrijplaats voor de liberale gedachte in de gemeentelijke, 
provinciale en landelijke politiek het komend jaar steeds de juiste lijnen blijft vinden en deze on
gebroken kan voortzetten. Tot slot wens ik u allen goede kerstdagen en een 1991 van vrijheid 
en vrede toe. Frits Bolkestein

Minder WAO’ers
Om de enorme groei van het aantal WAO’ers 
en het omvangrijke ziekteverzuim terug te drin
gen, stelt Robin Linschoten een pakket maatre
gelen voor. Per dag melden 300.000 mensen 
zich ziek. Ter voorkoming van het al te luchthar
tig ziekmelden, stelt de VVD voor de werkne
mers zelf verantwoordelijk te maken voor de 
eerste twee ziektedagen. Deze dagen worden 
afgeboekt van hun vrije dagen of ingehouden 
op hun salaris. De volgende 28 dagen worden 
dan door de werkgever betaald. Hierdoor wor
den werkgevers geprikkeld via betere arbeids
omstandigheden en begeleiding daadwerkelijk 
iets aan het ziekteverzuim te doen. Die twee 
wachtdagen bestaan in de huidige wetgeving 
overigens ook, maar zijn in diverse CAO's on
gedaan gemaakt. Aangezien het hier een bo
venwettelijke aanvulling betreft, moet dit

element volgens de WD door de regering niet 
algemeen verbindend worden verklaard. Van 
de WAO mogen alleen- tte-echte arbeidsonge
schikten gebruik maken. Daarvoor zal een eer
dere evaluatie van het ziektegeval moeten 
plaatsvinden dan nu het geval is. Na 6 weken 
in de Ziektewet zullen de zieke werknemer en 
werkgever te zamen met de Gemeenschappe
lijke Medische Dienst de mogelijkheden tot reïn
tegratie in het bedrijf gaan bekijken. Lukt dat via 
herplaatsing of herscholing niet en blijkt de 
werknemer echt arbeidsongeschikt, dan zal de 
werknemer na één jaar Ziektewet in de WAO 
worden opgenomen. Diegenen die niet echt ar
beidsongeschikt zijn, gaan na dat ja^r in de 
WW.
De kabinetsmaatregelen zijn tot nu toe onvol
doende. Zonder aanvullend beleid zullen er 1 
miljoen arbeidsongeschikten komen. De VVD 
wil dat voorkomen. Inlichtingen: Robin Linscho
ten 070-3182895.

VERDER IN DIT NUMMER
-  Frits Bolkestein licht beleid rond gijzelaars toe
-  Landbouwstructuurnota
- Vacaturestop bij de overheid
- Persberichten als zelfrijzend bakmeel

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien van de Coppello Stichting, onder redac
tie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de Tweede Kamerfractie van de 
W D en Andrea Nederlof, medewerker afdeling Voorlichting. Een abonnement kost fl 60 en 
is aan te vragen bij de WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 
2500 EA Den Haag.
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Structuurnota LandbouwDe najaarsnota
Het financieringstekort van de staat loopt steeds meer 
op. Door het niet doorgaan van de AKW-kasschuif (het 
nu alvast financieren van een deel van de uitgaven van 
volgend jaar) en de belastingtegenvaller verslechtert 
het budgettaire beeld voor 1991 zienderogen. Rudolf 
de Korte vroeg op donderdag 20 december minister 
Kok (PvdA) dan ook om de niet betaalbare beleidsin- 
vesteringen die voor volgend jaar gepland waren, over 
een langere periode uit te smeren. De minister heeft 
weliswaar toegezegd bij de aanstaande Voorjaarsnota 
maatregelen te nemen, maar deze datum is volgens de 
VVD veel te laat. Zo blijft het kabinet achter de feiten 
aanlopen.
De W D  wil benadrukken dat de belastingtegenvaller 
niet wordt veroorzaakt door de Oort-operatie. Daarom 
vervalt het argument de belastingen voor de midden- 
en hogere inkomens bij de Tussenbalans extra te ver
hogen.
Het bericht van vorige week over het plan de hypo
theekrenteaftrek met 1/3 te verminderen en de huren 
in 1991 met 5 tot 10 °/o te verhogen, stuitte toen al bij 
de VVD (en zoals later bleek bij een meerderheid van 
de Kamer) op heftige weerstand. Minister Kok heeft de 
discussie hierover echter heropend. Om aan alle onze
kerheid een einde te maken, vroeg de W D  de minister 
in een motie nadrukkelijk de rente-aftrek niet bij de Tus
senbalans te betrekken.

De koppeling kraakt
Ook bij de regering daagt langzaam het inzicht dat de 
koppeling tussen lonen en uitkeringen bij een contract
loonstijging van meer dan 3 % niet langer betaalbaar 
is. Daarmee schuift dit kabinet langzaam in de richting 
van gedeeltelijke ontkoppeling. Nog iets meer tegen
vallers en het WD-standpunt terzake wordt kabinets
beleid!
Inlichtingen: Rudolf de Korte 070-3182890.

Geen gekozen burgemeester
Vooruitlopend op de discussie over het rapport van de 
commissieDeetman, kwamen maandag 17 december 
in een commissievergadering de burgemeestersbe
noemingen ter sprake. Henk Koning benadrukte nog
maals dat de VVD geen grote behoefte had aan een 
nader onderzoek naar de gekozen burgemeester. Ne
derland is immers een gedecentraliseerde een
heidsstaat. Dat betekent dat naast een zo groot 
mogelijke autonomie van provincies en gemeenten er 
een verbindingslijn moet lopen van de centrale over
heid naar het regionale en lokale niveau. Deze lijnen lo
pen, door middel van het koninklijke benoemings- en 
ontslagrecht, via de Commissarissen der Koningin en 
de burgemeesters. Een burgemeester dient niet alleen 
het vertrouwen te hebben van de gemeenteraad en de 
inwoners van die gemeente maar ook van de regering, 
in het bijzonder van de Minister van Binnenlandse Za
ken. De VVD is daarom van mening dat het instituut 
van de benoemde burgemeester dient te worden ge
handhaafd. Inlichtingen: Henk Koning 070-3182885.

Bij de bespreking van deze nota op maandag 17 de
cember verwoordde Piet Blauw de zorg van de VVD 
over het dichte net van regelgeving dat over de agrari
sche sector gelegd wordt. Een woud van papieren tij
gers komt zodoende op de agrariërs af, hetgeen 
gevoegd bij de onheilstijdingen vanuit de EG zal leiden 
tot onrustig kussengebijt. Hoe meer regeltjes er ko
men, hoe minder draagvlak er voor het overheidsbe
leid zal bestaan. In een snel tempo brokkelt de 
acceptatie van het beleid af "richting vis” , onder het 
motto ze bekijken het maar. Kortom, de nota biedt 
geen leidraad op grond waarvan een gemotiveerde en 
goedwillende ondernemer kan investeren ten gunste 
van een duurzame land- en tuinbouwproduktie. En dat 
is teleurstellend, aangezien het succes van de Neder
landse land- en tuinbouw aanzienlijk is. Ten eerste is 
11 % van de beroepsbevolking in deze sector werk
zaam; ten tweede is ons land is de op één na grootste 
exporteur van landbouwprodukten en ten derde 
brengt de sector een netto-overschot van 17 miljard 
gulden op dat de hele economie ten goede komt. De 
drie grondslagen voor dit succes (nl een stimulerend 
overheidsbeleid, een agressief ondernemerschap en 
een zich steeds vernieuwende technologie en tech
niek) vindt de VVD te weinig in de nota terug.

Niet méér maar beter
De voorgestelde route naar de toekomst loopt via ex
tensiveringen en lastenverzwaringen. Terwijl niet méér 
maar beter het devies zou moeten zijn. Op aandrang 
van de W D  zag minister Bukman af van het voorne
men een maximum te stellen aan de graasvee-een- 
heid. In rond Nederlands betekent dit dat het plan voor 
3 koeien per hectare voorlopig niet doorgaat.
Bij de akkerbouw moet meer aandacht geschonken 
worden aan de andere mogelijkheden van de agrari
sche produktie, bv in de nonfood sector. Een uitbrei
ding van deze sector te zamen met meer 
mogelijkheden van de braaklegpremie is al vele malen 
door de VVD bepleit.
Niet méér maar beter, zou ook moeten gelden voor de 
bestrijdingsmiddelen. Niet tien keer preventief spuiten 
voor tien denkbare plantenziekten, maar liever één 
keer doelgericht en curatief wanneer een ziekte zich 
gemanifesteerd heeft. Hiervoor zijn wel betere midde
len nodig en de VVD vraagt de minister dan ook in het 
belang van het milieu meer aandacht te schenken aan 
nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Deze aanbeve
ling werd door de minister overgenomen. Een heffing 
op deze middelen, zoals in de nota voorgesteld, is niet 
meer dan een blote lastenverzwaring waar geen regu
lerende werking van uit zal gaan. Om dezelfde reden 
is een heffing op de ammoniakuitstoot eveneens af te 
raden.
Inlichtingen: Piet Blauw 070-3182881.
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Vacaturestop bij overheid
Op zaterdag 15 december pleitte PvdA-fractievoor- 
zitter Thijs Wöltgens bij een partijbijeenkomst in Fries
land voor een vacaturestop bij de overheid. Plaatsen 
van vertrekkende ambtenaren zouden met ingang van 
volgend jaar niet meer opgevuld mogen worden. Dit ri- 
goreuze middel achtte hij de enige effectieve manier 
om het aantal ambtenaren te verminderen. Hans Pont, 
Directeur-Generaal van het Ministerie van Binnenland
se Zaken en voormalig voorzitter van de FNV, veegde 
de vloer aan met dit voorstel en noemde het een paar- 
demiddel.
Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op de 
daaropvolgende dinsdag vroeg Robin Linschoten aan 
minister Dales (PvdA) naar haar mening over de vaca
turestop. Zij antwoordde dat haar mening geheel over
eenkwam met die van haar Directeur-Generaal. 
Tevens werd gevraagd of zij het gepast vond dat een 
ambtenaar in haar plaats reageerde op een politieke 
uitlating. Volgens de VVD moet de minister in eerste in
stantie zelf het woord voeren bij politieke discussies. 
Minister Dales gaf hierop te kennen haar ambtenaren 
niet te willen muilkorven.

De kalkoen en het kerstdiner
De VVD is het overigens eens met het terugdringen 
van het aantal ambtenaren. Het is duidelijk dat deze in
grijpende zaak niet aan de ambtenaren zelf kan wor
den overgelaten. De kok overlegt ook niet met de 
kalkoen over het kerstmenu. Daarom moet er een sterk 
politiek signaal komen, maar niet in de vorm van een 
vacaturestop. Een beter instrument is de bevriezing 
van het aantal formatieplaatsen voor ambtenaren. 
Leeggekomen plaatsen mogen dan door interne of ex
terne kandidaten worden opgevuld, mits het aantal 
ambtenaren gelijk blijft. De voor volgend jaar voorge
nomen uitbreiding van het ambtenarenapparaat met 2 
% (dat betekent 3000 ambtenaren meer) is in ieder ge
val uit den boze. De VVD zal er bij het kabinet op aan
dringen dit beleidsvoornemen in te trekken. 
Inlichtingen: Robin Linschoten 070-3182895.

Geneesmiddelenvergoedingen
Al jaren wordt gesproken op welke manier de stijging 
van de kosten van de geneesmiddelen teruggedron
gen kan worden. Onder druk van de VVD hebben de 
bewindslieden Dees en Evenhuis in de vorige kabinet
ten van overheidsregulering afgezien. Alle partijen in 
de chemische industrie werd toen de kans geboden 
om door onderlinge afspraken de kostenstijging te be
heersen. Dit zg. omni-partijenakkoord is door de over
heid echter te vroeg opgeblazen. In de plaats daarvan 
is staatssecretaris Simons (PvdA) nu met een ge
neesmiddelenvergoeding systeem gekomen. Hierbij 
worden geneesmiddelen met een ongeveer gelijke 
chemische of therapeutische werking in clusters inge
deeld. De vergoeding voor die middelen wordt bere
kend naar de gemiddelde prijs van de cluster. Jan 
Franssen noemde dit uitgangspunt op 20 december 
echter riskant. De VVD ziet meer in een aansluiting bij 
het Duitse systeem, dat uitgaat van een clusterindeling 
op basis van de chemische verwantschap van medicij
nen. Het reducerende effect van dit systeem op de 
kostenstijging is namelijk minder omstreden dan het 
voorliggende plan van Simons.
Inlichtingen: Jan Franssen 070-3182886.

Het beleid rond de gijzelaars
Nu alle gijzelaars en baggeraars gelukkig veilig thuis 
zijn gekomen uit Irak, stelt Frits Bolkestein het op prijs 
iets te schrijven over de overwegingen die de fractie
voorzitters tot hun standpunt hebben gebracht. Daar
over bestaat namelijk enig misverstand.
"Twee overwegingen waren belangrijk. De eerste rust
te op het beginsel dat het verkeerd is met dictators te 
onderhandelen over hun poging tot chantage. In Irak 
ziet men het verschil tussen regering en parlement niet 
zo duidelijk. Direkte bemoeienis van het Nederlandse 
parlement met de gijzeling zou, zo vreesden wij, kun
nen worden uitgelegd als een stap van de Nederland
se regering in de richting van Bagdad. Daarom 
hebben wij de mogelijkheid van een parlementaire mis
sie steeds verworpen. Het kon niet anders dan een 
particuliere missie zijn. De tweede overweging betrof 
de positie van de baggeraars. Officieel waren zij geen 
gegijzelden. Maar zij zaten wel vast. Hun groep was 
aanmerkelijk groter dan die der gijzelaars. Saddam 
Hoessein had laten weten dat de baggeraars in groep
jes mochten vertrekken maar er werd gerommeld met 
de data. Wij wilden niets doen dat het vertrek van de 
baggeraars in de waagschaal zou stellen. In het bijzon
der wilden wij vermijden dat de Irakezen van de bag
geraars gijzelaars zouden maken. Wij wilden de 
definitieve vrijlating van de baggeraars dus afwachten 
alvorens onze ondersteuning aan een particuliere mis
sie te geven. Zien was geloven.
Het waren weken van eieren-lopen. De fractievoorzit
ters hebben vaak vergaderd en de situatie van dag tot 
dag bijgehouden. Om de zaak niet te schaden, heb
ben wij zo weinig mogelijk naar buiten laten komen. 
Maar toen wij konden optreden, hebben wij dat snel en 
doeltreffend gedaan. De samenstelling van de missie- 
de Jong, waartoe ook partijgenoot en oud-minister van 
Financiën Johan Witteveen heeft behoord, was in een 
paar uur rond. Het verwijt dat wij niets zouden hebben 
gedaan, is dus verre van juist. Integendeel. Naar mijn 
stellige overtuiging hebben wij behoedzaam overlegd 
en op het juiste ogenblik gehandeld. Dat ging in grote 
eensgezindheid. Gelukkig dat dat óók kan in ons land. 
Wij zijn allen erg blij dat het goed is afgelopen” .
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Doe uzelf of uw vrienden een blijvend 
plezier. Abonneer u vanaf januari op de 
WD-Expresse voor uitgebreide 
berichtgeving van het Binnenhof. Voor fl 60 
bent u het hele parlementaire jaar 
abonnee.

Bon opsturen naar:
WD-Expresse
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag

Naam:
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Postcode:
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Feest in Brabant
Vrijdag 14 december werd het 40-jarig jubileum ge
vierd van de VVD-fractie in de Provinciale Staten in 
Brabant. Broos van Erp als oud-statenlid, Henk Koning 
en Dick Dees woonden samen met 400 andere aanwe
zigen deze feestelijke bijeenkomst bij. Het informele sa
menzijn bood gelegenheid voor het ophalen van 
herinneringen en voor discussies met de Staten- en Ka
merleden.

Waarom een katholiek VVD stemt
Frits Bolkestein was een van de sprekers tijdens het of
ficiële gedeelte van de avond. Hij memoreerde hoe de 
VVD zich tot 1962 met één zetel in het KVP-bolwerk 
staande heeft weten te houden. Daarna begon de libe
rale vertegenwoordiging gestadig te groeien: 6 VVD- 
ers in 1970 tot 14 in 1974. Wellicht was deze groei me
de te danken aan het boekje dat het latere katholieke 
VVD-kamerlid Pol de Beer eind jaren vijftig schreef. 
"Waarom een katholiek VVD stemt” , was de titel van 
dit werkje. De 10 fractieleden van nu kennen weliswaar 
een veel grotere werkbelasting dan de eenzame libe
raal in 1962. De tweejaarlijkse bijeenkomst van de frac
tie is een maandelijks gebeuren geworden en de 
papieren informatiestroom groeide van een paar ons 
per statenlid naar vele kilo’s. Maar met de opkomst van 
het liberalisme in Brabant hebben de VVD-pioniers me
de bijgedragen tot geleidelijke veranderingen in de 
bestuurscultuur. Openheid en rationaliteit beïnvloeden 
de politieke besluitvorming en geven zo een meer
waarde aan de Brabantse samenleving. Deze sfeer is 
ook terug te vinden in het programma voor de komen
de statenverkiezingen, waarin o.a. wordt gestreefd 
naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de Bra
bantse burger bij het provinciale beleid. Zo’n verkie
zingsprogramma verdient alle steun. De VVD moet zo 
te zien in Brabant tot een goed resultaat kunnen 
komen!

Liberalen in Oost-Europa
Afgelopen weekend woonde Jan Dirk Blaauw een bij
eenkomst van de Liberale Internationale bij in Boeda
pest. Hij sprak daar met de twee Hongaarse liberale 
partijen, die bij de afgelopen verkiezingen de grote 
overwinnaars waren. De grote economische proble
men van de jonge democratiën waren uiteraard onder
werp van gesprek. Het opzetten van joint ventures met 
westerse bedrijven en hulp bij het ontwikkelen van par
ticuliere initiatieven wordt zeer op prijs gesteld. De Ne
derlandse overheid probeert zo veel mogelijk op deze 
behoeften in te spelen. De W D  is van plan haar libera
le zusterpartijen op een andere manier bij te staan. De 
accenten liggen vooral op het gebied van vorming en 
scholing en het opzetten van een partijstructuur. In dit 
kader organiseert de Dettmeyer Stichting, het VVD- 
orgaan dat zich met de oosteuropese landen bezig
houdt, op 19 januari een seminar in Praag voor de 
nieuw gekozen gemeenteraadsleden. En in april is de 
W D  mede-organisator van een seminar in Praag of 
Boedapest voor alle oosteuropese liberale partijen. Zo 
wordt ook van partij naar partij een direkte samenwer
king tussen oost en west opgebouwd. Inlichtingen Jan 
Dirk Blaauw 03404-13009 of de Dettmeyer Stichting 
070-3613006.

VVD EN HET NIEUWS______ —

Zelfrijzend bakmeel
Erica Terpstra beschreef in het WD-blad van de afde
ling Nieuwegein hoe persberichten als zelfrijzend bak
meel kunnen werken. Eerst verschijnt er een klein 
berichtje dat vervolgens tot verbazingwekkende pro
porties aanzwelt waarna het monsterdeeg de pan uit
rijst.
Een mooi voorbeeld daarvan is de reaktie van CDA- 
fractievoorzitter Brinkman op de uitspraken van Frits 
Bolkestein in Vrij Nederland van enige weken geleden.
Wat zei onze fractievoorzitter dat zozeer de tere ziel van 
Brinkman raakte?
"Die zeven jaar van de kabinetten Lubbers I en II zijn 
voor de VVD niet altijd even leuk geweest. Iedereen 
weet wat het is om met de christen-democraten te re
geren. Wij staan niet te trappelen om weer te mogen 
toetreden tot een nieuw CDA-WD kabinet". Dit is door 
het CDA onmiddelijk willens en wetens in de pers ge
bracht als een afwijzing van het CDA en (nu al) een 
keuze voor de PvdA. Zo zijn ze ervan geschrokken dat 
de VVD zich een onafhankelijke positie verwerft. De 
VVD heeft in Vrij Nederland de zelfgenoegzame ver
wachting van het CDA willen afremmen, dat de VVD 
automatisch hun gedoodverfde en trouwe partner wel 
weer zal zijn. Door het "bakmeeleffect" is dit opgebla
zen tot een noodgedwongen ommezwaai naar de 
PvdA. Terwijl er alleen maar is uitgesproken dat sa
menwerking met de PvdA niet uitgesloten is. In de frac
tie is momenteel geen sprake van een discussie vóór 
of tegen het CDA versus PvdA. Het is gewoon nog niet 
aan de orde. Wat nu belangrijk is, is het voeren van 
een constructieve oppositie! Inlichtingen: Erica
Terpstra 070-3182900.

AGENDA________________________

Kerstreces en VVD-expresse
Vanaf 21 december tot 20 januari gaat de Tweede Ka
mer op kerstreces. Hoewel de fractieleden in die perio
de druk bezig zullen zijn, vinden er geen vergaderin
gen in het Kamergebouw plaats. De WD-Expresse zal 
daarom pas weer op 26 januari verschijnen met berich
ten van het Binnenhof.
Het is mogelijk dat u de VVD-Expresse deze en de vori- j 
ge week door de kerstdrukte bij de PTT niet op zater- j 
dag heeft gekregen. Daarvoor onze excuses. De ! 
redactie en alle fractieleden wensen u in ieder geval 
prettige kerstdagen en een zeer voorspoedig 1991!

W D  op radio en TV
In het kerstreces gaan de partij-uitzendingen gewoon 
door. In de zendtijd voor politieke partijen komt de W D  
op vrijdag 28 december op de tv aan de beurt om 
19.55 uur op Nederland 3, en op dinsdag 1 en 15 ja
nuari via de radio vanaf 18.20 uur op Hilversum 5.

Vrouwen en management
Vrijdag 25 januari is Nel Ginjaar-Maas dagvoorzitter 
van een forum over vrouwen en onderwijsmanage
ment. Tevens houdt zij een inleiding over dit onder
werp. Het forum begint om 13.00 uur in Hoog 
Catharijne. Inlichtingen: 03405-98966.
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