
Een goed begin
Deze eerste WD-Expresse na het Kerst-reces wil ik openen met u allen een gezond en voor
spoedig 1992 toe te wensen. Een goed begin is het halve werk. Ik hoop dat het nieuwe jaar voor 
u goed is begonnen. De regering heeft een weinig gelukkige start gemaakt. De tegenstellingen 
binnen de coalitie waren weer nauwelijks te verbloemen bij het geklungel rond het voorgeno
men bezoek aan Zuid-Afrika. De echt grote problemen doen zich echter voor bij het plan Si- 
mons, nu met ingang van 1 januari de eerste stap is gezet. Geneesmiddelen worden nu niet 
meer door de ziektekostenverzekeraars vergoed, maar worden betaald uit de Algemene Wet Bij
zondere Ziektekosten (AWBZ). De premies kunnen volgens de verzekeraars echter niet omlaag, 
zoals staatssecretaris Simons voor ogen had en heeft, door de kostenstijging in de zorgsector. 
Wie heeft er gelijk? Naar dit meningsverschil komt een onafhankelijk onderzoek. De W D juicht 
dit toe. De W D wil duidelijkheid.
De inhouding van de hogere, inkomensafhankelijke, AWBZ-premie op uw loonstrookje vormt sa
men met de wettelijke bijdrage zo dus weer een nieuwe lastenverzwaring. Het hogere huurwaar- 
deforfait, het kwartje van Kok en het gedeeltelijk niet toepassen van de inflatie-correctie waren 
kennelijk nog niet genoeg voor dit kabinet. In plaats van zelf op de kleintjes te letten, kiest het 
voor de gemakkelijkste weg en moet u het gelag betalen.
De W D heeft gewaarschuwd voor bestuurlijke chaos. Je moet eerst inzicht hebben in de gevol
gen, voordat je aan een herstructurering begint. Een van de redenen waarom wij als enige grote 
partij tegen het plan Simons hebben gestemd. Andere redenen waren het ontbreken van vol
doende marktwerking, waardoor de beoogde kostenbeheersing tegenvalt; het aanstevenen op 
een klassieke collectieve volksverzekering en de duidelijk nivellerende werking die van het plan 
uitgaat. De W D is tegen nivellering. De W D wijst lastenverzwaringen af. Mensen moeten zelf 
meer keuzes kunnen maken, zowel ten aanzien van het pakket als ten aanzien van de premie.

Frits Bolkestein

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Heeft u uw loonstrookje al gezien? Weet u al hoeveel het u gaat 

kosten? Een gezin met 2 kinderen bijvoorbeeld, met een inkomen net boven 

de ziekenfondsgrens, gaat er jaarlijks honderden guldens op achteruit.

En het plan Simons begint nog maar net. Een plan dat niet 

alleen te duur is, maar ook wordt gebruikt om inkomens te nivelleren.

De W D  is daar als enige grote partij op tegen. Meer weten of 

lid worden? Bel nu 0 7 0 -3 6 1 3 0  61. Of kijk vanavond om 19.55 uur, naar 

de uitzending Politieke Partijen op Nederland 3.

W D . DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND.

N.B.: Deze advertentie stond woensdag 22  januari in Telegraaf, AD, Volkskrant en NRC.
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Weinig herziening 
ontslagrecht
Deze week is het wetsvoorstel tot herziening van het 
ontslagrecht aan de orde geweest. De W D  heeft zwa
re kritiek geuit op het feit dat dit wetsvoorstel niet bij
draagt tot verwezenlijking van doelstellingen als: 

de regulering van het complexe ontslagrecht
- flexibiliseren van de complexe arbeidsmarkt
- lastenverlichting voor het bedrijfsleven.
Het wetsvoorstel is gebaseerd op een broos accoord 
van de SER.
De bestaande tegenstellingen tussen sociale partners 
zijn daarbij verbloemd. Dat heeft een fundamentele 
discussie gefrustreerd. De regering heeft een eigen 
verantwoordelijkheid, die zij niet op zich heeft geno
men.
Benk Korthals heeft verder namens de W D  naar voren 
gebracht dat zij voorstander is van afschaffing van de 
procedure van dubbele toetsing van het ontslag door 
de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau en de 
rechter. Daarmee samenhangend moeten bepalingen 
in het Burgerlijk Wetboek worden aangepast, zodat 
een verruiming van de toets door de rechter bij het ont
slag mogelijk wordt gemaakt. Verder moet de proeftijd 
voor alle overeenkomsten blijven bestaan.
Ook zullen de opzeggingsverboden kritisch worden 
bezien. Het aantal zal eerder moeten worden inge
krompen dan worden uitgebreid, zoals thans wordt 
voorgesteld.

Een tiental amendementen zijn door de VVD inge
diend. Deze strekken ertoe om het overgangsrecht te 
verbeteren en onduidelijkheden in formuleringen weg 
te nemen.

Voorts zijn er amendementen ingediend om:
a. het opzeggingsverbod voor vakbondswerk in de 

onderneming ongedaan te maken (De regeling 
daarvan is geen overheidstaak).

b. een proeftijd mogelijk te maken voor arbeidsover
eenkomsten voor bepaalde termijn.

c. de opzegging van de dienstbetrekking mogelijk te 
maken tegen iedere dag, in plaats van tegen het 
einde van de kalendermaand.

De regering heeft onder druk van de Kamer toegezegd 
om de procedure van dubbele toetsing krachtens arti
kel 6BBA nog dit jaar te evalueren. Voorts ziet het er
naar uit dat een proeftijd overeengekomen kan worden 
voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die 
langer duren dan een jaar.

Inlichtingen Benk Korthals 070-3182902

Bezoek Zuid-Afrika 
moet doorgaan
De WD-fractie is van mening dat het bezoek van de 
Ministerpresident en de minister van Buitenlandse Za
ken aan Zuid-Afrika moet doorgaan. Ook nu ANC- 
leider Mandela om annulering daarvan heeft verzocht. 
Het bezoek in februari is een goede gelegenheid om 
de Nederlandse opvatting inzake volledige beëindi
ging van de apartheid nog eens naar voren te bren
gen. Het door President de Klerk ingezette hervor
mingsproces kan dan ondersteund en gestimuleerd 
worden. Het is jammer dat de reis niet tijdens het Ne
derlandse EG-voorzitterschap is gemaakt; dan had de 
Nederlandse stem meer gewicht gehad.
Natuurlijk moet met alle politieke hoofdrolspelers in 
Zuid-Afrika worden gesproken (President De Klerk, 
ANC-leider Mandela; Inkatha-leider Buthelezi e.a.). 
Maar het kan niet zo zijn dat de weigering van een ge
sprek door het ANC, het met de ZuidAfrikaanse rege
ring afgesproken bezoek op losse schroeven zet. Het 
ANC onderhandelt toch zelf met President De Klerk! 
En tegen diens bezoek aan Nederland had het ANC 
ook geen bezwaar.
De voorbereiding van het bezoek verdient kritiek. Het 
voortijdig uitlekken was negatief. Maar ook los daarvan 
had eerder contact met het ANC opgenomen moeten 
worden. De PvdA-fractie speelt een niet-constructieve 
rol. In plaats van gebruik te maken van de goede con
tacten van Minister Kok met de heer Mandela, werd 
meteen geroepen dat het bezoek moest worden uitge
steld. Wij hadden gehoopt dat dergelijke Pavlov- 
reacties tot het verleden behoorden. Merkwaardig is 
wel dat deze reis, volgens de ministers Kok en Pronk, 
niet in de ministerraad is besproken. Wie had het ook 
weer over de coördinerende rol van de Minister
president?
Minister Pronk heeft weer kans gezien in deze zaak op 
gemakkelijke wijze de linksbuiten van het kabinet te 
spelen. Voor de NCRV-radio zei hij op 13 januari 
jongstleden dat ook hij ZuidAfrika zou willen bezoeken, 
maar alleen op uitnodiging van aan het ANC gelieerde 
ontwikkelingsorganisaties. De huidige regering van 
Zuid-Afrika is voor Minister Pronk geen partner voor 
ontwikkelingshulp, zei hij. Dat zijn onbegrijpelijke en 
onacceptabele uitspraken, vooral op een moment dat 
twee van zijn collega’s een bezoek aan de Zuid
Afrikaanse regering gaan brengen.
Tijdens het dinsdag gevoerde kamerdebat kwam nog 
eens extra de verdeeldheid tussen de coalitiepartners 
PvdA en CDA naar voren. De PvdA bleef bij uitstel van 
de reis en het CDA gaf blijk van een duidelijkevoorkeur 
om wel te gaan. Minister-President Lubbers zeilde om 
al deze klippen heen en stelde de beslissing uit tot na 
dit weekend. Wordt dus vervolgd.

Inlichtingen Frans Weisglas 070-3182903
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Wolfson behoudendSamen, niet apart
In ons land is het aantal islamitische basisscholen in 
twee jaar tijd gegroeid van 2 tot 20. Voor besturenorga
nisaties van islamitische scholen is het streefgetal zelfs 
100. Ook wil men komen tot eigen voortgezet onder
wijs, universiteit en pedagogisch studiecentrum. In 
reactie op deze cijfers die een vrij sterke groei van dit 
soort scholen in korte tijd aangeven en inzicht bieden 
in de voornemens om tot verdere groei te komen heeft 
WD-kamerlid Jan Franssen opgemerkt deze ontwikke
ling niet bevorderlijk te vinden voor de integratie van 
minderheden in de Nederlandse samenleving. Zonder 
het grondwettelijk recht aan te tasten om tot stichting 
van eigen scholen over te gaan, heeft hij het kabinet, 
het Nederlands onderwijs en de betreffende minder- 
heidsorganisaties opgeroepen om in het kader van het 
nationale minderhedendebat een discussie te starten, 
gericht op het zodanig verbeteren van het Nederlands 
onderwijs dat stichting van aparte islamitische scholen 
kan worden voorkomen. Het is van het grootste belang 
dat autochtonen en allochtonen samen leren optrek
ken. Paarin kan en moet het onderwijs een voortrek
kersrol vervullen. Aparte scholen zijn een voorbode 
van een gescheiden samenleving. Dat moeten we 
voorkomen.

Inlichtingen Jan Franssen 070-3182886

Milieu en ontwikkeling
Onder de naam UNCED '92 zal in juni van dit jaar in 
Brazilië een VN^conferentie plaatsvinden met als thema 
"Milieu en Ontwikkeling". Afgelopen donderdag vond 
in de Kamer een mondeling overleg plaats ter voorbe
reiding hierop met de ministers van Milieu en Ontwik
kelingssamenwerking. De UNCEDvergadering moet 
lukken, aldus WD-woordvoerder Te Veldhuis. Het mi
lieu is een van de grote wereldproblemen en UNCED 
moet een catalysator worden voor het ontwikkelen van 
een duurzame internationale samenleving. De vooruit
zichten voor het welslagen van de conferentie acht hij 
echter niet goed. De voorbereidingen verlopen uiterst 
stroef en volgens sommigen zitten ze zelfs in een im
passe. Het probleem is groot: de Westerse landen zijn 
er achter dat ze de zelf veroorzaakte milieuproblemen 
(broeikaseffect, bodem- en watervervuiling etc.) nu 
moeten oplossen. Terwijl de ontwikkelingslanden juist 
bezig zijn hun economieën op te bouwen. Het gaat er
om dat ze niet dezelfde milieufouten maken als het 
Westen. Maar zij zeggen natuurlijk dat ze met de ver
vuiling van het Westen niets te maken hebben. Als wij 
vinden dat ze het anders moeten doen, dan moeten we 
maar betalen. De W D  is van mening dat (alleen) geld 
niet de oplossing is. Het Westen moet zelf alles op alles 
zetten om nu het goede voorbeeld te gaan geven en 
zich bovendien inspannen haar milieutechnologische 
kennis over te dragen.

Inlichtingen Jan te Veldhuis 070-3182901 
Erica Terpstra 070-3182900

Het rapport "Niemand aan de kant" van de commissie 
Wolfson lijkt sterk op alle voorgaande banenplannen 
van de PvdA. Het rapport zit vol technische snufjes, 
subsidies en lokpremies.
Drie voorbeelden hiervan zijn
1) het wettelijk deeltijdrecht waarmee elke werknemer 

het recht moet krijgen zijn baan om te zetten in een 
deeltijdbaan; fnuikend voor normale bedrijfs
voering.

2) veel te hoog oplopende individuele, tijdelijke loon
kostensubsidies voor werkgevers die werknemers 
met een lage arbeidsproductiviteit in dienst nemen 
en

3) tot 10% premie op uitkering bij deelname aan scho
ling of werkervaringprogramma.

Waarom deze verplichting belonen in plaats van 10% 
eraf bij weigering daartoe?.
Baanbrekende ideeen ontbreken in het rapport. Het 
denken over een sociaal ministelsel wordt stopgezet. 
Individualisering van het minimumloon wordt afgewe
zen. Het stokpaardje van de koppeling wordt weer be
reden, terwijl het aantal inactieven gestaag blijft toene
men. En natuurlijk wordt de rekening weer neergelegd 
bij de middeninkomens. De commissie Wolfson kiest 
zelfs voor een zeer forse inkomensnivellering door on
der andere de ophoging van de premiegrens volksver
zekeringen tot boven de huidige inkomensgrens van 
f 42.000. Dat is dus juist de groep die nu al zo eenzijdig 
door het plan Simons wordt gepakt. De mensen boven 
de ziekenfondsgrens - en daar hoef je echt niet rijk voor 
te zijn - zijn dubbel de klos.
De VVD wijst alle vormen van nivellering af. Waarom 
zou iemand nog zijn best doen hogerop te komen als 
hij er nauwelijks op vooruitgaat?
Een voorstel waarin de W D  wel redelijk veel herkent, 
is de voorgestelde hervorvorming van de uitvoering so
ciale zekerheid, waarin de sociale partners meer op af
stand worden gehouden. Daarover zijn wij ook met de 
PvdA in gesprek. Een dergelijke hervorming is belang
rijk, maar alleen daarmee kan de sociale zekerheid op 
termijn niet worden veiliggesteld.
Kortom, het rapport Wolfson neigt veel meer naar het 
behoudende dan naar het vernieuwende. Dit zal de 
politieke spanningen binnen de coalitie slechts aan
scherpen, al heeft het CDA reeds eerder met nivelle
rende maatregelen ingestemd (het plan Simons en de 
stopzetting van de inflatiecorrectie). Ook voor de W D  
is het teleurstellend dat het vernieuwingsproces in de 
PvdA in de kiem lijkt gesmoord.

Inlichtingen Robin Linschoten 070-3182895

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting, onder redactie 
van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting 
van de WD- Tweede Kamerfractie en Andrea Neder- 
lof en Dominique Peters, medewerkers afdeling 
Voorlichting.
Een abonnement kost f  75, - en is aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag, telefoon 
070-3182879.
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Tien puntenplan immigratiebeleid
Tijdens het reces presenteerde de VVD bij monde van 
Jan Kees Wiebenga het volgende tien-puntenplan, dat 
werd geboren uit een groeiende onvrede over het uit
blijven van een samenhangend immigratiebeleid van 
dit kabinet.
1) Uitgangspunt moet zijn dat het toelatingsbeleid 

terughoudend is. De doelstellingen van het min
derhedenbeleid - zoals meer werkgelegenheid mi- 
granten;ontwikkeling probleemwijken grote ste
den; bestrijden politiek extremisme en bevorderen 
verdraagzaamheid - komen immers in het geding 
bij een te sterke immigratie.

2) Het regeerakkoord stelt terecht dat Nederland 
geen immigratieland moet zijn. Maar regelgeving 
en beleidsuitvoering moeten worden verbeterd, 
vooral om uitwassen bij immigratie als schijnhuwe
lijken, onderduiken en handel in asielzoekers te 
bestrijden en de geloofwaardigheid van het beleid 
te vergroten. Eén bewindspersoon moet ver
antwoordelijk zijn voor het immigratiebeleid.

3) Immigratiebeleid zal ten eerste internationaal be
leid moeten zijn. Gestoeld op de betreffende inter
nationale verdragen (o.m. vluchtelingenverdrag). 
Mede gericht op het wegnemen van de oorzaken 
van migratie door het bevorderen van vrede en 
welvaart in de betreffende regio’s (derde we- 
reld.Oost Europa). Ook voorlichting in herkomst
landen, gericht op het onderscheid tussen vrij rei
zen (is een mensenrecht) en vrije vestiging (is niet 
zomaar toegestaan) is gewenst.

4) De immigratie richt zich niet alleen op nederland, 
maar op geheel West-Europa. Daarom is een zo
veel mogelijk gezamenlijk Europees toelatings
beleid voor vreemdelingen en vluchtelingen no
dig, liefst op EG-niveau. Dit gezamenlijke beleid 
moet niet alleen procedureel worden geharmoni
seerd, zoals in het aanvullend Schengen-akkoord 
(’90) wordt nagestreefd, maar ook materieel naar 
toelatingsnorm (o.m. visumbeleid;kettingmigratie 
en asielbeleid).

5) Het recht op gezinshereniging van de eerste ge
neratie migranten met hun partners en minderjari
ge kinderen moet in grote lijnen gehandhaafd wor
den, maar wel in Europees verband worden beke
ken in verband met harmonisatie. Ten aanzien van 
de zogenaamde "kettingmigratie” (gezinsvor
ming door tweede en volgende generaties mi
granten) kan onderzocht worden hoe het uithuwe
lijken kan worden tegengegaan, of de regels moe
ten worden verduidelijkt (bv. minimale 
verblijfstermijn). Ook hier moet harmonisatie in 
Europees verband worden nagestreefd. Uitwas
sen als schijnhuwelijken en schijnerkennin- 
gen moeten met kracht worden tegengegaan 
door wetswijziging en duidelijker beleid.orden be
keken in verband met harmonisatie. Ten aanzien 
van de zogenaamde "kettingmigratie” (gezins
vorming door tweede en volgende generaties mi
granten) kan onderzocht worden hoe het uithuwe
lijken kan worden tegengegaan, of de regels moe
ten worden verduidelijkt (bv. minimale 
verblijfstermijn). Ook hier moet harmonisatie in 
Europees verband worden nagestreefd. Uitwas
sen als schijnhuwelijken en schijnerkennin- 
gen moeten met kracht worden tegengegaan 
door wetswijziging en duidelijker beleid.

6) Er moet een toelatingsregeling voor Antima
nen en Arubanen komen. Deze is toegestaan op 
grond van het koninkrijksstatuut en geldt reeds 
voor Nederlanders die daarheen willen gaan. De 
toelatingsregeling is vooral ook wenselijk in ver
band met een evenwichtige maatschappelijke ont
wikkeling overzee.

7) Het asielbeleid moet een twee-sporenbeleid zijn: 
enerzijds moeten echte vluchtelingen ruimhartig 
worden opgevangen; anderzijds moet economi
sche migratie worden afgewezen. De procedures 
moeten daarbij snel en zorgvuldig zijn, hetgeen 
mede bevorderd kan worden door een bewinds
man (de staatssecretaris van Justitie) verantwoor
delijk te laten zijn voor de toelatingsprocedures en 
de opvang van asielzoekers. Spoedige Europese 
harmonisatie van het asielbeleid, zowel procedu
reel als materieel, moet worden nagestreefd. Afge
wezen asielzoekers moeten daadwerkelijk worden 
uitgezet en onderduiken moet worden tegenge
gaan. Ook onwenselijke praktijken als handel in 
asielzoekers en het verdonkeremanen van reispa- 
pieren moeten worden tegengegaan, want daar
door wordt oneigenlijke immigratie bevorderd.

8) Illegale immigratie moet krachtiger bestreden 
worden omdat dit de doelstellingen van het min
derhedenbeleid ondergraaft (o.a. werkgelegen
heid). Waar blijft het samenhangende wetge- 
vingspakket waarbij de collectieve voorzieningen, 
behoudens uitzondering, gesloten worden ver
klaard voor illegale migranten? Wanneer wordt de 
uitwisseling van gegevens van collectieve voorzie
ningen met het bevolkingsregister mogelijk? Wan
neer zullen opsporing, toezicht en controle van il
legale arbeid worden verbeterd? Hoe staat het 
met de invoering van de identificatieplicht? Hulp 
aan illegalen(kerkasiel) is onwenselijk en als het 
gebeurt uit winstbejag moet het bestraft worden.

9) De opvang van legale migranten boven de leer
plichtige leeftijd (16 jaar) schiet schromelijk tekort. 
Het betreft vele duizenden nieuwkomers per jaar. 
Het opzetten van een sluitend opvangstelsel, met 
sancties, was een kernpunt in het WRR-rapport 
"Allochtonenbeleid” . Momenteel wordt maar een 
fractie van de nieuwe immigranten bereikt. Velen 
blijven kansloos in het vangnet van de uitkering 
hangen. Het kabinet moet de inspanningen dras
tisch verhogen, op straffe van het scheppen van 
toekomstige problemen.

10) Een geloofwaardig immigratiebeleid kan mede lei
den tot een verdraagzamer samenleving. Het 
moet dan ook samengaan met een intensieve be
strijding van (rassendiscriminatie. Dat is een 
aanhoudende en belangrijke taak van de over
heid, dus ook van de rijksoverheid. Het WD- 
voorstel om per ministerie een coördinator anti
discriminatiebeleid aan te stellen moet nu snel 
worden uitgevoerd.

Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga 070-3182904 
Hans Dijkstal 070-3182884
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PARTIJENVluchten kan niet meer
Het plan-Simons. Zelden heeft een kabinetsplan zoveel publiciteit gekregen. Zelden hebben 
burgers er zo weinig van begrepen. Ik denk dat staatssecretaris Simons de inkomensgevolgen 
van zijn plan zwaar neeft onderschat. De W D  heeft hem vorig jaar al berekeningen voorgelegd 
die hij afwimpelde met de uitspraak dat niemand met een moclaal inkomen er op achteruit zou 
gaan. Dat blijkt nu absoluut niet waar te zijn. Net boven de ziekenfondsgrens vallen zware klap
pen en zijn er gezinnen die honderden guldens extra moeten inleveren. Zelfs onder die grens 
zijn mensen er op achteruit gegaan. De vakbonden richten nu al hun woede op de particuliere 
ziektekostenverzekeraars, omdat deze hun premies niet willen verlagen. Maar zij vergeten dat 
zelfs als de premies met 10 of 15 % verlaagd zouden worden, de inkomens van honderdduizen
den Nederlanders er nog steeds op achteruitgaan. De W D  acht dat onaanvaardbaar.
Dat is de reden dat ik gezegd heb dat de regering er verstandig aan doet het plan-Simons per 
1 april as. in te trekken. Het CDA heeft het inmiddels benauwd gekregen en wil nu vertragen, 
al hebben ze vorig jaar voorgestemd. Het CDA heeft eindelijk door dat het waanzin is om met 
165 kilometer door dichte mist te rijden. Jammer, dat de linkerbaan van de snelweg geen 
vluchtstrook heeft. De PvdA wil het plan-Simons juist sneller invoeren. Zoals ik maandag in 
Akersloot al zei: dit kabinet wordt steeds meer een ruzie-kabinet. Dat is wel het laatste waar ons 
land behoefte aan heeft. Ruzies leiden tot slechte besluiten. En daarvan hebben we er al ge
noeg gehad. De eerste stap-Simons was er een te veel. Elk jaar inkomensnivellering is er een 
te veel. Elk extra jaar van dit kabinet is er een te veel. Frits Bolkestein

Plan-Simons is puinhoop
De frontale aanval op het plan-Simons die Frits 
Bolkestein zondag op de radio en maandag in 
Akersloot inzette, kreeg dinsdag een vervolg in 
de Tweede Kamer. Bij de opening van de ver- 
gaderweek stelde Frits Bolkestein vast dat het 
kabinet zich lelijk heeft verkeken op de inko
mensgevolgen van het plan-Simons, samen 
met andere lastenverzwaringen. De koop
krachtdaling treft vooral de inkomensgroep net 
boven de ziekenfondsgrens, de middeninko
mens, maar ook bejaarden met een klein pen
sioen moeten het ontgelden. Daarom vroeg hij 
de regering de Kamer binnen een week een 
notitie toe te zenden over de koopkrachtontwik
keling voor de verschillende inkomensgroe
pen. Hierin moeten twee scenario's worden op
genomen: één waarin de particuliere verzeke
ringspremies niet zullen dalen (de huidige 
situatie) en één waarin die premies met 15 % 
zullen dalen. Tevens wil de W D weten welke 
gevolgen deze koopkrachtmutaties op de 
CAO-onderhandelingen zullen hebben en 
daarmee op de ontwikkeling van de werkgele
genheid. "De puinhoop rond het plan-Simons 
en de overige lastenverzwaringen lijkt te vra
gen om een nieuwe Tussenbalans voor het so
ciale en economische beleid” , besloot de frac
tievoorzitter.

Doel Simons: nivellering  
Dick Dees stelde diezelfde dag mondelinge 
vragen aan staatssecretaris Simons. Hij consta
teerde dat ook binnen het kabinet en de rege

ringsfracties opschudding was ontstaan over 
de gevolgen van het plan-Simons. Premier 
Lubbers achtte vorige week vertraging bij de 
verdere invoering "niet uitgesloten” , terwijl 
PvdA-leider Wöltgens juist een versnelde invoe
ring wenste.
Simons ontkende iedere chaos bij de invoering 
van de eerste stap en noemde de geruchten 
hierover een liberale mythe. Enkele hogere in
komensgroepen moesten weliswaar een soli- 
dariteitsheffing betalen, maar dat was een ge
wild effect. Dick Dees stond perplex van deze 
laconieke opvatting over de "grootste 
nivellerings- operatie sinds het kabinet-Den 
Uyl”  en vroeg Simons of hij het aanvaardbaar 
vindt dat inkomens rond 50.000 gulden er
5,5 % op achteruit gaan. En hoe zat het met de 
solidariteit nu de premiereducties voor bejaar
den met een hoger pensioen in feite gesubsi
dieerd worden door werkenden met een lager 
inkomen? Simons wierp tegen dat de inko- 
mensmutaties slechts voor 1/3 veroorzaakt 
worden door de stelselwijziging. Hij benadrukte 
dat de overheveling van de geneesmiddelen 
naar de AWBZ per 1 januari in de praktijk vlek
keloos verlopen was. Het kabinet had zich in 
deze betrouwbaar betoond, en op straffe van 
ongeloofwaardigheid moet de invoering van de 
tweede stap per 1-1-1993 (overheveling van 
huisartsenhulp) beslist doorgaan. Hij tekende 
hierbij aan dat hij van het tempo van de invoe
ring van het gehele plan nooit een prestigezaak 
gemaakt had, zodat er tussen zijn opvatting en 
die van Lubbers geen licht zat. Dick Dees 
merkte tenslotte op dat invoering van de twee
de stap nog bij lange na niet beklonken is. 
Inlichtingen: Dick Dees, 070-3182917.

VERDER IN DIT NUMMER
- De politieke discussie rond het verdrag van Schengen
- WD-tienpuntenplan bestrijding stijging werkloosheid
- W D  tegen beperking fiscale aftrekbaarheid pensioenpremies
- W D  pleit voor één kustwacht onder het Ministerie van Defensie
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Gehandicaptenvoorzieningen
De vergoeding van voorzieningen voor gehandicapten 
kent momenteel twee grote problemen. Het eerste pro
bleem is de uitbreiding van het aantal doelgroepen die 
gebruik mogen maken van de regeling, terwijl het bud
get gelijk blijft. Per 1 januari 1993 kunnen namelijk niet 
alleen gehandicapten, maar ook ouderen boven 65 
jaar aanspraak maken op de voorzieningen van de Al
gemene Arbeidsongeschiktheids Wet (AAW), aange
zien zij in het kader van de Oort-operatie ook AAW- 
premies zijn gaan betalen. Deze toename kost circa 1 
miljard gulden en moet geheel budget neutraal verlo
pen. Met andere woorden: twee keer zoveel mensen 
moeten eten uit dezelfde ruif.

Afschuiven naar gemeenten 
Ten tweede is er een ingewikkeld en verbrokkeld sys
teem ontstaan, waarin de betrokkenen de vergoedin
gen van diverse instanties moeten zien los te krijgen. 
De W D  pleit sinds jaar en dag voor een systeem van 
cliëntgebonden budget, waarbij de betrokkene van 
één instantie een bepaald bedrag in handen krijgt om 
zelf een zo goed en goedkoop mogelijke oplossing te 
zoeken.
Het kabinet kwam recentelijk met een eigen nieuwe op
zet, waarbij de uitvoering van de nog steeds versnip
perde regeling per 1 januari 1993 op het bordje van de 
gemeenten wordt gelegd. Vooruitlopend hierop wor
den de vergoedingen van onder meer de vervoers
kosten per 1 oktober as. met 10 % gekort.
Henk van Hoof vroeg zich bij de behandeling van het 
voorstel woensdag af of dit voorstel het systeem nu wel 
vereenvoudigt. De gehandicapten schieten er niets 
mee op; gemeenten krijgen te weinig tijd om op de ver
anderde situatie in te spelen; gemeenten kunnen een 
eigen inkomensbeleid gaan voeren (door zelfstandig 
eigen bijdragen en inkomensgrenzen vast te stellen) en 
er ontstaat het gevaar van rechtsongelijkheid. Wat in 
de ene gemeente wel vergoed wordt, komt niet in aan
merking voor vergoeding in de buurgemeente.
Dit alles kwam volgens staatssecretaris Ter Veld, om
dat er dit jaar geen tijd meer was om het afgeslankte 
voorzieningenpakket "schoon aan de haak” aan de 
gemeenten over te dragen. De woordvoerder noemde 
het ronduit "niet in de haak”  om aan gemeenten de 
zorgverantwoordelijkheid voor méér gegadigden over 
te dragen (waarvan de organisatie op zich al extra kos
ten meebrengt) terwijl het budget niet wordt uitgebreid. 
Bovendien kleven er een groot aantal bestuurlijke en 
organisatorische problemen aan het voorstel. Hij dien
de dan ook een motie in om de korting op de vervoers
kosten niet te laten vooruitlopen op de Voorzieningen
wet die per 1 januari 1993 wordt ingevoerd, en waar 
volgens de VVD nog fors aan geschaafd moet worden. 
Zo komt er ook meer tijd voor overleg met de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten. De motie kreeg wel 
de steun van D66 en Groen Links, maar werd ver
worpen.
De woordvoerder concludeerde dat de VVD in het be
lang van de gemeenten en vooral van de gehandicap
ten geen verantwoordelijkheid wil dragen voor het 
voorstel, zoals het nu op tafel ligt.
Inlichtingen: Henk van Hoof, 070-3182885.

De Kustwacht
Afgelopen maandag werd er in de Kamer gesproken 
over de Kustwacht. Hoewel de W D  vanaf de oprich
ting gepleit heeft voor een zelfstandige opererende or
ganisatie onder verantwoordelijkheid van één departe
ment, kreeg de Kustwacht in 1987 de vorm van een sa
menwerkingsverband van zes ministeries. Vanaf dat 
moment is er grote twijfel geweest over het doelmatig 
functioneren van de organisatie, omdat elk departe
ment het hoogste lied wil zingen. Er ligt nu een reorga
nisatievoorstel van het Kustwachtcentrum op tafel ten
einde het eigen functioneren te stroomlijnen. Maar de 
versnippering over de departementen blijft hierin on
aangetast en daarom voelt de W D  meer voor het plan 
van de Raad van de Waterstaat, dat een bunde- 
lingsmodel in de vorm van een zelfstandige Kustwach- 
torganisatie voorstelt.
Jan Dirk Blaauw bepleitte maandag om zo’n organisa
tie onder het Ministerie van Defensie te plaatsen. De 
Koninklijke Marine heeft immers de kennis, ervaring en 
materieel om de samenwerking met andere diensten 
en aangrenzende kuststaten efficiënt te laten verlopen. 
Hij zag deze suggestie deze week nog niet verzilverd, 
maar tekende wel een kamerbrede motie die minister 
Maij-Weggen verplicht de komende tijd naast de reor- 
ganisatiemaatregelen ook de mogelijkheid tot een ge
bundelde kustwacht onder één departement te onder
zoeken. Volgend jaar wordt dit onderzoek geëva
lueerd. Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.

W D-plan pensioenen
Deze week werd bekend dat de fracties van CDA en 
PvdA niet onwelwillend staan tegenover een beperking 
van de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies. 
Vorig jaar mei beperkte het kabinet al de aftrekbaar
heid van de lijfrentes, hetgeen door de W D  "een on
behoorlijke maatregel”  genoemd werd (zie WD- 
Expresse nr 18). Ook nu staat de W D  op het stand
punt dat er in geen geval aan de aftrekbaarheid van de 
premies getornd mag worden. Bij de vergadering over 
de financiering van de oudedagsvoorziening aan
staande maandag zal Robin Linschoten een alternatief 
indienen, waardoor werknemers onder andere meer 
keuzevrijheid krijgen in de keuze van een pensioenre
geling. In het volgende nummer van de WD-Expresse 
leest u meer over dit tienpuntenplan.
Inlichtingen: Robin Linschoten, 070-318282895.

Rapport-Donner
Deze week gaf de VVD een eerste reactie op het rap
port "Verdeel de frequenties, verander de omroep" 
van de commissie-Donner. De conclusie van het rap
port dat vanuit Europees-rechtelijk standpunt aan be
staande omroepen geen voorkeurspositie kan worden 
gegeven, noemde Dick Dees politiek gezien buitenge
woon teleurstellend. Bovendien kan dit vertragend 
werken op de zo noodzakelijke fundamentele hervor
ming van het Hilversumse omroepbestel. De W D 
dringt er op aan dat de regering zo spoedig mogelijk 
met een standpunt komt. De VVD vraagt zich boven
dien af of het Europese probleem niet kan worden om- 
zeild door te spreken van een transformatie van het 
Nederlandse bestel, in plaats van het uittreden en op
nieuw beginnen van bestaande omroepen uit het pu
blieke bestel. Inl.: Dick Dees, 070-3182917.
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Het Schengen-verdrag
Donderdag werd in de Kamer gedebatteerd over de 
tweede fase van het Schengen-verdrag, dat in 1990 
door de regeringen van de Benelux-landen, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal ondertekend werd. 
Deze week werd er gesproken over de voorwaarden 
waaronder de 8 landen de controles van hun binnen
grenzen op kunnen heffen. Het debat over de ratificatie 
van het verdrag komt pas in juni aan de orde. Het par
lement kan dan het verdrag alleen maar in zijn geheel 
goed of afkeuren, zonder de mogelijkheid tot amende
ren. Hieronder volgt de WD-visie op de pro’s en con
tra’s van het verdrag.

Negatieve effecten
Het parlement wordt op afstand gezet, aangezien een 
gedegen inhoudelijke controle op de besluitvorming 
van het Uitvoerend Comité van Ministers niet mogelijk 
is. Dit weegt zwaar, mede gezien het devies "Beter 
geen verenigd Europa, dan een ondemocratisch Euro
pa”  dat de W D  rond de Top van Maastricht hanteer
de. Het betreft een omvangrijk verdrag dat veel zaken 
regelt, terwijl het parlement onderdelen niet kan wijzi
gen of nuanceren. Mede hierom bracht de Raad van 
State een kritisch advies over het verdrag uit. Een 
tweede probleem is het ontbreken van internationaal- 
rechtelijke toetsing.

Positieve effecten
Wat in deze fase o.a. beoogd wordt, is de harmonisatie 
van de procedures die de landen hanteren bij hun 
asielbeleid en criminaliteitsbestrijding. Deze samen
werking acht de W D  essentiëel. Zo is afgesproken 
welke Schengen-staat een binnengekomen asielver
zoek gaat behandelen. De uitslag geldt dan voor het 
gehele Schengen-gebied, waardoor het huidige "asiel- 
winkelen”  (het in verschillende landen tegelijkertijd of 
achtereenvolgens indienen van een asielverzoek) 
wordt voorkomen. De VVD wil deze procedurele har
monisatie wel gevolgd zien door een inhoudelijke af
stemming, te beginnen met de gemeenschappelijke 
beoordeling van de toestand in de landen van her
komst (i.v.m. het al dan niet terugsturen van afgewezen 
asielzoekers).
Ook de samenwerking tussen politie en justitie vindt de 
W D een goede zaak, omdat de grenzen voor crimine
len in de praktijk al lang vervallen zijn, terwijl ze voor 
politie en justitie nog een forse belemmering vormen. 
Regelingen voor grensachtervolging en vereenvoudi
ging van uitleveringsprocedures kunnen de bestrijding 
van de criminaliteit verbeteren. De samenwerking op 
deze twee gebieden vergt echter een goed informatie- 
uitwisselingssysteem. De VVD acht de oprichting van 
het Schengen Informatie Systeem (SIS) dan ook buiten
gewoon belangrijk. Zonder een goed uitwisselings- 
systeem van gegevens over ongewenste personen 
e.d. heeft Schengen nauwelijks zin.
Tenslotte moeten de gevolgen in ogenschouw geno
men van een eventueel af haken van Nederland. Wat 
zou dat betekenen voor de transito-functie van ons 
land? En moet Nederland de controles aan de zuid- en 
oostgrens dan weer eenzijdig inrichten?

Schengen-ll brengt, afrondend, veel praktische verbe
teringen tot stand, maar is aan de andere kant nog on
volmaakt. Een verdere inhoudelijke beleidsharmonisa- 
tie is gewenst, waardoor tegelijkertijd de behoefte aan 
betere parlementaire controle en de inschakeling van 
een internationaal gerechtshof groeit.
Jan Kees Wiebenga vroeg daarom tijdens het debat 
om een voorstel van de regering op grond waarvan het 
parlement tijdens de fase van de inhoudelijke bespre
kingen van het verdrag, wèl de mogelijkheid krijgt haar 
controlerende taak uit te oefenen. Tevens opperde hij 
de mogelijkheid het EG-Hof van Justitie met het inter
nationale rechterlijk toezicht te belasten.

Identificatieplicht
Met het openstellen van de grenzen en het vrij vervoer 
van personen hangt de identificatieplicht samen. De in
voering hiervan wordt weliswaar door het Schengen- 
verdrag niet verplicht gesteld, maar is volgens de W D 
wel gewenst (zie WD-Expresse 1, 13 en 40). Het zou 
ook een logisch gevolg zijn van het harmonisatieover- 
teg. In alle andere Schengen-landen bestaat immers 
een identificatieplicht en het ligt voor de hand ons be
leid hierop af te stemmen. Ook het CDA was oorspron
kelijk voorstander van de invoering van een identifica
tieplicht, en stelde goedkeuring van het Schengen- 
verdrag zelfs hiervan afhankelijk. Maar zoals het wel 
vaker gaat bij deze partij, werd er water bij de wijn ge
daan toen een confrontatie met de PvdA dreigde. Op 
de valreep bereikten beide partijen een compromis 
over een beperkte identificatieplicht in het openbaar 
vervoer, bij voetbalwedstrijden en het sluiten van finan
ciële transacties. De kou leek voor het Schengendebat 
even van de lucht, totdat het CDA, ja, nee, toch maar 
weer wel, besloot de invoering van de identificatieplicht 
te blijven koppelen aan een akkoord voor het Schen- 
genverdrag.
De regering stelde zich tijdens het debat vierkant ach
ter het verdrag op, maar aanvaardde het door WD, 
CDA en PvdA opgelegde huiswerk om te kijken naar 
mogelijkheden voor een betere parlementaire controle 
en eventuele inschakeling van het EG Hof van Justitie. 
Volgende week wordt verder gedebatteerd. 
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070-3182904.

Bomaanslag op moskee
De bomaanslag van afgelopen zondag op een moskee 
in Amersfoort, heeft vele verontwaardigde reacties los
gemaakt. Ook de WD-fractie is diep gekwetst door de
ze gebeurtenis. In dit land bestaat vrijheid van gods
dienst voor alle religies, binnen de grenzen van de wet. 
Het is een pure misdaad om geweld te gebruiken te
gen gelovigen bij de uitoefening van hun godsdienst. 
Nog altijd is in Nederland het geweld tegen vreemde
lingen aanzienlijk geringer dan in de ons omringende 
landen, maar grote waakzaamheid blijft geboden. Niet 
alleen van politici, maar ook van de burgers in ons 
land. De beste manier om vreemdelingenhaat te voor
komen is door zonder taboes op alle niveaus te praten 
over de integratie van minderheden.
Inl.: Jan Kees Wiebenga, 070-3182904.
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ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

VVD-tienpuntenplan tot bestrijding van werkloosheid
Momenteel stagneert de werkgelegenheidsgroei op ver
ontrustende wijze. Voor 1992 zal voor het eerst de werk
loosheid met 30.000 personen stijgen. Het kabinet zwijgt 
daarover in alle talen en blijft passief. De WD-fractie wil 
het kabinet activeren en stelt het volgende Tienpunten
plan voor ten behoeve van de inflatie- en werkloosheids
bestrijding in 1992 en 1993:.

1. Verlaging van het hoge BTW-tarief 
met 0,5 %

De helft van de oplopende inflatie wordt veroorzaakt door 
kabinetsbeleid: accijnsverhoging, huur- en huurwaarde- 
forfaitverhoging, bevriezing inflatiecorrectie, plan-Simona 
Zelfs de beloofde BTW-verlaging werd geschrapt. Daar
om stelt de WD een verlaging van het hoge BTW-tarief 
voor met 0,5 %, waardoor de inflatie met 0,2 % vermin
dert. De WD wil dit financieren door de rijkssubsidies 
dit jaar niet met de prijsindex te verhogen.

2. Matiging van de huurverhoging 1992 
met 1 %

De huur- en huurwaardeforfaitverhogingen zijn belang
rijke oorzaken van de extra inflatie. De WD stelt daar
om voor de huurverhoging van 1 juli as. van 5,5 °/o te 
matigen tot 4,5 %, en in het verlengde hiervan de ver
hoging van het huurwaardeforfait met 0,3 % te herzien. 
Daarmee wordt op jaarbasis de inflatie met 0,3 % ver
minderd, hetgeen te zamen met de voorgestelde BTW- 
verlaging op jaarbasis een koopkrachtverbetering van 
0,5 % betekent. Het besparingsverlies wordt gecompen
seerd door een extra vermindering van kopkosten- en 
locatiesubsdies.

3. Niet algemeen verbindend verklaren 
(AAV) komende CAO’s

De loonindex 1992 is reeds gestegen tot 4 % (i.p.v. 3 
% conform het regeringsstreven). Daarom moet eerst de 
inflatie worden teruggedrongen conform de punten 1 en
2. Bovendien mogen te dure CAO’s geen negatieve uit
straling krijgen door die CAO’s algemeen verbindend te 
verklaren. Voorgesteld wordt om het AW’en alleen nog 
te hanteren bij werkgelegenheids-, scholingsafspraken 
e.d.

4. Geen koppeling van uitkeringen aan 
de lonen per 1-1-1993

Een recente CPB-studie wijst uit dat door loonmatiging 
en ontkoppeling tussen 1983 en 1990 voor ruim 400.000 
meer mensen werkgelegenheid is gecreëerd. Het ligt nu 
voor de hand dit beproefde beleid opnieuw in te zetten. 
De eerstvolgende gelegenheid om werk boven inkomen 
te laten gaan is 1-1-1993.

5. Geen nieuwe Simons-stappen 
op 1-1-1993

De koopkracht van vooral de middengroepen wordt aan
getast door de bevriezing van de inflatiecorrectie en de 
verhoging van de inkomens-afhankelijke en nomimale 
AWBZ-premie.

W D , DE ENIGE

Voorzetting van dit koopkrachtverlies vormt een gevaar 
voor het proces van loonbeheersing. Wat zich per januari 
jl heeft voorgedaan, mag volgend jaar geen herhaling 
krijgen. Per 1-1-1993 mogen geen nieuwe Simons- 
stappen worden genomen.

6. Individualisering wettelijk minimumloon 
In het voetspoor van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid stelt de WD voor het wettelijk mi
nimumloon voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt te in
dividualiseren. Dit komt neer op een verlaging van het 
wettelijk minimumloon van 30 %. Dit heeft tot doel groe
pen nieuwkomers met een zwakke positie op de arbeids
markt aan een baan te helpen.

7. Stimulering deeltijdbanen 
op minimumniveau

Voorgesteld wordt de loonkostenreductieregeling op 
minimumloon- niveau uit te breiden door het maandloon 
en niet het uurloon als criterium te nemen. Het effect op 
de werkgelegenheid in '92 is een toename van onge
veer 15.000 personen in deeltijdarbeid. De combinatie 
van punt 6 en 7 zal op termijn gunstige perspectieven 
bieden aan de zwakke groepen op de arbeidsmarkt.

8. Invoering winstdelingsregelingen naar 
initiatief-wet Vermeend

Loonmatiging en loondifferentiatie zijn van groot gewicht 
om de stagnerende werkgelegenheidsgroei weer op 
gang te brengen. Invoering van winstdelingsregelingen, 
conform de initiatief-wet Vermeend, voorkomt te hoge 
CAO-lonen die het loonmatigingklimaat verzwakken.De 
initiatitief-wet moet daarom snel in het Staatsblad

9. Geleidelijke afschaffing van de VUT
Bij een vergrijzende arbeidsmarkt passen niet langer col
lectieve regelingen als de VUT, die werknemers uitnodi
gen tot vroegtijdig vertrek. Daarbij blijkt het VUT-principe 
"oud maakt plaats voor jong” niet meer op te gaan. Voor
gesteld wordt de VUT-leeftijd in de collectieve sector, als 
voorbeeld voor de marktsector, op te trekken van 60 naar 
61 jaar, zodat de VUT op termijn wordt afgeschaft teza
men met de invoering van flexibele pensionering.

10. Naar voren halen van 
infrastructurele werken

Verbetering van de infrastructuur is van groot belang voor 
de concurrentiekracht van ons land. Vertraging in de uit
voering van projecten door het ontbreken van tijdige fi
nanciering moet worden voorkomen. Voorgesteld wordt 
de taakstelling afstoting staatsdeelnemingen in '92 en ’93 
met 0,5 miljard te verhogen. De opbrengst wordt benut 
voor het eerder realiseren van de infrastructuur. Daar
mee is tevens de werkgelegenheid gediend.

Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.
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partijen
Het zijn drukke dagen geweest voor het CDA. Vorige week vrijdag veegde minister Andries- 
sen de vloer aan met de energieheffingen. De Nederlandse bevolking had Immers al 
genoeg last van het plan*Simons. Op zaterdag kondigde minister de Vries in de Gelderlan
der aan dat het afgelopen moest zijn met de lastenverhogingen. Ook hij vond dat het zo wel 
genoeg was geweest. Op zondag was er natuurlijk even rust Maar maandag deed fractie
voorzitter Brinkman het nog eens dunnetjes over. Het plan-Simons moet in de ijstkast en 
het ministelsel moet er juist uit. Zelden sprak de CDA-voorman zulke ferme taal. Vanwaar 
dit offensief van het CDA? Vanwaar deze plotselinge strijd om de bevolking tegen het eigen 
kabinet te beschermen? Zou het soms iets te maken hebben met het loonstrookje van janu
ari 1992? Dat was voor miljoenen mensen in het land Immers een onthutsende ervaring. 
Extra periodieken van honderden guldens smolten weg tot een paar tientjes. Diegenen die 
geen forse loonsverhoging In de wacht hadden gesleept, zagen in vele gevallen hun netto- 
inkomen dalen. En dan komt de inflatie van dit jaar er ook nog overheen.
Aan het eind van zijn Texelse betoog sprak de heer Brinkman politiek Den Haag aan: "Het 
speelkwartier is voorbij". Maar waar is deze arrogantie op gestoeld? De heer Brinkman Is 
fractievoorzitter en toekomstig leider van het CDA. Voor dit kabinetsbeleid is hij medever
antwoordelijk. Het CDA heeft tot nu toe meegetekend voor alle lastenverzwaringen. Waar 
haalt de heer Brinkman het recht vandaan heel politiek Den Haag tot de orde te roepen, 
alsof hij er zelf niet toe behoort? Het CDA moet eerst maar eens In deze Kamer bewijzen 
dat het echt wat anders wil. Frits Bolkesteln

Eenzijdige energieheffingen
Vorige week verklaarde minister Andriessen in 
een rede tegen eenzijdige energieheffingen te 
zijn. De W D  is het eens met die opvatting, 
maar wij zien verschil tussen de mening van 
de minister van Economische Zaken (CDA) en 
die van minister Alders en minister Kok (bei
den PvdA). Deze laatste zegt de heffingen als 
een tweesnijdend zwaard te beschouwen, dat 
aan de ene kant energiebesparing oplevert 
en aan de andere kant (door het terugsluizen 
van de opbrengst naar de arbeidskosten) 
gunstig is voor de werkgelegenheid. Minister 
Andriessen noemde de heffingen 'een bot 
aardappelmesje dat rafelige wonden maakt*. 
Rudolf de Korte wilde dinsdag van de minis
ters weten hoe diep de controverse tussen de 
coalitiepartners zat. Tevens vroeg hij of de 
ministers bij de heffingen dezelfde commotie 
en negatieve koopkrachteneffecten verwach
ten als bij het plan-Simons.

Nee, zegt Andriessen 
Minister Andriessen gaf toe tot de conclusie te 
zijn gekomen dat milieu-heffingen buiten de 
Europese contekst zeer gevaarlijk voor onze 
concurrentiepositie en werkgelegenheid zijn. 
Hij had ervaren dat de WABM-heffing (WD- 
Expresse nr 30 en 39) geweldig zwaar was 
aangekomen. Hij had grote moeite gehad 
sommige ondernemingen te overtuigen hun 
vestigingen niet naar het buitenland te 
verplaatsen. Tevens had hij geleerd dat ener
gieheffingen slechts een gering effect op het 
energieverbruik hebben. Om enig effect te 
sorteren zijn grote prijsverhogingen nodig,

hetgeen nog slechter zou uitwerken op de 
economische positie van Nederland. En 
inderdaad voorzag hij grote problemen bij de 
vertaling van de plannen naar de burger toe. 
Dit zou net zo moeilijk, misschien nog wel 
moeilijker worden, als de invoering van het 
plan-Simons.

Ja, zegt Kok
Minister Kok bleef zich echter vastpinnen op 
de 'tweeslag' van de vermindering van het 
energieverbruik en milieuvervuiling en de ver
mindering van de arbeidskosten. Vooralsnog 
was hij niet bereid van wat dan ook af te zien, 
ook als de 'energiebesparing marginaal, het 
werkgelegenheidseffect negatief en de 
concurrentieverstoring groot zou zijn’ , zoals 
Rudolf de Korte zijn laatste vraag inkleedde. 
Op de vergelijking tussen de energieheffin
gen en het plan-Simons wilde hij niet nader 
ingaan.

Tweedracht in het kabinet
Premier Lubbers kenschetste het conflict 
aldus; 'minister Andriessen let op de concur
rentie, minister Alders let op het milieu en 
minister Kok let op de financiën'. Maar zo 
gaat het natuurlijk niet, concludeerde de 
woordvoerder. Het is intern management van 
het jaar nul van een kabinet zonder eendracht 
en samenhang. De hele vertoning is samen te 
vatten in een gezegde uit Oost-Nederland: 
‘Van mekaar meugen ze niet, maar bij elkaar 
deugen ze niet". Inlichtingen: Rudolf de Korte, 
070-3182890.

VERDER IN DIT NUMMER
- Het grote debat over het nivellerende kabinetsbesluit
• VVD-tienpuntenplan voor pensioenen volgt volgende week
- VVD vraagt spoeddebat aan over beveiliging militaire terreinen
- De bestuurlijke reorganisatie van ons land in Bestuur op Niveau
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Debat over inkomensbeleid
Op initiatief van de W D werd donderdag in de Kamer 
plenair vergaderd over het inkomensbeleid 1992. 
Omdat het een uiterst belangrijk debat betreft, is een 
groot deel van de WD-Expresse gewijd aan de 
inbreng van Frits Bolkestein.
'Wat blijkt uit de inkomensnotitie die het kabinet op het 
verzoek van mijn fractie heeft geproduceerd? Ten eer
ste een forse verslechtering van het koopkrachtbeeld 
over de hele linie, particulier verzekerden èn zieke- 
fondsverzekerden. Ten tweede komt de koopkracht
daling het hardst aan bij de particulier verzekerden. 
Vooral de ambtenaren, de trendvolgers en de alleen
staanden worden getroffen. Als je de pech hebt zowel 
alleenstaand als ambtenaar te zijn ben je helemaal de 
klos. Dan ga je er zelfs op minimumniveau meer dan 3 
% op achteruit. De slechtste cijfers bereikten ons pas 
gisteravond en hedenochtend, na aandringen van 
mijn kant. Ik begrijp nu waarom de coalitiepartners het 
debat al dinsdag wilden afraffelen. Ten derde blijkt dat 
er sprake is van een heel wonderlijk soort inkomensni
vellering. Hoe dichter men bij de ziekenfondsgrens zit, 
hoe groter de klap. In de huidige situatie gaat een 
kostwinner met een inkomen van 2 x modaal er 1,4 % 
op achteruit, terwijl een kostwinner net boven de zie
kenfondsgrens 2,3 % aan koopkracht verliest.
Naast de algemene koopkrachtdaling is er dus sprake 
van een inkomensnivellering die vooral op de midden
inkomens is gericht. De lastenverlichting die het vorige 
CDA/WD-kabinet met de Oort-operatie aan de midde
ninkomens heeft gegeven, wordt nu door dit 
CDA/PvdA-kabinet drie jaar later weer teruggepakt. 
Het enige consistente aan deze beleidsomslag is dat 
het CDA voor beide verantwoordelijkheid heeft gedra
gen. Zou dat de reden zijn waarom het CDA ineens 
zoveel heeft uit te leggen aan zijn achterban?

Waslijst van lastenverzwaringen 
Waarom staat de koopkracht zo onder druk? Een was
lijst van lastenverzwaringen is verantwoordelijk. De 
eerste belastingschijf is met 2,8 % verhoogd. De helft 
daarvan heeft niets met het plan-Simons te maken. In 
afwachting van een effectief WAO-beleid is de WAO- 
premie met een vol procent verhoogd. Hiernaast is de 
eerste stap van het plan-Simons gezet, zijn de particu
liere premies niet gedaald, de nominale premies sterk 
verhoogd en steeg de WTZ meer dan verwacht.
Het kabinet hoopt nog steeds dat de particuliere 
ziektekostenpremies met 15 % kunnen dalen. Maar 
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is 
alleen al de prijsstijging in de medische verzorging in 
1991 8,3 % geweest. Mocht dat waar zijn, dan wacht 
ook de ziekenfondsverzekerden nog een forse lasten
stijging. En zelfs mèt de gehoopte premiedaling is het 
inkomensbeeld fors verslechterd. Ik vind het niet over
tuigend dat het kabinet zich nu al op een soort over
macht beroept. Het grote koopkrachtverlies voor voor
al de middeninkomens is namelijk niet buiten de 
schuld van het kabinet ontstaan. Het stapelde twee 
nivelleringsoperaties op elkaar: Simons en de netto- 
koppeling die wordt betaald door stopzetting van de 
inflatiecorrectie.

WEEKBERICHT

de bewindslieden het gezicht nog in de plooi houden 
bij het noemen van de beoogde loonmatiging van 3 
%? Het is toch een illusie te denken dat de ambtena
renbonden met een zo fors koopkrachtverlies genoe
gen zullen nemen.
In zijn brief aan de Kamer zegt de minister van Socia
le Zaken nog dat het kabinet geen reden heeft te ver
onderstellen dat werknemers en werkgevers zich niet 
bewust zouden zijn van het belang van loonmatiging. 
Maar in het interview met de Gelderlander erkent hij 
volmondig dat het gevaar van een loongolf zeer reëel 
is. Op mijn beurt zeg ik dan: doe er dan wat aan! Wat 
denkt het kabinet te gaan doen om een loongolf te 
keren?

Mooie woorden
Ik zie eigenlijk niet in hoe dat plan-Simons er nog 
moet komen. Maar het gaat allang niet meer om het 
plan-Simons alleen. Het kabinetsbeleid staat in zijn 
geheel op de helling. CDA-fractievoorzitter Brinkman 
heeft in Texel definitief afscheid genomen van het 
regeerakkoord. Hij wil een beleidsmoratorium, een 
opschorting van beleid. Niet alles overhoop halen. 
Simons gaar laten sudderen. Stevens op een laag 
pitje. Energieheffingen in de kachel. Wel het mini
mumloon bevriezen en wel een ministelsel invoeren. 
Geen verdere lastenverzwaringen, nee juist belasting
verlaging. De CDA-fractie lijkt er genoeg van te heb
ben. Het kabinetsbeleid moet fors worden bijgesteld. 
De WD-fractie zegt dat al vanaf het begin. We moe
ten alle zeilen bijzetten om een loongolf te voorko
men. Wij nodigen de coalitiepartners daarom uit tot 
een herijking van het kabinetsbeleid. Een herijking die 
een einde maakt aan het beleid van lastenverzwarin
gen en ruimte schept voor lastenverlichting. Alleen 
een beleid van sanering en lastenbeheersing biedt 
perspectief op loonmatiging en werkgelegenheid. 
(Een WD-motre van deze strekking werd verworpen, 
waardoor bleek dat Brinkmans woorden niet door 
daden werden gevolgd).

Kabinet voedt desinteresse In politiek 
Tenslotte een algemeen politieke opmerking. De poli
tiek kan geen enkele burger in dit land een ijzeren 
inkomensgarantie geven. Zij die in het verleden heb
ben gesuggereerd dat dit wèl kan, zijn medeverant
woordelijk voor het afnemend vertrouwen in de poli
tiek. Ik verlang dus ook van dit kabinet niet dat het 
een ijzeren inkomensgarantie afgeeft. Wat ik wel van 
dit kabinet verlang, is dat het de burgers een heldere 
voorstelling van zaken geeft. Het kabinet kan zich niet 
beroepen op overmacht, want het heeft zichzelf geen 
enkele speelruimte gelaten. Nu hebben honderddui
zenden burgers koopkracht moeten inleveren, zonder 
dat zij daar door de overheid adekwaat op waren 
voorbereid. Dit voedt de gangbare gedachte ‘dat ze 
daar in Den Haag maar wat doen'. Vaak is die 
gedachte niet terecht, maar ik kan me hem deze keer 
wel voorstellen. Het kabinet heeft daarmee het aan
zien van de politiek geen dienst bewezen*.

.......■■■ in- 2

Samen vormen zij de grootste inkomensnivellering 
sinds het kabinet-Den Uyl. Van lastenverzwaring komt 
afwenteling in de lonen. Vindt het kabinet het nog 
realistisch uit te gaan van de door het Centraal Ran 
Bureau voorspelde loonstijging van 3,8 %? Kunnen
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Luchtmobiele brigade
Na de ontmanteling van het Warschau-pact, heeft de 
NAVO haar strategisch concept onlangs aangepast. 
Kernbegrippen zijn nu mobiliteit en flexibiliteit bij de 
inzet van de afgeslankte strijdkrachten. Hiertoe zullen 
luchtmobiele brigades worden opgericht van infan
teristen die (per helicopter) snel inzetbaar zijn voor 
humanitaire- en vredesmissies en bij crisisbeheer
sing. Duitsland, Engeland, België en Nederland leve
ren hiervoor elk één brigade, die medio '94 operabel 
moet zijn. Bij het overleg in de Kamer toonde Sari van 
Heemskerck zich tevreden over de overname van de 
WD-suggestie om de brigades door beroepsmilitai
ren te bemannen. Omdat het een miljardenproject 
betreft, pleitte de woordvoerster ervoor de Kamer 
twee keer per jaar uitgebreid te informeren over de 
financiële en personele consequenties. Tevens wens
te ze opheldering van enkele onduidelijkheden, zoals 
de bevelstructuur, de participatie van de Verenigde 
Staten in het geheel, en de onderbouwing van het 
aantal helicopters.

Aanslagen op militaire terreinen 
Het is de bedoeling de mobiele brigade op de vlieg
basis Deelen in de helicopters te laten stappen, terwijl 
de bewapende helicopters zelf op Gilze-Rijen worden 
gestationeerd. Op beide bases werden deze week 
aanslagen gepleegd. De actiegroep 'Alle politieke 
gevangen Nederland uit' die met hun actie op Deelen 
8 helicopters vernielde, noemde de oprichting van de 
mobiele brigades mede als motief voor hun daad. De 
minister van Defensie antwoordde vervolgens op vra
gen van Benk Korthals de bewaking bij militaire terrei
nen verscherpt te hebben en kondigde een onder
zoek aan. De W D nam hiermee echter geen genoe
gen en vroeg bij monde van Sari van Heemskerck 
spoedoverleg met de minister aan. In zijn antwoord 
ontbreekt namelijk elke verwijzing naar een nota over 
de beveiliging van militaire terreinen die de toenmali
ge minister van Defensie, Frits Bolkestein, op verzoek 
van de W D in 1989 al liet opstellen. Hierin werden 
vele miljoenen guldens extra beschikbaar gesteld en 
werd een onderzoekscommissie ingesteld die haar 
bevindingen in 1990 zou rapporteren. Na de val van 
het kabinet werd echter niets meer vernomen. De 
W D wil dan ook weten wat er met het geld en het 
onderzoeksrapport is gebeurd. Er moet zo snel 
mogelijk actie worden ondernomen om de vernieling 
van belastinggelden te verhinderen en persoonlijke 
ongelukken te voorkomen. Inlichtingen: Sari van 
Heemskerck, 070-3182888.

Uitzetting asielzoekers
Dinsdag werd staatssecretaris Kosto aan de tand 
gevoeld over de uitzetting van vier Vietnamese asiel
zoekers die door Tsjechoslowakije naar Nederland 
werden teruggestuurd. Jan Kees Wiebenga noemde 
het ‘niet gepast* dat de bewindsman tot handelen is 
overgegaan voordat het debat over de Vietnamese 
asielzoekers in de Kamer gevoerd is. Maar ook de 
regering van Tsjechoslowakije treft blaam door ons 
land voor het blok te zetten. Daarom vroeg de woord
voerder de regering in Europees verband de positie 
van Tsjechoslowakije aan de orde te stellen. Want als 
Nederland dit over zijn kant laat gaan, is het gevaar 
van eenzelfde handelswijze door andere landen groot.

Terug naar Vietnam
Een derde aspect betreft de uitzetting van de asiel
zoekers naar Vietnam. Inmiddels zijn er circa 140.000 
Vietnamezen uit Oost-Europa naar hun land terugge
keerd en volgens rapporten van het Hoge Commissa
riaat van de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) wordt 
hen geen haar gekrenkt. De W D acht terugzending 
naar Vietnam dan ook gerechtvaardigd. Het is echter 
de vraag of ons land de geldbuidel moet laten rinke
len door de Vietnamese regering te financieren voor 
de opvang van deze repatrianten. Ook van deze 'koe
handel* kan immers een precedentwerking uitgaan. 
Bovendien heeft de Kamer in 1990 een CDAAA/D- 
motie ondersteund, waarin de bilaterale ontwikke
lingssamenwerking met Hanoi onwenselijk is 
genoemd. De W D ziet meer in multilaterale hulpin
spanning door een hogere Nederlandse bijdrage aan 
de UNHCR. Deze VN-organisatie houdt de situatie 
van repatrianten in Vietnam in de gaten, terwijl het 
geld via de UNHCR tevens kan worden gebruikt voor 
de opvang van asielzoekers in andere landen.
De staatssecretaris ontkende dat hij de asielzoekers 
willens en wetens als proefkonijnen had gebruikt. Bij 
18 soortgelijke gevallen had Tsjechoslowakije de 
mensen wél opgenomen. In een dialoog met dit land 
wilde hij alsnog naar een oplossing zoeken. Tevens 
was hij bereid het optreden van Tsjechoslowakije in 
internationaal verband te bespreken om elke aanzui
gende werking te vermijden. Tenslottte beloofde hij 
geen verdere stappen te nemen zonder overleg voor
af met de Kamer.
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070-3182904.

d'Ancona over de W D
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het 
Amsterdams Centrum Buitenlanders zei minister 
Hedy D'Ancona (PvdA) onder meer:'Dankzij de bij
drage van de W D dreigt het minderhedendebat zich 
in een verkeerde richting te ontwikkelen*. De WD 
heeft volstaan met de volgende, korte persverklaring. 
'De WD-fractie betreurt de scherpe uitlatingen van 
de minister van WVC, mevrouw D'Ancona, over het 
door de W D voorgestane allochtonenbeleid en de 
gedane uitspraken terzake. Dat past naar het oordeel 
van de W D niet in de sfeer, waarin in de Nederland
se politiek over het allochtonenbeleid dient te worden 
gesproken. De fractie herinnert mevrouw D'Ancona 
aan de oproep van haar partijgenoot, de heer Wölt- 
gens, tijdens de laatste Algemene Beschouwingen: 
'Ik wil collega Bolkestein en de andere democratische 
partijen voorstellen om de zakelijke discussie over het 
minderhedenbeleid te voeren met de afspraak dat het 
boeken van politiek gewin over de ruggen van 
migranten heen het enige taboe zal zijn', en aan het 
antwoord van de heer Bolkestein: 'Graag akkoord'.
De WD-fractie ziet af van een feitelijke reactie op de 
woorden van mevrouw D'Ancona omdat de fractie 
polarisatie van dit beleidsonderdeel absoluut niet in 
het belang van de allochtonen nóch van de autochto
nen acht. De WD-fractie concentreert zich liever op 
het beleid zelf en wacht concrete beleidsvoornemens 
van het kabinet met spanning af. In het bijzonder 
geldt dat voor de motie-Beckers de Bruin/Bolkestein 
over de bestrijding van discriminatie'. Inlichtingen: 
Hans Dijkstal, 070-3182884
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Bestuur op niveau (bon II)
Maandag debatteerde de kamer over het bestuur 
van de grootstedelijke gebieden. Vooral de vier grote 
steden kampen met problemen. Al tientallen jaren 
wordt er gesproken over het vergroten van de 
bestuurskracht van deze gebieden. Voorstellen voor 
mini-provincies en gewesten kregen echter geen ver
volg. In 1989 wordt de discussie weer opgepakt door 
het rapport "Grote steden, grote kansen" van de com- 
missie-Montijn. Met het oog op de Europese eenwor
ding werd daarin gepleit voor versterking van het 
bestuur van de grote steden. In de nota Bestuur op 
Niveau I gaf het kabinet een voorlopige reactie. 
Zeven stedelijke gebieden (Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Enschede/ Hengelo 
en Arnhem/Nijmegen) kregen de gelegenheid voor
stellen voor hun regio te ontwikkelen. Deze aanpak 
van onderaf wordt in BON-II fasegewijs verder gefor
muleerd. Doel is de bestuurskracht van de grootste
delijke gebieden te vergroten door betere interge
meentelijke samenwerking bij ruimtelijke ordening, 
verkeer, volkshuisvesting, economische ontwikkeling, 
arbeidsmarkt en milieu. In de eerste fase moet de 
Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) worden 
aangescherpt en ontdaan worden van vrijwilligheid 

• en vrijblijvendheid. Daarna kan een ’stedelijk- 
gebiedsautoriteit" (SGA) tot stand komen, die regio
nale taken en bevoegdheden krijgt. Voorop staat dat 
er geen extra bestuurslaag mag komen. BON-II is 
echter geen blauwdruk, omdat de problematiek en 
mogelijkheden in de diverse stedelijke gebieden zo 
verschillend zijn. Dat betekent dat niet in alle gebie
den voor dezelfde oplossingen gekozen hoeft te wor
den. Zo heeft men in de regio Rotterdam een aantal 
stappen overgeslagen en een model ontwikkeld, 
waarin gemeenten, provincie en Rijk taken overdra
gen aan een gekozen regionaal bestuur. De provin
cie oefent geen toezicht daarover uit. Deelgemeen
ten worden in dit concept volwaardige gemeentebe
sturen. Dit wordt het OOR-model genoemd (Overleg 
Orgaan Rijnmond).

VVD-standpunt
In een conferentie van de WD-Staten- en Raadsleden 
is de grootstedelijke problematiek onlangs nog aan de 
orde geweest. Dit gebeurde aan de hand van een pré- 
advies inzake de bestuurlijke inrichting van Nederland, 
getiteld "Interlokaal en Bovenlokaal". Men kwam tot de 
conclusie dat ten eerste de WGR voor de grootste
delijke gebieden geen eindmodel is, maar startpunt 
van een proces; ten tweede dat voor iedere grootste
delijke regio maatwerk nodig is, dat door de gemeen
ten zelf moet worden opgesteld. Panklare initiatieven 
van onderop moeten door de Tweede Kamer worden 
gehonoreerd. En ten derde dat de krachtige regiobe
sturen provincievrij moeten zijn.
Over de landsdelen (het samenvoegen van provin
cies) liepen de opvattingen uiteen, maar het enthou
siasme was beduidend minder dan voorheen.

Deze conclusies hebben voor de WD-fractie een 
belangrijke rol gespeeld bij de eindafweging. Jan Kees

Wiebenga sprak daarom afgelopen maandag de WD- 
steun uit voor de fasegewijze kabinetsaanpak, die door 
de gemeenten zelf moet worden vormgegeven en in 
1995 moet uitmonden in een toetsing door de landspo- 
litiek. In de eerste fase vindt de W D de aangescherpte 
WGR voor de grootstedelijke gebieden aanvaardbaar. 
In de tweede fase moeten er echter krachtige regiobe
sturen komen die, zoals de WD-conferentie ook aang
af, provincievrij zullen moeten zijn. In die nieuwe regio
besturen moet tevens de lappendeken van functio
nele gebiedsindeling (vervoersregio's, politie-regio's) 
en rijksdiensten opgaan, anders blijft het bestuur ver
snipperd.
Voorts tekende Jan Kees Wiebenga aan dat het rijk 
meer taken aan de regionale besturen moet overdra
gen dan in de nota wordt aangegeven. Kortom, de 
hele operatie kan niet zonder een perestroika van het 
openbaar bestuur, aldus de woordvoerder.

Stedelijke gebledsautoritelt (SGA)
In de visie van de regering staat de SGA boven de 
gemeenten. Volgens de W D is deze optie als defini
tief model echter niet wenselijk, omdat dan het gevaar 
van bestuursverdichting met meer bureaucratie en 
compentiestrijd bestaat. Als tijdelijk model noemde 
de woordvoerder het onder bepaalde voorwaarden 
niet volledig onaanvaardbaar. Tevens heeft de W D 
bemerkingen op de financiering van de SGA's. De 
financiering geschiedt op budgettair-neutrale wijze 
door de gemeenten; door heffingen van de SGA en 
door mogelijke opslag op de onroerend goedbelas- 
ting. Dat is volgens de W D voor de stedelijke gebie
den geen veelbelovend financieel perspectief, en er 
moet worden gevreesd voor een verhoging van de 
lastendruk. Als derde punt wil de W D  via wet en niet 
per decreet bepalen welke gemeenten tot de SGA 
zullen behoren, wat hun taken en bevoegdheden zijn 
en hoe het kiesstelsel eruit gaat zien.
De W D ondersteunt een zo spoedig mogelijke invoe
ring van het OOR-model voor de regio-Rotterdam. De 
meeste fracties waren hier eveneens positief over en 
van de bewindslieden kregen deze gemeenten de 
ruimte om hiermee een begin te maken. Tenslotte zei 
de woordvoerder zich te kunnen voorstellen dat ook 
in andere dan de genoemde zeven gebieden de 
behoefte aan regionaal bestuur kan ontstaan. Deze 
wens moet volgens de W D  positief tegemoet worden 
getreden, hetgeen door de bewindslieden beaamd 
werd. Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070-3182904 
of beleidsmedewerker Désirée de Groot, 070- 
3182876.

D e W D-Expresse is een uitgave van de m rAnne- 
lien Kappeyne van de Coppello Stichting, onder 
redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling 
Voorlichting van de W D -Tw eede Kam erfractie en 
Andrea Nederlof en Dominique peters, m edewer
kers afdeling Voorlichting. Een abonnem ent kost 
ft 75 en is aan te vragen b ij de W D -fractie, Twee
de Kam er d er Staten-Generaal, postbus 20018, 
2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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K . Berouw komt na de zonde
Het jaar 1992 is nog geen twee maanden oud. En nu al is duidelijk dat het politiek een buitenge
woon interessant jaar wordt. Er hangt een gespannen sfeer op het Binnenhof. Dat wil zeggen: 
bij de coalitiepartners. De coalitie van CDA en PvdA lijdt aan betonrot. Dat zeg ik al enige tijd. 
Nu zegt CDA-senator Kaland het me na. Kaland kan het weten. Hij is de CDA-ers in het kabinet 
en in de Tweede Kamer al een paar keer te slim afgeweest. Maar een ding moet mij van het 
hart. Ik vind het beschamend hoe de CDA-top de politieke verantwoordelijkheid voor het 
loonstrookje van januari probeert te ontlopen. Minister Andriessen, fractievoorzitter Brinkman, 
senator Kaland; ze zingen allemaal in koor: ” het CDA hoort er niet bij” . Helaas zijn het niet de 
"Wiener Sangerknaben” die hier zingen. Dit koor klinkt vals.

Als oppositieleider is het niet mijn taak de PvdA tegen het CDA in bescherming te nemen. Maar 
het door het CDA opgeroepen beeld dat alle lastenverzwaringen van de sociaal-democraten af
komstig zijn, is niet juist. Het is premier Lubbers die al tijden het eigen huis fiscaal wil aanpak
ken. En het is minister de Vries die de stopzetting van de inflatiecorrectie heeft voorgesteld. Het 
was de CDA-fractie in de Tweede kamer die het plan-Simons zonder slag of stoot heeft laten 
passeren. De christen-democraten moeten dus niet jammeren dat de lastenverzwaringen hen 
door de PvdA door de strot zijn geduwd. Alle lastenverzwaringen dragen de handtekening van 
het CDA en daar kan het CDA niet voor weglopen.
Het duidelijkste voorbeeld van wegloopgedrag van de christendemocraten wordt gegeven door 
hun woordvoerder gezondheidszorg, de heer Lansink. Die eist nu dat de stelselherziening ge
zondheidszorg niet langer de naam "plan-Simons”  zal dragen. Maar het was de heer Lansink 
zelf die vlak voor de verkiezingen van 1989 riep dat het CDA naar een volksverzekering moest 
streven, en dat dat alleen mogelijk was met de PvdA. De heer Lansink heeft gekregen waarom 
hij vroeg. Berouw komt na de zonde Frits Bolkestein
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WEEKBERICHT 2

Het Londo-stelsel
Door de invoering van de Wet Basisonderwijs werden 
in 1985 de kleuter- en lagere scholen samengevoegd 
tot basisscholen. Ook de tot dan toe gescheiden be
kostigingssystemen werden destijds met algemene po
litieke instemming gestroomlijnd in het zogenaamde 
Londo-systeem. Dit is een systeem waarbij basisscho
len op grond van vele gegevens een rijksvergoeding 
krijgen voorgeschoten.
In 1988 werd duidelijk dat het stelsel 664 miljoen gul
den méér kostte dan er voor uitgetrokken was. Op ver
zoek van de Tweede Kamer verrichtte de Algemene 
Rekenkamer een onderzoek naar de overschrijdingen.

Tijdens de vergadering afgelopen woensdag noemde 
Jan Franssen de conclusies uit het klinische en steriele 
rapport scherp geformuleerd. Er was weinig rekening 
gehouden met het feit dat er in die periode verschillen
de processen in gang waren gezet. Niet alleen werden 
de kleuter- en lagere scholen samengevoegd, maar 
ook moesten scholen fuseren en werd het aantal scho
len minder. Omdat niet alle gegevens tijdig bij het Rijk 
bekend waren, werd de invoering van het Londo- 
systeem nog gecompliceerder. Extra zorgvuldigheid 
van de bewindslieden bij de begeleiding van het pro
ject lag dan ook voor de hand. En hieraan schortte het, 
vooral bij oud-staatssecretaris Leijenhorst (CDA, 
Lubbers-I) die tot de invoering van het stelsel besloot 
maar daarna de vinger onvoldoende aan de pols hield. 
Zijn opvolger, Nel Ginjaar (VVD, Lubbers-ll), liet ook 
een steekje vallen. Toen alle gegevens van de scholen 
beschikbaar kwamen, bleek het automatiserings
systeem van het department niet in staat de mutaties te 
verwerken. Daarom was de aanschaf van een nieuw 
systeem nodig, hetgeen 50 miljoen kostte. Deze beslis
sing is te laat aan de Kamer gemeld, maar aangezien 
zowel minister Deetman als Nel Ginjaar altijd uiterst 
zorgvuldig zijn geweest in hun informatieverschaffing 
aan de Kamer, noemde de woordvoerder het incident 
een "slip of the pen". Staatsrechtelijk en politiek ver
antwoordelijk voor het gehele beleid is en blijft de mi
nister. Oud-minister Deetman kan zich dan ook niet 
onttrekken aan de medeverantwoordelijkheid voor fou
ten die bij de automatisering gemaakt zijn. 
Concluderend stelde de woordvoerder vast dat, na het 
bekend worden van de overschrijdingen, de betrokken 
bewindslieden adequaat hebben gehandeld. Daarom 
was er van VVD-zijde geen reden de bewindslieden 
van politiek laakbare daden te betichten, een opstelling 
die door de andere partijen gedeeld werd. 
Inlichtingen: Jan Franssen, 070-3182886.

De Grote Efficiency-Operatie
Overheidszorg "van wieg tot graf" draagt volgens libe
ralen niet bij aan de individuele emancipatie van de 
mens. Daarom staat de VVD positief tegenover de Gro
te Efficiency Operatie die eind 1990 door het kabinet 
aangekondigd werd. Doel van de operatie is te komen 
tot een kleinere, efficiënte en betere overheid, hetgeen 
tevens een besparing van 600 miljoen gulden en 9000 
minder ambtenaren zal opleveren. Deze week werd 
met minister Dales (PvdA) besproken hoe de operatie 
vordert. Centraal stond de kerntakenanalyse, een on
derzoek naar de voorzieningen die de overheid voor 
bedrijven en burgers moet blijven garanderen.

Woordvoerder Henk van Hoof toonde zich teleur
gesteld over de resultaten. De rapportages zijn op
gesteld door de departementen zelf, en het is de vraag 
hoe groot het draagvlak daar is om de eigen organisa
tie ter discussie te stellen. Bovendien verschillen de 
analyses in opzet, karakter en reikwijdte, zodat het niet 
eenvoudig is de conclusies op elkaar af te stemmen en 
tot een geïntegreerde voortgang te komen. Dit is overi
gens tekenend voor de weinig gestructureerde en tra
ge aanpak van de operatie. Doel en middelen zijn 
slechts op hoofdlijnen bekend en de cijfers voor de ver
mindering van kosten en ambtenaren zijn niet onder- 
bouwd. De woordvoerder noemde de gekozen aan
pak verspilling van tijd en energie. Hij pleitte dan ook 
voor het inschakelen van externe deskundigen, maar 
de minister nam dit niet over. Wel bevestigde ze dat de 
analyses niet vergelijkbaar waren en beloofde ze de 
departementen een nieuw onderzoek te laten doen, 
waarbij dit wél het geval zou zijn. Het streefcijfer van 
9000 ambtenaren zal dan vermoedelijk aanzienlijker 
hoger uitkomen. Henk van Hoof concludeerde dat de 
VVD door de ervaringen tot nu toe er voorstander van 
is om de operatie als een "groot project”  te bestempe
len. Dat wil zeggen dat de Kamer intensiever wordt 
geïnformeerd over alle consequenties, waardoor ze 
haar taak optimaal kan uitoefenen.
Inl.: Henk van Hoof, 070-3182885.

Wet studiefinanciering
Maandag werd de Wet Studiefinanciering (WSF), die 
nu vijf jaar van kracht is, besproken. Over het alge
meen waren alle partijen het erover eens dat de eva
luatie van minister Ritzen (PvdA) een te rooskleurig 
beeld schetst. Alle woordvoerder kwamen met een lijst 
van knelpunten. Benk Korthals noemde namens de 
VVD de hoge kosten van het ingewikkelde systeem 
een belangrijk probleem. Er is te veel geld nodig voor 
fraudebestrijding, uitvoering en administratie. Tevens 
blijken meer studenten een beroep op de studiefinan
ciering te doen dan verwacht was. Daarbij is de wet, 
niet in het minst door de vele wijzigingen, zeer ingewik
keld. Terwijl de wet juist eenvoud en efficiency beoog
de. Gezien de 70.000 bezwaarschriften en be
roepsprocedures die sindsdien gevoerd zijn, is de 
WSF op dit punt door de mand gevallen.

Ouderonafhankelijkheid  
Een onderdeel waar de VVD zwaar aan tilt, is de onvol
doende invulling van de ouderonafhankelijkheid van 
de studenten. Vijf jaar geleden was dit de inzet van de 
VVD, waar PvdA en D66 in grote lijnen mee accoord 
gingen. Nu blijkt het systeem van basisbeurs, lening en 
een aanvullende beurs óf een ouderlijke bijdrage door 
alle wijzigingen anders uit te pakken. De bevriezing 
van de basisbeurs wordt bijvoorbeeld gecompenseerd 
in de aanvullende beurs van studenten van ouders met 
een lager inkomen, maar moeten door ouders met een 
midden of hoger inkomen zelf worden aangevuld. Dit 
heeft een nivellerend effect en werkt een grotere afhan
kelijkheid van de ouders in de hand. Gezien alle pro
blemen is de W D  bezig een nieuw stelsel zonder nivel
lerende effecten te ontwikkelen, waarbij eenvoud en 
doorzichtigheid en het bevorderen van ouderonafhan
kelijkheid uitgangspunten zullen zijn.
Inlichtingen: Benk Korthals, 070-3182902.
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VVD EN HET NIEUWS_____________

Tienpuntenplan pensioenen
1. De VVD is mordicus tegen het afschaffen van 

de aftrekbaarheid van pensioenpremies.
2. De AOW moet grotendeel in de huidige vorm ge

handhaafd blijven. Dus: een waardevast, geïndi
vidualiseerd basispensioen, gefinanceerd via 
een omslagstelsel en niet afhankelijk van het inko
men van de partner of opgebouwde pensioen
rechten.

3. De AOW -leeftijd wordt flexibel. De ingangsda
tum ligt tussen 60 en 70 jaar en de hoogte van de 
uitkering is afhankelijk van die datum.

4. Er komt een toeslag van 5 % op de AOW voor al
leenstaanden die geen aanvullend pensioen 
hebben en zijn geboren voor 1-1-1930.

5. De VVD steunt de opvatting dat de verantwoor
delijkheid voor de aanvullende pensioenen niet bij 
de overheid ligt, maar bij werkgevers en werk
nemers. De VVD is echter geen voorstander van 
de invoering van een wettelijke pensioenplicht.

6. De keuzevrijheid voor het type oudedagsvoor
ziening moet bij de individuele mens liggen. De 
werknemer is vrij wel of niet deel te nemen aan de 
door de werkgever aangeboden pensioenregeling, 
op voorwaarde dat het met het pensioen gemoeide 
deel van het inkomen daadwerkelijk wordt gebruikt 
voor pensioenopbouw.

7. De VVD is tegen het middelloonsysteem, het 
voorstel om het pensioen te baseren op het ge
middelde loon van alle gewerkte jaren. Dit voorstel 
is ingegeven door de problemen met de over
heidsfinanciën en deze moeten worden opgelost 
door een verstandig economisch en financieel be
leid en niet door middel van grepen in de kas van 
pensioenfondsen.

8. De VVD steunt het voorschrift tot evenredige 
pensioenopbouw voor deeltijdwerknemers.

9. De VVD is voorstander van de gelijke behande
ling van verschillende leefvormen en de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. De terug
werkende kracht is volgens de Europese norm be
perkt tot mei 1990. De VVD ziet er niets in deze te
rugwerkende kracht in Nederland verder terug te 
leggen.

10. De W D  is het eens met het wettelijk recht op 
waarde- overdracht voor nieuwe gevallen van 
pensioenbreuk. Voor oude gevallen is vanwege 
administratieve en financiële problemen de pen
sioenbreuk nog niet opgelost. De W D  accepteert 
dit maar wil een uitzondering maken voor de 
groep die verstoken is van een redelijke aanpas
sing van hun premievrije polissen.

Inlichtingen; Robin Linschoten, 070-3182895.

Neerstorten F-16
De W D  is blij dat bij het ellendige ongeluk met de F-16 
geen slachtoffers zijn gevallen. Toch is het verminde
ren van oefenvluchten of het sluiten van vliegvelden 
geen oplossing om dergelijke calamiteiten in de toe
komst te voorkomen. De F-16 is uitstekend geschikt 
voor de taken waarvoor het is aangeschaft. Het is ech
ter ook een geavanceerd toestel, waarvoor de piloot 
optimaal getraind moet blijven. Om het aantal oefen
vluchten over land te verminderen, wordt binnenkort in 
de Kamer gesproken over de tankercapaciteit. Daar
door kunnen F-16’s in de lucht worden bijgetankt en 
worden langere vluchten boven zee mogelijk. 
Inlichtingen: Sari van Heemskerck, 070-3182888.

3

Brevet van onvermogen
Tijdens een spreekbeurt in Leiden kwam Frits Bol- 
kestein terug op de aantijging van minister d ’Ancona 
dat de minderhedendiscussie mede door de W D  in 
onfris vaarwater zou zijn terechtgekomen.
"Minister d ’Ancona heeft ruim twee jaar de tijd gehad 
om een minderhedenbeleid te voeren. Steeds heeft ze 
de WD-initiatieven, voor onder meer een sluitende op
vang voor nieuwkomers en de Wet Bevordering Ar
beidskansen, genegeerd om ze pas te omarmen als 
het te laat is. Steeds heeft ze achter de feiten aan ge
hold. Daarmee heeft zij het recht verspeeld andere 
deelnemers aan het debat met de vinger na te wijzen, 
laat staan hen te betichten van politiek onfatsoen. Mi
nister d ’Ancona heeft zichzelf hiermee een brevet van 
onvermogen gegeven. De W D  zal zich door niemand 
laten weerhouden om op een zakelijke, maar open wij
ze het minderhedendebat te voeren. Voor taboes is het 
te laat.

Islam itische scholen
De W D  heeft nooit ontkend dat islamieten het recht 
hebben om eigen scholen te stichten. Dat recht is in de 
Grondwet vastgelegd en daar willen wij niet aan tor
nen. Maar wij vragen ons wel af of islamitische scholen 
een goede zaak zijn vanuit het oogpunt van de integra
tie. Gescheiden scholen kunnen het voorportaal zijn 
van een gescheiden samenleving. De integratie is 
daarmee niet gediend. Als liberalen zeggen wij: samen 
is beter dan apart” .
Inlichtingen: Hans Dijkstal, 070-3182884.

Oormerken van kalveren
De laatste tijd kwamen de problemen rond het oormer
ken van kalveren weer in het nieuws. Bij de behande
ling van de Landbouwbegroting plaatste Piet Blauw 
enkele opmerkingen bij de introductie van dit registra
tiesysteem. Tegen de handeling van het oormerken als 
zodanig heeft de W D  overigens geen bezwaar, aan
gezien dit in Nederland al jaren wordt toegepast bij var
kens, schapen en kalveren. Maar de nieuwe, gele oor
merken hebben aanzienlijke nadelen. Ze zijn lelijk, frau
degevoelig en niet eenvoudig aan te brengen, 
waardoor er ontstekingen ontstaan. De W D  vroeg 
staatssecretaris Gabor (CDA) bij de begroting zijn 
beslissing te heroverwegen. Als gevolg hiervan ver
scheen recentelijk een onderzoeksrapport dat uitwijst 
dat oormerken in 88 % van de gevallen zonder proble
men verloopt. Dat betekent dus dat bij 12 % van de ge
oormerkte dieren wèl ontstekingen ontstaan. De W D  
vindt dit uit het oogpunt van dierenwelzijn een onaan
vaardbaar hoog percentage. Het model van het oor
merk zal dan ook moeten worden aangepast. Het 
meeste heil op langere termijn ziet de W D  in een iden
tificatiesysteem met computerchips. Probleem is mo
menteel dat de chip, na inbrenging in een dier, niet op 
zijn plaats blijft zitten. Wanneer hier een oplossing voor 
gevonden is, zal deze wijze van registreren vele voor
delen bieden. Het is eenvoudig en pijnloos aan te bren
gen, het is niet fraudegevoelig en gegevens zijn met 
een scanner gemakkelijk te lezen. Maar vooralsnog 
wordt eerst het plan van aanpak afgewacht, dat Gabor 
binnen twee weken aan de Kamer zal toezenden. 
Inlichtingen: Piet Blauw, 070-3182881.
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Congres vrouwen in de VVD over Europa
Tijdens het congres van de Vrouwen in de W D  hield Frits aangesneden. Gelijkheid van rechten en plichten is bij- 
Bolkestein op vrijdag een toespraak over de positie van voorbeeld een belangrijk thema bij de aanvullende pen- 
vrouwen in Nederland en in andere landen van Europa. sioenen.

Culturele diversiteit
"Europa is geen verbond van deelstaten die cultureel 
en historisch sterk op elkaar lijken, zoals de Verenigde 
Staten van Amerika. Europa is een een bonte verzame
ling van naties met sterk verschillende culturele identi
teiten. Die culturele diversiteit in Europa blijkt ook dui
delijk uit de verschillen in de positie van de vrouw in de 
lidstaten. De abortuswetgeving is daarvan een duidelijk 
voorbeeld. In Nederland is er sprake van een zorgvul
dige, maar liberale wetgeving die veel ruimte laat voor 
het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. In een land als 
Ierland is abortus streng verboden. In dit soort zaken van 
vitaal belang voor de samenleving en de individuele 
mens moet Nederland volledige beleidsvrijheid houden. 
De culturele diversiteit is ook merkbaar op de arbeids
markt. Van de vrouwen met een kind, jonger dan 6 jaar, 
begeven in Denemarken 90 % zich op de arbeidsmarkt. 
Daarmee is Denemarken koploper binnen Europa. In Ne
derland werkt slechts 43 % van de vrouwen met jonge 
kinderen. Daarmee zijn wij hekkesluiter binnen de Ge
meenschap. Het zou te gemakkelijk zijn nu te conclude
ren dat Nederland op dit vlak het meest traditionele land 
van Europa zou zijn. In sommige landen is de hoge ar
beidsparticipatie van vrouwen eerder een kwestie van 
economische noodzaak dan van vrije keuze. Naast hun 
werk zijn zij vaak ook volledig verantwoordelijk voor het 
huishouden. Verzelfstandiging van de vrouw móet sa
mengaan met emancipatie van de partner. De grootste 
hindernis voor de werkende vrouw is een partner die niet 
meewerkt.

Plan-Simons: roibevestigend 
Deze kanttekening neemt niet weg dat Nederland op het 
vlak van de arbeidsparticipatie van vrouwen nog maar 
aan het begin van een inhaalrace staat. Ik heb al eerder 
beklemtoond dat de overheid voor deze inhaalrace de 
noodzakelijke voorwaarden moet scheppen. In veel op
zichten werkt ons stelsel van belastingheffing en inko
mensoverdrachten roibevestigend. Met het plan-Simons 
is het helaas niet anders. Het bijzonder inkomensafhan
kelijke karakter van het plan werkt sterk ten nadele van 
tweeverdieners en alleenstaanden. Het is dus een stimu
lans om terug te vallen op het oude rolpatroon van de 
kostwinner en de niet-werkende vrouw. Daarmee staat 
het plan-Simons met de rug naar de maatschappelijke 
ontwikkeling van verzelfstandiging en emancipatie van 
de vrouw. Nog een reden om het plan-Simons af te 
wijzen.
Helaas gaat de gelijkschakeling van rechten en plich
ten niet altijd even snel. Dat kan natuurlijk niet de be
doeling zijn. Emancipatie is een tweesnijdend zwaard, 
waarmee rechten en plichten gelijktijdig moeten worden

Aanvullende pensioenen 
Monique de Vries, voorzitter van Vrouwen in de WD, 
heeft me er op gewezen dat grote groepen vrouwen in 
het verleden zijn uitgesloten van pensioenfondsen om
dat ze gehuwd waren of parttime werkten. Zij verwacht 
van de W D  dat wij een uiterste inspanning leveren om 
die vrouwen alsnog met terugwerkende kracht die pen
sioenrechten te geven. Ik houd er niet van om valse ver
wachtingen te scheppen en wil daarom in het kort de 
problemen rond dit voorstel schetsen.
Het eerste probleem is financieel èn moreel. Ons sys
teem van aanvullende pensioenen is gebaseerd op het 
kapitaaldekkingssysteem. Dat wil zeggen dat elk pen
sioen door jarenlang sparen wordt opgebouwd. Als pen
sioenfondsen worden gedwongen pensioenen uit te ke
ren waarvoor niet is gespaard, worden zij geconfronteerd 
met miljardentegenvallers. Dan moeten zij wel gaan kna
gen aan de pensioenrechten van hen die wèl hun hele 
leven hebben bijgedragen. Er is dus ook een probleem 
van rechtzekerheid. Tenslotte ben ik geen voorstander 
van wetgeving met terugwerkende kracht. Als wij op die 
manier rechten gaan verlenen, verzeker ik u dat binnen 
de kortste keren ook belastingheffing met terugwerken
de kracht schering en inslag wordt. Daar moeten wij dus 
heel voorzichtig mee zijn.

VVD-pensioenplan
Het is volgens mij belangrijker ervoor te zorgen dat de 
pensioenen voor de huidige en toekomstige generaties 
vrouwen goed geregeld zijn. De WD-fractie heeft bij 
monde van Robin Linschoten daartoe een goede aan
zet gegeven door te pleiten voor afschaffing van verplich
te deelneming aan het bedrijfspensioenfonds (zie elders 
in deze WD-Expresse). Als de werknemer vrij is te kie
zen in welk pensioenfonds ze haar premies wil onder
brengen, dan ontstaat er meer concurrentie tussen de 
aanbieders van pensioenvoorzieningen. Meer concur
rentie betekent meer variëteit en beter klantgerichtheid. 
Aangezien de markt van vrouwelijke werknemers zich 
zeer snel uitbreidt verwachten wij hiervan een groter aan
bod van voorzieningen die speciaal op deze groep is 
toegesneden”.

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting, onder redactie 
van ClemensCornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de WD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlofen 
Dominique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting. 
Een abonnement kost f  75,- en is aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, post- 
bus20018,2500EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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PARTIJEN
Bezit deze regering nog voldoende spankracht voor een doeltreffend kabinetsbeleid? Ik denk 
het niet. Na het "getexel” van CDA-fractievoorzitter Brinkman, de "verlate” reactie van PvdA- 
fractievoorzitter Wöltgens daarop en de verwachting van CDA-senator Kaland dat dit kabinet het 
niet lang meer zal maken, raakte zelfs het geduld van de heer Kok op. Hij ontlaadde zijn woede 
in het Parool en vroeg het CDA "klare wijn te schenken”. Dit alles via de media. "We moeten 
niet kleinzerig doen”, zei minister-president Lubbers ter vergoelijking van Kalands rechtse hoek 
tegen het gehavende gelaat van de PvdA. Waar Kaland raaksloeg, was de laconieke reactie van 
de premier volkomen misplaatst. Het enige dat hij later nog kwijt wilde was de dreigende opmer
king: "Het CDA staat als CDA achter het kabinet”. Meer over deze schermutselingen leest u 
op de opiniepagina van deze WD-Expresse.
Het was al met al genoeg reden voor de VVD-fractie om een interpellatie aan te vragen om de 
heren ook in de Kamer te laten uitspreken wat ze daarbuiten zo dapper uitten. Interessant was 
het te zien dat vice-premier Kok niets terugnam van wat hij eerder had gezegd. Op mijn vraag 
of hij vond dat het CDA nu klare wijn geschonken had, antwoordde hij dat deze nog net drink
baar was. Chateau Migraine, is mijn interpretatie.
Minstens zo opmerkelijk was de nauwelijks ingehouden woede van de minister-president. De 
conclusie die ik daaruit trek, is dat we de vinger op de zere plek hebben gelegd. Het zou me 
dan ook weinig verbazen als we binnenkort opnieuw tegenover elkaar staan in de Kamer. Het 
vertrouwen binnen de coalitie is duidelijk geschaad. Alle innige liefdesverklaringen in de Kamer 
ten spijt. Frits Bolkestein

Onderzeeboten naar Taiwan
Woensdag werd het regeringsbesluit bespro
ken om geen onderzeeërs aan Taiwan te leve
ren. Dit besluit is gebaseerd op een "joint com
muniqué” tussen Nederland en China uit 1984. 
De VVD is van mening dat die inhoudelijke 
overweging niet juist is uitgevoerd. In het com
muniqué deelt Nederland mee geen vergun
ningen meer te verlenen voor wapenexport 
naar Taiwan, overigens niet in termen die kun
nen wijzen op het eeuwigdurend karakter van 
de toezegging. Tevens verklaren beide landen 
hun betrekkingen te intensiveren. Jan Dirk 
Blauw stelde woensdag vast dat Nederland 
zich tot dusverre aan de afspraak heeft gehou
den, terwijl China haar deel van de verklaring 
(betere economische betrekkingen) onvoldoen
de is nagekomen. Bovendien moet het commu
niqué worden bezien in de tijd waarin het tot 
stand kwam.
Het Chinese leiderschap gaf zicht op een ver
betering van de mensenrechtensituatie en ope- 
ningen naar een marktgeoriënteerde econo
mie, terwijl Taiwan een repressief regiem bezat. 
Nu is de situatie echter dramatisch veranderd. 
Geen doorzettende lente in China, maar een te
rugval naar een starre staat met als dieptepunt 
de gebeurtenissen op het Plein van de Hemel
se Vrede in 1989. De diplomatieke betrekkin
gen met China werden dan ook in de ijskast ge
zet. In Taiwan daarentegen is wel veel veran
derd. Het land is na de verkiezingen op 
weg naar werkelijke democratie en de mensen
rechten worden gerespecteerd.

Werkgelegenheid boven theorie 
Economisch gezien heeft China interne moei
lijkheden en de buitenlandse schuld is groot. 
Taiwan is'kerngezond met een grote reserve. 
Er staan projecten tot 340 miljard dollar op sta
pel die goed passen in wat Nederland te bie
den heeft. Met de order van de onderzeeboten 
zijn bijvoorbeeld 50.000 manjaren werkgele
genheid gemoeid. En dat is slechts 5 % van de 
projecten die Taiwan op stapel heeft. Het is een 
illusie te denken dat iets dergelijks in China te 
realiseren valt. Daarbij komt dat China ooglui
kend de leverantie aan Taiwan van fregatten
rompen door Frankrijk en mijnenjagers door de 
Bondsrepubliek heeft toegestaan.
Kortom, de W D onderschrijft het "pacta sunt 
servanda” (verdrag is verdrag, zoals minister 
Andriessen zegt). Maar het communiqué uit 
1984 is geen eeuwig instituut, en moet, nu de 
omstandigheden veranderd zijn, heroverwo
gen worden. Zeker tegen de achtergrond dat 
China wel oogluikend de levering aan Taiwan 
van fregattenrompen door Frankrijk en mijnen
jagers door de Bondsrepubliek heeft toege
staan. Nederland hoeft niet roomser te zijn dan 
de paus. De W D vroeg daarom in een motie 
het besluit te herzien. Deze motie werd echter 
niet aanvaard. Wel steunde de W D te zamen 
met een kamermeerderheid een D66-motie, die 
pleit voor het opzeggen van de afspraak wan
neer in de toekomst andere EG-staten wel aan 
Taiwan mogen leveren.
Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.
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De Huisvestingswet
Deze week voerde Annemarie Jorritsma het woord 
over de Huisvestingswet. Deze wet vervangt de Woon- 
ruimtewet uit 1947 en de Leegstandswet. Terwijl in 
1947 elke gemeente zich vanwege de naoorlogse wo
ningnood met de toewijzing van woonruimte bemoei
de, werd het in 1974 mogelijk die bemoeienis buiten 
werking te stellen (liberalisatie). Omdat de woningnood 
inmiddels nog is atgenomen, kan de overheidsbemoei
enis met de woonruimteverdeling verder verminderen. 
Gemeenten worden in de nieuwe wet niet verplicht een 
huisvestingsverordening op te stellen, maar zijn vrij dit 
wel te doen indien de woonruimte schaars is. In dat ge
val kunnen ze een stelsel van woonvergunningen han
teren voor huurwoningen tot 670 en koopwoningen tot
125.000 gulden.

VVD-standpunten
Omdat de woordvoerster op een aantal onderdelen 
van de wet kritiek had, diende ze enkele amendemen
ten in. Nu de gemeenten de vrijheid krijgen de woon
ruimteverdeling te regelen, vreest de VVD voor het ont
staan van een oerwoud van gemeentelijke regels, zo
dat er van deregulering geen sprake zal zijn en de 
overzichtelijkheid voor de burger verslechtert. Het ge
vaar bestaat dat ook in de gemeenten waar geen 
noodzaak voor bemoeienis met de woningtoewijzing 
bestaat, regels zullen ontstaan. De W D  pleitte er ten 
eerste voor de geliberaliseerde gebieden zoals ze nu 
bestaan, te handhaven. Ten tweede wijst de W D  het 
plan af om koopwoningen onder het vergunningenre- 

. giem te brengen. Eigenaar-bewoners die moeten ver
huizen, bevinden zich immers vrijwel altijd in een nade
ligere positie dan huurders. Zij hebben te maken met 
extra belemmeringen, zoals overdrachtskosten en het 
risico van leegstand. Ten derde is de VVD tegen de 
mogelijkheid om onzelfstandige woonruimte onder het 
vergunningenstelsel te brengen. Dit veroorzaakt extra 
bureaucratie en zal de kamermarkt eerder remmen 
dan stimuleren.
Ten vierde zijn volgens de VVD de bepalingen omtrent 
het splitsen van woningen achterhaald, en daarom stel
de de woordvoerster voor deze uit de wet te halen. Ten 
vijfde bepleitte de VVD om de regeling rijksvoorkeurs
woningen (die nu voor ambtenaren en vluchtelingen 
geldt) alleen nog maar toe te passen voor vluchtelin
gen. In deze tijd is het niet meer te verdedigen dat 
ambtenaren anders worden behandeld dan gewone 
werknemers. Ten zesde maakt de wet de vordering 
van leegstaande woningen en gebouwen voor een pe
riode van tien jaar mogelijk. Met het bewoonbaar ma
ken van die gebouwen zijn echter hoge kosten ge
moeid en de W D  wees de vordering dan ook af. Ten 
zevende biedt het wetsvoorstel een strafrechtelijke be
scherming van 6 maanden tegen kraken. De W D  is 
van mening dat die periode 12 maanden moet zijn, zo
als ook in de Leegstandswet voorzien was. En tenslotte 
krijgen provincies de bevoegdheid om richtlijnen aan 
gemeenten te geven. Die richtlijnen zijn volgens de 
VVD echter een te forse inbreuk op de gemeentelijke 
autonomie en moeten dus uit de wet gehaald worden. 
Ook met oog op de discussie over bestuur op niveau 
is het de vraag of het nu goed is de provincies deze be
voegdheden te geven.
Inlichtingen: Annemarie Jorritsma, 070-3182891.

Tienpuntenplan voor 
kapitaaldienst
Er is haast geboden met de investeringsprojecten voor 
de infrastructuur. Ondanks alle mooie woorden lopen 
onder dit kabinet de kapitaaluitgaven verder terug. Met 
de aardgasmeevaller van 0,5 miljard dit jaar loopt het 
iets van de achterstand in. Verder wordt gespeculeerd 
op medewerking van private financiers. Hiermee is 
echter bij lange na niet de 6 miljard gevonden die no
dig is voor de Hoge Snelheidslijn, de verkeerstunnels 
en de Betuwelijn. Met het oog op de Europese eenwor
ding is het tijdig moderniseren van onze infrastructuur 
van groot nationaal belang. Teneinde op de Rijksbe
groting weer een gezonde afweging te maken tussen 
produktieve overheidsinvesteringen en consumptieve 
uitgaven, heeft de W D  een plan opgesteld tot invoe
ring van een kapitaaldienst met ingang van 1 januari 
1995.

1. De rijksbegroting wordt gesplitst in een gewone 
dienst (voor consumptieve uitgaven) en een kapi
taaldienst (voor investeringen).

2. De gewone dienst moet tenminste sluitend zijn. 
Alleen voor de kapitaaldienst mag geleend wor
den. Daar staan immers waardevolle investeringen 
tegenover. Dat heet de gulden financie
ringsregel.

3. Net als bij een commercieel bedrijf wordt er voort
aan op de kapitaaluitgaven afgeschreven. De 
afschrijvingen worden betaald uit de gewone 
dienst.

4. Dit stelsel begint met de nieuwe kapitaaluitgaven 
op 1-1-1995. Voor de aflossing van de oude staats
schuld geldt een strikt tijdpad,

5. De gewone dienst en de kapitaaldienst worden aan 
een aanvullende norm gebonden, zodat er niet 
teveel geleend kan worden

6. Om voor dit alles voldoende ruimte te scheppen 
moet in de regeerperiode 1995-1998 voor ruim 10 
miljard worden omgebogen op de consumptieve 
uitgaven van de overheid.

7. Voor de kapitaaldienst kan voor een deel geleend 
worden in de vorm van langlopende indexle- 
ningen.

8. De broodnodige infrastructurele projecten wor
den vanaf 1-1-1995 gegarandeerd gefinancierd 
uit de kapitaaldienst. Fondsen voor onzekere 
aardgasmeevallers zijn niet langer nodig. Als ze 
zich voordoen wordt de ” oude” staatsschuld ver
sneld afgelost.

9. Een aantal verkeer- en vervoersprojecten rond Rot
terdam en Schiphol kan geen uitstel tot 1995 lij
den. Deze wil de W D  medefinancieren door in 
1993 en 1994 ca 1 miljard aan staatsdeelnemin
gen af te stoten. Op de staatsbalans wordt daar
mee "vermogen voor vermogen” geruild.

10. Tussen nu en de begroting 1995 moeten de 
financieel-administratieve voorbereidingen worden 
getroffen. Dan is er geen tijdverlies als een nieuw 
kabinet ermee wil beginnen.

Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.
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Asielzoekers naar Vietnam
Deze week verklaarde minister Pronk (PvdA) bereid te 
zijn Vietnam geld te geven voor de terugkeer van Viet
namese asielzoekers, mits de bijdrage niet gekoppeld 
wordt aan individuele Vietnamezen, en een bilaterale 
ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Vietnam wordt 
aangegaan. De W D  stemt in met de eerste eis van de 
minister, maar wijst zijn tweede voorwaarde af op 
grond van de in 1990 aangenomen CDA-WD-motie, 
waarin bilaterale steun aan Hanoi onwenselijk ge
noemd is. Afgelopen dinsdag sloot de W D  zich dan 
ook aan bij een verzoek van het CDA om een brief van 
de regering over deze zaak. Erica Terpstra zei in haar 
toelichting de hernieuwde poging van de minister be
denkelijk te vinden. Wanneer de eis van de minister 
wordt ingewilligd staat immers ook voor andere landen 
de deur open deze tactiek te volgen. Als de inhoud van 
de brief daartoe aanleiding geeft, zal de W D  alsnog 
een debat aanvragen. Inlichtingen: Erica Terpstra, 
070-3182900.

Werkgelegenheid
minderheden
Woensdag evalueerde de Kamer het accoord van de 
Stichting van de Arbeid, dat zonder wettelijke dwang in 
vier jaar 60.000 arbeidsplaatsen voor allochtonen zou 
moeten opleveren. Na dit eerste jaar is echter niet aan 
te geven hoeveel plaatsen daarvan gerealiseerd zijn. 
Dit komt door een gebrekkige registratie en door de 
geringe bekendheid van het bedrijfsleven met dit ac
coord. Slechts 3 % van de bedrijven heeft daadwerke
lijk meegewerkt aan het accoord. De regering en de 
coalitiepartijen hebben de wenselijkheid van on
dersteunende wetgeving laten afhangen van de resul
taten van dit jaar. Maar nu de resultaten teleurstellend 
blijken, neemt de regering nog steeds geen beslissing. 
Eerst moet het SER-advies worden afgewacht, is het 
devies. De W D  verwacht hier echter weinig heil van, 
aangezien werkgevers en werknemers in de SER 
waarschijnlijk niets willen weten van wettelijke verplich
tingen of sancties.

Initiatief-wetsvoorstel
Omdat er niet langer op een regeringsbeslissing ge
wacht kan worden, kondigde de W D  woensdag aan 
samen met D66 en Groen Links een initiatief
wetsvoorstel voor een Wet Bevordering Arbeidskansen 
Minderheden voor te bereiden (zie WD-Expresse 32) 
Bedrijven moeten dan bekend maken hoeveel alloch
tonen men in dienst heeft, en welke plannen men heeft 
om tot een evenredige samenstelling van het perso
neelsbestand te komen. De wet zal tevens de controle 
en sancties bepalen en de rol van de ondernemers- 
raad bij het opstellen van het plan.
Zo’n wet zal volgens de W D  tevens de door de PvdA 
gewenste "contract compliance” voorkomen. De W D  
heeft bestuurlijke en juridische bezwaren tegen deze 
regel waardoor de overheid het verlenen van opdrach
ten aan bedrijven kan verbinden aan een bepaald per
centage allochtonen dat in het bedrijf werkt.
Ook zal zo de zogenaamde quotering (verplicht per
centage allochtonen werknemers in een bedrijf) wor
den vermeden.
PvdA en CDA werden woensdag uitdrukkelijk uitgeno
digd mee te doen met het initiatief. Hierdoor werd de 
PvdA enigszins in verlegenheid gebracht. Inhoudelijk 
is de fractie het namelijk op grote lijnen met zo’n wet 
eens. Maar omdat het CDA genoegen nam met de toe

zegging van minister de Vries (CDA) dat hij na het SE- 
Radvies zelf een wet wil voorbereiden, volgde de PvdA 
toch de afwachtende houding van de coalitiepartner. 
Inlichtingen: Hans Dijkstal, 070-3182884.

Kwijtschelding van schulden
Vorige week debatteerde de Kamer over de wenselijk
heid het kwijtscheldingsbeleid (van schuld voor ge
meentelijke belastingen) een andere juridische vorm te 
geven. Daartoe zou de huidige ministeriële regeling 
moeten worden gewijzigd in een Algemene Maatregel 
van Bestuur. Tevens werd besproken of de voor de be- 
talingscapaciteit gehanteerde normen moeten worden 
verzwaard.
Jos van Rey bracht naar voren dat kwijtscheldingsnor- 
men moeten stroken met het inkomensbeleid dat door 
de nationale overheid wordt vastgesteld. Indien lokale 
overheden zelf normen ter beoordeling van een ver
zoek om kwijtschelding kunnen vaststellen, kan dat lei
den tot doorkruising van het algemene inkomensbe
leid. De woordvoerder drong daarom aan op nadere 
bezinning, omdat verzwaring van de normen niet al
leen sociale gevolgen zal hebben maar ook de doel
matigheid beïnvloedt. Staatssecretaris van Amelsfoort 
(CDA) zei toe de verscherping van de normen in her
overweging te nemen. Op verzoek van de W D  zal de 
verruiming van de lokale bevoegdheden tegen het licht 
van het decentralisatie- en doelmatigheidstreven wor
den gehouden.
Inlichtingen: Jos van Rey, 070-3182899.

«

Bewaking militaire terreinen
Woensdag werd het overleg met minister Ter Beek 
(PvdA) over de bewaking van militaire terreinen gehou
den. Ter voorbereiding stuurde de minister een brief 
aan de Kamer, waarin hij onder meer zei geen extra 
geld ter beschikking te stellen. Wel kondigde hij enkele 
maatregelen aan die hij in een besloten mondeling 
overleg met de Kamer wilde bespreken. Een daarvan 
is het voorstel om "enkele honderden jongeren met 
een sociale achterstand extra aan te trekken voor het 
uitvoeren van bewakingsdiensten” . Sari van Heems- 
kerck vroeg zich af of dit nu wel een wijs besluit was. 
Bovendien betwijfelde ze of een brief die geen echte 
beleidsvoorstellen bevat, reden mag zijn om het debat 
tot achterkamertjespolitiek te reduceren.
PvdA en CDA stemden uiteindelijk in met een open
baar overleg. De WD-woordvoerster legde hierin en
kele eisen op tafel. Ten eerste moeten er binnen twee 
maanden concrete beleidsvoorstellen voor een inte
grale beveiliging worden gedaan, mèt financiële on
derbouwing. Ten tweede mogen dienstplichtigen al
leen nog maar op wacht staan als ze een goede trai
ning en duidelijke richtlijnen hebben ontvangen. Ten 
derde moeten er professionele bewakingsdiensten bin
nen Defensie worden opgezet. Over dit alles moet de 
Kamer halfjaarlijks worden gerapporteerd.
De minister zei electronische beveiliging van de terrei
nen voor te bereiden, waar door W D  en CDA om ge
vraagd was. Het CDA-voorstel om de hekken onder 
stroom te zetten, noemde de WD-woordvoerster ech
ter bespottelijk. De minister honoreerde de eis van 
PvdA, CDA en W D  om de bewaking alleen door goed 
opgeleide dienstplichtigen te laten verrichten. Het 
voorstel van de minister om werkloze jongeren bij de 
bewaking in te schakelen stuitte bij een kamermeerder
heid op scepsis.
Inlichtingen: Sari van Heemskerck, 070-3182888.
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

De verhouding in de coalitie
Tijdens het door de W D  aangevraagde spoeddebat 
over de coalitieverhoudingen vroeg Frits Bolkestein zich 
af of de regeringscoalitie nog voldoende spankracht bezit 
voor een doeltreffend kabinetsbeleid.
"Nadat 10 dagen geleden bij het inkomensdebat alle 
plooien zijn gladgestreken, begon het gekrakeel op
nieuw. Eerst zei de heer Wöltgens tegen een avondkrant 
wat hij hier niet durft te zeggen. Hij noemde Brinkmans 
pleidooi in Texel voor een beleidsmoratorium "de coali
tie onwaardig”. Vervolgens trok de heer Kaland in de 
"Werkgever” van leer. "Als het op doormodderen uitdraai
de, kon het kabinet maar beter opstappen”. Tenslotte ont
laadde minister Kok zijn woede in het Parool: "Het CDA 
wekte de indruk van twee walletjes te eten en met de 
rug naar de coalitie te staan”. Hoe gerustgesteld voelt 
minister Kok zich nu met de verklaring van Lubbers dat 
"het CDA als CDA achter het kabinet staat?”

CDA loopt weg voor beleid 
Ondanks al dit toedekken van spanningen in de coalitie 
zal de het wederzijdse moddergooien buiten deze zaal 
weer snel beginnen. Want het CDA is dit kabinet beu. 
Het gaat het CDA niet eens zozeer om de koers. In koers- 
wendingen is het CDA immers gespecialiseerd. Het CDA 
wordt geplaagd door een morrende achterban, en dat 
hebben ze al een tijd niet meegemaakt. Als de kiezers 
weglopen van het CDA, dan loopt het CDA weg voor 
het beleid. Dus gaat het CDA van nu af aan dwarslig
gen op alle fronten. Het CDA zal nog wel proberen de 
WAO/Ziektewet-operatie mee te pikken. Want daarvoor 
is de PvdA het perfecte alibi. Maar als die buit binnen 
is, dan is het CDA niet meer te houden. Het CDA is nu 
al bezig de publieke opinie op een breuk voor te berei
den. Het is gewoon een kwestie van timing. De PvdA 
wil voorlopig geen breuk. Want alles is beter dan de hui
dige opiniepeilingen. Maar het is de vraag hoe lang de 
ironie van Wöltgens en het geduld van Kok bestand zijn 
tegen het artillerievuur van het CDA. Toch klinken vanuit 
de PvdA geluiden dat de samenwerking met het CDA 
moet worden voortgezet, zelfs in een volgend kabinet. 
Ik begrijp dat wel. Als straks de breuk komt moet de 
PvdA kunnen vertellen dat het aan haar niet gelegen 
heeft. Ondertussen zitten we met een kabinet dat geen 
grote klussen meer aankan. Daarom leg ik deze motie 
aan de Kamer voor:
”De Kamer, gehoord de beraadslaging; gelet op de door 
de viceminister-president geconstateerde verlamming 
van de coalitie; spreekt als haar mening uit dat de ver
trouwensbasis binnen de regeringscoalitie zodanig is 
geslonken dat het fundament voor een daadkrachtig ka
binetsbeleid is weggevallen”.
Deze motie van wantrouwen werd door de Kamer ech
ter niet aangenomen.

Constructieve oppositie 
in 1992
In de twee maanden van dit nieuwe jaar is de W D  voor
tgegaan op de weg van constructieve oppositie. In nr 
43 van de WD-Expresse las u over de WD-initiatieven 
van vorig jaar. Hieronder volgt een overzicht van de al
ternatieven die de VVD in 1992 heeft voorgesteld. Het 
cijfer verwijst naar het nummer van de Expresse.

Januari
Het tienpuntenplan immigratiebeleid, waarin onder 
meer gepleit voor een krachtige bestrijding van zowel 
illegale immigratie en schijnhuwelijken als van rassen
discriminatie (44).

Februari
Het tienpuntenplan tot bestrijding van de werkloos
heid. Voorstellen om geen nieuwe stappen van het plan- 
Simons per 1-1'93 te nemen; het wettelijk minimumloon 
te individualiseren en de koppeling tussen lonen en uit
keringen ongedaan te maken (45)
Een week later kondigt de W D  aan bezig te zijn met een 
nieuw stelsel voor de studiefinanciering. Centraal 
daarin: eenvoud, doorzichtigheid en het bevorderen van 
ouderonafhankelijkheid (47)
Ook werd het tienpuntenplan voor pensioenen ge
publiceerd. Kernpunten zijn: flexibilisering van de pen
sioenleeftijd; grotere vrijheid van de individuele mens bij 
de keuze van het type oudedagsvoorziening en een ge
lijke behandeling van mannen en vrouwen en van ver
schillende leefvormen (47).
Deze week kondigde de VVD de voorbereiding van een 
initiatief-wet Bevordering Arbeidskansen Minderhe
den aan (zie deze Expresse).
Tevens stelde de W D een plan op voor de invoering van 
een kapitaaldienst (zie elders in dit nummer).
En tenslotte kreeg de VVD afgelopen dinsdag de hele 
Kamer achter de motie-Kamp, waarin verzocht werd 
het onderzoek naar de gevolgen van het plan-SImons 
voor de premies niet te beperken tot particuliere ziekte
kostenverzekeringen maar uit te breiden naar de zieken
fondsen en ambtenarenverzekeringen.

Vrij Nederland
In de Vrij Nederland van deze week kunt u een "kijkje 
in de keuken” van de WD-fractie lezen.

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting, onder redactie 
van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlofen 
Dominique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting. 
Een abonnement kost f 75,- en is aan te vragen bij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, post
bus 20018, 2500EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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Orde in de chaos
Vorige week zondag werd in Amsterdam een teach-in over de ”Zin van het Leven” georgani
seerd. Ik zei daar o.a het volgende. De zin van het leven bestaat uit het scheppen van orde uit 
chaos. De natuurlijke toestand is wanorde, onderbroken door agressie. Het beschavingsproces 
betekent ordening en de vreedzame beslechting van geschillen. Er moet een bepaalde verhou
ding zijn tussen het aantal mensen, de reikwijdte van hun middelen en de natuur. Hoe meer 
mensen, en hoe meer middelen, hoe moeilijker de ordening. Wij leven in steeds grotere eenhe
den en er komen steeds meer mensen bij.
Wat maakt een land tot een natie? Volgens Ernest Renan moest de natie berusten op een soort 
gemeenschappelijke inspiratie, een gedeeld ethos. In de VS sprak men vroeger over de "pro
testant ethic , een combinatie van burgerzin en prestatie-cultuur. In deze tijd van cultureel rela
tivisme hebben alle ethics evenveel recht. Maar als ordeningsbeginselen zoals taal en cultuur 
versplinteren, wat blijft er dan over om zo’n groot land bijeen te houden? Waarschijnlijk zijn de 
meeste Europese landen van een redelijke omvang. Maar waarom zou Nederland als natie moe
ten opgaan in een groter geheel? De burger klaagt nu al over de afstand tot Den Haag. Moet 
die afstand worden verlengd tot Straatsburg? De EG is nodig om onderlinge oorlogen onmoge
lijk te maken en nuttig waar zij belemmeringen aan de grenzen wegneemt. Maar hoedt u voor 
de Brusselse regelnichten, want hun ordening is niet noodzakelijk de uwe. De bureaucratie is 
als de zee bij vloed die alle spleten en uithoeken vult. In de gemeenschap van zes kon men 
misschien nog spreken van een gedeelde inspiratie, maar niet in de huidige van de twaalf. Laat 
staan in die van de vierentwintig. Daarom blijft de natie van belang. Als er geen verschillen tus
sen mensen en dingen zouden zijn, had ordening geen zin en het leven dus ook niet. Vive la 
difference. Frits Bolkestein

Het cultuurbehoud
Op maandag werden enkele nota’s over de 
cultuurbeheerssector besproken. Ten eerste 
het "Deltaplan voor het cultuurbehoud, kiezen 
voor kwaliteit", een titel waar liberalen goed 
mee overweg kunnen. Om deze inventarisatie 
van achterstanden op dit gebied was door 
Hans Dijkstal in 1990 per motie gevraagd.
Sari van Heemskerck prees minister d’Ancona 
voor haar ambtieuse inventarisatie en haar plan 
van aanpak om tot en met 1995 151 miljoen 
gulden voor het cultuurbehoud in te zetten. 
Toch is dit bedrag onvoldoende omdat de ach
terstand bij archieven, musea, monumenten en 
archeologie ruimt 1 miljard gulden blijkt te be
dragen. Daarom moet er niet alleen een toe
komstvisie ontwikkeld worden en criteria aan
gelegd, maar moeten er ook binnen het budget 
keuzes gemaakt worden. Deze keuzes blijven 
in de nota onduidelijk. Stel dat gekozen is voor 
restauratie van een bepaald object. Gaat dat 
object dan kansloos terug naar een bomvol de
pot waar niemand er wat aan heeft en het de 
kans loopt weer beschadigd te worden? Het 
vechten tegen verval is één ding, maar het heb
ben van een toekomstbeeld van de objecten is 
zeker even belangrijk.
In het cultuurbehoud speelt decentralisatie een 
grote rol. De W D  is het eens met het voorstel 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
om niet alleen geld, maar ook taken en verant

woordelijkheden van de overheid door te slui
zen naar gemeenten en niet-rijksmusea. Daar
mee wordt bureaucratie voorkomen en ligt de 
keuzevrijheid werkelijk bij de betrokkenen.

In de tweede nota stelt de minister voor een 
projectbureau in te stellen om in vier jaar het in
dustrieel erfgoed in kaart te brengen. Daar
voor is zes ton per jaar vrijgemaakt. De woord
voerster onderstreepte het belang van inzicht in 
de wortels van onze industriële samenleving, 
maar vroeg zich af het zinnig is om een extra 
project te beginnen en vervolgens nieuwe mo
numenten te restaureren, terwijl er al te weinig 
financiële ruimte is. Ook hier geldt de noodzaak 
om te kiezen. Ze stelde daarom voor de taak 
over te laten aan de commissie die reeds bezig 
is met het inventariseren van bouwkundige ob
jecten na 1850, hetgeen 2 miljoen gulden zal 
besparen. De minister antwoordde dat zo’n bu
reau ook criteria gaat opstellen om vast te stel
len of zaken al dan niet behouden moeten wor
den. Daarna zullen keuzes gemaakt worden, 
beloofde ze. De woordvoerster bleef echter bij 
haar mening dat de prioriteitsstellingen en de 
selectie niet naar de toekomst verschoven 
moeten worden maar dat er nu gekozen moet 
worden om ons cultuurbezit voor onze kinde
ren te behouden. Inlichtingen: Sari van Heems
kerck, 070-3182888.

MEDEDELING VOOR ABONNEES 
Volgende week zal de VVD-Expresse 

in verband met het crocusreces niet uitkomen.
Het eerstvolgende nummer verschijnt weer op zaterdag 14 maart.
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Sociale Vernieuwing
In mei 1990 gaf het kabinet voor het eerst inhoud aan 
de met veel tam-tam aangekondigde sociale vernieu
wing. Door middel van decentralisatie en deregulering 
moest de achterstand van sommige mensen op het ge
bied van arbeid, leefomgeving en welzijn doeltreffen
der bestreden worden. Er werd 1700 miljoen gulden 
beschikbaar gesteld voor de gemeenten die bij de aan
pak een centrale rol zouden spelen. Een en ander 
moest in convenanten worden geregeld. De W D  stel
de zich destijds constructiefkritisch tegenover de plan
nen op. Gewezen werd op belemmeringen voor het 
welslagen van het beleid, zoals de convenantconstruc- 
tie die geen volledige decentralisatie betekende en 
juist het gevaar van bureaucratisering vergrootte. Ook 
pleitte de W D  voor een breder perspectief van de con
venanten.
Wat is er nu, februari 1992, terechtgekomen van deze 
ruggegraat van het kabinetsbeleid? Twee ijkpunten zijn 
hierbij van belang. Ten eerste het evaluatie-rapport 
"Sociale Vernieuwing, nachtkaars of fakkel”  van de 
werkgroep-Schaefer uit december '91. Conclusies wa
ren dat er in plaats van 1700 miljoen slechts 400 mil
joen in het fonds sociale vernieuwing was opgenomen 
en dat er van de bestedingsvrijheid voor gemeenten 
weinig is terechtgekomen. Tevens stelde het rapport 
vast dat de convenanten tot extra bureaucratie hebben 
geleid. Ook bij de gemeenten groeide de teleurstelling. 
Hun was een hoofdrol beloofd, maar in plaats daarvan 
ondervonden ze dat het afsluiten van convenanten 
beslist geen waarborg tegen rijksbetutteling was. Eind 
'91 spijkerde het wethouderscomité "Wij zetten door” 
een open brief aan de deur van hun raadhuis. "Kabi
net, houdt u aan de grootste beloften en kom snel met 
een wet met echte decentralisatie en deregulering, en 
bezuinig niet op sociale vernieuwing” .

Hernieuwd élan nodig
Het kabinet doet sindsdien of zijn neus bloedt. Minister 
Dales (PvdA) toont zich redelijk tevreden. Er zijn wel 
problemen, maar een bestuurlijke omslag vergt nu 
eenmaal veel tijd. De W D  noemde deze reactie tijdens 
het debat afgelopen woensdag teleurstellend. Hans 
Dijkstal vroeg het kabinet in een motie om de sociale 
vernieuwing te redden door een terugkeer naar de oor
spronkelijke aanpak: door een verbreding van het be
reik van de convenanten door regelingen bij onderwijs, 
de zorgsector en sociale zaken erbij te betrekken; door 
een vermindering van regelgeving en administratieve 
lasten en door alleen bij uiterste noodzaak op de socia
le vernieuwing te bezuinigen. Maar vooral moet het ka
binet zelf weer enthousiasme uitdragen over deze gro
te maatschappelijk uitdaging. De woordvoerder noem
de het een zeldzaamheid dat een lid van de oppositie 
door een motie het regeringsbeleid tot uitvoering ge
bracht wil zien. Desondanks werd de motie bij de stem
mingen verworpen.
Het CDA toonde zich in het debat gematigd kritisch, 
terwijl de PvdA hoog opgaf van de successen die in
middels geboekt zijn. Ook minister Dales somde een rij 
op van naar gemeenten gedecentraliseerde welzijns
voorzieningen voor ouderen, gehandicapten en vluch
telingen. De woordvoerder wees er echter op dat de 
genoemde onderwerpen in het kader van een regeling 
voor zg memorandumgemeenten reeds tijdens het vo
rige CDAAA/D-kabinet ter hand waren genomen. 
Inlichtingen: Hans Dijkstal, 070-3182884.

Oudedagsvoorzieningen
Maandag werd verder gepraat over de pensioenen. 
Ook het WD-tienpuntenplan pensioenen (WD- 
Expresse nr 47) kwam ter sprake. Een van de belang
rijkste elementen van dit plan is het creëren van meer 
vrijheid voor de individuele mens voor de keuze van de 
oudedagsvoorziening. Het CDA reageerde echter te
rughoudend op het voorstel een werknemer absolute 
vrijheid te geven om wel of niet deel te nemen aan de 
aangeboden pensioenregeling bij een niéuwe baan. 
PvdA en D66 stonden er niet negatief tegenover, maar 
hadden veel vragen die ze eerst beantwoord wilden 
zien. Wel voelde een kamermeerderheid voor het ver
schaffen van meer keuzevrijheden in de typen pen
sioenvoorzieningen. Daarom beloofde staatssecretaris 
Ter Veld (PvdA) de Kamer hierover een notitie te stu
ren. Er is dus een opening gekomen, en Robin Lin- 
schoten zal bij het uitkomen van deze notitie op dit libe
rale punt terugkomen.
CDA noch PvdA schonken maandag klare wijn over 
eventuele ingrepen in de AOW. De W D  wil de AOW in 
grote lijnen handhaven, in de vorm van een waardevast 
pensioen, onafhankelijk van het inkomen van de part
ner. Ook mogen er geen premieheffingen komen over 
AOW en aanvullende pensioenen. Voorts is de W D  
vierkant tegen beperkingen van de fiscale fasciliteiten 
van de pensioenpremies. Deze belastingaftrek mag niet 
worden besnoeid ten bate van het overheidstekort. De 
PvdA is hier wèl voorstander van, terwijl het CDA haar 
mening nog niet heeft opgemaakt. De afloop van deze 
dreiging is dus vooralsnog onduidelijk.
Tenslotte sneedt de WD-woordvoerder een specifiek 
probleem aan. In Nederland krijgt een weduwe of we
duwnaar geen pensioen als het huwelijk na het 65e 
jaar is gesloten. Nu er meer vitale ouderen komen die 
bovendien steeds ouder worden, moet deze regeling 
veranderen, aldus de woordvoerder. De staatssecreta
ris zegde ook hierover een notitie toe.
Inl.: Robin Linschoten, 070-3182895.

Reorganisatie 
Surinaamse krijgsmacht
Toen vorig najaar het democratisch gekozen kabinet- 
Venetiaan in Suriname aantrad, maakte de reorganisa
tie van de krijgsmacht deel uit van de regeringsverkla
ring. Woensdag besprak de Kamer de hulp die Neder
land bij dit proces kan bieden. Het gaat hierbij vooral 
om een onderzoek naar de functie en de juridische in
pasbaarheid van een nieuwe structuur van het leger. 
Besloten werd een aantal Nederlandse militaire advi
seurs naar Suriname te sturen. Tevens wordt gedacht 
aan het aanstellen van een militair attaché op hoog ni
veau in Suriname, en stages voor Surinaamse ambte
naren en militairen op het Nederlandse minsterie van 
Defensie. De W D  vindt deze ontwikkeling positief. Be
gin vorig jaar pleitte Frits Bolkestein immers al voor een 
verruiming van de betrekkingen met een democratisch 
Suriname, teneinde tot normalisering van de economie 
en samenleving te komen (WD-Expresse 6,21,28). 
Sari van Heemskerck wilde woensdag echter wel de 
garantie van minister Ter Beek dat de Nederlandse mi
litairen straks niet onder het gezag van Bouterse ko
men te staan. De minister zei dit toe en verzekerde te
vens dat de huidige onderhandelingen niet met leger
leider Bouterse maar met minister Gilds van Defensie 
worden gevoerd.
Inlichtingen: Sari van Heemskerck, 070-3182888.
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Zuid-Afrika
Frans Weisglas kwam deze week terug op het Neder
landse bezoek aan Zuid-Afrika dat drie weken geleden 
voorlopig werd afgeblazen. Maandag zei hij tijdens 
een spreekbeurt in Heiloo het volgende:
” De komende periode is voor Zuid-Afrika cruciaal. Het 
te houden referendum zal bepalen of president de 
Klerk in staat is om zijn op beëindiging van de apart
heid gerichte politiek voort te zetten. Een verlies van 
president de Klerk aan de conservatieve partij zal Zuid- 
Afrika terugwerpen in het tijdperk van de apartheid en 
zal een hernieuwd internationaal isolement van Zuid- 
Afrika kunnen betekenen. Daarom is het van het groot
ste belang dat de internationale gemeenschap juist nu 
duidelijk maakt dat de hervormingspolitiek van presi
dent de Klerk wordt gesteund. Ook de EG-landen die
nen daaraan een bijdrage te leveren. De nog resteren
de economische sancties ten opzicht van Zuid-Afrika 
zullen door de EG op heel korte termijn moeten wor
den afgeschaft. Minister van den Broek (CDA) dient 
daartoe initiatieven te nemen.

WEEKBERICHT__________________

Laat bezoek doorgaan
Ook bezoeken van westerse politici zijn nu van belang 
om president de Klerk en de andere deelnemers aan 
het hervormingsproces in Zuid-Afrika, waaronder Nel- 
son Mandela, politiek te ondersteunen. Het is daarom 
te betreuren dat het bezoek van premier Lubbers en 
minister van den Broek vorige week niet is doorge
gaan. Dat is uitgebreid in de Kamer aan de orde ge
weest, maar sindsdien hebben we hierover niets meer 
gehoord. De VVD vindt dat op korte termijn duidelijk
heid over het bezoek aan Zuid-Afrika moet komen en 
wat ons betreft zou dit bezoek nog voor het referen
dum moeten plaatsvinden” . Dinsdag verzocht de 
woordvoerder om een brief van minister van den Broek 
over het alsnog af te leggen bezoek.
Inl.: Frans Weisglas, 070-3182903.

Illegale visvangsten
Deze week constateerde de Nederlandse Visfederatie 
dat er nog steeds op grote schaal illegaal gevist wordt. 
Ook verschenen er berichten in de media dat bonafide 
vishandelaren soms noodgedwongen overgaan tot het 
verkopen van de illegale, en dus goedkopere, vis. Mi
nister Bukman (CDA) kondigde daarop een intensive
ring aan van het onderzoek naar het zg "grijze en 
zwarte vis-circuit”  en zei de sancties te willen ver
zwaren.
Piet Blauw vroeg de minister woensdag in schriftelijke 
vragen of hij het realistisch acht dat nóg een AID- 
onderzoek de pakkans voor illegale vangsten daad
werkelijk zal verhogen. In een reactie op de radio licht
te hij toe te betwijfelen of meer controle en zwaardere 
sancties nog wel soelaas bieden. De illegale praktijken 
blijken immers zover doorgewoekerd dat vishandela
ren door de concurrentievervalsende aanvoer óf deze 
vis moeten verkopen óf in het voortbestaan bedreigd 
worden. De VVD pleit daarom nogmaals (zie ook VVD- 
Expresse nr 3 en 14) voor een aanpak van het pro
bleem aan de voorkant, dwz de overcapaciteit. Wan
neer de vissersvloot wordt gesaneerd doordat de over
heid schepen en vangscapaciteit opkoopt, komt er een 
einde aan de scheve verhouding tussen vangstrechten 
en capaciteit. Inlichtingen; Piet Blauw, 070-3182881.

Wolfson over 
energieheffingen
Begin deze week verscheen het rapport van de stuur
groep Wolfson over energieheffingen. Rudolf de Korte 
gaf hierop een reactie:
De VVD-fractie vindt dat Nederland in geen geval moet 
overgaan tot éénzijdige regulerende energieheffingen. 
Het rapport laat geen twijfel bestaan over de schadelij
ke uitwerking daarvan op onze open en kwetsbare 
economie. Bovendien is dit een bijzonder ongelukkig 
moment om met energieheffingen te gaan experimen
teren. Voor de VVD zijn dan ook alleen regulerende 
heffingen in grote verbanden (EG- en bij voorkeur 
OESO-verband) bespreekbaar. Uit de studie blijkt dat 
het zg. "tweesnijdend zwaard" waarbij de opbrengst 
van de heffingen wordt gebruikt voor de verlaging van 
de loonkosten, en dus zowel het milieu als de werkge
legenheid wordt gediend, een droom is zonder werke
lijkheidsgehalte. De energiebesparing is marginaal, het 
werkgelegenheidseffect nul of negatief, maar de con
currentieverstoring groot.
Eenzijdige energieheffingen sporen bovendien niet 
met het streven naar "balansverkorting” , waarbij ge- 
dragsregulerende subsidies juist worden teruggedron
gen. De onbedoelde neveneffecten van de overheve
lingen door de overheid overtreffen immers maar al te 
vaak de gewenste gedragsregulering. Zo zullen de 
energie-intensieve bedrijven hun activiteiten alleen 
maar naar het buitenland verleggen. Daardoor snijdt 
Nederland twee keer in eigen vlees. Er valt helemaal 
niets meer te heffen en onze broodnodige werkgele
genheid verdwijnt. Bij ongunstige wind rest ons slechts 
de vervuilde uitstoot van de vertrokken industrie. 
Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.

Commercieel
draagmoederschap
Deze week verscheen de regering met het eindverslag 
van de wet om commercieel draagmoederschap tegen 
te gaan. Hierin wordt voorgesteld het al dan niet uit 
winstbejag bemiddelen voor het totstandkomen van 
draagmoederschap te verbieden. De regering onder
bouwt het voorstel aldus: "Door bekendmaking in het 
openbaar dat een draagmoeder beschikbaar is of wordt 
gezocht, worden potentiële draagmoeders in de gele
genheid gesteld contact op te nemen met wensouders 
buiten de familie- of kennissenkring. Hierdoor zou een 
klimaat kunnen ontstaan, waarin commercieel draag
moederschap zich als maatschappelijk verschijnsel kan 
ontwikkelen” . Door een beroep te doen op drie (ook in 
het EG-verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens genoemde) beperkingsgronden, is het verbod 
niet in strijd met het grondrecht van vrije meningsuiting. 
Deze gronden zijn: de strijd met de goede zeden, ge
zondheidsredenen, bescherming van de openbare 
orde.
De VVD heeft al eerder uitgesproken het draagmoe
derschap een ongewenst maatschappelijk fenomeen 
te vinden. Daarom onderschrijft de fractie in grote lij
nen het wetsvoorstel. Tevens wordt toegejuicht dat niet 
gekozen is voor strafbaarstelling van het draagmoe
derschap als zodanig, omdat de handhaafbaarheid 
daarvan twijfelachtig is. Bovendien zou het kunnen lei
den tot een heksenjacht op mogelijk verdachte zwan
gere vrouwen met alle ernstige inbreuken op de priva
cy vandien. Inlichtingen: Erica Terpstra 070-3182900.
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ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Terugslag in de economie
Vorige week zondag sprak minister Andriessen zich in de 
media somber uit over de vooruitzichten voor onze eco
nomie. In plaats van 2,5 % zal de economie maar 0,5 % 
groei vertonen en daarom is de door het kabinet in de 
recente Miljoennota beloofde lastenverlichting voor 1993 
en 1994 onmogelijk geworden. De minister sloot zelfs niet 
uit dat de lasten juist zullen stijgen. Professor Rutten, voor
zitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid, toonde zich door de uitlatingen van de minister 
in hetzelfde programma pessimistisch over de werkgele
genheid. Hij zei niet de indruk te hebben "dat door de 
snelheid van de besluitvorming en de daadkracht te ver
wachten is dat er een doortastend beleid komt om de pro
blemen op te lossen”.

Kabinet is zelfs schuldige 
Rudolf de Korte schetste tijdens een spreekbeurt afgelo
pen maandag enkele oorzaken en oplossingen voor de 
ontstane situatie.
"De belastingen en premies lopen uit de hand. Dit kabi
net manifesteert zich als kampioen-lastenverzwaarder. Het 
is daardoor zelf een belangrijke veroorzaker van de eco
nomische malaise. In de Februari-nota staat dat de som 
van belastingen en premies is gestegen tot 53,7 % van 
het Nationaal Inkomen (NI) in 1991. Maar als dit cijfer wordt 
geactualiseerd naar de werkelijke premies ligt de collec
tieve lastendruk zelfs op 54 % NI. Dat is 0,4 % of 1,5 tot 
2 miljard hoger dan het regeeraccoord gebiedt. Het pers
pectief voor 1992 is al even somber. Weliswaar zijn er dan 
minder éénmalige belastingbaten. Maar daartegenover 
staan opnieuw hogere premies (vooral vanwege de volks
gezondheid). Onder dit kabinet is in 1990 en 1991 de som 
van belastingdruk en premies met ruim 2 % NI geste
gen. Daardoor is de inflatie aangewakkerd en is de werk
loosheid in het jongste kwartaal -voor het eerst sinds jaren- 
met 20.000 gestegen. Meer lasten betekent minder werk. 
Het kabinet zoekt de schuldige voor de economische ma
laise in het buitenland. Maar het kabinet is vooral zelf de 
schuldige Ons land loopt met z’n belastingen en premies 
steeds verder uit de pas met de andere EG-lidstaten. Uit 
OESO-cijfers blijkt dat de belastingen en premies 30 mil
jard boven het EG-gemiddelde ligt.

Lastenverlichting nü
De W D  zou het schandelijk vinden als het kabinet de be
loofde lastenverlichting van 3,5 miljard aan het eind van 
de kabinetsperiode niet zou waarmaken. Het kabinet moet 
bovendien zo snel mogelijk het hoge BTW-tarief verlagen, 
de operatie Simons stoppen en de verhoging van het 
WABM-tarief niet door laten gaan. Andere voorstellen 
staan vermeld in het tienpuntenplan tot bestrijding van de 
werkloosheid (WD-Expresse 45). Lastenverlichting is 
thans een dringende noodzaak”.

Deze opmerkingen werden niet alleen geplaatst in een 
beperkte kring van WD-leden, maar kregen dinsdag po
litiek vorm door mondelinge vragen aan minister An
driessen.
Rudolf de Korte vroeg hem in hoeverre een verkeerd ka
binetsbeleid ten grondslag ligt aan ”de collectieve lasten
druk die aan de hoge kant is en het prijspeil en de werk
gelegenheid die verkeerd staan”, zoals de minister in het 
Parool stelde. En waarom is de minister zo defaitistisch 
om de beloofde lastenverlichting voor 1993 en 1994 op 
voorhand weg te geven? Tenslotte polste de woordvoer
der de minister of hij gevoelig is voor het pleidooi van CDA- 
woordvoerder Terpstra om de beloofde lastenverlichting 
door bezuinigingen (vooral op rijkssubsidies) door te la
ten gaan.
De minister antwoordde dat de economie in Engeland, 
Duitsland en de VS in de versukkeling zit, hetgeen invloed 
heeft op onze eigen economie In geringere mate speelt 
de stijging van de collectieve lastendruk een rol. Deze 
komt voor een deel voort uit de Tussenbalans, waarin 
lastenverzwaringen werden aangekondigd die naar ver
wachting gecompenseerd zouden worden door lasten
verlichtingen, omdat er een geringer beroep op de WAO 
en Ziektewet gedaan zou worden. Aangezien dit effect twij
felachtig is, is de collectieve lastendruk gestegen en er 
is volgens de minister weinig ruimte voor lastenverlich
tingen.
Rudolf de Korte concludeerde dat het kabinet blijkbaar 
met de handen in de lucht blijft staan, terwijl alle cijfers 
op rood zijn gesprongen. "De economische malaise wordt 
uit het buitenland geïmporteerd; verwachtingen van de 
Tussenbalans zijn niet uitgekomen”, zo luidt de analyse 
van het kabinet. Maar de oplossing van het kabinet, lasten
verzwaringen, is pertinent verkeerd. Ze betekenen een lo
den last voor de economie, waardoor arbeidsplaatsen ver
dwijnen.

Spreekt het CDA met twee monden? 
Vervolgens constateerde de woordvoerder dat de heer 
Terpstra, die de discussie over lastenverlichting namens 
het CDA mede ontlokt heeft, bij het debat niet aanwezig 
was. In plaats van zijn buiten de kamermuren gehouden 
pleidooi om de collectieve lastendruk op de afgespro
ken 52,2% NI in 1994 te houden (en door bezuinigin
gen alsnog tot lastenverlichting over te kunnen gaan), 
klonk nu binnen de vergaderzaal de instemming van een 
ander CDA-fractielid met de door de PvdA geaccoor- 
deerde stijging van de lastendruk tot 53,6% NI. Spreekt 
het CDA met twee monden? Of is het gezwicht voor de 
druk van de PvdA, die via woordvoerder Melkert woens
dag nogmaals benadrukte niets in bezuinigingen te zien? 
Kortom, wéér staat de CDA-fractie?
Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppeiio Stichting, onderredactie van 
Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlofen Domi- 
nique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting.
Een abonnement kost f  75,- en is aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, post
bus 20018,2500EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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gevraagd
Neemt het belang van politieke partijen af? Ik denk het niet. Het is zeker waar dat het totaal 
aantal leden van politieke partijen met bijna de helft is afgenomen tot ongeveer 300 000 nu De 
Nederlandse samenleving is sinds 1960 veranderd. De politiek moet concurreren met andere 
bezigheden en ideologiën worden niet langer gezien als motor van maatschappelijke verande
ring; een illusie die liberalen overigens nooit deelden. De grenzen tussen de sociale klassen zijn 
minder scherp en individualisering en emancipatie brachten een mondiger kiezer. Het aantal 
zwevende kiezers is daarmee toegenomen. Maar het 'grote verhaal” mag zijn verdwenen, gro
te problemen zijn gebleven -alleen soms andere dan vroeger. Wie deze problemen wil aanpak
ken, of althans een begin daarmee wil maken, moet dat doen op coherente wijze. Waarbij ver
schillende deelbelangen tegen elkaar worden afgewogen in het licht van een bepaalde visie op 
het algemeen belang en van de lange termijn.
Zonder die visie ontstaat het risico van populistisch ad-hocbeleid dat verzandt in innerlijke te
genstrijdigheden en ten prooi valt aan de deelbelangen die zich om de staatsruif verdringen. 
De integrerende functie van de politieke partij, voorportaal van de politiek, is dus nog even 
noodzakelijk als vroeger. Misschien zelfs groter want de samenleving is ingewikkelder gewor
den. In Nederland is de opkomst bij verkiezingen voor de Tweede Kamer nog steeds hoog, maar 
de scepsis ten aanzien van de Haagse politiek groeit. Redenen: de bestuurlijke mist en de ein
deloze procedures waartoe de Nederlandse consensus-politiek is vervallen en het gevoel van 
veel mensen dat hun problemen niet meer worden aangepakt. Daar liggen de problemen en niet 
bij een slinkend partijlidmaatschap.
Politieke partijen vormen hierin een belangrijke factor. Zij kunnen en moeten hun functioneren 
verbeteren. Kamerleden moeten minder eenzijdig worden gerecruteerd en maatschappelijke 
problemen moeten met meer durf te lijf worden gegaan. Bewindslieden moeten minder lichtzin
nig worden gekozen. De interne discussie moet eerlijk en open zijn, en de politieke koers con
sistent en helder. Een politieke partij die daarin slaagt, is zeker van haar electoraat.

Frits Bolkestein

Dian van Leeuwen en het Plan-Simons
Vorige week verschenen er berichten in de me
dia over Dian van Leeuwen die in haar neven
functie van voorzitter van de Landelijke Vereni
ging van Thuiszorg mede een brief onderte
kend zou hebben aan de bewindslieden van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In de 
brief uitten vier ouderenorganisaties hun zorg 
over mogelijke vertragingen bij de invoering 
van het plan-Simons (stelselherziening ziekte
kosten). Tevens wordt een dringend beroep op 
het kabinet gedaan om de verdere stappen 
van het plan op de beoogde data door te 
voeren.
In de media ontstond verwarring over deze 
brief. Als VVD-woordvoerster volksgezondheid 
in de Eerste Kamer heeft onze partijvoorzitster 
zich immers meerdermalen een fel tegenstan
der van het plan-Simons betoond. Om het ont
stane misverstand uit de wereld te helpen, 
werd afgelopen dinsdag de volgende persver
klaring gepubliceerd.

Verklaring Dian van Leeuwen 
"Terugkomend van vakantie uit het buitenland 
trof ik een aantal persartikelen aan over mijn zo

genaamde dubbele moraal. Navraag leerde 
mij dat deze artikelen gebaseerd waren op een 
brief die namens een aantal organisaties, waar
onder de Landelijke Vereniging Thuiszorg, 
gestuurd is aan de minister en staatssecretaris 
van W.V.C. over de voortgang van het plan- 
Simons.
Zonder mij daarin te kennen is deze brief na
mens mij ondertekend. Deze handelswijze is in 
strijd met de afspraken die binnen het bestuur 
over dergelijke zaken zijn gemaakt. Bovendien 
was ondertekening namens mij volstrekt onno
dig, omdat de vice-voorzitter van de LVT de 
aangewezen persoon is om een dergelijke brief 
te ondertekenen. Deze brief had dan ook door 
hem ondertekend moeten worden. Hij was wel 
beschikbaar.

Mijn positie in de discussie over het plan- 
Simons is volstrekt duidelijk. Ik heb mij tegen 
het plan-Simons verzet en ik zal me daar tegen 
blijven verzetten” .

Mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut

VERDER IN DIT NUMMER
- Opiniepeiling toont winst voor VVD
-Alleenstaanden worden in het rapport "Leefvormen”  vergeten
- Komen illegale Ghanezen via een achterdeurtje Nederland binnen?
- Kabinet mag het huurwaardeforfait niet verhogen
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Het huurwaardeforfait
Bij de Tussenbalans besloot het kabinet de huren ge
durende vier jaar met 5,5 %  te verhogen. Daaraan ge
koppeld werd een geleidelijke verhoging van het huur
waardeforfait van 1,8 %  in 1991 tot 3,3 %  in 1994. De 
W D  was daar destijds al fel op tegen en bood in haar 
alternatieve beleidspakket mogelijkheden aan om het 
huurwaardeforfait op gelijk niveau te houden en de 
huurverhoging 1 %  lager te doen uitkomen (zie W D- 
Expresse 33). Toen de verhoging in de Eerste Kamer 
behandeld werd, spraken behalve de VVD ook de 
CDA- en D66-senatoren een vernietigend oordeel uit. 
Zoals bekend moest premier Lubbers met een kabi
netscrisis dreigen om het CDA weer in het coalitiega- 
reel te krijgen (zie WD-Expresse 26). Wel deed de pre
mier toen de concessie om de verhoging van het huur
waardeforfait te heroverwegen indien de inflatie zou 
stijgen. Vorig jaar bedroeg de inflatie 2,5 °/o, maar het 
Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat de inflatie 
dit jaar op 3,5 %  en volgend jaar op 4 %  zal uitkomen. 
Daardoor komen de reële huurstijgingen lager uit dan 
verwacht en daarmee vervalt het argument van het ka
binet om het huurwaardeforfait mede te verhogen. Ho
gere inflatie en een lagere reële huurstijging zijn twee 
redenen om het kabinet nog eens aan de beloften te 
herinneren. Dat deed Rudolf de Korte afgelopen dins
dag dan ook in mondelinge vragen aan staatssecreta
ris van Amelsvoort (CDA).
Het klimaat om het huurwaardeforfait niet te laten stij
gen, lijkt immers ook politiek gunstig. Na het pleidooi 
van Rudolf de Korte voor de AVRO-radio in het afgelo
pen weekend om een pas op de plaats te maken, sloot 
CDA-senator Kaland zich daar direkt bij aan. Tevens 
gaf premier Lubbers een week eerder toe bij lastenver
lichtingen het eerst aan de kosten voor huiseigenaren 
en automobilisten te denken, en kondigde minister Kok 
kabinetsberaad aan over het schrappen van lastenver
zwaringen, waartoe in de Tussenbalans besloten was.

Kabinet moet beloften houden 
Rudolf de Korte rekende tijdens het vragenuur voor dat 
in 1991 en 1992 het huurwaardeforfait 0,25 % méér 
gestegen was dan de reële huurstijging. Daardoor 
hebben de huizenbezitters ca. 150 miljoen gulden 
meer aan belasting betaald dan de huurders aan extra 
huur hebben moeten opbrengen. Was het kabinet be
reid iets aan dit verschil te doen, en gaven de verwach
tingen voor 1993 geen aanleiding de verhoging van 
het huurwaardeforfait dat jaar achterwege te laten of 
ten minste te halveren tot 0,2 %?
De staatssecretaris antwoordde dat het kabinet geen 
voornemens had om de huurwaardeforfaitstijging voor 
’91 en '92 te herberekenen. Voor 1993 hield de be
windsman veel slagen om de arm. Hij sprak slechts de 
verwachting uit dat èls er sprake zou zijn van een hoge
re inflatie en een lagere reële huurstijging er eventueel 
andere berekeningen gemaakt zouden worden. Een 
notitie over de structuur en het niveau van het huur
waardeforfait kan de Kamer in september tegemoet 
zien.
De woordvoerder noemde het een slechte zaak dat het 
kabinet de hogere aanslag voor huizenbezitters in 
1991 en 1992 niet ongedaan wilde maken. In 1993 
moet daarom een verhoging van het forfait geheel ach
terwege blijven. De W D  blijft druk op de ketel houden. 
Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.

Arbeidsvoorzieningsbeleid
Vorig jaar werden alle arbeidsbureau’s gereorgani
seerd in 28 regionale besturen arbeidsvoorziening 
(RBA’s) en één centraal bestuur arbeidsvoorziening 
(CBA), waarin minister de Vries (CDA) zitting heeft. In 
alle organisaties werken werkgevers, werknemers en 
overheid samen om de vraag naar en het aanbod van 
arbeid op elkaar aan te sluiten.
Woensdag werd er met minister de Vries overlegd over 
het functioneren van de arbeidsvoorzieningsorganisa
ties in de nieuwe opzet. Henk van Hoof was hier niet 
tevreden over. Het aantal vervulde vacatures blijft ach
ter bij de planning; vooral wat betreft de langdurig 
werklozen. Hij vond het onbegrijpelijk dat het aantal 
langdurig werklozen met een lagere opleiding hoog is, 
terwijl er door minister de Vries en de werkgevers dik
wijls wordt gewezen op de moeilijk vervulbare vraag 
naar ongeschoolde arbeid. Dit tekent het gebrek aan 
inzicht in de vraag- en aanbodkant van de arbeids
markt, hetgeen volgens de woordvoerder snel moet 
verbeteren. Een analyse naar de kwaliteit en kwantiteit 
van de arbeid zou hierbij kunnen helpen. Evenals een 
betere samenwerking tussen de RBA’s, de gemeente
lijke overheden en de uitvoeringsorganen voor de so
ciale zekerheid. Nu heerst er tussen deze instanties 
nog te vaak een competentiestrijd, die wordt veroor
zaakt door de RBA’s die de leidende rol te veel naar 
zich toe trekken.
Tenslotte kantte de woordvoerder zich tegen het plan 
van minister de Vries om de aparte aandacht voor ar
beidsbemiddeling voor vrouwen te beperken tot vrou
wen met een bijstandsuitkering. Hij waarschuwde de 
minister het belang van de totale groep vrouwen niet 
uit het oog te verliezen. De minister ging hier echter 
niet op in.
Inlichtingen: Henk van Hoof, 070-3182885.

Bevolkingsonderzoeken
Deze week werd het ontwerp voor de wet op het (medi
sche) bevolkingsonderzoek behandeld; een wets
voorstel dat nog door Dick Dees als staatssecretaris in 
1989 is ingediend. Hij koos destijds voor liberale wet
geving waarbij het houden van een bevolkingsonder
zoek in beginsel vrij is, behalve wanneer er bijzondere 
risico’s aan verbonden zijn. Dan is er vooraf een ver
gunning van het ministerie van WVC nodig. De scha
delijkheid van een onderzoek kan liggen in de toe te 
passen onderzoeksmethode (zoals ioniserende straling 
bij het screenen op borstkanker) of in de aard van ziek
te (bijvoorbeeld ernstige ziekten of afwijkingen waar
voor geen behandeling of preventie mogelijk is). Het 
verheugt de VVD-fractie dat staatssecretaris Simons 
(PvdA) de lichte wetgeving van zijn liberale voorganger 
heeft overgenomen. Margreet Kamp benadrukte in het 
plenaire debat nogmaals het belang van de vrijheid 
van iedereen om wel of niet aan een bevolkingsonder
zoek mee te doen. Tevens vroeg ze de aandacht voor 
de tbc-bestrijding, omdat met het onderhavige wets
voorstel de bestaande tbc-wetgeving wordt ingetrok
ken. Na de aanvankelijke daling van tbc-gevallen blijkt 
de ziekte namelijk weer aan invloed te winnen. Ze pleit
te er dan ook voor het College TBC-Bestrijding onder 
te brengen bij de Gezondheidsraad, zodat de opge
bouwde kennis over tbc niet verloren gaat. 
Inlichtingen: Margreet Kamp, 070-3182893.
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Inlichtingen Dienst 
Buitenland
Eind februari informeerde premier Lubbers de Kamer 
de Inlichtingen Dienst Buitenland (IDB) op te willen hef
fen, aangezien de vertrouwelijkheid van de dienst on
herstelbaar geschaad is door een conflict tussen het 
personeel en de leiding, afluisterpraktijken en het uit
lekken van informatie.
Woensdag vond hierover een kort debat plaats. Hans 
Dijkstal wilde van de premier horen of de dienst niet en
kel ter wille van personeelsproblemen wordt opgehe
ven. ” Dat zou namelijk aantrekkelijke perspectieven 
bieden voor de problemen bij het Ministerie van Land
bouw” . De premier lichtte toe niet in een opwelling tot 
opheffing besloten te hebben. Wegens de veranderde 
relatie met Oost-Europa was al sprake geweest van af
slanking van de dienst. ” De reeds fragiele verdedig
baarheid van de IDB komt extra onder schot vanwege 
het lekke-mand-verschijnsel en het personeelspro
bleem is slechts de plons water die de emmer laat 
overlopen” , aldus Lubbers. Overigens loopt er een re
chercheonderzoek tegen de dienst, dat ongeveer eind 
maart afgerond wordt De WD-woordvoerder wilde het 
resultaat daarvan afwachten, en stemde daarom niet 
voor een motie van Groen Links waarin de premier bij 
voorbaat van onzorgvuldig handelen beticht wordt. 
Inlichtingen: Hans Dijkstal, 070-3182884.

Ghanese drugsbende
Deze week werden 29 leden van de Nederlandse tak 
van een Ghanese drugsbende gearresteerd. Deze 
bende smokkelde vanuit het hoofdkwartier in de Bijl
mer grote hoeveelheden cocaïne en heroïne naar 
Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. Te
vens handelden bendeleden in gestolen of vervalste 
paspoorten en smokkelden ze illegale Ghanezen ons 
land binnen. Om deze praktijken aan het oog te ont
trekken en extra inkomsten te verwerven, zochten de 
illegale Ghanezen met behulp van de valse identi
teitspapieren een baan bij een uitzendbureau. Na en
kele dagen gewerkt te hebben, meldden ze zich ziek 
en deden een beroep op de ziektewet of een bijstands
uitkering. Zodoende werd de Gemeentelijke Sociale 
Dienst van Amsterdam voor enkele tonnen opgelicht. 
De politie heeft inmiddels aangekondigd het onder
zoek voort te zetten, vooral wat betreft de sociale uitke
ringsfraude.
Al in november 1990 en oktober 1991 stelde de VVD 
vragen over illegale buitenlanders die toch de beschik
king krijgen over een sofi-nummer, waardoor ze een 
beroep kunnen doen op onze sociale zekerheid (VVD- 
Expresse 1 en 34). Minister Hirsch Ballin zei toen dat 
de Belastingdienst met de Vreemdelingendienst zou 
samenwerken om dit soort praktijken te voorkomen. 
Het oprollen van de Ghanese bende was voor Hans 
Dijkstal en Robin Linschoten aanleiding de uitkerings
fraude door illegale vreemdelingen wederom in schrif
telijke vragen aan de orde te stellen. Gevraagd werd 
om na afronding van het vervolgonderzoek de exacte 
omvang van de fraude aan de Kamer mee te delen. 
Tevens werd geïnformeerd of minister Hirsch Ballin en 
staatssecretaris Ter Veld naar aanleiding daarvan 
maatregelen wilden treffen. Tenslotte wilden de VVD- 
woordvoerders opheldering over de uitspraak van de 
politie dat Schipholpersoneel grote stromen illegale 
Ghanezen via een achterdeurtje Nederland zou bin
nenloodsen. Inlichtingen: Hans Dijkstal, 070-3182884, 
Robin Linschoten, 070-3182895.

WEEKBERICHT__________________

Winst voor VVD
Elke week peilt het bureau "Interview”  de politieke 
voorkeur van de Nederlanders. Soms worden de uit
slagen openbaar gemaakt.
De peiling die maandag jl werd afgesloten geeft het 
volgende, voor de W D  gunstige, beeld. De resultaten 
van de vijf grootste partijen worden hieronder afgezet 
tegen de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 
van 1989.

VVD EN HET NIEUWS___________3

Percentages
partijen TK 1989 10 maart 1992
CDA 35.3 °/o 30.9 °/o
PvdA 31.9 °/o 16.4 %
VVD 14.6 % 18.2 %
D66 7.9 % 21.4 °/o
Groen Links 4.1 % 5.8 %

Conclusies van Interview
- Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen 

van 1989 staan de regeringspartijen op een fors 
verlies. Weliswaar zakt de PvdA niet verder weg in 
de peilingen maar het lukt deze partij ook nog niet 
om zich structureel te herstellen. Ook het CDA zakt 
langzaam weg in de peilingen en staat inmiddels op 
4 %  verlies.

- D66 doet het nog steeds erg goed.
- Ook de VVD doet het de laatste weken goed in 

de opiniepeilingen.
In de peilingen van februari scoorde deze parti) 
steeds rond de 17 % en is bij de huidige peiling 
gestegen naar 18.2 %.

Fictieve zeterverdeling
partijen TK 1989 10 maart 1992
CDA 43 47
PvdA 49 25
VVD 22 28
D66 12 33
Groen Links 6 8

Vertrouwen in de regering 
Ook werd het vertrouwen in de regering gepeild. Van 
de ondervraagden antwoorden 30 % "veel vertrou
wen” te hebben, een score die nog steeds erg laag ge
noemd wordt. Een meerderheid van de Nederlanders 
(52 %) heeft weinig vertrouwen in het CDA/PvdA- 
kabinet. Het vertrouwen in de regering is met name 
laag onder de PvdA-kiezers (slechts 21 % heeft veel 
vertrouwen) en onder D66-kiezers (met 24 %  veel ver
trouwen). Onder VVD-kiezers ligt het vertrouwen 
op gemiddeld (30 %), terwijl van de CDA-kiezers een 
meerderheid (57 %) vertrouwen heeft in de huidige 
CDA/PvdA coalitie.
Bron: Inter/View’s Aktualiteiten Scanner,
10 maart 1992.
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ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Alleenstaanden
Onlangs heeft de commissie voor de Toetsing van Wet
gevingsprojecten het rapport "Leefvormen” gepubli
ceerd. Hans Dijkstal reageerde hierop in de regionale 
dagbladen.
” ln de inleiding van dit rapport staat dat het onderzoek 
mede in het licht van het beginsel van de gelijke behan
deling is uitgevoerd. Daarom is het interessant na te gaan 
tot welke conclusies men over de positie van alleenstaan
den is gekomen. Welnu, daarover kan ik kort zijn. De leef
vorm van alleenstaanden wordt niet behandeld. Het rap
port richt zich op twee-relaties. Ook de meer-relaties wor
den nauwelijks behandeld. Dat mag als ernstige 
tekortkomingen worden gekenschetst. Hebben de al
leenstaanden dan helemaal niets aan dit rapport? 
Rechtstreeks niet, maar indirekt misschien wel. De kern
vraag in het rapport is of aan andere leefvormen dan 
het huwelijk rechtsgevolgen moeten worden verbonden. 
Die vraag wordt als volgt toegespitst: ”of, en zo ja in hoe
verre, andere leefvormen gelijk met het huwelijk moe
ten of mogen worden behandeld". Hier vallen drie din
gen op. In de eerste plaats wordt impliciet dat de maat
schappelijke ontwikkelingen in leefvormen voor de 
wetgever relevant dienen te zijn. Dat is winst.
In de tweede plaats blijkt dat het huwelijk nog steeds de 
maat der dingen is. Dat is jammer. En tenslotte valt op 
dat men zich niet alleen afvraagt of andere leefvormen 
gelijk met het huwelijk moeten worden behandeld, maar 
ook of dit wel mèg. Het woord "mogen” is een erg won
derlijk woord in deze contekst. Mogen, van wie? Waar
om zou het niet mogen? Ik maak me zorgen over dat 
woord.

Overheid als zedenmeester 
Ik vrees namelijk dat er nog veel mensen zijn die de over
heid als hoedster van het huwelijk zien. Dat bevestigt het 
beeld van de overheid als zedenmeester. Voor liberalen 
is dat een gruwel. Ook voor liberalen die in hun persoon
lijk leven nadrukkelijk voor het huwelijk kiezen. De over
heid dient zich volstrekt neutraal op te stellen en dus lijkt 
mij het woord "mogen” misplaatst. Eerlijkshalve moet hier 
gemeld worden dat andere leefvormen in het rapport er
kend worden. Men doet ook voorstellen om van over- 
heidszijde door twee vormen van registratie diverse 
rechtsgevolgen aan die andere leefvormen te verbinden. 
Dat is positief. De kernvraag wordt echter negatief beant
woord. Dat is de vraag of de overheid op grond van het 
beginsel van gelijke behandeling niet volstrekt onpartij
dig zou moeten staan tegenover de leefvorm die een in
dividuele burger of individuele burgers kiezen. De con
sequentie van die opstelling zou namelijk een volledige 
individualisering van het belastingstelsel en het stelsel 
van sociale zekerheid zijn, eventueel geleidelijk bereikt 
wegens de grote financiële gevolgen.

De lankmoedigheid voorbij 
Wie heel lankmoedig wil zijn, concludeert dat de al
leenstaanden met dit rapport een klein beetje zijn op
geschoten. Immers, ook andere leefvormen dan het hu
welijk worden erkend. Wie de emotionele staat van lank
moedigheid al lang voorbij is, heeft reden genoeg om 
boos te zijn. Wanneer wordt in onze democratie de bur
ger eindelijk eens als uniek individu erkend? En wan
neer betuigt de overheid respect aan haar burgers door 
geen voorkeur te tonen voor de leefvormen, waarvoor 
de burgers kiezen?”
Inlichtingen: Hans Dijkstal: 070-3182884.

AGENDA

Frits Bolkestein in Ede 
Op maandag 16 maart brengt Frits Bolkestein vanaf 16.00 
uur een werkbezoek aan Ede in de provincie Gelderland. 
Om 19.30 uur houdt hij in het Congrescentrum de Ree
horst een spreekbeurt. Om 21.15 uur spreekt Sari van 
Heemskerck over de luchtmobiele brigade en militaire 
oefenterreinen.

Initiatief-wetsvoorstel
Dinsdag 17 maart zullen WD, D66 en Groen Links in 
een persconferentie het voorontwerp van de Wet Bevor
dering Arbeidskansen presenteren die deze partijen in 
oktober vorig jaar reeds hebben aangekondigd (zie WD- 
Expresse 32 en 48). De daaropvolgende vrijdag komt 
het SER-advies uit over ondersteunende wetgeving voor 
het scheppen van arbeidsplaatsen voor allochtonen.

Partij-uitzending
Woensdag 18 maart partij-uitzending VVD. Aanvang 
19.54 uur, Nederland 3.

Demonstratie tegen racisme 
Zaterdag 21 maart wordt door tientallen organisaties een 
landelijke demonstratie tegen racisme en vreemdelingen
haat georganiseerd, onder het motto "Nederland bekent 
kleur”. Aanvang 13.00 uur, verzamelen op de Dam te 
Amsterdam.

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting, onder redactie 
van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nedertofen 
Dominique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting. 
Een abonnement kost f 75,- en is aan te vragen bij de 
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Gouden bergen, ongedekte cheques
Het gaat niet goed met de Nederlandse economie. De produktie stijgt niet meer, de werkloos
heid wel. Professor Rutten van de WRR voorspelt een even hoge werkloosheid aan het eind 
van deze kabinetsperiode als toen dit kabinet aantrad. Vrij vertaald: hoe eerder dit kabinet af
treedt, hoe beter! Het verschil tussen het herstelbeleid dat wij zeven jaar geleden met het CDA 
uitvoerden en het huidige kabinetsbeleid is duidelijk zichtbaar in de collectieve lastendruk. Dit 
CDA/PvdA-kabinet verhoogde de lasten met acht miljard. Het had lak aan de kiezers en nu heb
ben zij lak aan het kabinet. Deze coalitie met een monstermeerderheid in de Kamer van 103 
zetels, heeft er in de peilingen minder dan 75 over. Wie zei ook weer dat het de mensen niets 
meer kan schelen wat er op het Binnenhof gebeurt? Het gaat momenteel niet alleen slecht met 
de PvdA, ook het CDA staat op fors verlies. De CDA-fractie raakte in paniek. De heer Brinkman 
nam de boot naar Texel en de heer Kaland keek verlangend uit naar een kabinetscrisis. Kortom, 
het CDA voert een actie ”ik hoor er niet bij” . Dat siert de christendemocraten niet. Onder alle 
lastenverzwaringen van dit kabinet staat immers de handtekening van het CDA. Er is één CDA- 
er die precies gezegd heeft waar het op staat, Onno Ruding, oud-minister van Financiën. Hij 
waarschuwde onlangs het CDA dat de kiezers het beleid van lastenverzwaringen niet begrijpen: 
"Het klopt immers niet met ons verkiezingsprogramma en uitspraken die wij in de campagne 
van ’89 hebben gedaan”. Intussen wordt vanuit het CDA de ene luchtballon na de andere opge
laten. Eerst stelt de heer Brinkman voor het loon van alle werkenden met fl 100 per maand te 
verhogen. Kosten: zo’n slordige 8 miljard. De dekking kwam in het verhaal niet voor. Net zo min 
als premier Lubbers zijn suggestie hard maakte dat het huurwaardeforfait niet verder omhoog 
hoeft. En vorige week stelde minister de Vries voor 2,5 miljard vrij te maken voor lastenverlich
ting. Zelfs hij kwam niet met het begin van een dekking. Is dat het gedrag van een regeringspar
tij? Het doet mij denken aan de PvdA in oppositietijd. Toen beloofden ze gouden bergen en be
taalden met ongedekte cheques. Daarom daag ik de heer Brinkman uit zijn belofte van lasten
verlichting waar te maken. Waarom zegt hij niet, net als president Bush: ”U krijgt 
lastenverlichting, read my lips”. En ik daag hem ook uit zich, anders dan de Amerikaanse presi
dent, wél aan die uitspraak te houden. Frits Bolkestein

Militaire oefenterreinen
Afgelopen maandag werd de uit 1985 stam
mende Structuurnota Militaire Terreinen geëva
lueerd. In 1985 was al besloten tot een vermin
dering van de oefenterreinen van 23.000 tot 
17.000 hectare, en deze oppervlakte wordt nu 
verder ingekrompen tot 15.000 hectare. Tevens 
stelt de nota voor oefenterreinen te verschuiven 
van natuurgebieden naar (voormalige) land
bouwgebieden. Volgens de WD worden deze 
alternatieven onvoldoende uitgewerkt.
Een belangrijk punt in het debat vormde de 
Eder en Ginkelse Heide. De regering heeft er 
reeds vanaf gezien om in deze omgeving een 
COT (Compagnies Oefen Terrein) in te richten 
voor oefeningen met zware pantservoertuigen. 
Wel wil men er de binnenkort op te richten 
luchtmobiele brigade laten oefenen. Deze zal 
opereren met zeer lichte voertuigen en het ter
rein hoeft voor deze oefeningen nauwelijks te 
worden ingericht. Een gevoelig punt blijft ech
ter het transport met helicopters. Omdat het 
aantal vliegbewegingen in de nieuwe situatie 
zal afnemen in vergelijking met de huidige oe
feningen met Alouette-helicopters, acht de re
gering een Milieu Effect Rapportage niet nodig. 
De WD-fractie is akkoord gegaan met het 
voorlopig gebruik van de Eder en Ginkelse Hei
de als oefenterrein voor de luchtmobiele briga
de. Wel vroeg woordvoerder Benk Korthals bij 
motie om een onderzoek om deze oefeningen

uiteindelijk (ook) elders, bijvoorbeeld in Flevo
land, te laten plaatsvinden. De hieraan verbon
den extra kosten belopen ongeveer 100 mil
joen gulden. CDA en PvdA drongen aan op lo
caties in Oost-Groningen. Omdat dit alternatief 
ook de overplaatsing van kazernes, helibases 
etc. nodig maakt, komen de kosten ervan op 
800 miljoen gulden. De woordvoerder achtte 
dit plan daarom volstrekt irreëel.
Inlichtingen: Benk Korthals, 070-3182902.

Zuid-Afrika
De WD is blij de overwinning van president de 
Klerk omdat hij nu door kan gaan met het af
schaffen van de Apartheid. Het is aan de EG en 
Nederland om alles in het werk stellen om hem 
vanuit het buitenland in politiek en economisch 
opzicht te steunen. In het debat van donderdag 
diende Frans Weisglas dan ook twee moties in. 
De eerste vroeg de regering in EG-verband te 
pleiten voor het stopzetten van de olieboycot 
van Zuid-Afrika. De tweede motie drong aan op 
het door laten gaan van het voorgenomen Ne
derlandse bezoek aan dat land in augustus. Er 
is immers geen enkele reden meer om aan die 
datum te morrelen. Vanuit het ANC is blijkens 
een brief van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken bij meerdere gelegenheden ingestemd 
met het bezoek. En het kan niet zo zijn dat Ne
derland naar de pijpen van Nelson Mandela 
gaat dansen.
Inlichtingen: Frans Weisglas, 070-182903.

VERDER IN DIT NUMMER
- Simons komt W D  tegemoet met cliëntgebonden budget
- Initiatiefwet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen
- Frits Bolkestein houdt toespraak in Ede
- W D  legt prioriteit bij aanleg van regionale Rijkswegen
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Infrastructuur
In onze infrastructuur moet snel meer worden geïn
vesteerd. De bereikbaarheid van Nederland als distri
butieland staat op het spel. De wachttijdverliezen als 
gevolg van filevorming zijn opgelopen tot meer dan 1 
miljard gulden per jaar. Dinsdag besprak de Kamer 
hoe deze problemen benaderd moeten worden. Vol
gens de W D  moet er de komende 10 è 15 jaar een in
haalslag komen voor de infrastructuur, waarmee ten
minste 3 % van het Nationaal Inkomen gemoeid is. Al
leen al de verkeers- en vervoersinfrastructuur vraagt 
tussen de jaren 1995 en 2010 een bedrag van meer 
dan 100 miljard gulden. Deze inhaalslag wordt van 
twee kanten bedreigd: door onvoldoende financiering 
en trage besluitvormingsprocedures. Om de tijdsduur 
van de besluitvorming te halveren, ziet de W D  positie
ve punten in de vervanging van de huidige serieschik- 
king van procedures door een parallelschakeling.

De financiering
Tweederde van de benodigde gelden wordt uit de al
gemene middelen gedekt, terwijl de resterende finan
ciering onzeker is. De regering overschat volgens Ru- 
dolf de Korte de optie van private financiering. De be
oordeling van de risico’s van infrastructurele projecten 
(zoals de Hoge Snelheids Lijn en de Betuwelijn) is zo 
complex en ongewis dat private beleggers daar niet in 
kunnen stappen. Alleen bij de tunnels zou het een rea
listische mogelijkheid zijn. Bovendien kost private fi
nanciering de gemeenschap meer geld dan wanneer 
het Rijk zelf zou lenen. Inmiddels heeft het kabinet tot 
de instelling van een Gasbatenfonds besloten. Daarin 
vloeien na 1995 de extra opbrengsten van de export 
van aardgas. Dit fonds -dat geen echt fonds is, maar 
een reserveringspost op de begroting- is volgens de 
VVD weinig meer dan een zoethoudertje. We mogen 
de broodnodige inhaalslag niet laten afhangen van on
zekere aardgasmeevallers.
Daarom heeft de VVD een structurelere oplossing ge
kozen, namelijk de invoering van een formele kapitaal- 
dienst. Hierdoor kunnen met ingang van 1995 de fi
nanciële middelen voor de inhaalslag worden zeker- 
gesteld (zie WD-Expresse nr 48). Tevens stelt de W D 
dat enkele verkeers- en vervoersprojecten rond Rotter
dam en Schiphol geen uitstel tot 1995 kunnen vergen. 
De VVD wil deze financieren door in 1993 en 1994 0,5 
miljard aan staatsdeelnemingen af te stoten ("vermo
gen voor vermogen" ruilen)

Achterlandverbindingen zeer belangrijk 
Bereikbaarheid is een zwaar wegend vestigingsmotief 
voor onze bedrijven. Dat geldt niet alleen voor de 
Randstad, maar evenzeer voor het Zuiden, Noorden 
en Oosten van ons land. Voor de investeringen in ons 
wegennet ontbreekt momenteel 6 miljard gulden. Die 
middelen kunnen er via de kapitaaldienst komen. Ho
ge prioriteit legde de tweede WD-woordvoerder, An- 
nemarie Jorritsma, bij de aanleg van Rijksweg 73 (Lim
burg), Rijksweg 50 (Brabant), Rijksweg 30 (Gelder
land), Rijksweg 37 (Drenthe) en Rijksweg 32 
(Leeuwarden-Meppel-Zwolle).
Inlichtingen; Rudolf de Korte, 0703182890 en 
Annemarie Jorritsma 070-3182891.

Verstandelijk gehandicapten
Afgelopen maandag werd er vergaderd over de notitie 
"Verstandig Veranderen” , de visie van staatssecretaris 
Simons (PvdA) op de zorg voor verstandelijk gehandi
capten. De notitie kan op een groot aantal punten de 
goedkeuring van de VVD wegdragen. Zo zal het zorg
aanbod voor verstandelijk gehandicapten in de toe
komst meer op hun specifieke wensen worden toege
sneden. De keuzevrijheid voor een bepaald pakket 
van voorzieningen maakt "zorg op maat”  voor de 
zorgvrager mogelijk. De gehandicapte en zijn of haar 
ouders worden bij het samenstellen van zo'n pakket 
begeleid door een zorgconsulent. Deze zal gaan be
middelen tussen de zorgvrager, de zorgaanbieder (de 
instellingen en gezinsvervangende tehuizen) en de ver
zekeraar.

Cliëntgebonden budget 
Om de zelfstandigheid van de verstandelijk gehandi
capte te verzekeren, wil de staatssecretaris een cliënt
gebonden budgetfinanciering invoeren. Iedere betrok
kene krijgt de beschikking over een bepaald budget, 
waarmee onder begeleiding gezocht kan worden naar 
de voor hem of haar meest geschikte voorzieningen. 
De W D  is hier altijd een groot pleitbezorger van ge
weest. Een dergelijke manier van financieren vergroot 
immers de individuele keuzevrijheid en plaatst de cliënt 
als consument met een eigen budget centraal op de 
markt.
Onvermijdelijk kwam in het debat ook het plan-Simons 
aan de orde, aangezien de Ziekenfondsraad in zijn ad
vies voor de notitie betwijfeld had of budgetfinanciering 
wel past in de voorgenomen stelselwijziging ziekte
kostenverzekering. Erica Terpstra vroeg de bewinds
man of het cliëntgebonden budget ook onafhankelijk 
van verdere stappen in het plan-Simons ingevoerd kan 
worden. Volgens de staatssecretaris moet dit mogelijk 
zijn, waarmee hij impliciet toegaf aan de bezwaren van 
de Ziekenfondsraad.
Om deze zorginnovatie uit te proberen, zal er eerst in 
enkele proefregio’s mee worden geëxperimenteerd. 
De woordvoerster pleitte voor een zo snel mogelijke 
start van de experimenten in de regio Rotterdam, de 
oostelijke mijnstreep, en Arhem of Nijmegen, uiterlijk 
op 1 juni van dit jaar.
Inlichtingen: Erica Terpstra 070-3182900.

Rectificatie
In de uitslag van de opinie-peiling die vorige week in 
de WD-Expresse gepubliceerd werd, is een storende 
fout geslopen. Onder het kopje "Fictieve zetelverde
ling”  is de huidige CDA-fractie slechts 43 zetels toebe
deeld, zodat het lijkt of het CDA bij de opinie-peiling 
van 10 maart vier zetels gewonnen zou hebben. De ze
telverdeling had er echter als volgt moeten uitzien:

partijen TK 1992 10 maart 1992
CDA 54 47
PvdA 49 25
W D 22 28
D66 12 33
Groen Links 6 8

W D  EXPRESSE 51



VVD EN HET NIEUW S 3

Trek verblijfsvergunning van criminele buitenlanders in
Tijdens een toespraak in Ede zei Frits Bolkestein afge
lopen maandag onder meer het volgende.
"Vorige week heeft de politie een Ghanese drugsben
de in de Bijlmermeer opgerold. Waarschijnlijk wordt er 
in Ghana propaganda gemaakt voor de Bijlmer. Voor 
vijfduizend gulden worden Ghanezen ons land in 
gesmokkeld. Vermoedelijk worden ze op Schiphol via 
een achterdeurtje binnengeloodst. De Amsterdamse 
politie vermoedt dat alleen al in Amsterdam Zuid-Oost 
tienduizenden illegale Ghanezen verblijven. Een deel 
van hen is aan uitkeringen en woonruimte geholpen. 
De politie heeft kritiek gekregen wegens haar schatting 
van het aantal illegale Ghanezen. Ik vind die kritiek 
merkwaardig. Of het nu om tienduizend of zesduizend 
Ghanezen gaat, lijkt mij van onderschikt belang. Je zou 
toch denken dat de politie eerder lof verdient want zij 
wijst op een omvangrijke misstand.

Deze belangrijke zaak brengt mij tot de volgende vier 
conclusies:

1. Volgens de wet mogen ambtenaren van het bevol
kingsregister niet vragen of iemand legaal in Neder
land verblijft. Dat moet veranderen. Natuurlijk moe
ten die ambtenaren naar iemands verblijfstitel kun
nen vragen.

2. Het is nog steeds geen misdrijf mensen illegaal Ne
derland binnen te loodsen. Ook dat moet verande
ren. De handel in mensen is nu zo omvangrijk ge
worden dat de wet daar rekening mee moet 
houden.

3. De identificatieplicht moet zonder dralen worden in
gevoerd, zodat iedereen bij het verkrijgen van een 
woning of een sociale uitkering zich kan identifice
ren. Het is toch te gek voor woorden dat illegalen 
enkele dagen voor een uitzendbureau werken, zich 
vervolgens ziek melden en dan een uitkering ont
vangen! Nederland moet niet de dorpsgek van 
Europa worden.

4. Wanneer allochtonen een ernstig delict (misdrijf) 
plegen, verspelen zij het recht op een verblijfsver
gunning; zulks ter beoordeling van de onafhankelijk 
rechter. Dus moeten zij worden uitgezet, eventueel 
na het uitzitten van de straf. Het gaat hierbij uiter
aard niet om reeds tot Nederlander genaturaliseer
de allochtonen. Ook het rapport-Van der Zwan dat 
onlangs is gepresenteerd, wijst op die noodzaak. 
Voorts is door de Amsterdamse politie geconsta
teerd dat van de uitzetting van een niet- 
genaturaliseerde allochtoon die een misdrijf ge
pleegd heeft, een grote waarschuwende werking 
uitgaat.

Daadkrachtig beleid in belang minderheden 
Het is in de eerste plaats in het belang van de minder
heden in Nederland zelf dat daadkrachtig wordt opge
treden tegen de criminaliteit onder allochtonen. Zoals 
altijd hebben de goeden onder de kwaden te lijden. De 
grote meerderheid van oppassende Marokkanen heeft 
als eerste te lijden onder de Marokkaanse jeugdcrimi

naliteit. Die gemeenschap staat voorop bij het vragen 
om een stevig beleid. Een slap optreden van de Ne
derlandse overheid kan de discriminatie van minderhe
den alleen maar aanwakkeren en dus hun integratie 
vertragen.
Naar mijn mening is de positie van de minderheden 
een van de belangrijkste problemen waarvoor ons land 
nu en de komende decennia staat. Wat dreigt is de vor
ming van een onderklasse van allochtonen die aan de 
zijkant van de arbeidsmarkt en de Nederlandse maat
schappij blijft staan. Dat is de reden waarom ik onge
veer een half jaar geleden ervoor heb gepleit dat meer 
pogingen worden ondernomen tot integratie, niet al
leen door de Nederlandse maatschappij, maar ook 
door de allochtonen zelf.
Onze bijdrage aan het openbare debat heeft veel los
gemaakt. Er is veel gediscussieerd, meestal zakelijk, 
vaak emotioneel, soms onheus. Maar we kunnen vast
stellen dat er nu vrijmoediger over de minderheden
problematiek wordt geproken. Dat is een winstpunt, 
want voor taboes is het te laat.
Helaas is er ook tegenslag. Tot voor kort is de golf van 
vreemdelingenhaat die Europa bedreigt aan ons land 
voorbij gegaan. Maar nu worden ook in ons land aan
slagen op buitenlanders of hun instituties gepleegd. 
Deze terreurdaden kunnen niet scherp genoeg wor
den veroordeeld.

Demonstratie tegen racisme 
Ik vind het van groot belang dat de Nederlandse bevol
king, ongeacht politieke overtuiging, een krachtig sig
naal afgeeft dat geweld tegen minderheden in ons land 
niet wordt geduld. Daarom doe ik hier een oproep aan 
iedereen om in zo groot mogelijke getalen deel te ne
men aan de demonstratie tegen racisme en vreemde
lingenhaat die aanstaande zaterdag in Amsterdam 
wordt gehouden. Nederland heeft een traditie van tole
rantie op te houden. Samen kunnen we er voor zorgen 
dat dat ook gebeurt” .

"Nederland bekent kleur” , de landelijke demonstratie 
tegen racisme en discriminatie, begint zaterdag om
13.00 uur op de Dam in Amsterdam.

AGENDA________________________
Frits Bolkestein in Capitool 
Zondag 22 maart spreekt Frits Bolkestein over de inte
gratie van minderheden in het Capitool. Aanvang
12.00 uur, Nederland 3.

Debat integratie allochtonen 
Donderdag 26 maart neemt Hans Dijkstal deel aan een 
openbaar debat over de integratie van allochtonen. 
Aanvang 20.00 uur in het Dongemond College, 
Collegewegl, in Raamsdonkveer.

Discussie over minderheden 
Zaterdag 28 maart organiseert de Universiteit van 
Utrecht vanaf 11 uur een discussie tussen professor 
Entzinger (mede-auteur van het WRR-rapport over Al
lochtonenbeleid) en Frits Bolkestein.
Kaarten te bevragen bij mevrouw van Middelkoop, 
030-394025.
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ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Wet bevordering evenredige arbeidskansen allochtonen
Binnenkort wonen er 1 miljoen allochtonen in Nederland. 
Momenteel is 30 tot 40 % van hen werkloos. Dat is een 
ernstige situatie, omdat deelname aan betaalde arbeid 
van het grootste belang is voor de volwaardige deelna
me van allochtonen in onze samenleving, zoals de W D 
herhaaldelijk betoogd heeft (zie WD-Expresse nr 31, 32, 
33, 41, 42,). Het is daarom van groot belang om de on
evenredig slechte positie van allochtonen op de arbeids
markt te verbeteren. Aanzetten daartoe zijn gegeven in 
het accoord "Meer werk voor minderheden” van de Stich
ting van de Arbeid uit 1990. Geconstateerd moet worden 
dat op basis van de vrijwillige afspraken in dit akkoord 
weinig bereikt is (WD-Expresse nr 48).
In oktober 1991 zijn WD, D66 en Groen Links om de ta
fel gaan zitten om via wetgeving de drempels voor alloch
tonen om deel te nemen aan het arbeidsproces, te slech
ten. Het resultaat werd afgelopen dinsdag tijdens een per
sconferentie als voorontwerp van de Wet Bevordering 
Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen gepresenteerd. 
Deze sobere, maar niet vrijblijvende, wetgeving kan een 
belangrijk element vormen in een evenwichtige benade
ring van rechten en plichten bij de integratie van min
derheden.

Uitgangspunten
De relatief hoge werkloosheid onder allochtonen kan voor 
een deel verklaard worden uit een onvoldoende scholings
graad en onvoldoende beheersing van de Nederlandse 
taal en basisvaardigheden. Een actief hierop toegesne
den beleid is onontbeerlijk om deze belemmeringen aan 
de aanbodzijde van de arbeidsmarkt weg te nemen. Daar
naast vormen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt 
vooroordelen en direkte of onbedoelde discriminatie ho
ge drempels voor allochtonen om betaald werk te krijgen. 
Het initiatief van de drie fracties richt zich vooral op het 
laatste aspect.

Doel van de wet
Het doel van de wet is het leveren van een bijdrage aan 
het bestrijden van vooroordelen en vormen van discrimi
natie die een rol kunnen spelen in het personeelsbeleid 
bij de overheid en het bedrijfsleven. In deze personeels
bestanden moeten allochtonen zo snel mogelijk, op zijn 
minst naar evenredigheid van het regionale arbeidsaan
bod, vertegenwoordigd zijn. Bij deze doelstelling van even
redige arbeidsdeelname is uitdrukkelijk geen sprake van 
quotering (het verplicht in dienst nemen van een bepaald 
percentage allochtonen), een gebod waar de W D altijd 
tegen is geweest. Het begrip "evenredigheid” betekent 
hier dat bestaande achterstanden worden bestreden, op
dat allochtonen in dezelfde mate als autochtonen deel 
kunnen nemen aan de samenleving, gebruik kunnen ma
ken van voorzieningen en kansen hebben op werk.

In deze betekenis wordt het woord "evenredigheid” sinds 
de Minderhedennota uit 1983 van oud WD-minister Riet
kerk al jarenlang door de W D gebruikt. De initiatiefwet 
steunt op twee pijlers: een inspanningsverplichting voor 
bedrijven om allochtonen aan te nemen (dus geen resul- 
taatsverpliching), en een publicatieverplichting van deze 
inspanningen.

Hoofdpunten van het wetsvoorstel 
Arbeidsorganisaties van méér dan 35 werknemers zijn ver
plicht te streven naar evenredige vertegenwoordiging van 
allochtonen binnen de onderneming. Zij moeten jaarlijks 
een openbaar schriftelijk verslag uitbrengen (bij de Ka
mer van Koophandel of in geval van een overheidsorgaan 
bij een nader te bepalen organisatie) over het totale aan
tal werknemers en het aantal allochtonen onder hen. Ook 
moet een indicatie gegeven worden van het beleid voor 
het komend jaar om tot evenredige vertegenwoordiging 
te komen. Particulieren of belangengroepen kunnen de
ze rapportages opvragen en desgewenst actie onderne
men. Door deze maatschappelijke druk krijgen werkge
vers een steuntje in de rug om meer allochtonen in dienst 
te nemen, respectievelijk om pogingen hiertoe te doen. 
Niet-nakoming van de verplichting tot openbare rappor
tage valt als overtreding onder de Wet op de Economi
sche Delicten.
Tevens moeten die arbeidsorganisaties, in overleg met de 
ondernemingsraad, jaarlijks een niet openbaar, taakstel
lend werkplan opstellen gericht op het wegnemen van 
vooroordelen en het bestrijden van discriminatie In dit plan 
moet aandacht worden geschonken aan de belemme
ringen voor allochtonen bij het aanname-, loopbaan- en 
ontslagbeleid, en de arbeidsomstandigheden en arbeids
voorwaarden. Tevens worden hierin streefcijfers opgeno
men die de werkgever zich ten aanzien van evenredige 
deelname van allochtonen stelt. Een afschrift van het werk
plan wordt desgevraagd aan de Regionale Besturen voor 
de Arbeidsvoorziening ter beschikking gesteld.

De procedure
Na het publiek maken van het voor-ontwerp gaan de ini
tiatiefnemers formele gesprekken voeren met de belang
rijkste belanghebbenden. Na de verwerking van die reac
ties wordt de eventueel aangepaste wetstekst en Memo
rie van Toelichting als initiatief-wetsvoorstel bij de Kamer 
ingediend. Nadat de wet in werking is getreden, blijft de
ze vijf jaar geldig waarna een evaluatie zal volgen. 
Inlichtingen: Hans Dijkstal: 070-3182884.

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting, onder redactie van 
Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie en AndreaNederlof en Domi- 
nique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting.
Een abonnement kost f 75,- en is aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, post
bus 20018, 2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.

W D , DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND,
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Van Buitenpost tot Binnenhof
De actie ” wij horen er niet bij”  die het CDA onlangs heeft ingezet, kreeg deze week een 
schaamteloos vervolg. Maandag deed CDA-fractievoorzitter Brinkman in het Friese Buitenpost 
tenminste twee uitspraken, waarmee hij coalitiepartner PvdA hard op de ziel trapte.
Ten eerste was daar de identificatieplicht. De heer Brinkman kondigde aan dat als de PvdA niet 
van zins was het CDA bij de invoering ervan te steunen, hij de benodigde meerderheid wel via 
de VVD zou verkrijgen. Ik zeg hem die toe, maar het lijkt op openlijk overspel.
De tweede uitspraak waarmee hij het PvdA onder druk zette, betrof het opheffen van de sanc
ties tegen Zuid-Afrika. De laatste restjes daarvan moeten worden opgeruimd, aldus Brinkman 
in Friesland. Een uitspraak die hij dinsdagochtend herhaalde voor de KRO-radio in Hilversum. 
Maar in Den Haag, diezelfde middag, stemde de CDA-fractie tegen een WD-motie die vroeg 
om opheffing van de olieboycot tegen Zuid-Afrika. Het meest wrange voorbeeld tot nu toe van 
de laatste CDA-mode om buiten de Kamer iets anders te roepen dan binnen dit Huis.

De vraag dringt zich op wat het CDA aan het doen is. Probeert het met behulp van publicitair 
geweld vanuit de buitengewesten de achterban te paaien, die al een beetje weglekt naar de 
VVD? Of zijn de christendemocraten bezig de coalitiepartner zo te tergen dat deze straks niets 
anders kan dan breken met deze coalitie? De recente uitspraak van vice-premier Kok dat de 
PvdA geen breuk zal veroorzaken, heeft het CDA waarschijnlijk opgevat als vrijbrief om de 
duimschroeven nog strakker aan te draaien.
De weg is lang van Buitenpost tot Binnenhof, maar zij moet wel worden afgelegd.

Frits Bolkestein

Thuiszorg in impasse
Al enige jaren heerst er onduidelijkheid in de 
thuiszorg. Wie moet gezinsverzorging of een 
wijkverpleegster voorschrijven? Moet er een 
eigen risico bij de vergoeding worden inge
bouwd? Vragen die door de verschillende frac
ties anders worden beantwoord (CDA: ver
plicht eigen risico; PvdA: geen eigen risico; 
VVD: keuzevrijheid tussen een eigen bijdrage 
in guldens of eigen risico, en geen inkomensaf
hankelijke bijdrage).
Er werd dan ook gehoopt dat de regeringsnota 
"Thuiszorg in de jaren ’90” die donderdag be
handeld werd, heldere uitgangspunten zou ge
ven. Behalve bij de PvdA was de teleurstelling 
bij alle fracties echter groot, want de nota blijkt 
slechts een herhaling van zetten. Eigenlijk is dit 
niet verwonderlijk, gezien de versnipperde ver- 
zekeringsconstructie van de thuiszorg. Het 
kruiswerk is bijvoorbeeld al 10 jaar in de AWBZ 
opgenomen, de gezinszorg wordt weliswaar 
niet formeel, maar door een ingewikkelde 
constructie indirekt uit de AWBZ vergoed, en 
de kraamzorg staat te boek als een van de vol
gende stappen in het plan-Simons om naar de 
AWBZ overgeheveld te gaan worden. Zo blijkt 
de voorgenomen stelselwijziging niet alleen

een lastenverzwarende, maar ook een verlam
mende werking te hebben.

Prestige-kwestie
Margreet Kamp haalde in dit verband het WD- 
alternatief van juni vorig jaar aan. Voorgesteld 
werd eerst het cluster verpleging en verzorging 
naar de AWBZ over te hevelen voor een experi
mentele periode van twee jaar. Weliswaar zou 
het plan-Simons vertraging oplopen, maar er 
zou wel op een zorgvuldige wijze ervaring wor
den opgedaan, de hele zorgsector zou in één 
verzekeringssysteem komen, de collectieve 
lastendruk zou nauwelijks zijn opgelopen, en 
vragen over de sector zouden in de praktijk 
beantwoord worden (zie VVD-Expresse nr 23). 
Omdat dit kabinet de stelselwijziging koste wat 
kost echter op zijn eigen naam wou hebben, 
heeft het de eerste stap van het plan-Simons 
toch doorgevoerd met alle financiële en maat
schappelijke gevolgen van dien.
Volgende week antwoordt de regering op de 
stortvloed van vragen van de fracties. 
Inlichtingen: Margreet Kamp, 070-3182893.

VERDER IN DIT NUMMER
- Koppeling wordt wellicht splijtzwam in coalitie
- VVD-reactie op het kabinetsvoorstel voor identificatieplicht
- Heeft het nieuwe Infrastructuurfonds toekomst?
- De wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
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Wetenschappelijk onderwijs
De WHW (wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek) vervangt maar liefst 19 wetten en moet het 
fundament worden waarop het hoger onderwijs de ko
mende jaren kan bouwen. Deze week werd de wet in 
tweede termijn behandeld, nadat minister Ritzen vorige 
week aan de beurt was geweest. Hij kreeg van Jan 
Franssen voor ” de moeite die de minister zich getroost 
had om de Kamer vier uur lang bezig te houden”  ech
ter een dikke onvoldoende.
De nieuwe wet moet vorm geven aan het streven naar 
meer zelfstandigheid voor de instellingen van het ho
ger onderwijs. Tevens worden de verschillen tussen 
het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk on
derwijs verkleint; een ontwikkeling die om duidelijk be
leid vraagt. Een fundamentele beschouwing van de mi
nister over de ontwikkeling van ons hoger onderwijs
bestel was daarom dringend noodzakelijk. Dat die 
geheel achterwege was gebleven, vond de woord
voerder een bewijs voor het gebrek aan visie van de 
bewindsman. Een voorbeeld hiervan is de verdeling 
van verantwoordelijkheden tussen overheid en onder
wijsinstellingen. Het oorspronkelijk door oud-minister 
Deetman ingediende wetsvoorstel ging uit van een 
zorgvuldige verdeling. De overheid mocht de teugels 
vieren, maar niet helemaal loslaten. Dan zou het paard 
misschien op hol slaan.
In het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan, dat eens 
in de twee jaar wordt uitgebracht, wordt aangegeven 
dat de visie van de minister wordt vastgesteld na over
leg met het onderwijsveld en de Kamers. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over de vraag welke opleidingen gezien 
de vraag en het aanbod gestart kunnen worden. Ver
volgens gaan de onderwijsinstellingen vanuit hun auto
nomie aan de slag. Wanneer een minister zich even
tueel niet kan vinden in de resultaten, moet hij toch als 
verantwoordelijk bewindsman een politiek en bestuur
lijk oordeel geven. Een oordeel dat in beroep getoetst 
kan worden, waarbij de minister moet afwegen of hij in 
redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Van 
onafhankelijkheid van de onderwijsinstellingen is dus 
geen sprake meer. Dat noemde de woordvoerder een 
juridische blunder en een onvoldoende fundament om 
het hoger onderwijs op te bouwen.

Ritzen krijgt onvoldoende 
In de vier uur durende beantwoording van de minister, 
is desondanks de relatie tussen het wetenschappelijk 
onderwijs en het hoger beroepsonderwijs onvoldoen
de ter sprake gekomen. Deze onderwijsinstellingen 
groeien meer en meer naar elkaar toe. Belangrijk is dat 
er in de wet kaders gevormd worden, waarbinnen be
paalde ontwikkelingen in die relatie kunnen worden 
vastgelegd. De woordvoerder noemde het betreurens
waardig dat de minister ook op dit punt talmt, en eerst 
nog een commissie een onderzoeksnotitie wil laten uit
brengen. Bovendien had de minister weinig duidelijk
heid te bieden over de bestuursstructuur binnen het 
wetenschappelijk onderwijs. Zo is er een wet tot stand 
gekomen die onvolledig is, hiaten vertoont en geen uit
gebalanceerde verdeling van verantwoordelijkheden 
bevat. De VVD zal daarom haar stem aan het voorstel 
onthouden.
Inlichtingen: Jan Franssen: 070-3182886.

Ontkoppeling
Vorig jaar juni werden in de Koppelingswet twee afwij- 
kingsgronden ingebouwd. De aangepaste wet stelt dat 
de koppeling tussen lonen en uitkeringen automatisch 
plaatsvindt, tenzij de verhouding tussen actieven en 
niet-actieven slechter wordt dan 86 nietwerkenden te
gen 100 werkenden (VVD-Expresse nr 25) of de loon
ontwikkeling te fors stijgt. Iedereen kan aan de lopende 
CAO-onderhandelingen zien dat het met de loonont
wikkeling niet de goede kant opgaat. En ook de kriti
sche grens voor de verhouding actieven/niet-actieven 
is inmiddels overschreden. Ontkoppeling lijkt dus de 

-logische oplossing, maar daar bleek dinsdag tijdens 
het kamerdebat toch meningsverschil over te bestaan. 
De PvdA had zich voorbereid door samen met de So
ciale Verzekeringsraad alternatieve berekeningsme
thoden te verzinnen om het verhoudingsgetal gunsti
ger te laten uitvallen. Robin Linschoten vond deze po
ging verspilde moeite, want de verhouding 
actieven/inactieven is nu eenmaal rampzalig, welke 
aanpassing of rekenmethode ook toegepast worden. 
Hij noemde het buitengewoon onverstandig om vast te 
houden aan de koppeling. De VVD ziet meer in een be
leidsmatige koppeling, waarbij rekening wordt gehou
den met de gewenste ontwikkeling van de koopkracht. 
Want deze wordt niet alleen bepaald door bruto
salarissen en -uitkeringen, maar ook door belastingver
laging of -verhoging, premie-ontwikkelingen en derge
lijke. Het is daarom beter te kijken naar de totale inko
mensverhoudingen dan blind te varen op een kompas 
dat alleen zicht geeft op een klein aantal factoren.

Wordt koppeling een splijtzwam?
Terwijl de PvdA zich tijdens het debat in allerlei boch
ten wrong om aannemelijk te maken dat er gekoppeld 
moet blijven worden, hield het CDA vast aan ontkoppe
ling op grond van de gegeven afwijkingsgronden. In 
hoeverre dit verschil van mening een belangrijke rol 
gaat spelen, zal pas deze zomer duidelijk worden bij 
het vaststellen van de begrotingsvoorstellen voor vol
gend jaar. Inl.: Robin Linschoten, 070-3182895.

De Sociaal-Economische 
Raad
Op 1 april worden de nieuwe vertegenwoordigers van 
werknemers, werkgevers en de kroonleden in de SER 
benoemd. Twee jaar geleden is een nieuwe vakbond, 
de Algemene Vakcentrale, opgericht die nu ook aan
spraak wil maken op een zetel in de SER. Dit verzoek 
is door de SER afgewezen, omdat de AVC nog niet in 
alle sectoren van de samenleving geworteld is. De con
sequentie hiervan is dat de toch al geringe representa
tiviteit van de SER beneden de 30 % zakt. Robin Lin
schoten vroeg zich donderdag af op basis van welk 
gezag de SER haar adviezen dan nog gaat baseren. 
Ook aan de kant van de werkgevers zijn grote groepen 
(bv de zorgsector)immers niet in de SER vertegen
woordigd. Het pleidooi van Frits Bolkestein om alleen 
kroonleden op persoonlijke titel in de SER te benoe
men, i.p.v. niet-representatieve belangengroepen, en 
de SER te laten fuseren met de WRR (VVD-Expresse nr 
21, 33, 36, 41) wint zo alleen maar aan kracht. Maar 
zolang dit nog niet gerealiseerd is, moeten we er zorg 
voor dragen dat dit adviesorgaan zoveel mogelijk de 
burger representeert en moet de AVC in de SER wor
den opgenomen. Inl.: Robin Linschoten, 070-3182895.
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Rails betaald door 
automobilisten?
Vanaf de invoering in 1926 van de wegenbelasting is 
er in de politiek gediscussieerd over een fonds voor 
verkeer en vervoer. Alleen in de na-oorlogse periode 
van 1945 tot 1960 verstomde de discussie. Toen had 
het Rijk een kapitaaldienst. Vanaf het moment dat die 
het loodje legde, herleefde de discussie. Zo kwam in 
1965 het Rijkswegenfonds (RWF) uit de bus. Dit fonds 
werd betaald uit algemene middelen en opcenten op 
de motorrijtuigenbelasting (MRB). De algemene mid
delen droogden op en rond 1980 maakten de steeds 
verhoogde opcenten MRB 90 % van de voeding van 
het fonds uit. De ARP-er Schakel typeerde het RWF in 
die tijd aldus: "opgaan, blinken en verzinken” .
Met de instelling van het Infrastructuurfonds, zoals nu 
door de regering is voorgesteld, verdwijnen de schot
ten tussen de begroting van Verkeer en Waterstaat 
(rails en vaarwegen), RWF (rijkswegen) en Mobiliteits
fonds (randstadvoorzieningen). Dit zou de mogelijk
heid om integraal af te wegen, vergroten.
Rudolf de Korte sprak woensdag echter van "integraal 
af van de wegen”  i.p.v. "integraal afwegen". Wie inte
graal wil afwegen moet de kapitaaldienst opnieuw in
stellen. Hiervoor heeft de woordvoerder in februari een 
tienpuntenplan opgesteld (VVD-Expresse nr 48). Een 
kapitaaldienst maakt het mogelijk af te wegen tussen 
kapitaaluitgaven en consumptieve bestedingen, maar 
ook tussen kapitaaluitgaven onderling. Dan is het In
frastructuurfonds niet nodig.

Kapitaaldienst maakt tolheffing overbodig 
De regering wil bovendien ten laste van het fonds extra 
leningen afsluiten voor meer rail-infrastructuur, waarbij 
de kosten van rente en aflossing door extra tolheffing 
op wegen wordt gedekt. Dat keurt de W D  om twee re
denen ten zeerste af. In de eerste plaats wordt zo het 
financieringstekort via een omweg vergroot. Dat holt 
de budgetdiscipline uit. In de tweede plaats worden de 
lasten voor het wegverkeer verhoogd, terwijl de lus
ten voor het treinverkeer zijn. Om dit te voorkomen 
diende de woordvoerder twee amendementen in, die 
door de toegezegde steun van het CDA waarschijnlijk 
worden aangenomen. Tevens wil de regering tol hef
fen op reeds bestaande parallelle verbindingen. Ook 
hier heeft de VVD zich tegen verzet. Deze verbindin
gen (bestaande tunnels of wegen) zijn immers al gefi
nancierd. De VVD kan alleen accoord gaan met "retri- 
butieve tol” . Dat zijn tolgelden die direkt gebruikt wor
den voor de aanleg van het project. Maar ook dan 
geeft de VVD verre de voorkeur aan de koninklijke weg 
van de kapitaaldienst die tolheffing overbodig maakt.

Wegverkeer is melkkoe van de schatkist 
De regering wil voorts het profijtbeginsel meer dan 
voorheen toepassen. Maar het wegverkeer en vervoer 
is ai de melkkoe van de schatkist. De woordvoerder re
kende minister May voor dat de opbrengst van de mo- 
toraccijns, de Bijzondere Verbruiksbelasting en BTW 
op voertuigen te samen met de MRB in 1991 tot 13 mil
jard opliep, terwijl de uitgaven van het Rijk voor de we
gen slechts 1,8 miljard bedroegen. Het wegverkeer 
droeg in 1991 dus 7 x zoveel af aan de schatkist 
als de overheid ervoor uitgaf.

WEEKBERICHT__________________ VVD EN HET NIEUWS

Rudolf de Korte hekelde tijdens het debat ook de voor
nemens van de regering voor de motorrijtuigenbe
lasting. De tijdelijke toeslag op de MRB van fl 25 (i.v.m. 
het Mobiliteitsfonds) wordt namelijk permanent ge
maakt. De toeslag gaat bovendien voortaan automa
tisch omhoog met de prijsindex. De zogeheten ” com- 
bikaart” voor automobilisten die met de trein reizen, is 
waarschijnlijk van de baan. Zo niet de voor dat doel 
verhoogde MRB (440 miljoen in 1994)1 Dit komt neer 
op "autootje-bezit-pesten". Het is in strijd met het be
leid dat de gereden kilometers extra worden belast, 
maar het autobezit juist minder. Dit gaat ten koste van 
de laagstbetaalden die zich zo’n bezit net kunnen ver
oorloven,die weinig kilometers rijden en dan meestal in 
de weekends. Het kabinet benadeelt zo de verkeerde 
en zwakste groep autobezitters.

Opgaan en verzinken
Het algemeen oordeel van de W D  is dat het Infrastruc
tuurfonds geen enkele toegevoegde waarde heeft. Het 
heeft zelfs bedenkelijke kanten, zoals het verder verho
gen van de lasten voor het wegverkeer zonder dat 
daar nieuwe wegen tegenover staan. De woordvoer
der voorspelde het nieuwe fonds, in een variant op de 
uitspraak van Schakel, dan ook een sombere toekomst 
van "opgaan en verzinken” .
Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.

Indonesië
Woensdag liet Indonesië in ongebruikelijk scherpe be
woordingen weten geen prijs meer te stellen op Neder
landse ontwikkelingshulp. De Indonesische regering 
stelde dat Nederland, door ontwikkelingssamenwer
king aan het mensenrechtenbeleid te koppelen, van de 
hulp een instrument voor intimidatie en dreiging heeft 
gemaakt. De WD-fractie is teleurgesteld over de hou
ding van de Indonesische regering. Het bloedbad op 
Oost-Timor is immers mondiaal veroordeeld, en ook de 
EG-staten hebben de militaire actie afgekeurd. Het kan 
niet zo zijn dat Nederland door de Indonesische afwij
zing gedwongen zal worden bij een dergelijke flagran
te schending van de mensenrechten geen openbare 
veroordeling meer uit te spreken. De VVD is het eens 
met de reactie van de ministers van den Broek en 
Pronk om geen verdere stappen te doen teneinde In
donesië over te halen onze hulp alsnog te accepteren. 
Inlichtingen; Erica Terpstra,070-3182900.

AGENDA________________________
De Vierde Kamer
Zondag 29 maart is Frits Bolkestein te gast bij Ton Elias 
in het politieke programma De Vierde Kamer. Aanvang 
23.15 uur, RTL4.

Partijraad over kerntaken overheid 
Zaterdag 4 april bespreekt de partijraad in een open
bare vergadering het pré-advies van de werkgroep- 
Ressenaar over de kerntaken van de overheid. Dian 
van Leeuwen en Frits Bolkestein zullen op deze bijeen
komst spreken. Aanvang 10.00 uur, Theater ’t Spant, 
dr Kuyperlaan 3, Bussum. Einde bijeenkomst: 16.00 
uur.
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

De identificatieplicht
Deze week kwam het kabinetsvoorstel over de identifi
catieplicht, waar de W D  in november 1990 al om ge
vraagd had (WD-Expresse 1). Voor de liberale stand
puntbepaling is het nuttig dit voorstel tegen het licht te 
houden van het in maart 1991 verschenen W D- 
tienpuntenplan identificatieplicht. Deze werd in verkorte 
vorm al in VVD-Expresse nr 13 gepubiceerd.

Tienpuntenplan identificatieplicht
1. De WD-fractie is van mening dat spoedige invoe

ring van een identificatieplicht in enigerlei vorm ge
wenst is.

2. De eerste overweging betreft de Europese eenwor
ding. Bij het uitblijven van compenserende maatre
gelen voor het wegvallen van de binnengrenzen dreigt 
Nederland een uitwijkhaven te worden voor vreem
delingen waardoor o.a. het minderhedenbeleid on
dergraven wordt. Eveneens wordt Nederland een uit
wijkhaven voor criminelen door het milde strafklimaat, 
de lage pakkans, de gebrekkige vervolging en het 
cellentekort. Het wegvallen van de binnengrenzen

■ noopt dus tot het intensiveren van binnenlands toe
zicht. Andere Schengenlanden (Frankrijk, België 
Duitsland, en Luxemburg) hebben al een verplich
te identititeitskaart. Nog nooit heeft een burger uit 
deze landen hierover in Straatsburg geprocedeerd.

3. In Nederland hebben vreemdelingen wel een iden
tificatieplicht. Dit geeft bij de uitvoering problemen 
in de sfeer van discriminatie. Tevens zijn er reeds veel 
deelidentificatie-plichten: rijbewijs, paspoort, trein
abonnement, visakte etc.

4. De WD-fractie is het eens met de conclusies van een 
onderzoek dat mr Wiarda (oud-president van de Ho
ge Raad) in 1987 naar de juridische aspecten van de 
identificatieplicht deed. Hij concludeerde dat een 
identificatieplicht niet in strijd is met de Grondwet of 
mensenrechtenverdragen. Ook is de verplichting zijn 
naam op te geven geen inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer, of op het beginsel dat men niet hoeft mee 
te werken aan zijn eigen vervolging. Wel waarschuw
de hij dat de invoering van een identificatieplicht moet 
berusten op een dringende maatschappelijke 
noodzaak.

5. Vooralsnog geeft de W D  de voorkeur aan een be
perkte identificatieplicht, namelijk in die gevallen waar
in de politie nu ook bevoegd is iemand naar zijn naam 
te vragen: bij opsporing van strafbare feiten, deel
neming aan het verkeer en vreemdelingentoe
zicht. Een meer algemene identificatieplicht zou de 
fractie willen overwegen indien de regering de maat
schappelijke noodzaak ervan onderbouwt.

6. De WD-fractie vindt het gebruik van twee bestaan
de documenten (paspoort en rijbewijs) aanvaard
baar, indien op het paspoort het adres wordt opge
nomen en op het rijbewijs de nationaliteit.

7. Omdat niet iedereen over deze documenten beschikt 
is invoering van een (facultatieve) identiteitskaart 
nodig. Zo’n kaart kan grote voordelen hebben, indien 
deze naar Europees model wordt ingevoerd. Hij kan 
dan gebruikt worden als binnen-Europees reisdocu
ment (in navolging van andere Europese landen) en 
bij de relaties tussen burgers en de overheid, bedrij
ven of banken

8. De omvang van de identificatieplicht en de documen
ten moet in in een wet op de identificatieplicht vast
gesteld worden.

9. Bij de invoering moet goede voorlichting aan het 
publiek worden gegeven over de reikwijdte ervan en 
de documenten. Daarbij moet ook worden ingegaan 
op mogelijke negatieve gevoelens, en de voordelen 
van de aanschaf van een ID-kaart.

10. Concluderend vindt de WD-fractie dat een identifi
catieplicht spoedig moet worden ingevoerd voor de 
gevallen waarin de politie bevoegd is iemand naar 
zijn naam te vragen. Tevens moet een ID-kaart wor
den ingevoerd. Een wetsvoorstel moet nu snel wor
den ingediend (d.d. maart 1991).

Regeringsvoorstel
Nu, één jaar later, ligt het wetsvoorstel identificatieplicht 
op tafel. Het verplicht de burgers een identiteitsbewijs 
te kunnen tonen in het openbaar vervoer; bij geldtran
sacties, de sociale zekerheid, betaald voetbal en het 
vreemdelingentoezicht, en op de werkplek. Als identi
teitsdocumenten heeft het kabinet het rijbewijs, het 
paspoort en een nog in te voeren (facultatieve) identi
teitskaart aangemerkt.

VVD-reactie
De W D  stemt in hoofdlijnen in met het kabinetsvoorstel. 
De situaties waarin een identiteitsbewijs vereist is, komen 
grotendeels overeen met de in punt 5 van het tienpun
tenplan genoemde gevallen. De W D  is het ook eens 
met het voorstel voor een identificatieplicht op de werk
plek. Deze moet toegepast worden in alle bedrijfstakken 
en niet slechts in drie sectoren zoals de PvdA-fractie in 
eerste instantie wilde. Illegale arbeid moet volgens de 
W D  krachtig bestreden worden en het wetsvoorstel is 
daartoe een stap in de goede richting. Het ontslaat het 
kabinet echter niet van de plicht de opsporing van ille
gale arbeid te intensiveren en de opsporingsdiensten te 
versterken. De W D  stemt tenslotte in met de drie door 
het kabinet voorgestelde identiteitsdocumenten (conform 
punt 6 en 7 van het tienpuntenplan), maar wil dat de in 
te voeren identiteitskaart ook kan worden gebruikt als 
binnen-Europees reisdocument (zie punt 7). 
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070-3182904.

De VVD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting, onderredactie 
van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlofen 
Dominique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting. 
Een abonnement kost f 75,- en is aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, post
bus 20018, 2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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De kern is kwaliteit LpAN“JEEpN0LIT,EKE
Wat zijn de kerntaken van de overheid? Over dat onderwerp spreek ik vandaag tijdens de 
partijraad In Bussum. Een samenvatting vindt u op de achterpagina van deze W D - 
Expresse. De kerntaken-discussie is een belangrijke. In verband met geld, maar zeker 
ook in verband met kwaliteit. Geld en kwaliteit zijn ook in het geding bij een andere 
belangrijke kwestie: het onderwijs. Het onderwijs In Nederland stemt mij tot zorg. Onder
wijs is een buitengewoon belangrijke zaak. Het is eigenlijk, behalve dat beetje gas dat wij 
hebben, onze enige grondstof. Menselijk kapitaal, dat wil zeggen dat wat mensen In hun 
hoofd meedragen aan kennis en vaardigheden, is een overlevingskwestie. En het gaat 
niet goed met ons onderwijs. Het maatschappelijk belang ervan is in het slop geraakt. 
Leraren staan onder druk. Hun positie is aan herwaardering toe. Zowel qua salaris als 
wat betreft maatschappelijk aanzien. Ook de kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk 
onderdeel van de discussie die gevoerd moet worden. Het is echter niet zo gemakkelijk 
die kwaliteit te bepalen. Ik vind dan ook dat het onderwerp breder moet zijn. Het gaat om 
meer dan alleen de vakken die kinderen in de klas krijgen en het niveau waarop dat 
gebeurt. Het gaat ook om de verminderde aandacht voor discipline die kinderen van huis 
mee krijgen. Ik heb het vermoeden dat te veel dingen die vroeger thuis gebeurden, nu op 
de schouders van de school rusten. Als we daar wat aan doen, dan kunnen leraren zich 
meer beperken tot kerntaken en ontstaat ruimte voor meer prestatiegericht onderwijs. 
Het is daarom dat ik tijdens een uitzending van de Vierde Kamer zondag jongstleden 
gepleit heb voor een breed onderwijsdebat. Het is tijd dat het maatschappelijk belang van 
het onderwijs en de samenhang tussen gezin en school de aandacht krijgen die ze nodig 
hebben. Zonder kwaliteit vaart niemand wel. Frits Bolkestein

Euthanasie
Woensdag werd het kabinetsstandpunt over 
euthanasie behandeld. Dick Dees noemde 
de manier waarop de regering tegen medi
sche beslissingen rond het levenseinde aan
kijkt op drie punten teleurstellend.
Ton eerste de handhaving van de straf
baarheid van levensbeëindigend handelen in 
het Wetboek van Strafrecht. Elk concreet 
geval van euthanasie moet door de arts wor
den gemeld en vervolgens door de rechter 
getoetst. Een arts kan alleen met een beroep 
op de noodtoestand voor strafuitsluiting in 
aanmerking komen.
De W D  pleit al jaren voor een volwaardige 
wettelijke regeling waarin euthanasie niet 
strafbaar is, indien er sprake is van een uit
drukkelijk en weloverwogen verzoek van de 
patiënt; van een uitzichtloze noodsituatie; van 
inachtneming van zorgvuldigheidseisen en 
van uitvoering door een arts. Zo zou de kloof 
tussen de wetgeving, die euthanasie ten prin
cipale verbiedt, en de praktijk waarin eutha
nasie op vrij algemeen aanvaarde wijze 
plaatsvindt, gedicht kunnen worden. Dit heeft 
het kabinet nu laten liggen.
Ten tw eed e  is het dichten van die kloof 
een taak van de wetgever en niet van de 
rechter. Het enige dat het kabinet nu heeft 
vastgelegd, is de meldingsplicht voor de arts 
en dat ook nog op minimale wijze in een

algemene maatregel van bestuur.
Ten derde geldt deze plicht niet alleen voor 
gevallen van euthanasie die op uitdrukkelijk 
verzoek zijn gepleegd, maar ook voor leven- 
beëindigende handelingen die zonder zo’n 
verzoek worden uitgevoerd op wilsonbekwa
me patiënten. De W D  heeft in het verleden 
altijd bepleit dat de grenzen tussen vrijwillige 
en onvrijwillige levensbeëindiging (van bij
voorbeeld coma-patiënten; zwaar demente, 
zieke bejaarden of gehandicapte babies) 
buitengewoon scherp getrokken zouden wor
den. De W D  staat op het standpunt dat een 
levenbeëindigende handeling zonder uitdruk
kelijk verzoek van de patiënt niet onder 
euthanasie ("goede dood") valt dat het in 
strijd is met het individuele zelfsbeschikkings- 
recht van de mens en met de beschermwaar
digheid van leven. Het kabinet scheert echter 
met de meldingsplicht voor alle gevallen, 
beide vormen over één kam.
Het kabinetsvoorstel rond levenbeëindigend 
handelen is onvoldoende doordacht, en kan 
wat de W D  betreft dan ook van tafel. De W D 
blijft op het standpunt dat euthanasie uit het 
strafrecht kan, wanneer voldaan is aan de 
genoemde criteria. Een aparte wettelijke 
regeling zou voldoende zekerheid bieden 
voor alle betrokkenen, patiënt èn arts. 
Inlichtingen: Dick Dees, 070-3182917.

VERDER IN DIT NUMMER
- Simons moet zich beraden op z'n positie na misrekening
- Het Indonesië-debat
- Uitkomsten ARK-rapport nopen tot parlementair onderzoek
- Regionale opleidingscentra
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Simons niet geloofwaardig
Vooruitlopend op de uitkomsten van een onderzoek 
naar de hoogte van de premies in de ziektekosten
verzekeringen, liet staatssecretaris Simons (PvdA) 
weten nog steeds ruimte te zien voor een premiever- 
laging. Weliswaar niet met de door hem aangekon- 
digde 15 tot 30 %, maar vermoedelijk met 5 tot 8 %. 
De W D  reageerde verontwaardigd op deze misre
kening. De geloofwaardigheid van de staatssecreta
ris is hierdoor aangetast en hij zou zich het beste op 
zijn positie kunnen beraden.
Dinsdag tijdens het vragenuur werden de bewinds
man hierover vragen gesteld. Margreet Kamp nam 
de onbestendige voornemens van de staatssecreta
ris ten aanzien van zijn eigen plan op de korrel. Wel 
of niet de huisartsenhulp per 1 januari naar de 
AWBZ? Gaat de kraamzorg op die datum ook naar 
de AWBZ of naar de gemeenten? Komt er een eigen 
risico? Wekelijks verschijnen hierover wisselende 
berichten. Door dit jojo-beleid ondermijnt de 
staatssecretaris zelf zijn eigen geloofwaardigheid. 
Dat Simons hier waarschijnlijk geen conclusies voor 
zijn positie uit zal trekken, blijkt uit zijn antwoord 
waarin hij zichzelf "consequenter dan vele opponen
ten in het veld van de gezondheidszorg' noemde.

PvdA beschermt eigen bewindsman 
Vervolgens memoreerde Dick Dees de lastenverhogin
gen die in plaats van de beoogde kostenbeheersing al 
uit het plan-Simons zijn voortgevloeid. Nu blijkt dat de 
staatssecretaris de voorgespiegelde premieverlagin- 
gen ook niet waar kan maken, is zijn geloofwaardigheid 
in ernstige mate geschaad. Dit kwam hem op een woe
dende reactie van PvdA-zijde te staan. Het was "onge
hoord" en "stuitend" dat de heer Dees, die als oud- 
staatssecretaris "politiek verantwoordelijk is voor de 
kostenstijging in de gezondheidszorg, de durf heeft de 
staatssecretaris te vragen hieruit politieke consequen
tie te trekken". De WD-woordvoerder weerlegde deze 
beschuldiging met kracht. Uit de Rnanciële Overzich
ten Zorg die tijdens zijn bewind zijn ingediend en door 
de Kamer goedgekeurd, blijkt dat de bezuinigingsdoel- 
stellingen in de jaren 1986 tot 1989 zijn gehaald. In 
1989 was er zelfs zoveel kostenbeheersing dat de 
toenmalige minister van Financiën, Ruding, toestem
ming gaf een bevroren beleidsintensivering van 270 
miljoen alsnog uit te voeren.
De PvdA-aantijging dat de heer Simons slechts het 
slachtoffer is van door Dick Dees veroorzaakte kosten
stijgingen in de gezondheidszorg, is daarom uit de 
lucht gegrepen.
Na 1 mei, wanneer het kabinet de Kamer rapporteert 
over de veranderingen in de gezondheidszorg in 1993 
en 1994, horen we ongetwijfeld meer. Inlichtingen: Dick 
Dees, 070-3182917 en Margreet Kamp, 070-3182893.

Regionale opleidingscentra
Deze week werd het kabinetsplan besproken om 
door het samengaan van diverse opleidingen op het 
gebied van volwasseneducatie en beroepsonderwijs 
regionale opleidingscentra (ROC) op te richten.
De W D  staat hier positief tegenover. In zo'n centrum 
kan een cursist een op maat gesneden programma 
volgen, afgestemd op de individuele wensen, talenten

en mogelijkheden. Niet elke cursist heeft immers 
behoefte aan een volledige opleiding. Neem het voor
beeld van iemand die na een tijd door wat voor 
omstandigheden ook uit het arbeidsproces is 
geweest, maar er weer aan wil deelnemen. Met zijn 
door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt achter
haalde opleiding komt hij/zij soms niet aan de slag. Op 
het ROC kan met zo iemand worden overlegd over 
een (deel) opleiding die relevant is voor het gekozen 
beroep. Behalve deze leerlinggerichtheid spreekt de 
uitwisseling van educatieve werkvormen van de ver
schillende opleidingen op een ROC de W D  aan. Wel 
is de fractie van oordeel dat, met alle lopende reorga
nisaties en innovaties op onderwijsgebied, deze nieu
we samenvoeging vooralsnog op basis van vrijwillig
heid moet plaatsvinden. Inlichtingen. Nel Ginjaar, 070- 
3182883, of Jan Franssen, 070-3182886.

Algemene rekenkamer-rapport
Dinsdag verscheen het rapport van de Algemene 
Rekenkamer over de sociale zekerheid. Onderzocht 
werd hoe het toezichthoudende orgaan, de Sociale 
Verzekeringsraad, geopereerd heeft en hoe de ver
schillende verzekeringswetten (WW, WAO, Ziekte
wet, bijstand, AOW en kinderbijslag) door de sociale 
uitvoeringsorganen werden uitgevoerd. Hierbij kwam 
aan het licht dat in 1988 en 1989 de controle op de 
rechtmatigheid en doelmatigheid van de sociale uit
keringen geheel ontbrak. Een onthutsende uitkomst, 
te meer omdat in de sociale zekerheid jaarlijks een 
bedrag van 77 miljard gulden omgaat. Belastingop
brengsten waar zoals blijkt geen controle op uitge
oefend is. Een topje van de ijsberg werd zichtbaar, 
toen onlangs in Amsterdam bij een vergelijking van 
de inkomstenbelasting en de Sociale Dienst bleek 
dat 25 tot 30 % van de uitkeringsgerechtigden extra 
inkomsten heeft door "wit bijklussen". Het zwarte cir
cuit blijft uiteraard onder water.

VVD wil parlem entair onderzoek 
De W D  vindt de uitkomsten van het rapport vernieti
gend. Daarom vroeg Robin Linschoten diezelfde mid
dag om een nader onderzoek. Niet met de bedoeling 
het werk van de Algemene Rekenkamer nog eens dun
netjes over te doen, maar om boven water te krijgen 
wat de Sociale Verzekeringsraad zou hebben aange
troffen, indien de Raad een stringent beleid had 
gevoerd. Er zijn verschillende mogelijkheden voor zo'n 
onderzoek. De Algemene Rekenkamer kan een nader 
onderzoek doen; er kunnen externe deskundigen wor
den aangetrokken; de Kamer kan een bijzondere 
kamercommissie öf een een sub-commissie aanwijzen 
van leden uit de kamercommissies Rijksuitgaven en 
Sociale Zaken (een parlementair onderzoek) en, als 
zwaarste middel, kan er een parlementaire enquete 
worden gehouden. De W D  voelt voor een parlementair 
onderzoek. Groen Links en D66 stemmen hiermee in, 
de PvdA wil wel nader onderzoek, maar is er nog niet 
van overtuigd of dit via een parlementair onderzoek 
moet gebeuren. Het CDA tenslotte lijkt helemaal geen 
behoefte te hebben aan nadere informatie. De eerste 
week van mei zal de commissie van sociale zaken uit
sluitsel geven over de onderzoeksopdracht en de vorm 
van het onderzoek. Inlichtingen: Robin Linschoten,070- 
3182895.
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Indonesië
Donderdag werd gedebatteerd over het besluit van 
Indonesië om de hulprelatie met Nederland te beëindi
gen. Frans Weisglas zei te betreuren dat de betrekkin
gen vertroebeld zijn. Tevens is het gebeurde nadelig 
voor diegenen in Indonesië die baat hadden bij de 
Nederlandse hulp. Anderzijds heeft ieder ontwikke
lingsland het recht hulp te weigeren. Dat is op zich 
een teken van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
En dat respecteert de WD.

De achtergronden
Het lijkt te gaan om een wezenlijk verschil van inzicht 
tussen beide landen over het verband tussen ontwik
kelingssamenwerking en mensenrechten. De W D 
steunt dat verband en wijst er op dat dit ook een mon
diaal erkende relatie is. Ook heeft de W D  de opstel
ling van de Nederlandse regering bij het bloedbad op 
Dili gesteund. Zowel het middel (en bescheiden 
opschorting van nieuwe ontwikkelingsprojecten) als 
het doel (het doen verrichten van een onafhankelijk 
onderzoek en het berechten van eventuele schuldi
gen) werden onderschreven. En deze steun blijft ook 
nu recht overeind staan. Wel heeft de W D vragen 
over de wijze waarop minister Van den Broek en 
minister Pronk dit beleid hebben uitgevoerd. De scher
pe toon van de Indonesische brief toont aan hoe groot 
de irritatie is. Dat heeft waarschijnlijk ook intern-politie- 
ke redenen, maar er moet méér zijn. Ook meer dan 
alleen irritatie over de Nederlandse koppeling tussen 
ontwikkelingshulp en mensenrechten. Uit interviews 
met Indonesische ministers is gebleken dat men zeer 
geïrriteerd was over de toon en de wijze waarop de 
Nederlandse ministers het beleid hebben uitgevoerd. 
Dit moet worden meegewogen, te meer omdat het niet 
valt te ontkennen dat de toorn van Indonesië zich 
vooral richt aan het adres van minister Pronk.

De toekomst
Het door Indonesië verbreken van de relatie met 
Nederland dient geaccepteerd te worden. Nu moeten 
wij ons concentreren op de andere betrekkingen met 
het land op het gebied van handel, investeringen, 
technologie en cultuur. Indonesië heeft verklaard deze 
betrekkingen te willen voortzetten. Maar voor alles is 
een de-escalatie van het conflict nodig. Behoedzaam
heid en vernuft van de Nederlandse regering is ver
eist. De W D is daarom geschokt door de uitspraken 
van minister Pronk de afgelopen dagen. Met zijn uit
spraak dat pas bij een nieuwe generatie politici in 
Indonesië de hulprelatie kan worden hersteld, heeft hij 
de huidige generatie politici op de ziel getrapt. Daar
om moet minister Pronk wat betreft de betrekkingen 
met Indonesië zich op de achtergrond houden. Dat is 
ook logisch, want als Indonesië geen ontwikkelings
hulp meer van Nederland ontvangt is er ook geen ont
wikkelingsrelatie meer. De minister van Ontwik
kelingssamenwerking heeft dan net zoveel met Indo
nesië te maken als met België. Het onderhouden van 
de betrekkingen wordt hiermee een zaak van de 
minister van Buitenlandse Zaken, en het zou een goed 
zaak zijn als minister Van den Broek onverwijld ging 
werken aan een de-escalatie van het conflict en de

WEEKBERICHT___________________

invulling van de nog openstaande contacten. Inlichtin
gen: Frans Weisglas, 070-3182903.

Inkrimping krijgsmacht
Dinsdagavond kondigde minister Ter Beek (PvdA) in 
een toespraak aan de landstrijdmacht méér te willen 
inkrimpen dan in de Defensienota aangekondigd is. 
Door de ontwikkelingen in de internationale situatie 
is een grootschalig conflict niet waarschijnlijk en 
heeft Nederland geen volwaardige zelfstandige 
krijgsmacht meer nodig. Te verwachten is dat 
Nederlandse krijgsmacht alleen nog in internationaal 
verband (zoals WEU, NAVO en VN-verband) zal 
optreden. In zijn analyse hield de minister ‘ernstig 
rekening’ met de afschaffing van de dienstplicht.

Het tijdstip
De WD-fractie vraagt zich af waarom de minister 
van Defensie juist nu met zijn uitspraken komt. In het 
komend najaar wordt de Defensienota geëvalueerd. 
Waarom presenteert de minister zijn globale evalutie 
een half jaar voor het afgesproken tijdstip? Ons vei
ligheidsbeleid kan niet elk half jaar worden herzien. 
De W D  vreest dat deze toespraak in verband moet 
worden gebracht met de Kaderbrief en de op han
den zijnde begrotingsdiscussies. In dat verband zou 
het ook interessant zijn om te weten in hoeverre de 
tekst de instemming heeft van de minister van Bui
tenlandse Zaken. Deze liet via zijn woordvoerder 
weten de toespraak pas laat onder ogen te hebben 
gekregen. Het is echter algemeen bekend dat de 
minister van Buitenlandse Zaken een minder roos
kleurig beeld heeft van de veiligheidssituatie dan 
zijn collega van Defensie. Zo heeft hij zich vorig jaar 
juni verzet tegen verdergaande bezuinigingen op dit 
gebied.

De inhoud
De W D  kan niet instemmen met de internationaal- 
politieke analyses van de minister. Zijn verwachtin
gen over een toekomstig succesvol Europees buiten
lands- en veiligheidsbeleid zijn wel erg groot. De 
W D  is hier terughoudender over en is blij dat ook op 
grond van het verdrag van Maastricht nog steeds 
kan worden afgeweken van een strikt Europese 
defensie. Voorts worden in zijn visie de NAVO en de 
WEU op één lijn gezet, terwijl voor de W D  het pri
maat bij de NAVO moet blijven liggen. De NAVO is 
immers een stabiliserende kracht gebleken die bij tal 
van destabiliserende ontwikkelingen in Oost-Europa 
nog hard nodig blijft. De minister ziet echter geen 
enkele dreiging meer vanuit het gebied van de voor
malige Sovjet-Unie. Bij de instabiele situatie in het 
betreffende gebied is dit een gedurfde uitspraak. 
Niemand weet hoe de huidige sociale en maat
schappelijke wanorde daar zich zal ontwikkelen. 
Frans Weisglas vroeg daarom dinsdag in de Kamer 
om een brief, waarin minister Van den Broek en 
minister Ter Beek beiden hun visie over het veilig
heidsbeleid en de inkrimping van de krijgsmacht uit
een zetten.
Inlichtingen: Sari van Heemskerck, 070-3182888.
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME

Kerntaken van de overheid
Bij de partijraad van zaterdag 4 april over de kernta
ken van de overheid hield Frits Bolkestein een inlei
ding. Hieronder volgt een samenvatting.:
"In het pré-advies van de werkgroep-Ressenaar staat 
dat de toenemende afstand tussen burger en politiek 
ook te maken heeft met ongenoegens van de burger 
over de overdreven pretenties van die politiek. Ik ben 
het er hartgrondig mee eens en beschouw een 
bezinning op de kerntaken een nuttige bijdrage om 
de aanspraken van de politiek tot realistische propor
ties terug te brengen. De overheid moet zich beper
ken tot die taken waar ze goed in is.
In 1963 ontvouwde professor Jan Pen een drie-fasen 
theorie over de positie van de overheid ten opzichte 
van de samenleving. De rol van de overheid wordt 
hierin bepaald door het stadium van de sociaal-eco- 
nomische ontwikkeling waarin men zich bevindt. In de 
eerste fase is de welvaart zeer gering. Hoewel de 
noodzaak voor allerlei overheidsvoorzieningen groot 
is, is de samenleving nog te arm om deze lasten te 
dragen. De staat kan in deze fase niet meer zijn dan 
een nachtw akers s taa t, waarin de staat de klas- 
siëke grondrechten waarborgt en zich beperkt tot 
enkele klassieke staatstaken. Van sociale zekerheid is 
nauwelijks sprake. Deze fase eindigde in Nederland 
rond 1925. In de tweede fase zijn we met zijn allen rij
ker, maar er bestaan nog veel achtergebleven groe
pen die niet in staat zijn zich tegen calamiteiten in te 
dekken. De door de economische groei ontstane inko- 
mensruimte wordt ten dele gebruikt voor een uitbouw 
van het sociale zekerheidsstelsel. Het is in deze fase 
dat de verzorgingsstaat tot volle wasdom komt.

De waarborgstaat
Ondertussen blijft de welvaart groeien. Men kan zich 
dan de vraag stellen of de voorzieningen van de ver
zorgingsstaat voortdurend verder moeten worden 
uitgebreid naarmate het inkomen groeit. Volgens mij 
bevinden wij ons nu in de overgang van de tweede 
naar de derde fase. In de derde fase verdubbelt het 
reële nationale inkomen tussen nu en 2030 zich. 
Vooral de zorgtaken komen dan in een ander licht te 
staan. Oud-minister Drees schreef voor zijn dood 
dat de verzorgingsstaat te ver was doorgeschoten. 
Hij sprak zijn voorkeur uit voor een w aarborgende  
s ta a t waarin de overheid bij de sociale zekerheid 
slechts de bestaanszekerheid van de burgers moet 
garanderen. Gekomen in de derde fase van sociaal- 
economische ontwikkeling kunnen liberalen zich 
hiermee verenigen. Wanneer wij het hebben over de 
kerntaken van de overheid, gaat het dus om staats
taken van de waarborgstaat. Hierin staat de verant
woordelijkheid van de burger voorop. Deze weet 
zich dan wel beschermd door een door de staat 
gewaarborgd vangnet. Voor het overige dient de 
overheid terughoudend te zijn.

De wet van Wagner
Tegendraads aan de drie-fasen-theorie is de in 1876

geformuleerde "wet van Wagner". Hij meende dat er 
een neiging bestaat tot absolute en relatieve groei 
van de overheidsuitgaven bij het voortschrijden van 
de maatschappelijke ontwikkeling. Dat gold mis
schien voor de tijd waarin Wagner zijn wet formu
leerde, maar in de huidige derde fase niet meer. 
Want gezien het huidige welvaartspeil is het niet 
nodig dat overheidsuitgaven met het nationale inko
men meegroeien. Wagners pleidooi gaat momenteel 
nog wel op voor investeringsuitgaven van de over
heid. De investeringen in infrastructuur zijn de laat
ste decennia sterk teruggedrongen ten bate van de 
consumptieve uitgaven. Daardoor zijn de meer klas
sieke staatstaken het slachtoffer geworden van de 
uitbouw van de zorgtaken in de verzorgingsstaat. 
Die tendens moet worden omgebogen.

De overgang van de verzorgingsstaat 
Ook de werkgroep-Ressenaar is het daar mee eens. 
Naar mijn mening verdient het daarom aanbeveling 
over te gaan naar een begrotingsnormering waarbij 
de gewone dienst van de begroting sluitend moet 
zijn en er alleen voor kapitaaluitgaven mag worden 
geleend. Dit heeft als groot voordeel dat investerin
gen niet onmiddelijk onder druk komen ingeval er 
sterk moet worden bezuinigd vanwege de groei van 
consumptieve uitgaven.
De reconstructie van de verzorgingsstaat bestaat deels 
uit het terudringen van de overheidsuitgaven. De W D 
pleit al geruime tijd voor een vernieuwing van het stel
sel van sociale zekerheid. Dit betekent invoering van 
een ministelsel, waarin de overheid een basisinkomen 
garandeert en de burger zich zelf kan bijverzekeren 
voor een bovenminimale uitkering. Vorig jaar zomer 
leek de partijleider van de PvdA zich te bekeren tot het 
ministelsel. Het rapport van de commissie-Wolfson ver
wierp het echter. Tegenwoordig hoort men uit sociaal
democratische hoek steeds vaker dat de zachte ver
zorgingsstaat herschapen moet worden in een harde. 
Maar moet men zich niet de vraag stellen of die hard
heid wel zo nodig is, indien de pretenties van de over
heid tot normale proporties worden teruggebracht? 
Wanneer de overheid helder, betrouwbaar en voor
spelbaar is, wanneer de overheid als waarborg voor 
kwaliteit, als waarborg voor bestaanszekerheid op een 
basisniveau, en als waarborg voor de veiligheid van de 
burger functioneert, kan dit leiden tot een groter ver
trouwen van die burger in de politiek".

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnne- 
lien Kappeyne van de Coppello Stichting, onder 
redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling 
Voorlichting van de WD-Tweede Kamerfractie en 
Andrea Nederlof en Dominique Peters, medewer
kers afdeling Voorlichting. Een abonnement kost 
75 gulden en is aan te vragen bij de WD-fractie, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 
20018, 2500 EA Den Haag, telefoon 070- 
3182879.
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Verbinding verbroken neder̂ r™eN0UTIEKE
Het economisch herstelbeleid van de jaren tachtig stoelde op drie pijlers: het terugdringen van 
het financieringstekort; het terugdringen van de collectieve lastendruk en het terugdringen van 
de werkloosheid. Dit was het beleid dat meer dan vijfhonderd duizend banen opleverde, de 
lastendruk met miljarden verminderde en het financieringstekort halveerde. Nu heeft premier 
Lubbers voorgesteld het financieringstekort minder te verlagen dan was afgesproken in het re
geerakkoord. Daarmee knipt de minister-president de laatste band door die hij nog had met 
voornoemd succesvolle herstelbeleid. Al eerder brak hij met het motto "werk boven inkomen” 
door de koppeling weer in ere te herstellen. Daarna brak hij met de doelstelling van lastenver
lichting. Daar weet u alles van. Nu verwijst de heer Lubbers ook de vermindering van de staats
schuld naar het tweede plan. Ik herinner mij nog goed hoe premier Lubbers tijdens de verkie
zingscampagne keer op keer waarschuwde dat wij ” de vruchten van het herstelbeleid niet 
mochten laten wegspoelen” . Nu trekt hij zelf de laatste poot weg onder het succes van de jaren 
tachtig. Daarmee dreigt de premier zijn politieke carrière in Nederland af te sluiten zoals hij haar 
begonnen is: met het beleid van het kabinet-Den Uyl.
Minister Kok heeft inmiddels laten weten er niets voor te voelen een loopje te nemen met het 
financieringstekort. Wij verschillen vaak van mening met de heer Kok, maar wij kennen hem als 
iemand die vermindering van het financieringstekort heel serieus neemt. De VVD rekent er op 
dat de sociaal-democraat Kok de christen-democraat Lubbers tot de orde roept. Met zijn hulp 
blijft de verbinding misschien open. Frits Bolkestein

Verbruiksbelasting brandstoffen
Deze week werd een wetsvoorstel behandeld 
dat de omzetting regelt van de WABM-heffing 
op brandstoffen in een verbruiksbelasting op 
brandstoffen. Tegelijkertijd wordt deze nieuwe 
belasting met ruim 600 miljoen gulden in 1992 
verhoogd. Deze verhoging vloeit rechtstreeks 
in de schatkist.
Rudolf de Korte tekende zeven bezwaren te
gen het voorstel aan.

1. Ondoordachte fundamentele belasting- 
wijziging. Naast een belasting op kapitaal 
respectievelijk arbeid presenteert het kabi
net nu een belasting op het schaarse goed 
milieu. Zo'n fundamentele belastingwijziging 
moet eerst diepgaand onderbouwd worden. 
Dat is niet gebeurd. Dit gaat bij invoering 
eenzelfde onrust veroorzaken als bij het 
plan-Simons.

2. Principe wordt losgelaten. Het beginsel 
van ” de vervuiler betaalt” in de WABM- 
heffing, wordt door de omzetting in een ver
bruiksbelasting die direkt in de schatkist 
vloeit, verlaten. Niettemin houdt het kabinet 
vol dat door de gekozen grondslag er een 
verband met het milieu is. Deze kronkelhou- 
ding ondermijnt het draagvlak voor een 
goed milieubeleid.

3. Prijs/loonspiraal omhoog. De ruim 600 
miljoen verhoging is een zuivere belasting- 
verzwaring die, zoals andere accijnsverho
gingen, de prijsindex opdrijft. Dit roept ne
gatieve koopkrachteffecten op, die weer ho
ge looneisen uitlokken.

4. Belastingmaatregel met terugwerkende 
kracht. Het is zeer ongebruikelijk dat bij een

belastingverhoging de nieuwe tarieven wor
den vastgesteld aan de hand van de ge
wenste opbrengst in het jaar van invoering.

5. Verstoring concurrentiekracht in
dustrie. Eenderde van de lastenverzwaring 
komt terecht bij de industrie. Vooral de inter
nationale energie-intensieve industrie onder
vindt hiervan veel concurrentienadeel. De 
regering jaagt deze bedrijven de grens 
over. Over die grens wordt minder de hand 
gehouden aan milieu-bepalingen. Bij on
gunstige wind rest ons slechts de vervuilde 
uitstoot, terwijl onze buren zich kunnen ver
heugen over de extra investeringen en 
werkgelegenheid. Minister Andriessen zei in 
februari nog het hier mee eens te zijn (WD- 
Expresse 46).

6. Uit de pas met Europa. De WAMB- 
verhoging loopt vooruit op een Europese 
energieheffing. Een eventuele Europese 
heffing moet worden teruggegeven in eni
gerlei vorm van lastenverlichting. De onder
havige maatregel blijft echter voor onbe
paalde tijd de schatkist voeden. Daarmee 
zal de concurrentieverstoring ten nadele 
van Nederlandse burgers en bedrijven blij
ven voortbestaan ook indien er een Europe
se heffing komt.

7. Frustreren van milieuconvenanten. De 
nieuwe gebruiksbelasting heeft een ave
rechtse werking op de medewerking van de 
industrie bij het invoeren en uitvoeren van 
milieuconvenanten.

De VVD kan zich dan ook niet met het wets
voorstel verenigen.
Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.

DE TWEEDE KAMER IS VAN 13 TOT 27 APRIL OP PAASRECES. IN DE DAAROPVOLGENDE 
WEEK WORDT HET NIEUWE GEBOUW VAN DE TWEEDE KAMER GEOPEND EN VALT 

BOVENDIEN KONINGINNEDAG. DE VVD-EXPRESSE VERSCHIJNT DAAROM DE 
EERSTKOMENDE DRIE WEKEN NIET. HET EERSTVOLGENDE NUMMER KOMT UIT OP 

ZATERDAG 9 MEI. DE REDACTIE WENST U PRETTIGE PAASDAGEN
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Economische vooruitzichten
Dinsdag presenteerde het Centraal Planbureau het 
Centraal Economisch Plan (CEP) voor 1993. Rudolf de 
Korte geeft een reactie op de cijfers.
Het jaar 1993 wordt het jaar van de misoogst. De 
meest verontrustende ontwikkeling is de stijgende in
flatie. Die is in 1992 en '93 vier maal zo hoog als tus
sen ’85-’90. De helft van de inflatie wordt in 1993 voor 
het vierde jaar veroorzaakt door de lastenverzwarende 
kabinetsmaatregelen. De CAO-lonen stijgen in 1993 
met 4,5 %. Dat lijkt -gezien de inflatie van 4 1/4 °/o- ge
matigd, maar dat is het niet. De reële arbeidskosten 
stijgen namelijk met 2 tot 2,5 %. Door dit kabinetsbe
leid is de economie teruggevallen in de prijs-/loonspi- 
raal van de zeventiger jaren. Tevens noodzaakt de stij
ging van de arbeidskosten bedrijven om de ar- 
beidsproduktiviteit op te voeren, hetgeen een nieuwe 
uitstoot van arbeidskrachten zal veroorzaken. De 
werkloosheid loopt dan ook op. Eind 1993 komt het 
kabinet op het werkloosheidsniveau van 1989. De eco
nomische groei lag in 1990 en ’91 nog iets boven het 
EG-gemiddelde, maar in 1992 en '93 zakt Nederland 
terug onder het EG- gemiddelde. Hoofdschuldige 
van de slechte economische prestaties zijn de 
lastenstijgingen. Minister Kok mag zich dan tevreden 
tonen over de daling van het financieringstekort, maar 
deze is te danken aan de stijging van de collectie
ve lasten. Het kabinet heeft tot nu toe minder bezui
nigd dan het heeft geïntensiveerd. Het verschil wordt 
opgevuld met lastenstijging. De uitgelekte kaderbrief is 
daar een voorbeeld van. Het kabinet bezuinigt met 
slechts 1,4 miljard en bereidt ondertussen be
lasting verzwaringen voor van 2,2 miljard in 1993. 
De VVD pleit voor een krachtig beleid tot doorbreking 
van de loon/prijsspiraal. Terugdringing van de inflatie 
moet de hoogste prioriteit krijgen. Het kabinet moet af
zien van de voorgenomen belastingverzwaringen, zo
als verhoging van de accijns, motorrijtuigenbelasting, 
huurwaardeforfait en WABM-heffing. Tevens moet het 
kabinet het hoge BTW-tarief verlagen. Tenslotte kan in 
1993 de koppeling niet integraal gehandhaafd 
worden.

Voorstellen van Lubbers  
Deze week begon het kabinet met de besprekingen 
over de begroting van volgend jaar. Behalve de Kader
brief van minister Kok, bereikte ook een brief van pre
mier Lubbers de ministerraad. Daarin stelt hij voor prio
riteit te geven aan de beheersing van de inflatie boven 
het terugdringen van het financieringstekort; de stijging 
van de benzine-accijns te laten vallen; de WABM en 
het huurwaardeforfait minder te verhogen, de koppe
ling los te laten, en het hoge BTW-tarief te verlagen. 
Voorstellen die in de richting van de VVD lijken te ko
men, maar waarvoor de verkeerde instrumenten geko
zen zijn. De financiering van de gewenste lastenver
lichting door het oprekken van het financieringstekort 
is namelijk ongewenst. Dit wordt een klapsigaar uit 
eigen doos. Om beide doelen, lastenverlichting en te
rugdringing van het financieringstekort, op verantwoor
de wijze te bereiken zijn volgens de VVD extra bezuini
gingen het aangewezen instrument. Rudolf de Korte 
vroeg de premier in schriftelijke vragen deze opvatting 
te overwegen.
Inl: Rudolf de Korte, 070-3182890.

Geloofwaardigheid justitie 
op de tocht
Dinsdag moest minister Hirsch Ballin (CDA) zich ver
antwoorden voor berichten dat in 1991 honderden ver
dachten door het Haagse gerechtshof vrijuit zijn ge
gaan. Het gaat om zaken van verdachten waarbij het 
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard werd, 
omdat het hof er niet in slaagde het beroep tegen hun 
eerdere overtreding binnen twee jaar af te handelen. 
Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Al in 1989 was 
duidelijk dat het Haagse hof problemen voorzag. In 
1990 werden enige maatregelen genomen en in 1991 
werd een plan van aanpak opgesteld. De automatise
ring werd versneld, het hof werd met drie raadsheren 
uitgebreid en er kwamen meer strafzittingen. Toch 
bleek dit onvoldoende, want halverwege 1991 werd 
bekend dat 45 verdachten in één keer op vrije voeten 
werden gesteld. De VVD keerde zich destijds in een 
commissievergadering van justitie fel tegen deze gang 
van zaken. Benk Korthals sprak van "een topje van de 
ijsberg”  en "een geweldige chaos” , en vroeg of dit in 
de toekomst wéér kon gebeuren. De minister ant
woordde destijds dat herhaling door het plan van aan
pak onwaarschijnlijk was, terwijl de CDA-fractie de 
WD-woordvoerder verweet incidentpolitiek te bedrij
ven. Dat het niet om een incident ging, werd onlangs 
duidelijk met de verklaring van het Haagse hof zelf dat 
in 1991 413 zaken niet-ontvankelijk verklaard waren. 
En nu was de W D  niet de enige meer die de minister 
van ongerechtvaardigd optimisme betichtte. Minister 
Hirsch Ballin antwoordde op de vragen van de diverse 
woordvoerders dat het gebeurde slechts een gevolg 
was van de enorme achterstanden, die echter door de 
genomen maatregelen naar zijn tevredenheid worden 
ingelopen. Na deze sussende woorden concludeerde 
de WD-woordvoerder dat de geloofwaardigheid van 
Justitie op deze wijze sterk is aangetast en dat de W D  
gelijk heeft met het pleidooi voor meer capaciteit bij 
Justitie en politie.

Het cellentekort
Een dag later kwam een ander aspect van de capaci
teitsproblemen bij Justitie, namelijk het tekort aan ge
vangeniscellen, in de Kamer ter sprake. Onder het be
wind van oud-WD-minister Korthals Altes werd met het 
oog op de toekomst begonnen met het verdubbelen 
van de cellencapaciteit. Doelstelling was een even
wicht te bereiken in 1990, waardoor iedere veroordeel
de zijn straf kon uitzitten en verdachten in afwachting 
van het vonnis in preventieve hechtenis konden wor
den genomen. Het huidige kabinet is echter niet voort
gegaan met dit anticiperend beleid en liet zich door de 
ontwikkelingen (grotere criminaliteit en zwaardere straf
fen) inhalen. Omdat de behoefte aan cellen het afgelo
pen jaar met 300 extra blijkt te zijn toegenomen hoef
den 1200 veroordelen, waaronder plegers van zware 
delicten, hun straf niet uit te zitten. Benk Korthals laakte 
het kabinet om het gebrek aan constante aandacht 
voor dit belangrijke onderdeel in de strafrechtketen, en 
vond dat er enkele honderden cellen bij moeten wor
den gebouwd. CDA en PvdA onderschreven deze eis. 
Staatssecretaris Kosto (PvdA) zei toe een extra onder
zoek naar de cellencapaciteit te zullen uitvoeren. 
Inlichtingen: Benk Korhtals, 070-3182902.
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Moties over euthanasie
Dinsdag werd het debat over het kabinetsstandpunt 
aangaande euthanasie, zoals dat vorige week behan
deld is (VVD-Expresse nr 53), kort heropend. VVD, D66 
en Groen Links blijven namelijk grote problemen hou
den met het gelijkstellen van euthanasie op verzoek en 
levensbeëindigende handelingen bij zogenaamde 
wilsonbekwamen, door voor beide dezelfde mel- 
dingsprocedure verplicht te stellen. Daartoe werden 
drie moties ingediend, die door alle woordvoerders 
van die partijen in verschillende volgorde werden on
dertekend. Dick Dees verzocht in zijn motie om een 
wettelijke basis voor een schriftelijke levenstestament. 
Hierin kan iemand vastleggen geen levensbeëindigen
de handelingen te willen, ook wanneer het hem onmo
gelijk is zijn wensen nog te uiten. De motie die door Ja- 
cob Kohnstam (D66) als eerste ondertekend werd, stel
de dat er uit ethisch en juridisch oogpunt principiële 
verschillen zijn tussen euthanasie op verzoek en le
vensbeëindigende handelingen die niet op uitdrukke
lijk verzoek gedaan zijn. Daarom zou de regering ook 
twee verschillende meldingsregelingen moeten ma
ken. De derde motie, als eerste ondertekend door Ria 
Beckers van Groen Links, verzocht de regering de me
dische zorgvuldigheidseisen bij wet vast te leggen. Bij 
de stemmingen donderdagavond werden alle drie mo
ties verworpen.
Inlichtingen: Dick Dees, 070-3182917.

Kostenstijging in 
gezondheidszorg
Vorige week tijdens het vragenuur viel de PvdA fel uit 
naar Dick Dees. De problemen waar staatssecretaris 
Simons (PvdA) zich nu voor gesteld ziet, zouden ver
oorzaakt zijn door de kostenstijgingen in de gezond
heidszorg onder "het betreurde bewind" van zijn voor
ganger Dick Dees. Deze laatste antwoordde toen dat 
er uit de Financiële Overzichten Zorg (FOZ) blijkt dat er 
juist kostenbesparingen plaats hadden gevonden (zie 
VVD-Expresse 53).
Ter onderschrijving van zijn antwoord volgt hier de 
tekst die staatssecretaris Simons vlak na zijn aantreden 
uitsprak, ter gelegenheid van de behandeling van de 
begroting Volksgezondheid.
"Het is goed ons nog eens te realiseren dat de afgelo
pen jaren de discussie in volksgezondheids-Nederland 
sterk in het teken heeft gestaan van kostenbeheersing 
in de zorg. Ik zou in dat verband de heer Dees dank 
willen zeggen - en dat Is meer dan een obligate 
opmerking - voor zijn grote inspanningen om de 
laatste jaren onder financieel-economisch lastige 
omstandigheden een verantwoord kostenbeheer- 
singsbeleid te voeren. Ik heb in de laatste FOZ- 
besprekingen met de Kamer nadrukkelijk gemeld 
dat ik vind dat tegen die achtergrond het kosten- 
matigingsbeleid succesvol is geweest. Op veel 
van wat hij heeft geïnitieerd zal ik vanzelfspre
kend voortbouwen, naar ik hoop met succes. Be
grijpelijkerwijs heb ik de afgelopen week alle dos
siers nagekeken die er vanaf november op mijn 
bureau zijn gedropt. Ik kan u zeggen dat de heer 
Dees geen steekje heeft laten vallen” .
Bron: Handelingen van de Tweede Kamer, nr 35, 30 
januari-1 februari 1990, pagina 1878.
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Opening Tweede Kamer
Rondom de ingebruikneming van het nieuwe gebouw 
van de Tweede Kamer zijn vele activiteiten gepland. 
Op dinsdag 28 april om 14.30 uur vindt in aanwezig
heid van Hare Majesteit de Koningin de officiële ope
ning plaats. Alle plechtigheden zijn op de televisie te 
volgen. In volgorde van uitzending:

Donderdag 23 april, 21.18 uur , Nederland 1. Een 
speciale aflevering van Avro Televizier, getiteld "Herin
neringen aan de Tweede Kamer” .
Maandag 27 april, 21.20 uur, Nederland 2. Het pro
gramma van Seth Gaaikema ” De laatste klap" dat in 
de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer is op
genomen.
Dinsdag 28 april, 14.00 tot 17.00 uur, Nederland 3. 
Rechtstreekse uitzending van de officiële ingebruikne
ming. Rond 16.30 uur wordt de Nieuwbouwfilm over 
het bouwproces uitgezonden.
Dinsdagavond, 20.25 uur, Nederland 3. Samenvat
ting van het middagprogramma en een verslag van het 
Verhuisfeest. Daarna registratie van het in de oude ver
gaderzaal opgenomen toneelstuk "De nacht van 
Schmelzer” .
Dinsdagavond april, 23.00 uur, Nederland 3. Eer
ste uitzending van de Teleaccursus "Politiek en Par
lement".
Informatienummer. Iedereen mag tussen 8 mei en 12 
september een kijkje nemen in de nieuwbouw van de 
Tweede Kamer. Inlichtingen over bezoekmogelijkhe- 
den op het speciale nummer: 06-8305.

Activiteiten Fractieleden
Maandag 13 april spreekt Margreet Kamp om 17.00 
uur voor de Vrouwen in de W D  over het plan-Simons. 
Inlichtingen: 070-3613061.
Hans Dijkstal neemt ’s middags deel aan een forum 
over "Jeugd en idealen” ter gelegenheid van het 
lustrum van het Amsterdams Studenten Corps. 
Woensdag 15 april is Margreet Kamp te gast bij het 
radioprogramma "De duivel is oud". Aanvang 11 uur, 
Hilversum 5.
Donderdag 16 april. Annemarie Jorritsma spreekt op 
een congres van de Vereniging Nederlandse Gemeen
ten over kinderopvang in congrescentrum De Ree
horst in Ede.
Hans Dijkstal spreekt op een werkconferentie van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten over jonge immi
granten en opleidingen
Vrijdag 17 april. VVD-uitzending, 19.54 uur, Neder
land 3
Woensdagmiddag 22 april is Annemarie genodigde 
bij de opening van de nieuwe pier op Schiphol 
Donderdag 23 april. Erica Terpstra is aanwezig in het 
programma "Avro’s Servicesalon", 16.25 uur, Neder
land 1.
Zaterdag 25 april. Erica Terpstra, Margreet Kamp en 
Dick Dees zijn aanwezig bij de VVD-themadag "Keu
zen in de zorg" in Hotel Papendrecht. Aanvang 10.00 
uur, inlichtingen: 070-3613061.
Hans Dijkstal neemt deel aan een forum bij de thema
dag van de liberale jongeren Zuid-Holland over "Inte
gratie van migranten in Nederland. Aanvang: 12.00 
uur, Antonius Zalencentrum in Leiden, inlichtingen: He- 
leen Smit, 071-127076.
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ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Ruzie over lerarensalarissen
Eind februari ontving de Kamer het onderzoeksrapport 
van het Centrum voor Research en Beleid, waarin de 
salarissen van onderwijzend personeel werd vergeleken 
met die van andere overheidsambtenaren. Een van de 
uitkomsten was dat onderwijsgevenden gemiddeld 10 % 
minder verdienen dan vergelijkbare ambtenaren. Met het 
inlopen van de achterstand is minstens 1,3 miljard gul
den gemoeid. Op grond van deze uitkomst beloofde mi
nister Ritzen volgend jaar met extra geld van het kabi
net te beginnen met het optrekken van de salarissen. 
Niet alle politieke partijen waren het met deze beslissing 
eens, zoals dinsdag bij een vergadering over het onder
zoek bleek.

Controverse tussen PvdA en CDA 
Aanvankelijk steunde het CDA de VVD in de mening dat 
het onderzoek te veel vragen onbeantwoord laat om er 
een beleidsbeslissing op te baseren. WD-woordvoerder 
Jan Franssen vond dat er te eenzijdig gekeken was naar 
de loonvorming zonder het geheel van arbeidsvoorwaar
den in het onderzoek te betrekken. Tevens merkte hij op 
'dat de uitkomsten verschilden van het in 1988 uitgevoer
de onderzoek van de Algemene Rekenkamer en het in 
1985 tussen overheid en onderwijsvakbonden gesloten 
HOS-akkoord. Hij vroeg daarom, samen met CDA- 
woordvoerder Tuinstra, in een brief om een aanvullend 
onderzoek door het Instituut voor Onderzoek van de 
Overheidsuitgaven.

De PvdA bleef zich ondertussen opstellen achter de 
eigen minister. Woedend was men over het VVD/CDA- 
verzoek, dat opgevat werd als de derde CDA-aanval op 
een socialistische bewindsman in acht dagen (voor Si- 
mons en Pronk zie VVD-Expresse nr 53). Alle schuld van 
de onderwijsachterstand werd in de schoenen van de 
vorige CDAAA/D-kabinetten geschoven. Ook minister Rit
zen nam het hoog op, sprak van een dreigende vertrou
wensbreuk en riep de fractievoorzitters van PvdA en CDA 
op woensdagavond voor beraad bijeen. Die middag be
zocht de minister eerst nog een manifestatie van de on
derwijsbonden in Den Bosch waar hij in aansluiting op 
het algemene PvdA-ressentiment, onder meer zei "Tien 
jaar kaalslag maken we natuurlijk niet in tien maanden 
ongedaan". Ondanks deze strijdlustige taal, die de ook 
aanwezige Jan Franssen en CDA-woordvoerder Tuinstra 
niet verheugd zal hebben, bond het CDA ’s avonds bij 
het beraad in. Fractievoorzitter Brinkman stemde in met 
het besluit van de minister om het verzoek voor een twee
de onderzoek af te wijzen. Dit liet de minister in een brief 
aan de Kamer donderdag weten. Tevens schreef hij dat 
alle door CDA en VVD gestelde vragen in een officiële 
reactie van het kabinet beantwoord zullen worden. Jan 
Franssen legde zich bij dit antwoord echter niet neer en 
vroeg op donderdag een debat aan.

Leraarsberoep moet weer glans krl|gen 
De woordvoerder stelde tijdens het debat eerst duide
lijk dat de VVD grote waarde hecht aan goed onderwijs 
en dus aan een hoge kwaliteit van de man en de vrouw 
voor de klas. De salarisachterstand van onderwijsgeven
den is een feit en de VVD vindt dat hier iets aan gedaan 
moet worden. Maar het is onjuist de achterstand aan de 
CDA/VVD-kabinetten te wijten. In de jaren tachtig is be
wust, en niet alleen voor onderwijsgevenden, gekozen 
voor "werk boven inkomen”. De onderwijsbonden heb
ben zelf in 1985 ingestemd met het HOS-akkoord, waarin 
dit streven voor het eigen beroep werd ingevuld door 
de zittende onderwijsgevenden te beschermen. Voor sa
larisachterstanden die hierdoor vooral voor beginnende 
leraren ontstaan zijn, dragen overheid en bonden samen 
de verantwoordelijkheid. Die achterstand moet volgens 
de VVD opgeheven worden, echter niet op de voorge
stelde geïsoleerde wijze maar in een totaalpakket van 
maatregelen om inhoud en uitoefening van het beroep 
weer de glans te geven die het had. De rechtspositie van 
onderwijsgevenden omvat nu eenmaal meer dan het 
bruto-salaris. De W D  wil een oplossing waarbij toela
ting, opleiding, bij- en nascholing en loopbaanontwik
keling integraal zijn afgewogen. Daarom heeft de VVD 
ook aanvullende vragen gesteld. De minister heeft ech
ter het gevraagde onafhankelijke onderzoek afgewezen 
en zal de vragen beantwoorden op een door hem te be
palen wijze en tijdstip. Nu hij voor deze procedure kiest, 
loopt hij het risico dat de Kamer bij ontoereikende ant
woorden alsnog om zo’n contra-expertise vraagt.Dat zal 
extra tijd kosten.

Ritzen speelt hoog spel 
Met zijn uitspraak in Den Bosch over "kaalslag” heeft 
de minister de rekening op het bordje van anderen ge
legd. De woordvoerder vond dat hij hiermee staatsrech
telijk buiten zijn boekje is gegaan. Minister Ritzen moet 
maar eens met feiten en cijfers aantonen waaruit die 
kaalslag objectief bewezen wordt. Ook de PvdA-fractie 
doet dapper mee aan het zwarte-pieten. Deze fractie is 
echter vrij kort van memorie. De PvdA droeg immers re
geringsverantwoordelijkheid toen het HOS-akkoord on
der het tweede kabinet-Van Agt werd voorbereid. En la
ter in de jaren tachtig, toen CDA en W D  de keuze maak
ten voor werk boven inkomen mèt de garantie voor 
behoud van inkomensperspectief op life-time basis, meld
de de PvdA zich niet thuis. Ze wilden de leraren zelfs 
minder salaris geven dan CDA en WD. Nu wijst de PvdA 
de beschuldigende vinger naar CDA en WD, en dat is 
niet alleen een historische vervalsing, maar ook een du
bieuze vorm van politiek bedrijven. De beleidskeuzen van 
de W D  zijn helder. In haar alternatieve begroting bij de 
Algemene Beschouwingen werd voorgesteld de inko
mensontwikkeling van ambtenaren en trendvolgers- dus 
ook van onderwijsgevenden- gelijk op te laten lopen met 
die in de marktsector. Daarvoor hadden wij 500 miljoen 
gulden uitgetrokken. PvdA en CDA maakten toen een 
andere keuze. Dat is hun goed recht, maar het geen dan 
geen pas de W D  nu verwijten te maken.
Inlichtingen: Jan Franssen, 070-3182886.
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Een goed kabinet straalt rust en daadkracht uit. Van de huidige regeringscoalitie kun je veel 
zeggen, maar niet dat ze die uitstraling heeft.
Rust is ver te zoeken nu de laatste weken vrijwel elk weekend een bijna-crisis uitbreekt. Provo
ceerde twee weken geleden het CDA de PvdA met betrekking tot de wel of niet bestaande kabi
netsplannen voor denivellering, vorige week nam de vice-fractievoorzitter van de PvdA de gele
genheid te baat het CDA bewust uit te dagen alle huidige WAO-ers te willen ontzien. Regelrecht 
in tegenspraak met het regeringsvoornemen van vorige zomer om de uitkeringen van arbeids
ongeschikten beneden de vijftig jaar te bevriezen. Over beide onderwerpen leest u verder in de 
WD-Expresse meer.

De enige rust die deze coalitie kent is de pseudo-rust die ze telkens opnieuw creëert door de 
ene crisis na de andere te bezweren met het uitstellen van beslissingen waar het om gaat. 
Gebrek aan daadkracht dus. Aan regeren komt dit kabinet niet toe. Deze coalitie toont geen poli
tieke ruggegraat. In zaaltjes in het land roepen de coalitie-fracties om het hardst wat hun achter
ban wil horen. In de Kamer trekken ze die uitspraken weer in. Het CDA pleit buiten de Kamer 
voordurend voor lastenverlichting, maar zet intussen haar handtekening onder de ene lasten
verzwaring na de andere. De PvdA doet in Terborg haar best het enige echte besluit van dit 
kabinet, dat over de WAO, onderuit te halen. In de Kamer zegt ze ”de komende maanden te 
neigen naar het zoeken van nadere oplossingen in de zin van het ontzien van huidige WAO- 
ers”. De coalitiepartners besluiten nu dat de regeringsrust hersteld is... of toch maar niet?

Frits Bolkestein

Ruzie op Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken, door de 
bijzondere bouw in het Haagse jargon "de 
Apenrots”  genoemd, doet zijn naam eer aan. 
Na eerdere conflicten over het primaat over de 
mensenrechten, kregen minister Pronk (Ont
wikkelingssamenwerking, PvdA) en minister 
van den Broek (Buitenlandse Zaken, CDA) die 
beiden in het ministerie gehuisvest zijn, het de
ze week weer met elkaar aan de stok. Minister 
van den Broek stelt ten eerste ter discussie of 
ontwikkelingssamenwerking in de toekomst 
door een minister behartigd moet blijven wor
den. Volgens hem kan de verantwoordelijkheid 
hiervoor tot het niveau van staatssecretaris wor
den teruggebracht. Ten tweede stelt de minis
ter van Buitenlandse Zaken voor de hulp aan 
Oost-Europa uit het budget van ontwikkelings
samenwerking te financieren. Het gaat om een 
bedrag van 1,2 miljard gulden: een kwart van 
Pronks begroting. Minister Pronk reageerde tij
dens een bijeenkomst in Rotterdam woedend 
op deze uitspraken. Hij vond het geen stijl dat 
van den Broek in het openbaar een aanval 
deed op het beleid dat in het regeerakkoord is 
vastgelegd. En "als het CDA en van den Broek 
niet ophouden, dan scheiden onze wegen” , 
voegde hij eraan toe.

Maakt Pronk het nog mee?
Frans Weisglas en Erica Terpstra stelden 
maandag schriftelijke vragen aan beide minis
ters. Ze wilden weten of de bewindslieden eerst 
binnen of buiten de ministerraad overlegd had
den voordat ze elkaar in het openbaar bestook
ten. Is er eigenlijk wel een kabinetsstandpunt 
over deze zaak? En als blijkt dat een zo funda
mentele ruzie niet in het reguliere kabinetsbe
raad ter sprake komt maar wel in de media 
breed wordt uitgemeten, waarover praten de 
bewindslieden in het kabinet dan wèl? Tenslot
te werden beide ministers apart aan de tand 
gevoeld. Minister van den Broek moet maar 
eens zijn visie geven over respect voor en om
gang met de coalitiepartner, terwijl minister 
Pronk zijn opmerking moet toelichten "dat hij 
het niet meemaakt” als zijn collega zich nog 
langer kritisch uitlaat over ontwikkelingssamen
werking.
Eind deze week waren de antwoorden van de 
ministers nog niet bij de Kamer binnen. 
Inlichtingen: Frans Weisglas, 070-3182903, 
Erica Terpstra, 3182900

DE REDACTIE VERLEENT UITDRUKKELIJK TOESTEMMING DE ARTIKELEN IN DE 
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De WAO weer in discussie
De afgelopen weken springen CDA- en PvdA- 
kamerleden in hoog tempo de krakende coalitie- 
wagen uit. Eind vorige week was de beurt aan PvdA- 
vice-fractievoorzitter Leijnse, die tijdens een één-mei 
manifestatie meedeelde de voorgenomen WAO- 
maatregelen terug te willen draaien. Hij stelde dat de 
korting op de uitkering alleen voor nieuwe WAO-ers 
mag gelden, terwijl de bestaande gevallen hiervan ge
vrijwaard moeten blijven. Dit pleidooi gaat geheel in te
gen het moeizaam bereikte compromis van vorig jaar 
toen, tegen de achtergrond van een dreigende kabi
netscrisis, besloten werd alleen de WAO-ers boven de 
50 jaar te ontzien en de uitkering van oude en nieuwe 
WAO-ers beneden de 50 jaar te bevriezen. Dit voorstel 
ligt nog voor advies bij de Sociale Verzekeringsraad en 
de Raad van State.

Andere stellingnam e
Meteen na het bekend worden van het standpunt van 
Leijnse, die (pikant detail!) precies een jaar eerder had 
gezegd dat drastische ingrepen in de WAO voor de 
PvdA niet taboe waren, stonden de PvdA-fractie, 
staatssecretaris Ter Veld en minister Kok (beiden 
PvdA) op hun achterste benen. Geen van hen was in 
de besluitvorming tot deze ommezwaai gekend. De 
PvdA-fractie, die vorig jaar toegezegd had een oplos
sing te zoeken voor de schrijnende gevallen, was het 
overigens inhoudelijk wèl met hun vice-voorzitter eens.

Door deze controverses ontstond er deze week (al
weer) een spannende politieke situatie. Ten eerste is 
de ontbinding van de coalitie in de versnelling geraakt; 
ten tweede moet er helderheid komen over het kabi
netsstandpunt over de WAO nu een van de partners 
180 graden omgekeerd is en de kamermeerderheid 
ervoor is weggevallen, en ten derde wordt minister Kok 
nu in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Dreigde 
hij vorig jaar september niet met aftreden wanneer het 
PvdA-congres de WAOplannen zou afwijzen? Ook in
houdelijk zijn de uitspraken van de PvdA-fractietop in
teressant. Het PvdA-pleidooi komt namelijk dichtbij het 
VVD-standpunt. Want ook de VVD wil de bestaande 
WAO-ers ontzien en vindt de leeftijdsgrens arbitrair 
en discriminerend. Op termijn ziet de VVD de WAO het 
best ondergebracht in een ministelsel, waarbij de over
heid een minimumuitkering garandeert, terwijl de men
sen zich voor het overige inkomensverlies particulier 
moeten bijverzekeren (zie VVD-Expresse nr 31).

Spoeddebat
Het beeld van misverstanden, eenlingen die bij een 
spreekbeurt dappere dingen roepen die ze in de Ka
mer niet in stemgedrag durven te vertalen, en onderlin
ge ruzies binnen de coalitie is zo langzamerhand pa
thologisch te noemen. Reden te over voor de VVD om 
donderdag staatssecretaris Ter Veld te interpelleren. 
Het was immers deze bewindsvrouw die vorig jaar riep 
"Als de WAO afgeschaft wordt, word ik ook afge
schaft” , terwijl ze nu behoort tot de felste verdedigers 
van het kabinetsbesluit.

Robin Linschoten vroeg haar of het nieuwe standpunt 
van de PvdA al in het kabinet ter sprake was gekomen, 
en of daarmee dan bij de definitieve kabinetsvoorstel
len rekening wordt gehouden. En wanneer komt het 
kabinet eindelijk met deze voorstellen naar de Kamer, 
want aan het gesol met arbeidsongeschikten moet een 
einde komen. Ook was de WD-woordvoerder geïnte
resseerd in de reactie van minister Kok, die immers zo 
veel politiek prestige in het kabinetbesluit geïnvesteerd 
heeft. Wat had hij gedaan als de nieuwe geluiden te 
horen zouden zijn geweest tijdens het PvdA-congres? 
Mevrouw Ter Veld kondigde aan te verwachten vlak 
voor of tijdens het zomerreces het wetsvoorstel naar de 
Kamer te sturen, mits de adviesronde tijdig afgerond 
zou zijn. De vraag of het wetsvoorstel aangepast wordt 
aan de nieuwe PvdA-visie beantwoordde ze door een 
brief van september vorig jaar te citeren. Daarin stelt 
de regering vooralsnog zelf geen oplossing te zien 
voor de onomkeerbare gevallen, maar bij de besluit
vorming rekening te houden met relevante alternatie
ven van anderen. Veel nieuws had ze, ook in tweede 
termijn, niet te melden. Minister Kok vond het totaal niet 
vruchtbaar op hypothetische vragen in te gaan, maar 
beloofde alleen een zorgvuldige afweging binnen het 
kabinet.

PvdA bekent geen kleur 
Niets aan de hand dus, volgens de bewindslieden. Ro
bin Linschoten was het hier niet mee eens, want als 
een coalitiepartner op een cruciaal punt van het kabi
netsbeleid tot een totaal ander standpunt komt, is er 
wel degelijk iets loos. Hij daagde de PvdA uit rugge- 
graat te tonen en het verhaal dat in het land en in het 
parlement gehouden wordt naadloos te laten aanslui
ten bij het stemgedrag van deze partij. Hij diende daar
toe een mede door D66 en Groen Links ondertekende 
motie in om de WAO-voorstellen geen gevolgen te la
ten hebben voor de huidige WAO-ers. Frits Bolkestein 
diende vorig jaar tijdens het WAO-debat een gelijklui
dende motie in. De VVD is sindsdien niet van positie 
veranderd, dus kon de tekst van de motie nu gebruikt 
worden. Hoewel de motie aansloot bij de teksten die 
Leijnse vorige week uitsprak, kondigde deze aan dat 
zijn fractie niet voor de motie zou stemmen. De WD- 
woordvoerder laakte daarom het mooi-weer spelen 
van de PvdA, en ook door D66 en Groen Links werd 
de PvdA-woordvoerder het vuur na aan de schenen 
gelegd. Zelfs de CDA-fractie toonde zich ongewoon 
fel.De heer Leijnse trachtte zich eruit te redden door de 
motie prematuur te noemen. Hij wilde pas een kamer
uitspraak als het kabinetsvoorstel in de Kamer ter spra
ke komt. Maar wie heeft de WAO-kwestie op de eerste 
mei dan weer opgerakeld, wierp Robin Linschoten 
hem voor de voeten.
De motie werd verworpen, omdat alleen de indienende 
fracties en klein rechts vóór stemden. Geconcludeerd 
mag worden dat de PvdA, ondanks alle mooie praat
jes, geen kleur bekend heeft, en dat het CDA een aan
merkelijk heftiger toon aansloeg tegen de coalitiepart
ner.
Inlichtingen: Robin Linschoten, 070-3182895.
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Rassenrellen in Los Angeles
Nadat vier blanke politiemannen door een blanke jury 
waren vrijgesproken van mishandeling van een zwarte 
automobilist, braken vorige week in Los Angeles ernsti
ge rellen uit. Zowel minister Kok als PvdA-fractieleider 
Wöltgens grepen tijdens 1 -mei manifestaties deze on
geregeldheden aan om, met het inkomensdebat van 
vorige week nog vers in het geheugen, een waarschu
wend vingertje op te heffen. Wöltgens zei in Almelo: 
"Politici die niet zo zwaar tillen aan het vergroten van 
inkomensverschillen tussen rijk en arm, moeten er re
kening mee houden dat Nederland de kant van de Ver
enigde Staten opgaat” . Minister Kok waarschuwde in 
Zaanstad voor "Californische toestanden als er te wei
nig wordt gedaan aan maatschappelijke en sociale te
genstellingen” . De WD-Expresse ondervroeg Jan- 
Kees Wiebenga over deze uitspraken.

VVD-Expresse: "Wat vindt u van de opmerkingen 
van minister Kok en fractieleider Wöltgens?” 
Jan-Kees Wiebenga: "Ik vind ze erg ongelukkig, om
dat er enorme verschillen bestaan tussen Nederland 
en Amerika. Het is te lichtvaardig om binnenlandse ver
schillen van mening over de inkomensverhoudingen te 
koppelen aan rassenrellen in Amerika” . 
WD-Expresse: "In maart heeft u een bezoek ge
bracht aan de Verenigde Staten. Waren er aanwijzin
gen voor deze escalatie?”
Jan-Kees Wiebenga: ” lk ben toen niet in Los Angeles 
geweest, maar wel in Detroit en New York. Daar waren 
onderhuidse spanningen voelbaar, maar ik kan niet 
zeggen of die heviger waren dan anders. Detroit is een 
stad met grote industrieën, maar door de stagnerende 
Amerikaanse economie hebben veel autofabrieken 
moeten sluiten. Er zijn daardoor veel mensen werkloos 
geraakt en zij worden niet opgevangen door een stel
sel van sociale zekerheid zoals wij hier in Nederland 
kennen” .
VVD-Expresse: "Acht u dit soort rellen in Nederland 
mogelijk?”
Jan-Kees Wiebenga: "Rassenrellen zijn nooit volle
dig uit te sluiten, maar ik denk niet dat het in Nederland 
tot een vergelijkbare explosie zal komen, juist door die 
al genoemde verschillen. Nederland heeft de kleinste 
inkomensverschillen ter wereld en er wordt een op gro
te lijnen deugdelijk sociaal beleid gevoerd. Dat is in 
Amerika anders, zoals ik in Detroit heb kunnen zien. 
Ook kennen de Amerikaanse steden aparte wijken 
waar miljoenen migranten wonen. In Nederland komt 
dat op die schaal niet voor. Tenslotte zijn wij hier vorig 
jaar, mede door de oproep van Frits Bolkestein, be
gonnen met het nationale debat over de integratie van 
minderheden. Daar is in Amerika nog onvoldoende 
aandacht voor. Door zo’n debat kunnen we "Californi- 
sche toestanden” voorkomen” .
Inlichtingen: Jan-Kees Wiebenga, 070-3182904.

Aardbeving in Limburg
In de nacht van 12 op 13 april werd Limburg getroffen 
door een vrij krachtige aardbeving. Naast ontsteltenis 
wekte de beving ook teleurstelling over de lauwe reac
ties van de regering in Den Haag. Omdat de overheid 
het liet afweten, namen enkele Limburgse burgers, 
waaronder Jos van Rey, het voortouw om tot een vorm 
van coördinatie te komen.

Het Roermondse VVD-kamerlid is ontevreden over de 
aandacht van minister Dales (PvdA): "Voor een spook
rijder die tussen Rotterdam en Den Haag tegen het 
verkeer inrijdt, wordt binnen drie seconden op de radio 
gewaarschuwd. Maar als er een aardbeving in Lim
burg is, komt de minister van Binnenlandse Zaken na 
tien dagen eens kijken. De informatievoorziening was 
nihil en aan de coördinatie ontbrak ook veel. Het is dui
delijk dat de overheid niet is voorbereid op dit soort ge
beurtenissen. Het particulier initiatief heeft wèl kracht
dadig gereageerd door een stichting op te richten die 
zorg moet dragen voor de registratie van de schade. 
Daar bleek de meeste behoefte aan te zijn. Er zijn veer
tig bouwkundige experts in de arm genomen, die na 
melding de omvang van de schade bij particulieren ko
men opnemen. Tevens zijn er criteria opgesteld aan de 
hand waarvan vastgesteld kan worden of iemand voor 
schadevergoeding in aanmerking komt en doen we 
aan fondsenwerving voor de slachtoffers” .
Eind deze week waren er 5100 schademeldingen van 
particulieren (waarvan er 4800 door inspecteurs be
zocht zijn) voor een bedrag van tussen de 30 en 40 mil
joen gulden. Door particuliere schenkingen en giften 
van de gezamenlijke verzekeraars, het rampenfonds 
en de overheid is een bedrag van circa 25 miljoen bij 
de stichting binnengekomen.
Inlichtingen: Jos van Rey,070-3182899

Geschrift Teldersstichting
Afgelopen woensdag werden in Nieuwspoort de eer
ste exemplaren van het 76e Geschrift van de Tel
dersstichting aan Frits Bolkestein en Gijs de Vries aan
geboden. Het geschrift draagt de titel "Europa, een 
volgende akte. Een verkenning van de grondslagen en 
de toekomst van de Gemeenschap en de positie van 
Nederland daarin” . Een werkgroep onder leiding van 
Gijs van Aardenne onderzoekt hierin hoever Neder
land moet gaan met de overdracht van soevereiniteit 
aan Brussel; hoe democratische verantwoor
dingsplicht, nationale belangen en slagvaardigheid 
binnen de Gemeenschap op één lijn kunnen worden 
gebracht en wat de veranderingen in Oost-Europa in 
dit kader betekenen. Tenslotte komt de werkgroep met 
diverse aanbevelingen.

Abonnees van de VVD-Expresse kunnen gebruik ma
ken van een aantrekkelijke korting bij de aanschaf van 
het nieuwe Geschrift.
U betaalt slechts fl 25 in plaats van fl 32,50. 
Onderstaande bon ingevuld retourneren naar:
Prof. Mr. B.M. Teldersstichting 
Koninginnegracht 57 
2514 EA Den Haag

Naam____________________________

Adres____________________________

Postcode/Woonplaats______________

wenst toezending van het 76e Geschrift 
voor het speciale VVD-Expresse tarief 
van fl 25.
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ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

De bijna-crisis van vorige week
Na een maand moeizaam onderhandelen over het raam
werk voor de begroting 1993, bereikte het kabinet op 
24 april een akkoord. Geen koppeling boven de 2 °/o, 
het gedeeltelijk schrappen van de inflatiecorrectie, BTW- 
verlaging (zonder een dekking aan te geven), en het 
voornemen dat de minima er niet meer dan 1 % op ach
teruit mogen gaan. De hogere inkomens zouden 1,5 % 
kunnen stijgen, aldus Lubbers tijdens een persconferen
tie, zodat er een begin gemaakt werd met een vergro
ting van de inkomensverschillen (denivellering). Vice- 
premier Kok verzette zich echter heftig tegen Lubbers 
uitleg van het akkoord. Een dag later haastte de Rijks
voorlichting Dienst zich te verklaren dat er geen ernsti
ge meningsverschillen tussen hen bestonden. Een ver
klaring die minister Kok zaterdagavond weer ontzenuw
de tijdens het NOS-journaal. Het was voor de PvdA 
onaanvaardbaar als het kabinet zou toestaan dat de mi
nima er 1 %  op achteruit zouden gaan, terwijl de hoge
re inkomens er 1,5 % beter van zouden worden. Een cri
sis leek nabij, zeker toen de fractievoorzitters van de 
'coalitie-partners zich vierkant achter hun eigen bewinds
man opstelden. Bij het CDA stond volgens Brinkman 
werkgelegenheid voorop waarbij denivellering helemaal 
geen vies woord was, terwijl PvdA-voorman Wöltgens het 
evenwicht in de inkomensverhoudingen (dus nivellering) 
als voorwaarde voor het voortbestaan van het kabinet 
stelde. Maandag 27 april werden Lubbers en Kok het 
volgens een negen pagina's tellende brief toch met el
kaar eens. Ze zouden zich inspannen de koopkracht van 
de minima zo groot mogelijk te houden en de echte be
sluiten pas in de zomer nemen.

Ongeloofwaardigheid
De VVD eiste nog voordat de brief bij de Kamer binnen 
was een debat over de wanordelijke gang van zaken. 
Hoewel besluiteloosheid en onderling gekibbel niet 
nieuw zijn voor dit kabinet, was het beeld van elkaar via 
de media bestokende en slechts per fax en telefoon com
municerende bewindslieden nu de pan uitgerezen. Daar
om opende Frits Bolkestein op woensdag 29 april als 
eerste spreker in de nieuwe vergaderzaal het debat over 
de ternauwernood bedwongen crisis.
Hij zei onder meer dat de heer Kok vooral in toorn ont
stoken is over de manier waarop de premier het beleid 
presenteerde. Lubbers suggereerde tijdens de perscon
ferentie met duidelijke cijfers dat er iets afgesproken was, 
terwijl Kok in het kabinetsberaad had gesteld deze de
nivellering volstrekt onaanvaardbaar te vinden. Hiermee 
had Lubbers welbewust tegen twee zere benen van de 
PvdA geschopt. Tot drie keer werd de premier door de 
VVD-fractievoorzitter uitgedaagd op deze cijfers in te 
gaan, maar evenveel keren ontkende de premier de cij
fers in de persconferentie zelfs maar genoemd, laat staan 
verdedigd te hebben.
Een dag later publiceerde NRC-journalist Mark Kranen
burg de aantekeningen die hij tijdens de persconferen
tie gemaakt had. Hieruit blijkt dat de premier de cijfers

wel degelijk in de mond genomen heeft en dat hij deni
vellering "niet als doel, wel als uitkomst” zei te beschou
wen. "En tot op zekere hoogte is dat ook geen bezwaar”, 
voegde hij eraan toe. De conclusie van Frits Bolkestein 
in het debat dat Lubbers een denivellerende inkomen
sontwikkeling verdedigt, is derhalve gerechtvaardigd. 
Hoewel daarmee de steen des aanstoots voor de PvdA 
niet weggewerkt was, bleef van de aanvankelijke resolu
te stellingname van minister Kok tijdens het debat wei
nig over. Hij toonde zich tevreden met het compromis 
van ”een inspanningsverplichting om de positie van de 
minima te verbeteren”, zonder dat daarvan overigens iets 
concreet was ingevuld. Hij was na de persconferentie 
wat bezorgd geworden over de beeldvorming, maar 
vond niet dat de besluiten door Lubbers niet goed zou
den zijn verwoord. Hij nam zichzelf wel kwalijk dat het 
kabinet niet vrijdag meteen na de besluitvorming met een 
brief gekomen was. Dit kwam hem op het WD-verwijt 
te staan dat hij wellicht niet stressbestendig genoeg was. 
Want zowel bij de discussies over de WAO als over de 
ontkoppeling vorig jaar schrok de minister terug van de 
kritiek als een ook door hem geaccoordeerd kabinets
besluit naar buiten komt.

C oalitiepartners in problem en 
Ook de coalitiepartners zitten nu met hun geloofwaar
digheid. Het CDA heeft zijn belofte van vorig jaar gebro
ken dat de aantasting van de inflatiecorrectie "eens maar 
nooit weer zou zijn”. Nu heeft het CDA een BTW-verlaging 
beloofd, maar zonder enige dekking aan te geven. Dat 
valt toch niet meer aan de kiezers te verkopen. De pro
blemen voor de PvdA zijn zo mogelijk nog groter. Alle 
verkiezingsbeloften zijn gebroken: de PvdA is akkoord 
gegaan met de beslissing de WAO-uitkeringen niet met 
de welvaart te laten meegroeien; de heer Kok zei vorig 
jaar de ontkoppeling niet mee te maken en maakt nu 
voor de tweede keer een ontkoppeling mee, en Wöltgens 
slikt nu zijn "onaanvaardbaar" tegen de denivellering in. 
Wat valt er voor de PvdA dan nog te regeren? Kortom 
ongeloofwaardigheid troef, in coalitiepartijen en kabinet, 
terwijl deze laatste nog te kampen heeft met besluitloos
heid.
Een motie van afkeuring is daarom door de W D  niet in
gediend. Dat is niet nodig, omdat de coalitiepartners el
kaar al voldoende moties van afkeuring in de maag split
sen. Frits Bolkestein besloot aldus: ” Het kabinet blaast 
allang niet meer hoog van de toren. Laat het nu de af
tocht blazen”.

De VVD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting, onder redactie 
van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlof en 
Dominique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting. 
Een abonnement kost f 75,- en is aan te vragen bij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, post
bus 20018,2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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Regeren of niet regerert“ER“ EPN0UT'EKE 
that’s the question
Vorige maand betrok de Tweede Kamer haar nieuwe hoofdkwartier. Voor velen was de verhui
zing aanleiding om kritiek uit te oefenen op de Tweede Kamer. De debatten waren saai en de 
kamerleden zo detaillistisch. Maar hoe nuttig ik discussies over de Tweede Kamer ook vind, 
daar zit momenteel niet het grootste probleem. Het echte probleem van vandaag is dat de rege
ring niet regeert.
Op vrijwel geen enkel beleidsterrein is sprake van daadkracht. De WD-Expresse geeft hier elke 
week voorbeelden van. Toch zit er in liet parlement ook een probeem, namelijk dat de rege
ringspartijen CDA en PvdA niets dóen. Natuurlijk kan men zeggen dat de W D  als enige echte 
oppositiepartij de neiging heeft alles van dit kabinet af te kraken. Maar daar dienen dan wel een 
paar zaken bij meegewogen te worden. Zo is de kritiek van de W D  altijd beargumenteerd ge
weest. Bovendien hebben wij nooit geaarzeld de regering te prijzen als daar aanleiding toe was. 
Hetgeen helaas zelden het geval was. Ten tweede was voor velen al bij de totstandkoming van 
dit kabinet duidelijk dat er grote problemen zouden rijzen. Het regeerakkoord bevatte immers 
een indrukwekkende lijst van wensen, variërend van een nieuw onderwijsbeleid tot de automati
sche koppeling, maar ontbeerde een deugelijke financiering.
Intussen komt de kritiek op de regering nu ook van D66 en Groen Links, partijen die aanvanke
lijk wel enthousiast waren over deze regering. Sterker nog, ook kopstukken van CDA en PvdA 
hebben er weinig vertrouwen meer in. Onderlinge gesprekken tussen het kabinet en regerings
fracties blijven kennelijk zonder resultaat. Dus spreken ze elkaar via de media toe op spreek
beurten vanuit Texel en Terborg. De meest recente reeks gebeurtenissen is onthullend: het con
flict over de inkomensverhoudingen werd binnen een week gevolgd door een ruzie tussen de 
ministers van den Broek en Pronk en een Kamikaze-aanval van de PvdA op het WAObesluit. 
Het weekend daarop lonkte CDA-fractievoorzitter voor de zekerheid naar D66, dat zo zichtbaar 
zonder inspanning de winst van de PvdA-malaise opstrijkt. "Je kunt nooit weten” , moet hij ge
dacht hebben. "Als afscheid van de PvdA genomen moet worden, is die andere sociaal
democratische partij misschien een goede oplossing” . Hoe het ook zij, de waarheid kent ieder
een: deze regering komt aan regeren niet toe. In een democratie past daarop maar één ant
woord: nieuwe verkiezingen! De reactie ” dat verkiezingen niets oplossen, omdat er geen alter
natief voor deze coalitie is” , is een hoogst aanmatigende. Eerst moet afgewacht worden hoe 
de kiezers gaan stemmen. Bovendien zijn er altijd meerdere coalities mogelijk. Zoals het er nu 
uitziet is elk ander alternatief beter dan de huidige regeringscoalitie!

Hans Dijkstal, vice-fractievoorzitter

Conflict Pronk/CDA verscherpt
Vorige week ontstond een conflict tussen de 
ministers Pronk (PvdA) en van den Broek 
(CDA) over de wijze waarop de hulp aan Oost- 
Europa bekostigd moet worden. Minister van 
den Broek zag de hulp uit het budget van Ont
wikkelingssamenwerking komen, terwijl zijn col
lega Pronk verklaarde "het niet meer mee te 
maken” als van den Broek en het CDA zich op 
deze wijze met Ontwikkelingssamenwerking 
bemoeiden. Erica Terpstra en Frans Weisglas 
stelden daar toen vragen over (VVD-Expresse 
nr 55). Deze week kwamen de antwoorden van 
de regering binnen. Minister van den Broek 
had met verbreding van de hulp alleen dèt deel 
van het budget bedoeld dat uitstijgt boven de 
internationale nortn van 0,7 % van het Bruto 
Nationaal Produkt. Bovendien was er alleen 
sprake geweest van een uitwisseling van me
ningen en heeft nóch minister van den Broek 
nóch minister Pronk met een kabinetscrisis ge
dreigd. Het meningsverschil was al in het kabi
netsberaad aan de orde geweest en beide mi
nisters zouden de kwestie nader bespreken.

Ruzie krijgt een staartje
Hier had het bij kunnen blijven, ware het niet
dat minister Kok (PvdA) zich met de ruzie ging

bemoeien. Hij verklaarde in de Elsevier van de
ze week dat het voortbestaan van de coalitie op 
het spel stond wanneer het CDA niet ophield 
met het ondergraven van de positie van minis
ter Pronk. En dat terwijl CDA-fractievoorzitter 
Brinkman maandag herhaalde dat Ontwikke
lingssamenwerking voor de hulp aan Oost- 
Europa moet opdraaien. Deze patstelling was 
voor beide VVD-woordvoerders aanleiding we
derom vragen te stellen, ditmaal aan minister 
Pronk en premier Lubbers. Deze laatste is im
mers verantwoordelijk voor de eenheid van het 
regeringsbeleid. Hij moet er dus voor zorgen 
dat het kabinetsstandpunt over hulp aan Oost- 
Europa met kerende post bekend wordt ge
maakt, nu de verwarring alleen maar groter 
wordt. En hoe reageert minister Pronk, nu het 
CDA niet ophoudt met het ventileren van de 
voor hem onverteerbare mening?
Deze ruzie kan een staartje krijgen. Vrijdag 
bespreekt de ministerraad een herschikking van 
de Nederlandse uitgaven voor het buitenland, 
teneinde de hulp aan Oost-Europa te verhogen. 
Ten koste van het OS-budget, zoals het CDA wil 
of op rekening van Defensie, zoals de PvdA 
voorstaat? Dinsdag volgt een kamerdebat.
Inl.: Frans Weisglas, 070-3182903,
Erica Terpstra, 3182900.
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Weer samen naar school

2

Dimlicht overdag
Wanneer leerlingen niet goed konden meekomen op 
de basisschool werden ze verwezen naar het speciaal 
onderwijs. Daar werden ze door individuele aandacht 
bijgespijkerd met de bedoeling op den duur terug te 
gaan naar de gewone basisschool. Toen het kleuter
en lager onderwijs in 1985 werden samengevoegd in 
het basisonderwijs werd de taak van de leerkracht aan
merkelijk uitgebreid, en kon hij minder aandacht aan 
probleemleerlingen besteden. Daardoor werden meer 
kinderen naar het speciaal onderwijs verwezen, waar
door deze onderwijsvorm te massaal werd en het ba
sisonderwijs verschraalde. Om de groei te beheersen 
kondigde de toenmalige WD-staatssecretaris van On
derwijs Nel Ginjaar in 1987 een formatiestop aan. Deze 
werd in 1989 door de huidige staatssecretaris Wallage 
(PvdA) weer opgeheven. Tevens kondigde hij een 
nieuw project aan in de nota "Weer samen naar 
school” . Kern ervan is om in het hele land samenwer
kingsverbanden te vormen die bestaan uit 15 basis
scholen en één school voor speciaal onderwijs, zodat 
over enige jaren de basisscholen meer leerlingen kun
nen opnemen die nu nog naar het speciaal onderwijs 
worden verwezen. Na 1995 moet een samenwerkings
verband zelf beslissen of ze het totale budget gebrui
ken om de opvangmogelijkheden van basisscholen 
voor leerlingen met diverse handicaps te vergroten (en 
dus de school voor speciaal onderwijs afschaffen) of 
dat ze deze school in hun cluster laten bestaan.

W allage loopt te hard van stapel 
De VVD is voorstander van kleinschalig maar hoog
waardig speciaal onderwijs. Door de toeloop van leer
lingen komt de specifieke behandeling echter in het 
geding. Daarom steunt de VVD initiatieven die leiden 
tot terugdringing van de groei. Samenwerkingsverban
den kunnen een goed middel zijn om meer samen
hang tussen basisonderwijs en speciaal onderwijs te 
bewerkstelligen, maar maken het bestaan van afzon
derlijke schoolsoorten nog niet in alle opzichten over
bodig. Om deze reden, en ten behoeve van de rechts
zekerheid voor ouders en leraren van leerlingen in het 
speciaal onderwijs, drong Jan Franssen in het debat 
donderdag er op aan om nu vast te stellen dat er bin
nen een samenwerkingsverband altijd een voorziening 
voor speciaal onderwijs zal zijn. Tevens zal de bij het 
speciaal onderwijs aanwezige kennis ingezet worden 
om de deskundigheid bij de basischolen te vergroten. 
Want basisscholen zijn nu nog niet toegerust om de 
leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden op te 
vangen. Daarom loopt de staatssecretaris te hard van 
stapel om nu al aan te kondigen dat scholen van spe
ciaal onderwijs niet meer rechtstreeks door het Rijk zul
len worden bekostigd. Voordat dit gebeurt moet er in 
1997 een evaluatie komen om te zien of de samenwer
kingsverbanden goed functioneren. De W D  geeft al
leen steun aan het "weer samen naar school gaan”  als 
de bewindsman aan deze voorwaarden tegemoet 
komt. De woordvoerder nodigde Wallage daarom in 
een motie uit om de Kamer nader te berichten over zijn 
invulling van de voorwaarden. Omdat bijna alle partijen 
de motie mede ondertekenden, zal de Kamer deze na
dere notitie waarschijnlijk nog vóór de zomer met een 
inbindende staatssecretaris bespreken.
Inl: Jan Franssen, 070-3182886.

Minister Maij-Weggen (CDA) is een groot voorstander 
van het verplicht voeren van dimlicht overdag. Zij ba
seert haar voorkeur op de volgens haar gunstige resul
taten in Scandivië waar auto’s al enkele jaren het dim
licht overdag aanlaten. In Benelux-verband zou per 1 
november een proef hiermee beginnen.
Hoewel de W D  wèl voorstander is van het voeren van 
dimlicht op een aantal wegen met een maximumsnel
heid van 80 of 100 kilometer, ziet de fractie niets in het 
overal verplicht stellen van dimlicht, ook niet als proef. 
Dit zou namelijk ondoelmatig, onveilig en oncontro
leerbaar zijn en ongelijkheid in de hand werken, zo
als Annemarie Jorritsma dinsdag toelichtte. Het is on
doelmatig omdat de teruggang van 5 %  van het aantal 
verkeersdoden in Zweden alleen het eerste jaar na de 
invoering van de maatregel is opgetreden. De daarop
volgende jaren waren de resultaten veel minder. De si
tuatie in Nederland is onvergelijkbaar met Zweden of 
Denemarken door het grote aantal fietsen op de Ne
derlandse wegen. Zij worden sneller over het hoofd ge
zien wanneer auto's overdag dimlicht gaan voeren. 
De maatregel is oncontroleerbaar, omdat elk budget 
voor de handhaving ervan ontbreekt. Sterker nog, mi
nister Hirsch Ballin van Justitie (CDA) wil de controle op 
het dimlicht overdag onder andere koppelen aan alco
holcontroles. En die houdt de politie toch meestal niet 
overdag. Tenslotte werkt de wijze van invoering onge
lijkheid in de hand. De minister wil eenzijdig dimlicht 
verplicht stellen, terwijl de proef in België door de re
cente kabinetswisseling vertraging heeft opgelopen. 
Ook gaan er bij de zuiderburen stemmen op om het 
dimlicht alleen in de winter overdag aan te laten. 
Behalve de PvdA waren alle partijen in de Kamer een
zelfde mening toegedaan. De minister zwichtte vooral 
voor het laatste argument en stelde voor het experi
ment tot 1 oktober volgend jaar uit te stellen. Of het dan 
doorgaat moet, gezien de weerstand van de Kamer te
gen het verplichtende karakter, nog worden af
gewacht.
Inlichtingen: Annemarie Jorritsma, 070-3182891.

Strijd in Joegoslavië
Dinsdag werd vergaderd over de ernstige situatie in 
Joegoslavië. In het begin van het overleg werd al dui
delijk dat de Kamer zich distantieert van de uitspraak 
van CDA-kamerlid de Kok die dit weekend opriep tot 
militair ingrijpen in het uiteenvallende land. Ook de 
W D  ziet niets in een dergelijke actie. Prioriteit heeft op 
dit moment het uitoefenen van maximale politieke en 
economische druk door de EG om de gevechtshande
lingen te doen afnemen. Hoewel de W D  begrip heeft 
voor het feit dat er geen keiharde garanties gegeven 
kunnen worden voor de veiligheid van de aanwezige 
Nederlandse VN-militairen, vroeg Sari van Heems- 
kerck minister Ter Beek (PvdA) of hij de verantwoor
ding hiervoor op zich kan en wil nemen. De bewinds
man beaamde dit. Tevens zag hij nog geen noodzaak 
de Nederlandse militairen in Sarajevo te verplaatsen. 
Op aandringen van de W D  zei hij toe dit wel te doen 
als de situatie nog zal verslechteren. De minister be
loofde tenslotte de Kamer op de hoogte van de ontwik
kelingen te houden.
Inlichtingen: Sari van Heemskerck, 070-3182888.
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PTT-Telecom
Bij de verzelfstandiging van de PTT in 1988 werd in 
een wetsvoorstel vastgelegd dat PTT-telecom per 1 ja
nuari 1994 in twee besloten vennootschappen zou 
worden opgesplitst. Eén b.v. voor het concessiedeel, 
dwz die diensten waarvoor iedereen hetzelfde bedrag 
moet betalen (telefoon, brieven) en waar de PTT een 
monopolie over behoudt, en één b.v. voor de commer
ciële functies zoals datadiensten, telefoontoestellen 
(randapparatuur) boodschappendiensten en dergelij
ke. De VVD was daar destijds voorstander van, omdat 
er geen garanties waren dat PTT-telecom als onge
deeld bedrijf met twee poten geen geld en kennis van 
het (gesubsidiêrde) nutsbedrijf zou overhevelen naar 
de commerciële onderdelen, hetgeen concurrentiever
valsend zou uitwerken. De situatie heeft zich echter an
ders ontwikkeld dan toen voorzien werd. Het conces
siedeel is namelijk veel kleiner geworden dan destijd 
werd voorzien. Er werd verwacht dat autotelefoons, 
draagbare telefoons en satelietverbindingen het mono
polie van PTT-telecom zouden blijven, maar dat blijkt 
nu anders te zijn. Bovendien ondervindt PTT-telecom 
veel meer internationale concurrentie dan vier jaar ge
leden voor mogelijk werd gehouden. Een ongewenste 
voorsprong van PTT-telecom op andere Nederlandse 
bedrijven zou dan omslaan in een verslechterde con
currentiepositie van het bedrijf zelf, en dat is ook niet de 
bedoeling.
De W D  heeft begrip voor de gewijzigde omstandighe
den en stemde dinsdag tijdens het debat in met het 
voorstel van minister MayWeggen (CDA) om de split
sing niet te laten doorgaan. Wel stelde Annemarie Jor- 
ritsma als voorwaarde dat de minister heldere controle
mogelijkheden in haar wetswijziging opneemt, zodat 
PTT-telecom haar monopoliepositie niet alsnog kan 
misbruiken.

WEEKBERICHT

Te late postbezorging
Tevens uitte de woordvoerster haar bezorgdheid over 
de achteruitgang in de kwaliteit van de postbezorging. 
Bij de verzelfstandiging is afgesproken dat 92 % van 
de post binnen 24 uur bezorgd wordt. Dit streven 
wordt echter niet gehaald, zoals ook abonnees van de 
WD-Expresse helaas aan den lijve ondervinden. De 
minister probeerde dit te vergoeilijken door te wijzen 
op het buitenland waar de post zo traag werkt, dat je 
een brief beter zelf kan bezorgen. Annemarie Jorritsma 
noemde deze vergelijking klinklare onzin. In Nederland 
zijn we gewend aan goede dienstverlening van de PTT 
en dit moet zo blijven. De bewindsvrouwe gaf, onder 
druk gezet door VVD, CDA en PvdA toe en zal de post
bezorging binnenkort in een gesprek met de PTT aan 
de orde stellen.
Inlichtingen: Annemarie Jorritsma, 070-3182891.

Andriessen In China
Enige weken geleden ging minister Andriessen (CDA) 
naar China om van dit land orders los te krijgen voor 
het Nederlandse bedrijfsleven. Deze reis was indirekt 
een gevolg van een afspraak uit 1984, waarin Neder
land toezegde geen militair materieel aan Taiwan te le
veren, indien China de handelsbetrekkingen met Ne
derland zou intensiveren. Nederland hield zich aan de

afspraak door geen exportvergunning te verlenen voor 
onderzeeboten naar Taiwan, maar van meer handel 
met China was geen sprake (zie WD-Expresse 48). 
Vanuit China stuurde de minister optimistische berich
ten naar Nederland: hij zou voor een bedrag van 1.8 
miljard aan orders van China hebben losgekregen. Jan 
Dirk Blaauw reageerde, zich baserend op een per
sconferentie van de minister en geluiden van het mee
reizende bedrijfsleven, daar vrij koel op. Slechts een 
deel van de toezeggingen was hardgemaakt, terwijl de 
rest uit vage beloftes bestond. Minister Andriessen 
noemde bij terugkomst in een brief, het bedrag van 1,8 
miljard echter "zeer reëel” .
Dinsdag werd deze brief in de Kamer besproken, waar 
CDA en PvdA zich tevreden toonden over de resulta
ten van de reis. Jan Dirk Blaauw bleef echter enkele 
vraagtekens zetten bij de stelligheid van de minister. 
Hij verweet hem "met dubbele vork te schrijven” , door 
de order voor 7 Fokker-100 (450 miljoen) bij zijn reis te 
trekken, terwijl de vliegtuigen al tijdens de commotie 
over de onderzeeboten als zoethoudertje door China 
besteld waren. Ook moet nog blijken wat de toegezeg
de diensten voor 500 miljoen en andere beloofde con
tracten werkelijk waard zijn. Daarom eiste de W D  dat 
de minister vóór 1 januari volgend jaar een spijkerhard 
overzicht verschaft van de wijze waarop de contracten 
en intenties op dat moment door China daadwerkelijk 
zijn ingevuld.
Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.

Botulisme in afvalcontainers?
Om het voor hergebruik geschikte huisvuil bij de bron 
te kunnen selecteren, gaan steeds meer gemeenten 
over op het gescheiden ophalen van groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT). Hiervoor kunnen ze kiezen tussen drie 
soorten containers: bakken met een tussenschot, ge
luchte containers met een rooster en dichte containers 
zonder rooster. Omdat deze laatste soort door de afval- 
verwerkende bedrijven wordt aanbevolen, schakelen 
de meeste gemeenten over op de zogenaamde onbe
luchte GFT-containers. Een WD-gemeenteraadslid 
van Oud-Beijerland onderwierp deze containers aan 
een onderzoek. Een verontrustende bevinding is dat 
onderin de containers anaërobe microbiologische pro
cessen (waarvoor geen zuurstof nodig is) kunnen ont
staan, waarbij toxinen (giftige stoffen) gevormd worden 
die zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens 
en dier. In de zomer, wanneer de temperatuur hoger 
ligt en de afvalbakken soms pas na vier weken ge
leegd worden, is dit risico nog groter en bestaat er ge
vaar voor botulisme.

Eind vorige week pakten Margreet Kamp en Jan te 
Veldhuis deze gegevens op en stelden schriftelijke vra
gen aan minister Alders en staatssecretaris Simons 
(beiden PvdA). Kunnen de bewindslieden de uit
komsten van het onderzoek bevestigen en, zo ja, willen 
ze dan maatregelen bedenken om het ontstaan van 
toxinen in onbeluchte containers te voorkomen? En 
waarom is er tot nu toe geen aandacht besteed aan dit 
risico voor de volksgezondheid? De W D  wil op korte 
termijn inzicht krijgen in deze problematiek, want an
ders dreigt het milieu-paard achter de afvalkar gebon
den te worden!
Inlichtingen: Margreet Kamp, 070-3182893,
Jan te Veldhuis 070-3182901.
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Gelijke kansen, gelijke rechten
Dinsdag hield Frits Bolkestein in Amsterdam een 
toespraak voor de Vrouwen in de WD. Hij zei daar het 
volgende
”U weet dat socialisme en liberalisme loten van dezelfde 
historische stam zijn. Beide zijn na de Franse revolutie als 
emancipatorische bewegingen ontstaan. Emancipatorisch 
in de zin van erkenning van de individuele vrijheden en 
rechten van de burgers. Alle burgers, dus vrouwen en 
mannen!
In het liberale jargon spreken wij dan over individuele vrij
heid en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Zolang 
grote groepen mensen, zoals vrouwen, niet de feitelijke 
mogelijkheid hebben zelf te kiezen voor betaalde arbeid 
of een traditionele rol als moeder en huisvrouw of een 
combinatie van beide, is er sprake van een onaanvaard
bare beperking van persoonlijke vrijheden in liberale zin. 
Als dat mede het gevolg is van een in dit opzicht over
heersende mannencultuur, is het terecht te spreken van 
de emancipatie van vrouwen en mannen. Daarbij ga ik 
er van uit, dat maatschappelijke aktiviteiten als betaalde 
arbeid en opvoeding van kinderen van evengrote maat
schappelijke betekenis zijn.

Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Dit betekent dat vrouw en man zelf in volstrekte vrijheid 
dienen uit te maken wie welke rol op zich neemt. Ik voeg 
daar aan toe, dat zij dan ook beiden de volledige verant
woordelijkheid dragen voor de gemaakte keuze.
Als de W D  pleit voor een verdergaande individualisering 
-of misschien moet ik zeggen liberalisering- van onze sa
menleving, dan pleit zij voor meer vrijheden met bijbeho
rende veranwoordelijkheden. Wie dat gelijk stelt met 
egoïsme, zoals het CDA vaak pleegt te doen, geeft niet 
alleen aan er niets van te begrijpen, maar erger nog: zij 
of hij geeft blijkt van onverdragelijke hoogmoed. Het be
tekent namelijk een ontoelaatbare machtsuitoefening van 
de ene burger over de andere, dikwijls via de anonieme 
overheid of instellingen in het maatschappelijk midden
veld. Dat wijzen liberalen met kracht af!
Begrijp me goed! Egoïsme is een verwerpelijke eigen
schap, die bij mijn weten in gelijke mate over vrouwen en 
mannen verdeeld is. Sterker nog: het zou mij niet verba
zen als er minstens evenveel egoïsten bij het CDA zitten 
als bij andere politieke partijen.
Een meer interessante politieke vraag is of een omvang
rijke overheid als de Nederlandse, die voornamelijk be
zig geld van de een af te pakken om dat aan een ander 
te geven, niet in feite bezig is het egoïsme te stimuleren. 
Natuurlijk heb ik het niet over de zorg voor de echte zwak
ken in ons land. Ik heb het over de in café’s hoog gepre
zen nationale bezigheid: wie weet er het meest uit de 
staatsruif te graaien?
In een pleidooi voor gelijke kansen, gelijke vrijheden en 
gelijke rechten voor vrouwen en mannen moet de reali
teit onder ogen worden gezien. Het ideaal is nog lang 
niet bereikt. Voorzover dat een cultuurprobleem is, zal de 
overheid daar weinig aan kunnen doen. Liberalen zou-

voor vrouwen
den daar zelfs ernstige bezwaren tegen hebben. Wat ech
ter op zijn minst van de overheid gevraagd mag worden 
is een neutrale houding. Daar is echter nog geen sprake 
van. Hoewel er in de afgelopen jaren vorderingen zijn ge
maakt, kunnen ons fiscale stelsel en ons sociale zeker
heidsstelsel zeker niet volledig geïndividualiseerd ge
noemd worden. Daarvoor is nodig dat er afstand wordt 
gedaan van het kostwinnersbeginsel. Werkelijke individu
alisering is een zaak van rechten en plichten. Dat dient 
ieder zich te realiseren. Bovendien kost het veel geld. Of 
liever gezegd: het betekent een sterke verschuiving van 
geld. Dat kan alleen maar geleidelijk, met enig respect 
voor verkregen rechten. Niettemin moet een meerjarig tra
ject worden uitgezet. De W D  is daartoe bereid. Om dit 
mogelijk te maken is een solide en consistent financieel 
beleid een voorwaarde. Door voort te gaan met het rond
pompen van geld, bijvoorbeeld in de vorm van lasten
verzwaringen om de koppeling te kunnen betalen, komt 
voortgang van de individualisering alleen maar verder weg 
te liggen.

Vrouwen binnen de VVD 
Een belangrijke opgave voor de W D  in de komende ja
ren, is de inbreng van vrouwen binnen de partij vergro
ten. Aktieve deelname van vrouwen is in alle grote partij
en te klein. Ook binnen de W D  is het aantal vrouwen in 
politieke en bestuurlijke kringen nog te gering. De pas
sages over vrouwen in ons verkiezingsprogramma zijn dui
delijk. Maar de daden ontbreken nog te zeer. Daarom zou 
ik u willen oproepen daar de komende jaren iets aan te 
doen. Bij komende kandidaatstellingen voor politieke or
ganen. Maar ook aan de basis van de WD, in de bestu
ren van afdeling en ondercentrales. Wij willen meer vrou
wen zien in alle functies en op alle niveaus. Minder vrou
wen dan mannen stemmen op onze partij. Dit komt 
volgens mij voornamelijk omdat in Nederland de ar
beidsparticipatie van de vrouw nog steeds erg laag is. Als 
liberalen richten wij ons juist op de groep van economisch 
zelfstandige, werkende vrouwen. Als geen andere poli
tieke partij moet de W D  deze groeiende groep aan zich 
weten te binden. Wij liberalen staan namelijk voor indivi
dualisering en gelijke fiscale behandeling van tweeverdie
ners. Het gaat ons erom gelijke kansen te scheppen voor 
economische zelfstandigheid. Dat klinkt sommigen wel wat 
zakelijk in de oren. Maar het is voor veel echtparen en 
samenwonenden de basis voor een gelukkige en gelijk
waardige relatie”.

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien 
Kappeyne van de Coppeiio Stichting, onderredactie van 
Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlofen Domi- 
nique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting.
Een abonnement kost f  75,- en is aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, post
bus 20018,2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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De politiek moet duidelijkheid geven
Er wordt de laatste tijd veel gepraat over de groeiende kloof tussen kiezer en gekozene. Veel 
politici klagen over de technocratisering van de politiek. Vooral ter linkerzijde klagen kamerle
den dat zij een soort ambtenaren zijn geworden die het contact met de burger hebben verloren. 
Hun werkelijke probleem is natuurlijk dat hun ideeën achterhaald zijn. Ik doe niet graag mee 
aan het doemdenken over de Nederlandse democratie. Het vertrouwen van de burger in de de
mocratische instellingen is nog steeds groot. Maar ik erken wel dat de Nederlanders steeds va
ker vinden dat de politiek niet kan waarmaken wat zij voorspiegelt. Voor die groeiende scepsis 
bestaat helaas reden. De daden bleven achter bij de bezuinigingstaak Jaar in, jaar uit vertellen 
politici dat er nu echt niet meer kan worden bezuinigd. Toch blijkt het steeds weer niet genoeg. 
Is het een wonder dat het voor de burger moeilijk wordt de politiek serieus te nemen?
Ook het gepraat over de hervorming van ons politieke stelsel lijkt een alibi. Het lijkt een alibi 
voor politici die kritiek krijgen omdat ze onhelder zijn en zich niet met de echte problemen van 
de burger bezig houden. Met dat alibi wenden ze de kritiek van zichzelf af op het stelsel. Maar 
het stelsel treft weinig blaam. Moeten de politici zich de kritiek niet zelf aantrekken?
De politiek moet ophouden zichzelf te wentelen in vaag electoraal onbehagen. Dat hoort alleen 
bij partijen die het geloof in eigen ideeën hebben gehad. De VVD doet aan deze zelfbevlekking 
niet mee. De politiek moet niet zeuren; de politiek moet de burger duidelijkheid geven. De VVD 
vindt dat het volgende kabinet de burger die duidelijkheid moet geven. Wil de geloofwaardig
heid van de politiek niet echt in gevaar komen, dan moet het volgende kabinet definitief orde 
op zaken stellen. Meer daarover in de volgende VVD-Expresse. Frits Bolkestein

Conflict buitenlanduitgaven
Vorige week vroeg Groen Links een interpella
tie aan met de ministers Pronk (PvdA) en van 
den Broek (CDA) over de financieel-inhoudelijke 
kant van de buitenlanduitgaven. Door het ver
schijnen van de nota over de buitenlanduitga
ven op maandag achtte Groen Links de inter
pellatie overbodig geworden. Voor de VVD die 
al twee maal schriftelijke vragen over de mi
nisteriële ruzie had gesteld, (VVD-Expresse 55 
en 56) was de kous echter niet af. Op de in- 
houd van het compromis (Defensie draagt 80 
miljoen bij aan de hulp voor Oost-Europa en 
Ontwikkelingssamenwerking 19 miljoen in 
plaats van de 1,2 miljard die minister van den 
Broek wilde) komt de VVD terug bij de behan
deling van de nota. Maar op de procedure valt 
nog heel wat aan te merken en daarom nam de 
WD dinsdag de interpellatie over.
Het herhaaldelijke gekrakeel in het openbaar 
van ministers werkt verlammend op het buiten
lands beleid. En premier Lubbers, die zich laat 
voorstaan op zijn ” no-nonsense regie", stond 
er elke keer bij en keek ernaar hoe zijn kabinet 
verder erodeerde. Ook vice-premier Kok werk
te niet mee aan een eensgezind kabinetsstand
punt, maar stelde zich achter PvdA-collega 
Pronk op. De CDA-fractie gaf Pronk in het de
bat over het beëindigen van de hulprelatie met 
Indonesië een gele kaart die, nadat ook pre
mier Lubbers achter Pronk ging staan, werd in
getrokken. Fractievoorzitter Brinkman maakte 
vervolgens een gang naar Canossa door Pronk

op zijn ministerie te bezoeken. De zaak werd 
omgedraaid; niet Pronk moest door het leven 
als een bungelende minister, maar van den 
Broek is door het compromis een bungelende 
minister geworden.
Frans Weisglas eiste dinsdag een eensgezind 
buitenlandbeleid, en vroeg zich af of Pronk en 
van den Broek nog samen door die ene deur 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken kun
nen. Premier Lubbers antwoordde een beetje 
lacherig en ontwijkend. Terugkijken is in de poli
tiek niet lonend, zei hij. Politieke processen kun
nen het beste tegen de achtergrond van de uit
komst beoordeeld worden en de rest vervaagt. 
Afgevaardigde Weisglas zag het alllemaal wat 
somber, en hij wilde zich daar niet aan over ge
ven. Minister Pronk vond ook dat de discussie 
had bijgedragen tot een aanvaardbaar resultaat. 
De situatie was lastig geweest, maar hij was blij 
met de gesprekken met het CDA die de kou uit 
de lucht hadden gehaald. Minister van den 
Broek verklaarde niet van zins te zijn om over af
zonderlijk bungelende ministers te praten. Hij en 
collega Pronk hadden slechts hardop gedach
ten uitgesproken, die niet moeten worden opge
vat als kabinetsstandpunten. De WD- 
woordvoerder noemde het antwoord van pre
mier Lubbers denigrerend en ironiserend. Hij 
doet of er niets gebeurt is en de vraag rijst of de 
premier nog wel bereid is om vóór zijn eigen ka
binet te staan.
Inlichtingen: Frans Weisglas, 070-3182903.

VERDER IN DIT NUMMER
- Toespraak van Frits Bolkestein op de Algemene Ledenvergadering
- Behandeling van de basisvorming in de Eerste Kamer
- Uitspraken over polygamie uit verband gerukt
- Evaluatie van het Nederlandse EG-voorzitterschap
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Nederlands
EG-voorzitterschap
Maandag werd de rekening opgemaakt van het EG- 
voorzitterschap door Nederland gedurende de tweede 
helft van vorig jaar. Minister van den Broek (CDA) 
noemde het al een "ruw voorzitterschap" en Frans 
Weisglas had daar begrip voor. Nederland heeft moei
lijke zaken op het bord gekregen, zoals de Joegoslavi
sche burgeroorlog, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
en de organisatie van de topconferentie in Maastricht. 
De VVD is van mening dat minister van den Broek en 
staatssecretaris Dankert (PvdA) een enorme inspan
ning hebben geleverd. Maar het resultaat van hun 
moeite is niet onverdeeld gunstig, hetgeen hen overi
gens niet altijd te verwijten valt. De oorlog in Joegosla
vië was ook onder een andere voorzitter ontbrand. De 
VVD heeft wel kritiek op de EPU-voorstellen die Neder
land op 30 september vorig jaar heeft gelanceerd 
(VVD-Expresse nr 32) en die door alle lidstaten van ta
fel werden geveegd. De plannen werden te laat op
gestart en waren overbodig, omdat er al een bruikbaar 
voorstel van Luxemburg voor de Europese politieke 
eenwording voorhanden was. Een afgang, zoals de 
VVD het toen al betitelde. Het CDA-voorstel om de klei
ne landen geen zelfstandig voorzitterschap van een 
toekomstige EG van 24 leden te geven, wijst de VVD 
af. Want alle EG-landen zijn gelijkwaardig en het past 
niet op dit belangrijke punt van het voorzitterschap on
derscheid te maken tussen kleine en grote landen. 
Inlichtingen: Frans Weisglas, 070-3182903.

Basisvorming in 
Eerste Kamer
Afgelopen zomer kwam het wetsvoorstel voor de basis
vorming met hangen en wurgen door de Tweede Ka
mer. Het plan beoogt een verbetering van het middel
baar onderwijs door leerlingen eerst een pakket van 14 
vakken aan te bieden die ze tussen twee en vier jaar 
moeten afronden. Pas daarna kunnen ze verder met 
het bij hun schooltype behorende onderwijs. Tevens 
moeten scholen fuseren in brede scholengemeen
schappen. Scholen met minder dan 240 kinderen 
moeten sluiten. De W D  is voor kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs, maar stemde als enige grote partij 
in de Tweede Kamer tegen omdat het voorstel van 
staatssecretaris Wallage voorbijgaat aan het verschil in 
capaciteit tussen kinderen en differentiatie in scho
lenstructuur onmogelijk maakt (VVD-Expresse, 24 en 
25).

Koude sanering kleine scholen 
Dinsdag kwam de basisvorming in de Eerste Kamer 
aan de orde, waar de heer van Boven voor de W D  het 
woord voerde. Ook hij noemde het gevaar dat de alge
mene vorming ten koste zou gaan van zowel de minst 
als de meest begaafde leerlingen. Voor meerdere leer
lingen in het Lager Beroepsonderwijs is de tijd van vier 
jaar niet toereikend om de vele theoretische vakken af 
te ronden. Het zou beter zijn vanaf de eerste klas een 
combinatie van theorie- en praktijkonderwijs te geven. 
Aan de andere kant staan kinderen die geschikt zijn 
voor een gymnasium-opleiding. Zij zouden juist de mo
gelijkheid moeten krijgen de basisvorming in minder 
dan twee jaar af te sluiten waardoor er eerder ruimte 
ontstaat voor de klassieke talen. Het tweede bezwaar 
is het feit dat verkapte bezuinigingen met onderwijs

kundige argumenten worgten verhuld. De ongenuan
ceerde opheffingsnorm \raiV 240 en de scholenge
meenschappen zijn daar vootöeelden van. De VVD is 
voor de vorming van brede scndlengemeenschappen 
op basis van vrijwilligheid, maar verzet zich tegen ge
dwongen fusies die ouders beroofd van de vrije keuze 
voor kleinere scholen. De 240-norm betekent een kou
de sanering van LBO-scholen, stedelijke gymnasia en 
kleine scholen op het platteland. Deze wet op de basis
vorming die de onderwijsinhoud wil verbeteren maar de 
structuur bedreigt, moet er dus niet komen. Ondanks 
de kleine tegemoetkomingen die Wallage gedaan 
heeft door kleine scholen enkele jaren respijt te gunnen 
en de norm te verlagen naar 180, zal ook de Eerste Ka
merfractie tegen het voorstel stemmen. De woord
voerder noemde het droevig dat kwaliteitsverbe
tering van het onderwijs opnieuw opgeofferd 
wordt aan politiek getouwtrek. Het verzoek om een 
week uitstel van de CDA-fractie "getuigt niet van een 
mateloos vertrouwen in het kabinet en in het wets
voorstel” volgens fractievoorzitter Luteijn. Als het CDA 
het voorstel toch accepteert, gaat deze fractie die eerst 
de WD-bezwaren onderschreef weer door de bocht, 
net zoals bij het plan-Simons en het huurwaardeforfait.

Meer lasten dan lusten
Rudolf de Korte sprak maandag in Krimpen aan de IJs- 
sel.
"Veel kiezers hebben bij de vorige verkiezingen op het 
CDA gestemd in de verwachting dat de lasten voor de 
burgers en bedrijven dan niet zouden stijgen. Die kie
zers komen bedrogen uit. De lasten zijn inmiddels met 
10 miljard gestegen en als het kabinet niet snel vertrekt 
komt daar nog zeker 3 miljard bij.
Dit kabinet heeft reeds geschiedenis gemaakt als het 
kabinet van de lastenverzwaringen. De lijst van kabi- 
netszegeningen is uitermate kort. De lijst van financiële 
offers is veel langer:
premieverzwaringen van 6 miljard (1990-1992) 
door:
hogere sociale premies als gevolg van de herstelde 
koppeling; hogere WAO/ZW premies door te rooskleuri
ge volumeschattingen in het regeerakkoord en hogere 
volksgezondheidpremies (plan-Simons). 
fiscale verzwaringen van 4 miljard (1990-1992) 
door:
aftopping reiskostenforfait (240 mln); BTW-verhoging 
notarissen (150 mln); verhoging dieselaccijns (190 mln); 
verhoging benzineaccijns en motorrijtuigen-belasting 
(1,5 mld) ; verhoging tabaksaccijns (280 mln); verho
ging huurwaardeforfait (330 mln); bevriezing inflatiecor- 
rectie;verhoging milieuheffingen (1,2 mld).
Deze lastenverzwaringen hebben geleid tot veel extra 
inflatie. Daardoor komt de koopkracht van de minima 
in de min, stijgen de reëele arbeidskosten en brokkelt 
de werkgelegenheid af. Het kabinet brengt hierdoor de 
economie in een heilloze prijs/ loonspiraal. Als het kabi
net blijft zitten, gaan in 1993 en 1994 de lastenverzwa
ringen onverdroten door: verdere verhoging van mi
lieuheffingen (0,7 miljard), van de dieselaccijns en 
MRB (1 miljard), van het huurwaardeforfait (0,4 miljard) 
en een halvering van de inflatiecorrectie (0,7 miljard). 
Het CDA heeft deze 3 miljard nieuwe lastenverzwarin
gen geaccepteerd, hoewel ze zich nu sterk probeert te 
maken voor een BTW-verlaging. Maar extra bezuini
gingen voor dit doel zijn al door het kabinet uitgesloten. 
Dat maakt het vragen om een BTW-verlaging tot een 
louter politieke manoevre” .
Inl: Rudolf de Korte 070-3182890.
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Bolkesteins uitspraken 
over polygamie
Vorige week sprak Frits Bolkestein in Groningen onder 
meer over cultuurrelativisme. Hij zei daar geen voor
stander van te zijn en gaf enige voorbeelden om te il
lustreren wat allemaal aanvaardbaar moet zijn wan
neer men ervan uitgaat dat alle culturen gelijk zijn. 
Behalve apartheid in Zuid-Afrika en weduweverbran- 
dingen in India, noemde hij vrouwenbesnijdenis en po
lygame gezinshereniging. Daar was hij tegen omdat 
deze verschijnselen strijden met fundamentele normen 
van de westerse samenleving.
Dit is geen nieuwe stellingname van onze fractievoorzit
ter, maar een uitwerking van eerder gemaakte opmer
kingen, te beginnen met zijn toespraak in Luzern vorig 
jaar (WD-Expresse nr 29). Ook sprak hij de betreffen
de passages eind maart al uit tijdens een discussiebij
eenkomst in Utrecht. Passages die gepubliceerd wer
den in NRC/Handelsblad en die geen enkele reactie 
opriepen. Daarom is het verwonderlijk dat er nu wel 
commotie over ontstond. Het WD-standpunt is immers 
duidelijk: legale migranten hebben dezelfde rechten en 
plichten als autochtone Nederlanders en dat houdt in 
dat deze migranten zich, net zoals wij, moeten houden 
aan onze rechtsorde.

Het ANP klopte één element van de tekst op en meld
de dat "WD-leider Bolkestein gruwt van de gedachte 
dat polygame gezinshereniging wordt toegestaan’ 
Woordvoerders van D66, Groen Links en PvdA lichtten 
op hun beurt weer het woord polygamie uit de contekst 
en betichtten Frits Bolkestein ervan "ongecontroleerde 
uitspraken te doen", "in te spelen op vooroordelen” 
en "achterhaalde dingen aan te zwengelen". Ook de 
JOVO, die wél over de volledige tekst beschikte, nam 
de eenzijdige benadering klakkeloos over. De jonge
renorganisatie liet een persbericht uitgaan waarin ge
steld werd dat "Bolkestein de plank misslaat" en dat hij 
zich schuldig zou hebben gemaakt aan "stemmingma
kerij". Doordat één voorbeeld uit de tekst gelicht is en 
voorzien van het woordje "gruwt” , is een ongenuan
ceerd beeld ontstaan dat aan de afwegingen in Bol
kesteins rede geen recht doet. Hier volgen de passa
ges zoals hij ze heeft uitgesproken.

Uitgesproken tekst
"Ik geeft drie voorbeelden om aan te geven waartoe 
het cultuurrelativisme in politiek opzicht kan leiden. Het 
eerste voorbeeld is de apartheid: een westers ver
schijnsel, hoewel het in India ook bestaat, of bestond, 
in de vorm van de kasten- maatschappij. Het tweede 
voorbeeld is het levend verbranden van weduwen: een 
Hindoe-gebruik dat nu gelukkig nauwelijks meer voor
komt. Het derde voorbeeld is de besnijdenis van meis
jes. Al deze verschijnselen kunnen worden verdedigd 
op grond van godsdienstige of culturele overwegin
gen. Maar voor mij zijn het misstanden waar ik tegen 
ben omdat zij strijden met fundamentele normen van 
de westerse samenleving: non-discriminatie en de on
aantastbaarheid van het menselijk lichaam” . Ook gaf 
hij twee voorbeelden van de positie van vrouwen. 
"Het eerste betreft de polygamie. Volgens de Afdeling 
Burgerzaken van de gemeente Amsterdam zijn er in 
de hoofdstad naar schatting 800 mannen die op hun 
persoonskaart een dubbel huwelijk hebben staan.

Mr. F. T. Zilverentant, hoofd van de afdeling Nationali
teit en Burgerlijke Staat van het ministerie van Justitie, 
denkt dat het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens tot de uitspraak kan komen dat polygame ge
zinshereniging moet worden aanvaard. Ik ben daar te
gen.
Het tweede voorbeeld betreft de schoolgang van leer
plichtige Turkse en Marokaanse meisjes. Volgens pro
fessor Entzinger, gaat ongeveer 20 % van de leerplich
tige islamitische meisjes tussen 13 en 16 jaar niet naar 
school. Het is duidelijk dat dit een slechte zaak is, want 
zij strijdt met het beginsel van de gelijkheid van man
nen en vrouwen. Waar het hier om gaat is dat er over 
de genoemde fundamentele beginselen niet kan wor
den gemarchandeerd. Ook niet een klein beetje. Onze 
multiculturele samenleving kent dus grenzen, namelijk 
waar deze beginselen in het geding komen.

Wel cultureel pluralisme 
Maar wie het cultuurrelativisme afwijst, kan het culture
le pluralisme nog wel aanvaarden. Zoals ik in de Volks
krant van 12 september schreef: "Iedereen in Neder
land mag gaan en staan waar hij of zij wil, zeggen wat 
hij wil, zijn eigen voedsel eten, kleren dragen en de 
godsdienst belijden die hij wil.”
Zowel allochtonen als autochtonen dienen zich te ge
dragen naar de Nederlandse rechtsorde. Maar dit be
tekent niet dat voor bepaalde wensen die samenhan
gen met de culturele achtergrond van sommige groe
peringen geen ruimte kan worden gecreëerd. Over de 
vraag welke wensen moeten worden gehonoreerd, 
kan een dialoog plaatsvinden, uiteindelijk gevolgd 
door parlementaire besluitvorming” .

AGENDA

Symposium allochtonenbeleid 
De Teldersstichting organiseert op vrijdag 12 juni een 
symposium over het allochtonenbeleid. Aanvang
13.00 uur in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, 
Binnenhof 22. Deelname is gratis, maar het aantal 
plaatsen is beperkt. Voor aanmelding en eventueel 
bestelling van het pre-advies (ad fl 15) kunt u Lena Kolff 
bellen: 070-3631948.

Rectificatie agenda partijraad 
In de recent verschenen Vrijheid en Democratie werd 
de openbare partijraadsvergadering van zaterdag 13 
juni aangekondigd. Plaats (Hotel de Keizerskroon, Ko- 
ningsstraat 7 in Apeldoorn) en tijd (aanvang 10.30 uur) 
blijven hetzelfde, maar de agenda is enigszins gewij
zigd. De bespreking van de uitkomsten van het thema- 
congres over het rapport-Dunning ("Keuzen in de 
zorg” ) blijft gehandhaafd. Het pre-advies over de 
diensplicht en het defensiebeleid komt echter te 
vervallen. Daarvoor in de plaats wordt vergaderd 
over de uitkomsten van het themacongres over 
Europa en de Europese eenwording.

Radio-uitzending VVD,
Woensdag 27 mei, 18.20 uur, radio 5.
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

ALV in AmersfoortToespraak Frits Bolkestein op
"Ik heb de Minister President verzocht bewindslieden dit 
ene weekend geen ruzie met elkaar te laten maken. Want 
dat leidt zo af. We kunnen dus ongestoord vergaderen. 
Het is wonderbaarlijk hoe een kabinet dat zo weinig beslis
singen neemt, zoveel ruzie kan maken. Zoals voormalig 
CDA-premier Jelle Zijlstra opmerkte: "Vrijdag een besluit, 
in het weekend ruzie en elke dinsdag een spoeddebat”. 
Daar moest een einde aan komen, zei hij. Was dat maar 
waar. Dit kabinet is als een reperterende breuk. Nooit een 
rond besluit, en er komt geen einde aan.

"Er gaan steeds meer stemmen op voor het liberalisme”, 
zo luidt de leuze waarmee de VVD sinds twee jaar haar 
politieke boodschap aan de vrouw en de man brengt. 
Maar het gaat hier om meer dan een leuze. Het gaat om 
een vaststelling. De wereld is immers in de greep geko
men van een onstuitbare vrijheidsdrang. Toch kan de in
dividuele mens alleen in vrijheid leven als hij zich verbon
den voelt met de gemeenschap, de overheid die de rech
ten van de burger kan garanderen. Mijn grote voorganger 
Oud schreef in 1948 in het beginselprogramma van on
ze partij: "(De WD) ziet de uit het gemeenschapsverband 
voortvloeiende gebondenheid van de individuele mens 
niet als een beperking zijner vrijheid, doch als een on
misbare voorwaarde om die vrijheid rechtens en feitelijk 
te verwezenlijken”. De taal klinkt Oud. De boodschap is 
nog even actueel als 45 jaar geleden. De stelling dat zon
der gemeenschap geen individuele rechten bestaan, leidt 
tot een tweede conclusie. Namelijk dat elke burger een 
inspanningsverplichting heeft jegens de gemeenschap. 
Vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid, rechten 
bestaan niet zonder plichten.

De Inspanningssamenleving 
De Minister-President zei enige tijd geleden: "Nederland 
is ziek". Maar wie is daarvoor verantwoordelijk? Het is de 
overheid zelf geweest die het primaat van de rechten bo
ven de plichten heeft bevorderd. Bij de schepping van 
de verzorgingsstaat is te veel uitgegaan van de goedheid 
van de mens. Daardoor is vaak het slechtste in hem naar 
boven gehaald. De VVD heeft aan de verzorgingsstaat 
meegewerkt. Voor die verantwoordelijkheid lopen wij niet 
weg. Maar er is te weinig geluisterd naar onze waarschu
wing de burger serieus te nemen. Het resultaat is een cal
culerende burger die de politiek ook niet serieus neemt.

Een tiental jaren geleden voerden wij campagne met de 
leuze: "Gewoon jezelf kunnen zijn”. Ik moet u bekennen 
dat ik het daar altijd moeilijk mee heb gehad. Op zich 
sprak uit de leuze een vertrouwde liberale boodschap. Na
melijk de idee dat de individuele mens vrij moet zijn in 
zijn persoonlijke levenssfeer. En natuurlijk, er zijn nog al
tijd te veel mensen voor wie "zichzelf zijn" niet vanzelf 
spreekt. Nog te veel homosexuelen worden in het dage
lijks leven besmuikt behandeld. Nog te veel vrouwen moe
ten zichzelf op de werkplek sterker bewijzen dan man
nen. In zulke misstanden mag en zal het liberalisme nooit

berusten. Toch spreekt het motto "gewoon jezelf kunnen 
zijn” mij niet aan. Het doet mij te veel denken aan het oud- 
Hollandse adagium "doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg”. Of ”het zal mijn tijd wel duren”. Vóór een mens 
het gevoel kan hebben "zichzelf te zijn”, heeft de gemeen
schap hem al veel gegeven. Hij is naar school geweest, 
misschien naar de universiteit. Hij heeft een beurs gehad, 
van subsidies geprofiteerd. Bij haast alles wat de indivi
duele mens bereikt, maakt hij gebruik van gemeen
schapsvoorzieningen. Dat betekent dat ieder mens ook 
aan de gemeenschap moet bijdragen. Wij liberalen wil
len niet de ontspanningsmaatschappij van de jaren ze
ventig. Wij willen een inspanningsmaatschappij. Wij wil
len een samenleving waarin iedereen zich inzet voor zich
zelf èn voor de gemeenschap. Niemand kan gewoon 
zichzelf zijn. Iedereen moet het buitengewone uit zichzelf 
weten te halen.

Kennis is belangrijk
Kennis is een van de weinige schaarse grondstoffen waar
over ons land beschikt. Daarom moet de kwaliteit van het 
onderwijs worden vergroot. Dat kan alleen als wij het on
derwijs meer prestatiegericht maken. Dit betekent meer 
nadruk op de overdracht van kennis. De belangrijkste re
den waarom zoveel leraren overspannen raken, is dat te 
veel taken op hen zijn afgeschoven. De opvoedende taak 
hoort primair thuis bij het gezin. Laat de scholen doen 
waar zij goed in zijn: het overdragen van kennis. Om die 
zaak op de agenda te krijgen, heeft de W D  opgeroe
pen tot een nationaal onderwijsdebat (WD-Expresse 53). 
Gedetailleerde onderwijswetten hebben wij genoeg. Maar 
over de kern van de zaak wordt te weinig gepraat.

De Eerste Kamer debatteert volgende week verder over 
de basisvorming. De discussie dreigt te worden verenigt 
tot het probleem van de opheffingsnormen. Ook voor de 
W D  is dat belangrijk, in verband met de ontscholing op 
het platteland. Maar de kern van de zaak is dat de basis
vorming zowel de LBO-ers als de VWO-ers tekort doet. 
Ik doe daarom een dringende oproep aan de Eerste Ka
merfracties van zowel CDA als D66 om hun zorg over de 
kwaliteit van het onderwijs voorrang te geven boven hun 
zorg voor de coalitieverhoudingen. De enige goede stem 
is een stem tegen”.

De WD-Expresse is een uitgave van de mr Annelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting, onderredactie van 
Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlofen Domi- 
nique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting.
Een abonnement kost f 75,- en is aan te vragen b ij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, post
bus 20018, 2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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_  J I  . | . . .  | NEDij RLoNDSE politiekeEen zandkasteel bij vloed PAR™<*
Bent u tijdens de afgelopen warme dagen nog in Scheveningen geweest? Dan bent u zeker de 
bouw van het grootste zandkasteel van Europa gaan bekijken. Wijselijk hebben de bouwers een 
plek ver van de vloedlijn uitgezocht. Toen ik ze bezig zag, moest ik onwillekeurig aan het huidige 
CDA/PvdA-kabinet denken. Begonnen als luchtkasteel, met op de torens de trotse vlag van so
ciale vernieuwing. In hun haast het kabinet in de steigers te zetten, hebben de ministers hun 
kasteel evenwel op het drijfzand van te ambitieuze plannen opgetrokken. De keus viel niet op 
een plek waar het herstelbeleid van het vorige CDA/WD-kabinet kon worden uitgebouwd, maar 
op een plek dicht bij de branding. Golf na golf overspoelde inmiddels de grootste kabinetspro- 
jecten, zoals de herziening van het ziektekostenstelsel, de koppeling en recentelijk de basisvor
ming. De laatste twee weken heeft de basisvorming onder een springvloed van kritiek uit Eerste 
en Tweede Kamer gelegen. En hoewel staatssecretaris Wallage met het emmertje van eigenzin
nige wetsuitleg aan het hozen sloeg, steeg het water hem tot de lippen. Zijn pompen-of- 
verzuipen-beleid maakte blijkbaar indruk op de CDA-senatoren waardoor de basisvormingsvleu- 
gel van het zandkasteel op het laatste nippertje gered werd.

Wij wachten met spanning op de komende zomerstormen die bij de voorbereiding van de begro
ting voor 1993 zullen opsteken, en die het zandkasteel van dit kabinet waarschijnlijk tot op de 
grond zullen afbreken. De W D  staat klaar met constructieve bouwmaterialen om te bouwen aan 
een stevig kabinet dat geen ivoren torens kent. Frits Bolkestein

Geen bajesbonus
Door krantenberichten werd vorige week de 
discussie over het recht op uitkering van gede
tineerden weer actueel. Over dit recht werden 
in 1984 al Kamervragen gesteld en de toenma
lige CDA-staatssecretaris van Sociale Zaken, 
de Graaf, beloofde dit toen te laten onderzoe
ken. Dat is tot op heden niet gebeurd.
Het probleem is dat niet in alle uitkeringswetten 
bepaald is dat iemand die een gevangenisstraf 
moet uitzitten, het recht op een uitkering ver
liest. De werkloosheidswet (WW) en de Ziekte
wet (ZW) bevatten wèl zo’n artikel. Voor wat be
treft de WW kan hierbij een uitzondering wor
den gemaakt voor gevallen waarbij uitsluiting 
tot onbillijkheid zou leiden. Dat kan het geval 
zijn indien de detentie de beschikbaarheidheid 
van de gedetineerde voor de arbeidsmarkt niet 
belemmert, bijvoorbeeld bij een zeer korte ge
vangenisstraf. Ook de ZW kent een afwijking- 
grond, namelijk wanneer het intrekken van de 
uitkering onbillijk is met betrekking tot vaste las
ten of een achterblijvende partner waarvan de 
gedetineerde kostwinner is. Dit is een ruimere 
clausule dan in de WW. De arbeidsongeschikt
heidsregelingen WAO en AAW, de Algemene 
Weduwen en Wezenwet (AWW) en de Algeme
ne Ouderdomswet (AOW) bevatten daarente
gen geen bepalingen die recht op uitkering uit
sluiten ingeval iemand rechtens zijn vrijheid is 
ontnomen. En zo kunnen gevangenen tijdens 
hun detentie deze uitkeringen blijven ontvan
gen.
De WD vindt het volstrekt onredelijk dat de ene 
gedetineerde wel zijn uitkering behoudt omdat

hij arbeidsongeschikt is, en de andere gedeti
neerde niet omdat hij ziek of werkloos is. Bo
vendien is het niet te rechtvaardigen dat 
iemand die géén uitkering genoot, maar zelf
standig of in loondienst werkzaam was, bij de
tentie wèl zijn volledige inkomen verliest, terwijl 
bepaalde uitkeringsgerechtigden hun uitkering 
behouden. Het tegenargument, dat een achter
blijvende partner van een arbeidsongeschikte 
gedetineerde niet financieel de dupe mag wor
den van de detentie, is eveneens oneerlijk. 
Want inkomensachteruitgang treedt immers 
ook op voor de partners van werkende of werk
loze gedetineerden.

Gevangen verspelen recht op uitkering 
De VVD heeft er weinig vertrouwen in dat het 
kabinet deze zaak snel ter hand zal nemen. 
Daar neemt de WD geen genoegen mee, aan
gezien gedetineerden hun recht op uitkering 
hebben verspeeld. Omdat het bovendien beter 
is om alle sociale zekerheidswetten gelijklui
dend te laten zijn,is de fractie voornemens ini
tiatieven te nemen. Deze strekken ertoe om de 
al in de WW bestaande bepaling ("geen recht 
op uitkering indien betrokkene rechtens zijn 
vrijheid is ontnomen”) ook op te nemen in de 
WAO, ZW, AAW en AWW. Tevens moet dan 
een bepaling worden toegevoegd (gelijk het ar
tikel in de WW) dat de Minister van Sociale Za
ken nadere regels kan stellen voor gevallen 
waarin dit tot onbillijkheid zou kunnen leiden. 
De plannen zullen nog verder worden uitge
werkt.
Inlichtingen: Robin Linschoten, 070-3182895.

WEGENS DE VRIJE DAGEN DEZE WEEK MOEST DE KOPIJ VOOR DIT 
NUMMER VAN DE VVD-EXPRESSE AL OP DINSDAG IN PLAATS VAN 

DONDERDAGAVOND BIJ DE DRUKKER LIGGEN. DE KAMER
VERGADERINGEN EN NIEUWSFEITEN DIE WOENSDAG PLAATSVINDEN 

VINDT U DAAROM IN HET NUMMER VAN VOLGENDE WEEK.
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WEEKBERICHT 2

Klimaatverandering
Vorige week werd vergaderd over klimaatverandering 
en daarmee samenhangend het terugdringen van de 
C02-uitstoot als grootste veroorzaker van het broeikas
effect. De VVD onderschrijft het EG-beleid dat streeft 
naar een stabilisatie van de C02-uitstoot in het jaar 
2000 op het niveau van 1990. Jan te Veldhuis bena
drukte echter dat een geïsoleerde opstelling van Ne
derland onverstandig is. Want de Nederlandse bijdra
gen aan de klimaatverandering zijn relatief klein, en 
wezenlijke veranderingen kunnen alleen in breed inter
nationaal verband mogelijk worden. Bovendien leve
ren eenzijdige Nederlandse maatregelen economische 
en sociale schade op, zonder noemenswaardige posi
tieve milieu-effecten. De VVD bepleit:
- een open discussie over alle vormen van energie

opwekking, inclusief kernenergie die geen enkele 
C02-uitstoot veroorzaakt.

- niet te bezuinigen op bosaanleg zoals het kabinet 
wil, maar juist extra bosaanleg in verband met de 
positieve invloed op C02.

- een systeem van verhandelbare C02-emissie rech
ten te overwegen.

- meer te kijken naar de kosten-effectiviteit van de 
C02-gulden. Het dichten van lekken in het Russi
sche aardgasnet heeft bv. bijna 30 % meer effect 
dan een C02-maatregel in Nederland.

- te streven naar meer energie-efficiency.
De VVD juicht de nieuwe milieu-impuls door de confe
rentie in Rio de Janeiro toe. Nederland mag en moet 
daar met de piccolo best een (hoge) toon meeblazen, 
maar het moet niet alleen voor de mondiale harmonie 
uitlopen. Bevlogen nuchterheid of nuchtere bevlogen
heid lijkt de VVD het beste Nederlandse parool voor de 
UNGED-conferentie in Rio.
Inl: Jan te Veldhuis, 070-3182901.

Slachtofferhulp
Vorige week werd een wetsvoorstel besproken over de 
hulp aan slachtoffers van misdrijven. Nieuw is dat een 
officier van justitie schadevergoeding voor een bena
deelde kan eisen en dat een slachtoffer zijn civiele vor
dering nu ongelimiteerd kan indienen op de rechtzit
ting van de betrokken verdachte. Voorheen kon een 
eis ten hoogste fl 1500 bedragen. Ten tweede kan een 
rechter een voorwaardelijke veroordeelde verplichten 
tot betaling van een geldsom aan het Schadefonds Ge
weldsmisdrijven of een ideële instelling die belangen 
van slachtoffers behartigt.
Benk Korthals toonde zich tevreden dat er materieel 
meer voor slachtoffers gedaan wordt, maar pleitte ook 
voor meer psychische hulp. Negatief was hij echter 
over het feit dat rechters mogen kiezen aan welke ideë
le instelling schadevergoeding betaald wordt. Zo’n 
keuze gebeurt op onduidelijke criteria en ontrekt zich 
aan de democratische controle. Het geld voor ideële 
instellingen moet niet uit deze post komen maar uit de 
algemene middelen. Het grootste bezwaar tegen het 
wetsvoorstel is dat het kabinet nog steeds niet aangeeft 
hoe de hulp gefinancierd gaat worden. Want de verrui
ming brengt een grote organisatorische werklast voor 
politie, Openbaar Ministerie en de rechtelijke macht 
met zich mee. Het financieringsplan, waar de W D  al 
meermalen om vroeg, kan blijkbaar niet gegeven wor
den. Dit schept twijfels over de haalbaarheid van de 
aanpak.
Inlichtingen: Benk Korthals, 070-3182902.

De Basisvorming
Vorige week verzocht Jan Franssen om een brief van 
staatssecretaris Wallage over de basisvorming, waarin 
hij opheldering moet geven over de juridische haal
baarheid van zijn eerder in de Eerste Kamer gedane 
toezeggingen (WD-Expresse 57). Deze komen er op 
neer dat scholen met minder dan 180 leerlingen langer 
zelfstandig mogen blijven dan op grond van de norme
ring in de wet mogelijk is, en gaan over de omstandig
heden waaronder een nevenvestiging in stand kan 
worden gehouden. De W D  twijfelt eraan of deze con
cessies zonder wetswijziging houdbaar zijn. In de arti
kelen 75 en 108 van de Wet op het Voortgezet Onder
wijs staat dat alleen onder "bijzondere omstandighe
den”  situaties kunnen worden toegestaan die niet in 
overeenstemming zijn met de wet. Wanneer deze uit
zonderingen precies worden vastgelegd, zijn die om
standigheden niet bijzonder meer. Daarbij komt dat 
een volgende bewindsman de toezeggingen terug kan 
draaien als deze niet in een wetswijziging vastgelegd 
zijn.
Dit argument werd ook in de Eerste Kamer door de 
CDA-, D66- en VVD-senatoren aan de orde gesteld. De 
WD-fractie in de Senaat steunde dinsdag (net zoals 
eerder de Tweede Kamerfractie) de plannen van Wal
lage niet. Hoewel ook D66 tegenstemde, kwam de ba
sisvorming toch door de Eerste Kamer omdat het CDA 
dit keer net zoals vorige zomer bij het huurwaardefor- 
fait weer onder het kabinetsjuk doorging.
Ook in de Tweede Kamer moest Wallage zich woens
dag op verzoek van de VVD verantwoorden. Volgende 
week leest u hier meer over.
Inlichtingen: Jan Franssen, 070-3182886.

Het bordeelverbod
Vijf jaar geleden werd het bordeelverbod door de 
Tweede Kamer opgeheven. Op verzoek van de toen
malige VVD-minister Korthals Altes werd de behande
ling in de Eerste Kamer opgeschort, omdat het wets
voorstel inzake mensenhandel erbij betrokken moest 
worden Vorige week besprak de Tweede Kamer de 
voorstellen. Minister Hirsch Ballin (CDA) is deels terug
gekomen op de opheffing, door de mogelijkheid te 
scheppen voor een verbod op lokaal niveau. De VVD 
is hier tegen, want de overheid mag ook op het ge
meentelijke niveau geen zedenmeester spelen. Vol
wassen, mondige mensen moeten zelf beoordelen of 
zij, uiteraard zonder dwang, het beroep van prostituée 
willen uitoefenen of van hun diensten gebruik maken. 
Len Rempt vond echter met haar bezwaren onvol
doende gehoor. De Kamer, met het CDA voorop, 
steunde de minister. Voorts is de W D  krachtig gekant 
tegen mensen- en vrouwenhandel. Daarom toonde de 
woordvoerster zich tevreden met de toespitsing van de 
voorheen vrij vage delictsomschrijving in het wets
voorstel. Kernpunt is ook hier de vrijwilligheid waarmee 
men zich in de prostitutie begeeft. De minister heeft in 
zijn ijver èlle werving van prostituées uit het buitenland 
verboden. Dit is in strijd met de volwassenheid van 
mensen die, uit vrije keus en voorzien van een deugde
lijk arbeidscontract, als buitenlander hun vak in Neder
land willen uitoefenen. Wanneer de overheid zich be
tutteld opstelt, riekt dat naar discriminatie. De minister 
verzachtte daarop zijn absolute verbod op de werving 
van prostituées in het buitenland tot personen die op 
onvrijwillige basis hiertoe worden gedwongen. 
Inlichtingen: Len Rempt, 070-3182889.
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VVD EN HET NIEUWS____________

Punten voor de toekomst
Tijdens zijn toespraak op de Algemene Ledenvergade
ring stelde Frits Bolkestein vorig weekend dat een vol
gend kabinet definitief orde op zaken moet stellen. Hij 
noemde de volgende punten.

Het eerste wat de W D  van een volgend kabinet ver
wacht, is dat de hervorming van de verzor
gingsstaat in grote lijnen wordt voltooid. Daarbij kie
zen wij voor een stelsel dat de burger waarborgen 
biedt in moeilijke tijden, maar dat tegelijk prikkelt tot 
werken en het nemen van individuele verantwoordelijk
heid. Wij kiezen niet voor egoïmse. Het is juist het col
lectivisme dat egoïsme aanmoedigt. De ware solidari
teit is geworteld in individuele verantwoordelijkheid. 
Dat betekent dat er een duidelijk inkomensverschil 
moet komen tussen werken en niet-werken.

In de gezondheidszorg moet het nemen van eigen ri
sico worden gestimuleerd. Sinds januari betaalt nie
mand meer voor medicijnen. Er zijn aanwijzingen dat 
het medicijngebruik meteen fors is gestegen. Dat ver
baast niemand, behalve de heer Simons. De burger 
mag de gezondheidszorg niet zien als een taart die al 
is betaald, en waarvan elke plak extra gratis is.

Ook de Nederlandse ondernemers kunnen meer prik
kels tot prestatie gebruiken. In onze overlegecono
mie overleggen de ondernemers niet alleen met werk
nemers, maar vooral ook met elkaar. Het wemelt van 
de afspraken over prijzen en marktaandelen. Als wij 
van de werknemers vragen meer te presteren, dan mo
gen de werkgevers best wat steviger concurreren. Met 
eindeloze wachtgelden en gouden handdrukken kan 
het trouwens ook best wat minder. Waarom moeten 
functionarissen die niet voldoen, worden beloond? De 
VVD heeft niets tegen hoge lonen. Maar zij moeten wel 
worden verdiend.

Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s 
hoort niet meer bij deze tijd. In de CAO voor de grafi
sche sector wordt bepaald dat alle werknemers ver
plicht lid moeten zijn van de FNV of de CNV. Zo werkt 
de sociale democratie van het veelgeroemde midden
veld. Tot nu toe heeft minister de Vries dit soort CAO’s 
zonder morren verplicht opgelegd aan hele bedrijfstak
ken. Deze praktijk moet worden afgeschaft.

Nederland heeft een grote schoonmaakbeurt nodig. 
De vervuiling van ons dichtbevolkte landje is enorm. 
De VVD staat daarom voluit achter een krachtig natio
naal milieubeleid. Maar het heeft geen zin als Neder
land het gidsland van Europa probeert te zijn. Als Ne
derland eenzijdig een ecotax invoert, wordt niemand 
daarvan beter. Het beste milieubeleid is een realistisch 
milieubeleid. De VVD maakt zich daar sterk voor.

De minderhedenproblematiek is een van de groot
ste vraagstukken van de komende decennia. Daarom 
heb ik de discussie aangezwengeld. Keer op keer stui
ten wij op emotionele en vaak onheuse reacties. Over 
de zaak zelve bestaat vaak geen meningsverschil. Al
leen de VVD mag er niet over praten. Wat een onzin! 
Als de discussie op zo’n onvolwassen wijze wordt ge-
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voerd, komen we er nooit uit. Wij zullen doorgaan met 
het minderhedenvraagstuk op een open wijze te bena
deren. De W D  zal daarbij streven naar evenwicht. Als 
wij van de minderheden verlangen dat zij zich inspan
nen om in Nederland te integreren, dan mogen wij van 
werkgevers verlangen dat zij hun best doen de minder
heden daartoe meer kansen te geven. In een inspan- 
ningssamenleving moet de inzet van beide kanten 
komen.
Laten wij ook niet vergeten dat veel mensen in ons land 
die tot een minderheidsgroep behoren er wèl in slagen 
een goed bestaan op te bouwen. Een groeiend aantal 
is aktief in onze partij. Wij hopen dat er nog velen zullen 
volgen.

De bestrijding van de crim inaliteit houdt voor de 
W D  de hoogste prioriteit. Verleden jaar waren er 520 
bankovervallen en dit jaar stevenen we af op 800. Dat 
betekent dat op elke werkdag in ons land drie bank
overvallen worden gepleegd. Bij deze schrikbarende 
stijging mogen en zullen wij ons niet neerleggen. Minis
ter Hirsch Ballin van Justitie pleit voor een ethisch reveil 
om de misdaad terug te dringen. Ik heb niets tegen 
een goede moraal. Maar wat heb je eraan, als je gehar
de criminelen los moet laten, omdat de cellen volzitten? 
De overheid moet niet zedepreken, de overheid moet 
boeven vangen.

Veenbrand gelokaliseerd
Eind vorige week kwam de commissie onder leiding 
van Neelie Kroes met een rapport over het functione
ren van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij. Dit rapport met de titel ” Op weg naar een 
groene balans”  komt met enkele vernietigende conclu
sies, waar de W D  met stijgende verbazing kennis van 
heeft genomen. Piet Blauw noemde het veenbrand
achtige karakter van een aantal problemen die zich 
met name tussen 1982 en 1991 op het ministerie heb
ben voorgedaan, nog ernstiger dan aanvankelijk ge
dacht. De VVD wees al eerder op de bestuurlijke cha
os, het diepgeworteld ongenoegen en het gerommel 
op het departement (WD-Expresse, 31, 36, 42).
Het rapport spreekt over een klimaat van wantrouwen 
en intimidatie op het department. Voorts is de voorbe
reiding, uitvoering van de samenvoeging van Natuur
beheer en Openluchtrecreatie met Landbouw en Vis
serij ver beneden de maat gebleven. De beleidsvoe
ring in zo’n geïntegreerd ministerie moet bij één 
minister rusten, waarbij geen plaats is voor een tweede 
bewindsman. De VVD is het met deze conclusie eens. 
Staatssecretaris Gabor (CDA) is niet uit managemens- 
overwegingen maar uit hoofde van de bloedgroepen- 
problematiek binnen het CDA halverwege de rit toege
voegd. Dat maakt zijn positie zwak. Piet Blauw, die 
hem bij zijn aantreden adviseerde zijn hobby’s te blij
ven koesteren, is van mening dat Gabor, als hij enig 
zelfrespect bezit, uit zichzelf moet opstappen. Minister 
Bukman krijgt voorlopig van de VVD nog het oranje 
licht. Wanneer het rapport in de Kamercommissie van 
Landbouw op initiatief van de VVD behandeld wordt, 
zal de minister afhankelijk van zijn reactie het rode of 
groene licht krijgen.
Inl.: Piet Blauw, 070-3182881.
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Een selectie uit de redevoering van Dian van Leeuwen
"Uit vele onderzoeken en enquetes blijkt dat burgers/kie- 
zers het geloof in de politiek en vooral in de mogelijk
heid van de overheid om de grote problemen op te los
sen, verliezen. De kloof tussen politiek en samenleving 
lijkt groter te worden. En dat baart mij grote zorgen. Ik 
ben er van overtuigd dat als de politiek er in slaagt de 
grote maatschappelijke problemen op een adequate wij
ze aan te pakken, ook de geloofwaardigheid van de po
litiek weer zal toenemen.

Prutsen en pesten
Het prutsen en pesten van dit kabinet tast de geloofwaar
digheid van de politiek ook sterk aan. Als we kijken naar 
de grote operaties waaraan dit kabinet is begonnen, 
moeten we vaststellen dat het kabinet erg aan het prut
sen is. Eén voor één lopen deze grote operaties vast. 
Maar ook in pesten is dit kabinet een meester. In de eer
ste plaats tussen het kabinet en de regeringsfracties: er 
gaat bijna geen weekend voorbij of ze hebben weer er
gens ruzie over.
Maar eigenlijk veel erger dan elkaar pesten, is het pesten 
van de burgers door het kabinet, het CDA en de PvdA. 
De middeninkomens worden gepest met het niet door
voeren van de inflatiecorrectie. De huiseigenaren met het 
verhogen van het huurwaardeforfait. En laatste in deze 
rij is het WAO'ers pesten door de PvdA. Eerst zeggen 
dat er niets zal gebeuren, dan gebeurt er wel wat. Ver
volgens een jaar later op 1 mei weer wel roepen dat het 
eigenlijk anders moet en dat vervolgens toch weer niet 
hard maken. Je moet maar durven! Een kabinet en re
geringspartij die op een dergelijke wijze het land rege
ren,tasten de geloofwaardigheid van de politiek aan en 
vergroten de kloof tussen kiezer en gekozene. Als wij na 
ruim twee jaar CDA/PvdA de balans opmaken, is maar 
één conclusie mogelijk: dit kabinet moet zo snel moge
lijk weg. In belang van het land en in het belang van de 
geloofwaardigheid van de politiek.
Als oppositiepartij zullen we er alles aan moeten doen 
om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen. Al
le mogelijkheden zullen we aangrijpen. Keer op keer zul
len we de regeringspartijen om duidelijkheid moeten 
vragen.

VVD-Talentm anagem ent 
Ook buiten het parlement moet de W D er alles aan doen 
om de geloofwaardigheid van de burgers in de politiek 
te herstellen. De W D  moet een partij zijn waar de bur
gers zich in herkennen. Een partij die duidelijk in haar 
opvatting is.Een partij die openheid en eerlijkheid uit
straalt en beleid voert dat voorspelbaar is. Een partij waar
in we elkaar de ruimte geven. Werken aan beeldvorming 
van de partij moet niet de inspanning van één zijn, maar 
de inspanning van ons allen. Verleden week hebben Frits 
Bolkestein en ik alle afdelingen en centrales gevraagd 
die inspanning te leveren. Wij hebben hiermee het start
sein gegeven voor de operatie "Talentmanagement”. Die

operatie is een veel omvattend, ambitieus plan dat on
misbaar is voor de moderne liberale partij die de W D 
is. In de W D lopen vele talenten rond, jongen oud. Maar 
heel vaak weten we niet voldoende waar ze zijn en wat 
ze doen. Laten we nu eens beginnen met het opsporen 
van die talenten en kijken waar de belangstelling van de
ze mensen ligt. Ik twijfel er niet aan dat vele van deze 
mensen uitstekende bestuursleden zullen zijn. Niet al
leen in de besturen van maatschappelijke organisaties 
hebben we goede liberalen hard nodig. Over twee jaar 
zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden en het 
Europees parlement. Voor afdelingsbesturen ligt hier een 
belangrijke taak om nu al mee aan de slag te gaan. In 
de nota Talentmanagement vindt u hiervoor de nodige 
handreikingen en binnenkort volgen er meer.

Andere opzet verkiezingsprogram m a 
Niet alleen mensen zijn belangrijk voor de beeldvorming 
van de VVD, maar ook de standpunten die we innemen. 
De juiste antwoorden vinden op de grote problemen van 
de jaren negentig, dat is de uitdaging waar we voor 
staan. En denken dat die antwoorden slechts één keer 
in de vier jaar bij het vaststellen van het verkiezingspro
gramma gegeven hoeven te worden, is een illusie. In
houdelijke politieke vernieuwing moet een continu pro
ces zijn dat niet stopt bij het vaststellen van een verkie
zingsprogramma. Een verkiezingsprogramma dat op dit 
moment vooral het karakter heeft van een standpunten
encyclopedie. En daar zit de kiezer niet meer op te 
wachten. De kiezer wil weten wat de 10 è 15 punten zijn 
"waar de W D  voor gaat”. Het hoofdbestuur heeft dan 
ook besloten dat het volgende verkiezingsprogramma 
in deze trant wordt opgezet. Met een kort en duidelijk 
programma zullen wij de kiezers tegemoet treden. 
Meer dan ooit zullen we ook met elkaar in discussie moe
ten gaan over de vele onderwerpen die spelen. Daarbij 
moeten we niet uit het oog verliezen dat we ook de kans 
hebben liberaal denkenden van buiten de partij aan te 
trekken. In de komende tijd krijgt u volop de kans aan 
de vele discussies deel te nemen. Maar we moeten ook 
discussie voeren buiten onze partij. Zoek dit ook op en 
laat zien welk gezicht bij het liberalisme hoort. Laat an
deren horen hoe u vrijheid, verdraagzaamheid, verant
woordelijkheid en sociale rechtvaardigheid invult. Dan 
gaat het liberalisme pas echt leven en zullen nog meer 
stemmen opgaan voor het liberalisme”.

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien Kap- 
peyne van de Coppello Stichting, onderredactie van Cle- 
mens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de WD- 
Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlofen Dominique 
Peters, medewerkers afdeling Voorlichting.
De WD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland DrukteSche- 
veningen. Een abonnement kost f 75,-en is aan te vragen 
bij de WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
postbus20018,2500EA Den Haag, telefoon070-3182879.
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NEDERLANDSE POLITIEKE

De echo van DenemKftitüh
Dinsdag heeft de Deense bevolking in een referendum neen gezegd tegen het verdrag van 
Maastricht. Meteen daarna verklaarde de Nederlandse regering dat desondanks moet worden 
doorgegaan met de ratificatie-procedure van dat verdrag, desnoods alleen met de overige 11 
EG-landen. Minister van den Broek heeft kennelijk al afscheid genomen van Denemarken als 
EG-partner. Ook president Delors van de Europese Commissie liet zich in die zin uit. Toch moet 
het Deense referendum reden tot bezinning zijn. Bezinning op de kloof tussen het Europa van 
de politici en de bureaucraten en het Europa van de burgers. Thans moet alles op alles worden 
gezet om in ieder geval de EMU te redden, samen met Denemarken.

Oorzaak van de uitkomst van het Deense referendtum is ongetwijfeld de angst dat te veel van 
de eigen identiteit verloren zal gaan en dat te veel beslissingen worden genomen in een ongrijp
baar en bureaucratisch Brussel. Ook de vrees voor overheersing door de grote landen zal een 
rol hebben gespeeld. De uitbrander van de week dient dan ook te gaan naar Delors, die heeft 
gezegd dat de rol van kleinere EG-landen minder belangrijk moet worden. Ten onrechte ziet 
men hem als een Europese heilige. Verlenging van zijn voorzitterschap is echter niet gewenst.

Frits Bolkestein

Het referendum in Denemarken
Begin deze week werd in Denemarken een re
ferendum gehouden over de ratificatie van het 
verdrag van Maastricht. De uitslag wees uit dat 
een kleine meerderheid van de Denen het ver
drag verwerpt. De WD-Expresse vroeg Frans 
Weiglas naar de consequenties.

VVD-Expresse: "Wat vindt de W D  van deze 
uitslag?”
Frans Weiglas: "Het zou vooral te betreuren 
zijn als de Deense volksraadpleging betekent 
dat de Economische en Monetaire Unie (EMU) 
in het water zou vallen. Er moeten pogingen in 
het werk worden gesteld om de EMU in ieder 
geval boven tafel te houden.
Wellicht kunnen de Europese ministers van Fi
nanciën zich nog eens beraden over nieuwe in
valshoeken, waarna deze kwestie weer aan de 
Deense bevolking voorgelegd kan worden. Ik 
denk dat er ook verder beraad moet komen of 
we moeten doorgaan met het ratificeren van 
het verdrag.”
VVD-Expresse: "Moeten de andere landen 
nu maar zonder Denemarken doorgaan?” 
Frans Weiglas: "Nee, dat vind ik niet. Het 
Deense volk heeft zich middels een daar ge
bruikelijk instrument democratisch uitgespro
ken, en het kan toch niet zo zijn dat Europa De
nemarken bij een onwelvallige uitspraak voor
taan links laat liggen."
VVD-Expresse: "Valt de voorzitter van de 
Europese Commissie, Delors, wat te verwij
ten?”
Frans Weiglas: "Zeker. Hij is enkele weken 
geleden begonnen de positie van de kleinere

Europese landen ter discussie te stellen. Ze 
zouden volgens hem minder in de melk te brok
kelen moeten krijgen dan de grote landen. 
Daarmee heeft hij veel Denen tegen zich in het 
harnas gejaagd en krijgt hij nu het lid op de 
neus.”
VVD-Expresse: "Hoe staat de W D  eigenlijk 
tegenover een referendum?”
Frans Weiglas: "De W D  heeft altijd geha
merd op een groter democratisch gehalte van 
Europa. De mensen moeten er meer bij betrok
ken worden en er moet worden gewaakt voor 
het weglekken van te veel nationale bevoegd
heden naar Brussel zonder democratische 
controle. De W D  acht een referendum voor 
Nederland niet het aangewezen middel. In het 
Deense systeem past een volksraadpleging 
echter wel.”
VVD-Expresse: "Geen Nederlands referen
dum dus. Welke andere conclusies moet Ne
derland dan trekken uit de Deense volksstem
ming?”
Frans Weiglas: "Natuurlijk moet de uitslag 
ons aan het denken zetten. Is de Nederlandse 
bevolking door de regering wel voldoende 
geïnformeerd over de belangrijke besluiten die 
in Maastricht genomen zijn? Maastricht was 
een soort operatie "Lubbers - van den Broek 
vooruit”  en daarna werd er eigenlijk niets meer 
vernomen. Gerichte voorlichting en maat
schappelijke discussie zijn achterwege geble
ven, en ik denk dat het zaak is dat alsnog gron
dig te doen.”

Inlichtingen: Frans Weiglas, 070-3182903.

ADRESWIJZIGINGEN VAN ABONNEES
WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN BIJ VERHUIZING UW ADRESWIJZIGING OOK AAN DE 

REDACTIE VAN DE VVD-EXPRESSE DOOR TE GEVEN. EEN BERICHTJE NAAR 
HET WD-SECRETARIAAT OP DE KONINGINNEGRACHT IS NIET VOLDOENDE! 

GAARNE STUREN NAAR VVD-EXPRESSE, VVD-FRACTIE, TWEEDE KAMER DER STATEN- 
GENERAAL, POSTBUS 20018, 2500 EA DEN HAAG
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Aids
Onlangs bracht het kabinet de notitie "Aids in Neder
land tot 2000” uit. Hoewel het gevoerde beleid volgens 
de nota in ons land verhoudingsgewijs tamelijk succes
vol is verlopen, geeft de epidemiologische ontwikke
ling geen aanleiding om de aandacht te laten verslap
pen. De VVD is het eens met deze constatering, en 
vindt dat alle aandacht gericht dient te blijven op een 
intensief voorlichtings- en preventiebeleid. Jongeren 
schijnen de neiging te hebben minder veilig te vrijen en 
Aids als een ziekte van ouderen te beschouwen. 
Publieks- en groepsgerichte voorlichting noemde Jan 
Franssen maandag dan ook onverminderd essentieel. 
Het hoogtepunt van de epidemie is immers nog niet 
bereikt en het wordt nu duidelijk dat ook aan andere 
groepen dan homosexuelen, intraveneuze druggebrui
kers en drugsgebruikende prostitués beleidsmatige 
aandacht moet worden geschonken. De woordvoer
der drong dan ook aan op meer financiële armslag 
voor het Aidsbeleid dan in de notitie toegezegd is.

Aidstesten
Het testen op de aanwezigheid van het HlV-virus kreeg 
veel aandacht. De VVD voelt niets voor een grootscha
lig bevolkingsonderzoek op Aids, omdat er nog geen 
vaccin of geneesmiddel voor is. Uit het oogpunt van 
volksgezondheid zet zo’n test dus geen zoden aan de 
dijk. Omdat een kamermeerderheid het nut van derge
lijke testen eveneens in twijfel trok, beloofde staatsecre
taris Simons (PvdA) alsnog het advies van deskundi
gen in te winnen.
Een apart onderdeel van de testproblematiek is de 
Aidstest bij aanstellingskeuringen. In 1989 stelde minis
ter de Vries een richtlijn in om artsen aan te sporen HIV- 
testen na te laten. Deze regel blijkt in de praktijk niet 
te werken, omdat 23 % van de artsen toegaf zich niet 
aan de afspraak te hebben gehouden. De W D  neemt 
dan ook geen genoegen met de aankondiging van mi
nister de Vries (CDA) om weer een onderzoek te laten 
verrichten en wil het verbod wettelijk verankerd zien. 
Hoewel ook het CDA hiervoor voelde, wilde minster 
Hirsch Ballin (CDA) een verbod nog niet toezeggen 
vanwege de Europese implicaties.
Ook discussieerde de Kamer over Aidstesten bij keu
ringen voor arbeidsongeschiktheids- en levensverze
keringen. Twee jaar geleden aanvaardde de Kamer 
dat boven een bedrag van 200.000 gulden een ver
plichte test mogelijk moest zijn. Daaronder zou slechts 
getest mogen worden op grond van objectief medi
sche criteria. De uitwerking die de regering nu eindelijk 
aan deze kameruitspraak heeft gegeven, namelijk om 
een gedragscode voor verzekeraars in te stellen, acht 
de W D  niet relevant. De code bevat immers geen hel
dere medische criteria, maar gedragsgerelateerde vra
gen en bevindt zich daardoor volgens de woordvoer
der ” op een hellend vlak” . Tevens is gebleken dat ver
zekeraars ook nu al een zeer terughoudend testbeleid 
voeren. Wettelijke regelgeving is daardoor niet echt 
noodzakelijk.
Later dit jaar, wanneer meer duidelijkheid is ontstaan 
hoe wettelijke testverboden zich verhouden met Euro
pese regelgeving, praat de Kamer verder over 
Aidstesten.
Inlichtingen: Jan Franssen, 070-3182886.

Vierdaagse werkweek
Er is geen rol voor de overheid met betrekking tot het 
stimuleren of doen invoeren van een vierdaagse werk
week. De vierdaagse werkweek is een van de vele mo
gelijkheden om de arbeidstijd binnen werkorganisaties 
vorm te geven. De keuze voor een dergelijke vormge
ving is afhankelijk van een groot aantal factoren. De af
weging binnen al die factoren zal moeten plaatsvinden 
bij de desbetreffende werkorganisatie en kan niet cen
traal of collectief door de overheid plaatsvinden. 
Aldus luidde de conclusie van Henk van Hoof tijdens 
een mondeling overleg over de vierdaagse werkweek 
met minister de Vries (CDA).
Naar de mening van de VVD kan een vierdaagse werk
week slechts voordelig zijn wanneer er tegelijkertijd 
sprake is van bedrijfstijdverlenging. Alleen wanneer 
dat gebeurt en er voor de daarvoor ontstane grotere 
produkten afzetmogelijkheden zijn, is aan een belang
rijke voorwaarde voor een mogelijke vierdaagse werk
week voldaan.

Invoering flexibel overwegen  
Een van de belangrijkste doelstellingen van het invoe
ren van een kortere werkweek is de extra werkgele
genheid die dat kan opleveren. Daarvoor is dan wel 
noodzakelijk dat de arbeidsmarkt kan voorzien in de 
gewenste arbeidskrachten. Voor veel geschoolde ar
beid levert dat nu reeds, ondanks de nog steeds te ho
ge werkloosheid, problemen op. Tot nu toe is niet ge
bleken dat door de invoering van een vierdaagse werk
week ook meer werkgelegenheid gegarandeerd is. 
Daarnaast spelen ook nog andere factoren een rol, zo
als interne organisatorische problemen, het produktie- 
proces, de kosten en niet in de laatste plaats ook de 
wensen van werkgevers en werknemers. Al deze facto
ren, die steeds weer verschillend zullen zijn, brengen 
met zich mee dat een keuze voor een vierdaagse werk
week alleen in een afweging per afzonderlijke situatie 
kan worden gemaakt. Bovendien wijst de toenemende 
tendens naar decentrale invulling van arbeidsvoor
waarden en de groeiende behoefte aan maatwerk niet 
in de richting van een centrale uitspraak van de over
heid ten aanzien van een vierdaagse werkweek.
De CDA- en PvdA-fractie kozen woensdag eenzelfde 
uitgangspunt als de WD, maar wensten van de minis
ter iets meer stimulerende activiteiten in het overleg 
met werknemers en werkgevers.
Inlichtingen: Henk van Hoof, 070-3182885.

Parlementair onderzoek
Begin april verscheen een rapport van de Algemene 
Rekenkamer over de sociale zekerheid. Een van de uit
komsten was dat er in 1988 en 1989 geen enkele con
trole uitgeoefend is op rechtmatigheid en doelmatig
heid van de sociale uitkeringen. Robin Linschoten 
noemde deze constatering destijds "onthutsend” en 
"vernietigend” en verzocht om een parlementair on
derzoek (WD-Expresse 53). Hij kreeg daarvoor een 
kamermeerderheid mee, zodat vorige week een sub
commissie werd ingesteld. Henk van Hoof vertegen
woordigt de W D  in de commissie die onderzoek gaat 
doen naar aspecten van de uitvoeringsorganisatie so
ciale verzekeringen. Het is de bedoeling dat de com
missie uiterlijk 1 december dit jaar de Kamer zal rap
porteren.
Inlichtingen: Henk van Hoof, 070-3182885.
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De Europese 
landbouwpolitiek
De W D  is voor een herijking van het Europese land
bouwbeleid, op voorwaarde dat er op het Europese 
platteland een aanvaardbare koopkracht behouden 
blijft. Het meest geëigende instrument hiervoor is gele
gen in een verhoging van het rendement, en niet in een 
verhoging van het beschikbare budget. Momenteel 
bereikt slechts 40 cent van iedere gulden die Europa 
in de landbouw pompt het boerenerf. De rest gaat op 
aan bureaucratie, restitutie, interventie op de markt en 
aan fraude. Daarom is de W D  tegen een verbijzonde
ring of detaillering van het beleid, te meer omdat geble
ken is dat de zuidelijke lidstaten zich niets van de rege
lingen aantrekken.

Een besluit is beter dan geen besluit 
Tijdens het landbouwberaad dat half mei gehouden 
werd, besloten de Europese landbouwministers het 
huidige systeem van prijsgaranties en subsidies af te 
bouwen, en dit te compenseren door een hectaren
toeslag. Woensdag vergaderde de Kamer over dit 
besluit. Piet Blauw noemde de hectarentoeslag in prin
cipe verdedigbaar. Want een volledige vrijlating van de 
markt betekent de verpaupering van grote delen van 
landelijk Europa.
Wanneer de granenmarkt bijvoorbeeld zou worden 
vrijgelaten, zou het boerenbedrijf in Noord-Nederland 
wegens de hogere produktiekosten ten onder gaan. 
De woordvoerder plaatste echter wel de kanttekening 
dat een hectarentoeslag méér moet zijn dan een sim
pele aanwezigheidspremie. Er moet een prestatie voor 
geleverd worden in de vorm van bijvoorbeeld 
fandschaps-en natuurbehoud, of een goed milieube
heer. De landbouwraad heeft echter niet gekozen voor 
deze stimulerende functie die een hectarentoeslag kan 
hebben. Bovendien heeft de raad de regeling weer 
verbijzonderd door op grond van allerlei criteria onder
scheid te maken tussen grote en kleine bedrijven. Dat 
is te betreuren omdat deze nieuwe regeling hierdoor 
rommelig en fraudegevoelig is en meer bureaucratie 
met zich mee brengt. Concluderend stelde de woord
voerder dat het goed is dat er een besluit is gevallen, 
maar dat dit niet meer is dan een eerste stap. 
Inlichtingen: Piet Blauw, 070-3182881.

Het cellentekort
Enige tijd geleden trok de W D  aan de bel bij de minis
ter Hirsch Ballin wegen alarmerende berichten van de 
Amsterdamse en Rotterdamse politie over weggezon
den criminelen door het gebrek aan gevangeniscellen. 
Deze week ontving de Kamer een brief van de minister 
over het cellentekort. Hierin kondigde hij een uitbrei
ding aan van eerst 200 cellen in de zomermaanden, 
waarna er nog 700 zullen volgen. Hoewel de coalitie
partijen ingenomen waren met het plan, vindt de W D 
de maatregelen onvoldoende. Benk Korthals vroeg 
daarom dinsdag een interpellatie aan. De minister 
moet niet de illusie hebben door dit geïsoleerde ini
tiatief het probleem te hebben opgelost. Door eenzijdig 
naar het cellentekort te kijken is er nog geen structurele 
oplossing geboden van de criminaliteit. Er moeten bij 
deze kerntaak van de overheid meer aspecten betrok
ken worden van het strafrechtsysteem, zoals bijvoor

beeld meer politie op straat en uitbreiding van de rech
terlijke macht.

Twee gevangenen in een cel 
Juist vanuit het belang van de bestrijding van de crimi
naliteit, kiest de W D  bij de afweging tussen het weg
zenden van zware criminelen en twee gevangenen in 
een cel, voor de laatste optie.
De beste oplossing voor dit sluitstuk van de rechtsple
ging is uiteraard de bouw van meer cellen. Op de lan
ge duur moeten er meer cellen komen zoals de rege
ring nu heeft aangekondigd, en op de korte termijn is 
er wellicht uitbreiding mogelijk door het gebruiken van 
oude kazernes als gevangenis of een bajesboot. 
Deze laatste optie is goedkoop, makkelijk verplaats
baar en flexibel inzetbaar. Over deze opties en het re
geringsvoorstel houdt de Kamer volgende week op 
verzoek van de W D  een spoeddebat.
Inlichtingen: Benk Korthals, 070-3182902.
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De WD-fractie in de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal zoekt voor de afdeling'Voorlichting een 
full-time

Medewerker
interne communicatie (m/v)
Funktie-informatie
- Het schrijven van artikelen ten behoeve van 

de WD-Expresse.
- Het samenstellen van deze wekelijkse 

nieuwsbrief.
- Het onderhouden van kontakten met en even

tueel ondersteunen van redakties van andere 
WD-periodieken.

- Het signaleren en verzamelen van politiek re
levante informatie.

Funktie-eisen
- U heeft een HBO- of universitaire opleiding.
- U heeft voor de funktie relevante ervaring.
- U beschikt over goede mondelinge en vooral 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Een 
goede typevaardigheid en computerervaring 
is vereist.

- U sympathiseert met de WD.

Het salaris is, afhankelijk van opleiding en erva
ring, vanaf f  3950,- bruto per maand.
Hebt u belangstelling voor deze functie (beschik
baar vanaf 1 augustus 1992) richt dan uw brief 
met curriculum vitae vóór 1 juli 1992 aan de heer 
L.J.H. Willinge, personeelscoördinator van de 
WD-Tweede Kamerfractie, Postbus 20018, 
2500 EA Den Haag.
Telefonisch bereikbaar op maandag- en donder
dagmiddag en op dinsdag-, woensdag- en vrij
dagochtend op nummer 070-3182878.
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Kerntaken van de overheid
Woensdag sprak Frits Bolkestein het congres van het Ne
derlandse Studie Centrum toe. Hij zei daar onder meer: 
"Verandering bij de overheid is nodig. Alles is immers 
continu in beweging. Een periodieke herbezinning is no
dig om verstarring te voorkomen en een effectief func
tioneren te waarborgen. Ik noem enkele ontwikkelingen. 
Zo zijn de burgers van nu mondiger, beter geïnformeerd 
en opgeleid en "calculerender” geworden. In de huidi
ge samenleving past geen overheid die verantwoorde
lijkheden op zich neemt die burgers zelf kunnen dragen. 
Ten tweede heeft de economische groei ook negatieve 
gevolgen. Het milieu is bepalend voor de grondslag van 
ons bestaan op deze planeet. Hier ligt duidelijk een nieu
we taak voor de overheid. Ten derde stelt de Europese 
integratie nieuwe eisen aan de ambtenarij. Talenkennis, 
inzicht in wat internationaal gebeurt en de kunst te lob
byen zijn vereisten sine qua non om in Brussel nationa
le belangen te verdedigen. Misschien de belangrijkste 
reden om de rijksoverheid te veranderen is de toenemen
de afstand tussen burger en politiek.
Een bezinning op de kerntaken van de overheid is daar
om nuttig om de aanspraken van de politiek tot realisti
sche proporties terug te brengen. De overheid moet zich 
beperken tot die zaken waar zij werkelijk goed in is: tot 
datgene wat wij aan het eind van de twintigste eeuw in 
redelijkheid van de overheid mogen verwachten.

Departem entale herindeling 
Het veranderen van de overheid kan echter niet worden 
overgelaten aan ambtenaren. Het is bij uitstek de poli
tiek die daarin de lijnen moet aangeven. Ik neem de ge
legenheid te baat om enige opmerkingen te maken over 
de departementale herindeling.
1. De ideale indeling van departementen bestaat niet. 

Het takenpakket van de rijksoverheid verandert voort
durend en haar organisatie moet zich daaraan aan
passen. Een goede herindeling moet vooraf worden 
gegaan door een analyse van de kerntaken van de 
overheid.

2. Het beste moment om te besluiten tot departemen
tale herindeling is en blijft de kabinetsformatie. Uitstel
len tot daarna zal leiden tot prestigeslagen en oever
loze discussies.

3. Het kan zeker zo nuttig zijn de plaats van directora
ten te beschouwen. Juist op dat niveau wordt soms 
dubbel werk verricht.

4. Het verdient aanbeveling zo veel mogelijk gedecon- 
centreerde rijksdiensten te dencentraliseren naar de 
provincies. Daardoor worden zij onder een meer di- 
rekte politieke controle gebracht, waardoor een de
mocratisch tekort wordt voorkomen.

5. Het is interessant uit te gaan van een clustergewijze 
aanpak - zoals de commissie-Vonhoff destijds aanbe
val - met vijf hoofdbeleidsgebieden: Bestuurlijke Za
ken, Sociaal-Economische Zaken, Internationale Za
ken; Ordeningszaken en Welzijnszaken.
Weliswaar kunnen er per hoofdbeleidsgebied verschil
lende departementen bestaan, maar het aantal on
derraden van de ministerraad kan zo worden beperkt 
tot vijf.

6. Minder departementen betekent minder ministers en 
dus minder competentie-twisten. Maar het aantal 
staatssecretarissen zal dan moeten toenemen. Die 
zouden moeten fungeren als onderministers, als 
plaatsvervangers van hun ministers op hun eigen ter
rein, ook in de ministerraad.

U zult hebben opgemerkt dat ik geen afgerond beeld 
geef. Maar dat zou verkeerd zijn. Momenteel is de 
commissie-Wiegel bezig aan een rapport over de depar
tementale herindeling. Ik ben benieuwd wat die subcom
missie te melden heeft.

De kwaliteit van de overheid 
De overheid moet klein zijn, maar van hoge kwaliteit. Dat 
betekent natuurlijk ook een goede beloning. De politiek 
moet overigens beseffen dat het onvermogen overbodi
ge overheidstaken af te stoten en subsidiestromen te ver
minderen als nadelig gevolg meebrengt dat voor een 
betere beloning van het personeel van de overheid en 
in de collectieve sector niet genoeg ruimte is. Een klei
nere overheid die minder subsidieert, kan beter worden 
betaald. De kwaliteit van de overheid kan vervolgens stij
gen wanneer de mobiliteit van de beleidsambtenaar 
wordt vergroot. Ik voel veel voor het Engelse stelsel van 
de civil service: hogere beleidsambtenaren zijn daar niet 
in dienst van een ministerie maar van de hele rijksover
heid. Zij worden gedurende hun loopbaan op verschil
lende posities geplaatst, waardoor de dynamiek van het 
apparaat kan toenenemen en de hokjesgeest kan afne
men. Datzelfde geldt overigens ook voor politici. Zij moe
ten beslissingen nemen en keuzen maken op basis van 
gegevens die door deskundigen zijn aangereikt. Daar
om vind ik - en ook dat doe ik kijkend naar Engeland 
- dat ministers en staatssecretarissen op verschillende 
departementen inzetbaar moeten zijn. Een bewindsper
soon zeven jaar of langer op zijn post laten is in het al
gemeen onverstandig. Bewindslieden zijn overal voor ver
antwoordelijk, zoals ik heb betoogd in het debat over de 
bouwsubsidie-enquête. Om in verzekeringstermen te 
spreken, zij dragen risico-aansprakelijkheid, geen schuld
aansprakelijkheid. Dus moeten zij kunnen rekenen op 
de absolute loyaliteit van hun ambtenaren. Bij mijn we
ten krijgen ze die ook. Omgekeerd moeten bewindslie
den pal staan voor hun ambtenaren.
Ik concludeer dat helderheid, betrouwbaarheid en voor
spelbaarheid zullen leiden tot een groter vertrouwen van 
de burger in de overheid. Dat vertrouwen zal toenemen 
bij een meer bescheiden politiek die toeziet op de kwa
liteit van het overheidsprodukt. Verandering bij de rijks
overheid in die zin is broodnodig.”

De VVD-Expresse is een uitgave van de mrAnneiien 
Kappeyne van de CoppelloStichting, onderredactie 
van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie en Andrea Nederlofen 
Dominique Peters, medewerkers afdeling Voorlichting. 
Een abonnement kost f 75,- en is aan te vragen b ij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaat, post
bus 20018, 2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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De gemiddelde loonstijging dit jaar is 4,5 %. Dat is driekwart procent meer dan het kabinet vorig 
jaar verantwoord achtte. De VVD waarschuwde toen al voor optimisme op dit punt. Vervolgens 
werd de ene na de andere lastenverzwaring uit de regeringshoed getoverd. En nu komt ook de 
inflatie hoger uit dan geraamd. Een inflatiecijfer waar de regering voor de helft zelf schuldig aan 
is. Minister de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet blij met deze ontwikkelingen. 
Zijn oplossing: betere centrale afspraken tussen kabinet en sociale partners. Werkgevers en 
werknemers doen niet meer zo leuk mee als in de jaren tachtig, constateert hij. Niet zo merk
waardig natuurlijk als je bedenkt dat de hogere lastendruk voor een belangrijk deel debet is aan 
de hogere looneisen.
Dit is weer een voorbeeld waaruit blijkt dat deze regering niet in staat is de consequenties van 
haar eigen beleid te overzien. Denk maar aan het in de grond geboorde Nederlandse voorstel 
voor "Maastricht"; het uit de hand lopen en onhaalbaar blijken van het plan-Simons en het 
"plotselinge" cellentekort. Steeds staat deze CDA/PvdA-coalitie hulpeloos met de handen in de 
lucht en komt zij vervolgens met wanhopige compromissen en ad-hoc maatregelen. Als er iets 
dodelijk is voor het vertrouwen van de burger in de politiek, dan is het wel ad-hoc beleid.
De WD heeft in haar correctie-scenario voor de Tussenbalans alle lastenverzwaringen die het 
kabinet presenteerde geschrapt, opdat de koopkracht op peil kan blijven. Het pakket maatrege
len dat daarvoor nodig was, was misschien niet populair maar het bood zekerheid. Er is maar 
één weg voor de politiek om het vertrouwen van de burger te winnen en dat is: duidelijk en con
sequent zijn. Dit kabinet heeft dat kennelijk nog niet begrepen. Frits Bolkestein

Hoe nu verder met Europa?
Woensdag werd plenair vergaderd over de toe
komst van de Europese eenwording na de af
wijzing van het verdrag van Maastricht door de 
Deense bevolking (WD-Expresse nr 59). Frans 
Weisglas noemde de uitslag van het referen
dum een belangrijk signaal dat niet onderschat 
mag worden. De eerste reactie van de Neder
landse regering was vol onbegrip geweest, 
waarbij die van staatssecretaris Dankert (PvdA) 
de kroon spande. Hij zei vorige week dat het 
onvoorstelbaar is dat elf lidstaten zich door vijf 
miljoen Denen -in feite maar vijftigduizend- stil 
laten zetten. Er moest volgens Dankert maar 
een juridische formule gevonden worden om 
met de elf resterende landen gewoon met 
Maastricht door te kunnen gaan. De woord
voerder zette grote vraagtekens bij deze uit
spraak, omdat de tekst van het verdrag van Ro
me bepaalt dat iedere verdragswijziging, en 
dat is het verdrag van Maastricht, door alle 
lidstaten moet worden goedgekeurd.

Mogelijke Europese stappen 
Na het beraad van de EG-ministers van Buiten
landse Zaken in Oslo bleek dat de deur voor 
Denemarken open blijft staan en dat het stre
ven gericht blijft op het bijeenblijven van de 
twaalf EG-staten. De W D is daar blij mee maar 
vraagt zich wel af hoe dit streven nu gestalte 
krijgt. Tevens zijn Britse plannen voor een 
nieuw protocol bij het verdrag van Maastricht, 
waarin grenzen zouden worden gesteld aan de

bevoegdheden van de Europese Commissie. 
Heronderhandelingen over het verdrag zelf 
zouden dan niet nodig zijn. De VVD staat posi
tief tegenover deze benadering, maar minister 
van den Broek toonde zich afhoudend.

Nederlandse actie
De woordvoerder analyseerde vervolgens de 
redenen die in Denemarken geleid kunnen heb
ben tot de negatieve uitslag. Hij noemde angst 
voor teveel bemoeienis vanuit Brussel; angst 
voor een gebrek aan democratie en inspraak; 
kritiek op ineffectieve besteding van de enorme 
bedragen die van de rijke naar de minder ont
wikkelde EG-landen gaan; vrees voor overheer
sing door de grote EG-landen, en angst voor 
een verlies van de eigen nationaliteit, souvereini- 
teit en culturele identiteit. Uit deze punten moet 
de Nederlandse regering lessen trekken. Ten 
eerste door voorlichting te geven over de gevol
gen van Maastricht en een maatschappelijke 
discussie hierover te entameren. En ten tweede 
door een dreigend democratisch tekort en te 
grote Europese bemoeienis te bezweren. Dat 
kan door het Europees Parlement het laatste 
woord te laten bij alle beslissingen die met een 
meerderheid worden genomen, en door de EG 
zich te laten beperken tot haar kerntaken. Minis
ter van den Broek was het eens met de behoefte 
meer informatie en voorlichting en zei toe hier 
snel mee te beginnen.
Inlichtingen: Frans Weisglas: 070-318292903.

V E R D E R  IN  D IT  N U M M E R
- Hoe moet het nu verder met de Europese eenwording?
- VVD wil democratisch gat bij de politie-reorganisatie dichten
- Pre-advies over afschaffing dienstplicht pas in najaar aan bod
- Interpellatie over het cellentekort
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WEEKBERICHT 2

Afschaffing dienstplicht
Donderdag vermeldde de Telegraaf dat de W D  op de 
partijraad van zaterdag over afschaffing van de dienst
plicht zou praten. Zoals vermeld in WD-Expresse nr 57 
was echter al besloten het preadvies over de dienst
plicht van de partijraad-agenda af te voeren en in 
plaats daarvan te praten over de uitkomsten van het 
themacongres over Europa.
Het pre-advies stelt onder andere dat ” een belangrijk 
deel van de samenleving de toenemende onrechtvaar
digheid van de dienstplichtlast niet langer verenigbaar 
acht met de huidige veiligheidssituatie. De negatieve 
effecten voor dienstplichten - onrechtvaardige lasten
verdeling, carrière-achterstand, lage beloning en rela
tief hoog opleidingsniveau voor te vervullen functies - 
wegen niet langer op tegen de voordelen van de krijgs
macht, zoals de regelmatige instroom van personeel 
etc” . Het advies verwerpt het alternatief van sociale 
dienstplicht "omdat dit systeem niet zal leiden tot een 
regelmatige lastenverdeling” . De aanbeveling luidt 
dan ook om de Dienstplichtwet uit 1922 wel te handha
ven -voor het geval dat bepaalde sleutelfuncties in oor
logssituaties niet op vrijwillige basis vervuld kunnen 
worden-maar er bij de huidige internationale ontspan
ning geen gebruik meer van te maken.

Momenteel wordt het afschaffen van de dienstplicht 
nog besproken in een externe commissie onder leiding 
van Wim Meijer, de Commissaris van de Koningin in 
Drenthe. In het najaar zal de W D  in een thema
congres en een partijraad volop gelegenheid krijgen te 
discussiëren over het pre-advies.
Inlichtingen: Sari van Heemskerck, 070-3182888.

Emancipatie homosexuelen
Woensdag besprak de Kamer met minister D’Ancona 
(PvdA) de voortgang van het emancipatiebeleid voor 
homosexuelen. Len Rempt sprak echter niet van voort
gang maar van stagnatie in het beleid. De in 1984 aan
genomen WD-motie waarin de regering werd opge
roepen te zorgen voor flankerend beleid heeft nauwe
lijks uitvoering gekregen. Het door Frits Korthals Altes 
(destijds WD-minister van Justitie) opgestelde over
zicht van bestaande onderzoeken en nog in te vullen 
lacunes in het beleid werd weliswaar opgepakt door de 
toenmalige minister Brinkman (CDA), maar zonder er 
een concrete invulling aan te geven. In 1989 werd we
derom een WD-motie aangenomen waarin werd aan
gedrongen op duidelijke onderzoeken over voorlich
ting, maatschappelijke acceptatie van homosexuelen, 
het voorkomen van geweld tegen hen en adoptie van 
kinderen door homosexuele paren. Minister Brinkman 
gaf inderdaad uitvoering aan deze motie, met als resul
taat dat momenteel enkele onderzoeken afgerond zijn. 
Minister D’Ancona kon tijdens het debat echter niet 
aangeven wat de inventarisatie heeft opgeleverd. Dat 
kwam haar op ernstige kritiek van de W D  te staan, 
waarbij alle fracties behalve het CDA zich bij aansloten. 
De WD-woordvoerder verweet de minister voorts dat 
er op haar departement onvoldoende ter zake kundige 
ambtenaren zijn en dat er niets gedaan wordt aan be
leid voor oudere homosexuelen en lesbiennes.

Tevens is het de W D  een raadsel hoe de minister 
voortgang in beleid zegt te hebben bereikt, terwijl ener
zijds nog niet uitgewerkt is wat er precies moet gebeu
ren en anderzijds het budget voor emancipatiebeleid 
door de Tussenbalans is versmald. Zo krijgen COC- 
afdelingen steeds minder geld waarvoor ze juist méér 
taken moeten uitvoeren. De oplossing van de minister, 
dat het COC de contributie maar moet ophogen tot het 
niveau van een vakbond, zal op de emancipatie van 
homosexuelen een averechts effect hebben.
De minister reageerde positief op alle kritiek en beloof
de de opmerkingen ter harte te nemen. Ze zei toe in 
haar Najaarsbrief over het Welzijnsbeleid een grote 
plaats in te ruimen voor het emancipatiebeleid van ho
mosexuelen. Inl: Len Rempt, 070-3182889.

Het cellentekort
Woensdag vond in de Tweede Kamer een interpellatie 
plaats over het cellentekort. Door gebrek aan celcapa- 
citeit wordt een toenemend aantal verdachten heenge
zonden. Naar aanleiding daarvan vroeg Benk Korthals 
vorige week de interpellatiedebat aan. Plotseling kwam 
de regering toen over de brug met 10 miljoen gulden 
voor 200 cellen op de korte, en 700 cellen op de lange 
termijn. De coalitiepartijen waren hier tevreden mee 
maar de W D  bleef kritisch.
Waarom is er nu ineens wél geld beschikbaar en waar 
komt dat vandaan? De W D  heeft voordurend ge
vraagd om extra geld voor politie, justitie en meer cel- 
capaciteit. Minister Hirsch Ballin (CDA) antwoordde 
dan steeds dat hij weliswaar niet véél financiële midde
len had, maar dat deze wel voldoende waren. Het 
heenzenden van verdachten logenstraft deze bewe
ring. Waarom heeft de regering het zo ver laten komen, 
vroeg Benk Korthals zich af. Het heenzenden van ver
dachten ondermijnt het veiligheidsgevoel bij de burger 
en het wezen van de rechtsstaat. De overheid moet 
volgens de W D  haar monopoliepositie ten aanzien 
van opsporing en vervolging waarmaken. De woord
voerder vroeg tevens naar de consequenties voor de 
rechtspositie van het gevangenispersoneel. Is er op 
zo’n korte termijn voldoende goed opgeleid personeel 
beschikbaar voor de bewaking van de nieuwe celca- 
paciteit?

Het cellentekort staat overigens niet op zichzelf, maar 
houdt verband met de gehele strafrechtspleging. Zich 
beroepen op intensivering van opsporing en vervol
ging is een goede zaak, maar dan moeten de conse
quenties voor de tenuitvoerlegging daarvan wél voor
zien en aanvaard worden. Daarom heeft de W D  bij 
motie gevraagd om bij de opstelling van de begroting 
1993 financiële prioriteit te geven aan de bestrijding 
van de criminaliteit. De woordvoerder herinnerde ook 
voor wat betreft de dekking, aan het correctiescenario 
van de W D  bij de Algemene Beschouwingen voor 
1992.Daarin werd 100 miljoen vrijgemaakt voor Justi
tie. ” De motie richt zich ook tot de CDA-fractie die in 
den lande voortdurend verkondigt hoe belangrijk zij de 
criminaliteitsbestrijding vindt", aldus de woordvoerder. 
Inlichtingen: Benk Korthals, 070-3182902.
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■ Nederland in drievoud
Deze week verscheen een studie over de Nederlandse 
economie van 1990 tot 2015 van het Centraal Plan Bu
reau. Rudolf de Korte stelde in een eerste commentaar 
dat de dillemma's en strategische opties voor Neder
land op heldere wijze in beeld zijn gebracht.
In overeenstemming met de sterkte-zwakte analyse en 
de internationale trends ziet de VVD als belangrijkste 
lange-termijn uitdagingen voor de Nederlandse 
economie:
- continue kwaliteitsverbetering in het onderwijs
- terugdringing van de hoge inactiviteit onder de be

roepsbevolking
- verbetering van het functioneren van de arbeids

markt in samenhang met afslanking van de verzor
gingsstaat

- ruimere infrastructurele voorzieningen
- kwantitatief verbeteren van ons relatief zwaar be

laste milieu.

Verschillende scenario’s 
De studie geeft enkele scenario’s voor de toekomst. 
Het "global shift” -scenario (waarbij het economische 
zwaartepunt in Amerika en Azië komt te liggen) zal 
voor Nederland het scenario van de gemiste kansen 
betekenen. In het "European Renaissance” -scenario 
wordt een eigen Europese weg en het ontstaan van 
aparte handelsblokken geschilderd. Daarin zal in Ne
derland weinig aandrang ontstaan om de verzor
gingsstaat tegen het licht te houden met alle risico’s 
vandien.
De VVD ziet de meeste kansen in het "balanced 
growth” -scenario. In dit scenario slagen Nederland en 
West-Europa er in te komen tot een dynamische techno
logische ontwikkeling en competitieve marktstructuren. 
Ze kunnen daardoor effectief participeren in de voort
gaande internationalisatie. Tevens wordt via de opkomst 
van nieuwe concurrenten en toenemende beleidscon- 
curentie binnen de EG - met een minder belangrijke rol 
voor Brussel - het accent verlegd naar het perspectief 
van de vrije markt. Dit noopt tot een herdefiniëring van 
de rol van onze overheid en tot het verminderen van de 
negatieve arbeidsmarkteffecten van ons overspannen 
sociale stelsel. Daarnaast vragen de steeds beter opge
leide en mondige burgers meer ruimte voor individuele 
keuzen. Het fiscaal tegemoetkomen van bepaalde leef
vormen wordt voor hen niet langer wenselijk. Hun on
vrede over het oneigelijk gebruik van de doorgeschoten 
verzorgingsstaat neemt toe.

Voorgestelde hervormingen
Het rapport geeft nog enkele suggesties voor institutio
nele hervormingen die de W D  aanspreken:
- afschaffing voetoverheveling in de inkomstenbe

lasting.
- verdubbeling van het arbeidskostenforfait.
- het achterblijven van de bijstandsuitkeringen bij de 

lonen.
- het gunstig regelen van de positie van bejaarden, 

vooral van degenen die alleen op de AOW zijn aan
gewezen.

- het op den duur invoeren van een sobure, geïndivi
dualiseerde negatieve inkomstenbelasting (waarbij 
uitkeringsgerechtigden geen uitkering meer ontvan
gen van een sociale zekerheidinstantie maar van de 
belastingdienst).

Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890

Wet adviesraden 
minderheden
Afgelopen woensdag was de uiterste datum waarop 
Kamerleden hun verslag over het wetsvoorstel voor 
Adviesraden Minderheden konden inleveren. Doel van 
het wetsvoorstel is minderheden meer inspraak te ge
ven in het minderhedenbeleid door het instellen van 
een overlegvergadering, 8 adviesraden en 8 samen
werkingsverbanden. Er komt een raad voor Molukkers, 
Zuid-Europeanen, Antillianen en Arubanen, vluchtelin
gen, woonwagenbewoners, Surinamers, Turken, en 
Noord-Afrikanen.

W et schiet doel voorbij 
Jan Kees Wiebenga sprak in zijn inbreng zijn twijfel uit 
of de voorgestelde bureaucratische overlegstructuur 
wel het beoogde doel bevortert. Door de instelling van 
maar liefst 8 nieuwe adviesraden is een nieuw woud 
van organen ontstaan en dit staat in schril contrast met 
de Aanwijzingen inzake Externe Adviesorganen. Hierin 
is als uitgangspunt juist vastgelegd dat er uiterst selec
tief moet worden omgegaan met de instelling van nieu
we adviesorganen.
In diezelfde Aanwijzingen staat ook gestipuleerd dat 
een verstrengeling van advies- en overlegtaken moet 
worden vermeden. Het kabinet heeft deze functies bin
nen de nieuwe overlegstructuur echter niet helder aan
gegeven. Gaat het om advisering? Zo ja, dan is vooral 
deskundigheid vereist. Of gaat het om het regelen van 
inspraak? Dan staat belangenbehartiging voorop. De 
VVD ziet voor de advisering over het minderhedenbe
leid het meest in een kleine adviesraad van deskundi
gen van binnen en buiten de betrokken minderheden- 
groepen. Belangenbehartiging kan beter geschieden 
door inspraakorganen die organisatorisch los van de 
overheid staan. Dat is in andere sectoren ook gebrui
kelijk.
De W D  acht een wettelijke regeling van de overlegver
gadering minder gewenst, omdat deze verstarrend 
kan werken.

Geen gesloten circuit
De samenstelling van de adviesraden wordt in het 
voorstel op een te besloten wijze geregeld. Nu het gaat 
om overheidsorganen moet er ruime gelegenheid wor
den gegeven voor belangstellenden om in aanmerking 
te komen voor benoeming binnen de raad. Net zoals 
bijvoorbeeld bij de Emancipatieraad moeten vacatures 
openbaar worden gemaakt. Tevens zou het beter zijn 
als de samenwerkingsverbanden een recht van aanbe
veling zullen krijgen in plaats van een recht van voor
dracht. Er moet voorkomen worden dat er een soort 
gesloten circuit komt van minderhedenbestuurders. 
Tenslotte pleitte de woordvoerder voor een marginale 
toetsing van het democratisch gehalte bij de benoe
ming van een kandidaat.
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070-3182904.
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ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

De politiewet
Woensdag werd plenair vergaderd over hoofdlijnen van 
de Politiewet. De wet beoogt een doelmatiger en doel
treffender politie-apparaat te creëeren, door de huidige 
148 gemeentekorpsen en het korps rijkspolitie te reorga
niseren in 25 politieregio’s (WD-Expresse nr 37 en 42). 
De W D  is al eerder akkoord gegaan met de doelstelling 
van één politie die op regionale schaal georganiseerd 
wordt. Op enkele onderdelen heeft de W D kritiek.

Bestuurlijke inbedding
Hans Dijkstal noemde de bestuurlijke inbedding van de 
reorganisatie van groot belang vanwege het gevaar van 
verzelfstandiging van de politie door gebrek aan demo
cratische controle. Het kabinet loopt vooruit op een be
stuurlijke ontwikkeling naar regionaal bestuur, zoals de in 
de nota "Besturen op Niveau II” voorgestelde reorgani
satie van de huidige provincies in 25 regio’s (WD- 
Expresse nr 46). Als deze herindeling gerealiseerd is, zal 
de politie gecontroleerd worden door rechtstreeks geko
zen regio-raden. Tot die tijd komt het beheer over een re
giokorps aan een korpsbeheerder (meestal de burge
meester van de grootste stad), en het bestuur aan een 
regionaal college van de burgemeesters uit die regio en 
de Hoofdofficier van Justitie.

Gemeenteraden raken hun invloed kwijt 
De W D is het er mee eens dat de politiereorganisatie niet 
kan blijven liggen tot de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur geregeld is. Met de voorgestelde overgang- 
sconstructie heeft de W D echter grote moeite. Ten eer
ste omdat er onduidelijkheid bestaat over de bestuurs- 
en beheersbevoegdheden. Ten tweede is het onjuist om 
één burgemeester als korpsbeheerder meer bevoegdhe
den te geven dan (en over) andere. Ten derde kunnen 
democratisch gekozen gemeenteraden in de overgangs
situatie de politie niet meer rechtstreeks controleren, maar 
alleen via de invloed die de burgemeester in het regio- 
college heeft. Een gemeenteraad van een kleinere ge
meente heeft via de eigen burgemeester dus minder in
vloed op het politiekorps dan de gemeenteraad van de 
grootste gemeente die de korpsbeheerder levert. Dit staat 
haaks op een artikel in de recent aangenomen Gemeen
tewet, waarin gesteld wordt dat gemeenteraden juist méér 
bij de politie moeten worden betrokken. De W D wijst 
daarom eveneens het pleidooi af van enkele burge
meesters van grote steden voor nog meer bevoegdhe
den als korpsbeheerder. Zulke "superburgemeesters” kun
nen het regionaal college van burgemeesters immers 
gaan overheersen. Gemeenteraden zullen dan helemaal 
niet meer voelen voor een eigen inspanning met betrek
king tot bestuurlijk preventiebeleid en een integraal vei
ligheidsbeleid.

VVD-voorstellen
Gezien de ongunstige gevolgen wijst de W D deze 
constructie af. De woordvoerder stelde voor het bestuur 
in handen te stellen van een college van alle deelnemen
de burgemeesters en de Hoofdofficier van Justitie De ge 
lijkwaardigheid van burgemeesters vloeit immers voort uit 
hun bij wet gegeven, bijzondere verantwoordelijkheid ten 
aanzien de politie De burgemeester van de grootste ge
meente kan voorzitter worden van het dagelijks bestuur, 
maar is daar wel verantwoording aan verschuldigd. Te
vens kan het dagelijks bestuur de voorzitter belasten met 
het beheer. Zo kan het gevaar van een te onafhankelijke 
superburgemeester en een te grote verzelfstandiging van 
de politie bezworen worden.
Tijdens het Kamerdebat bleek de PvdA-fractie van me
ning te veranderen. In maart 1990 diende de PvdA- 
woordvoerder nog samen met het CDA een motie in waar
in de wenselijkheid werd uitgesproken om de burge
meester van de grootste stad het beheer over het regio
korps in handen te stellen. Deze motie werd aangeno
men, ondanks de tegenstem van de WD. Nu lijkt de PvdA 
te neigen naar het WD- standpunt om de korpsbeheer
der verantwoording aan het bestuur te laten afleggen, in 
tegenstelling tot het CDA die blijft vasthouden aan de tekst 
van de motie en zelfs méér macht voor de korpsbeheer
der voorstaat.

Lokale politiezorg
Bij veel gemeenten leeft de angst dat er te weinig man
kracht beschikbaar zal zijn voor de lokale politiezorg. Die 
angst is gerechtvaardigd, omdat de wet voorziet in een 
grotere zeggenschap van het Openbaar Ministerie over 
de inzet van politiemensen. Dat vind de W D voor de be
strijding van de bovenlokale en -regionale criminimaliteit 
weliswaar dringend noodzakelijk, maar de woordvoerder 
wees er op dat andere politietaken onder deze bepaling 
gaan lijden wanneer de politiesterkte gelijk blijft. Dit ca
paciteitsprobleem is alleen op te lossen door meer finan
ciële middelen ter beschikking te stellen, zoals de W D 
al meerdermalen bepleit heeft. De 50 miljoen gulden die 
per 1993 is toegezegd, is niet genoeg om méér politie 
op straat te krijgen. De W D blijft hameren op het belang 
van de zorg in de plaatselijke gemeenschap voor open
bare orde, veiligheid en hulpverlening, en de bestrijding 
van criminaliteit, en overlast.
Volgende week antwoordt de regering en volgt de twee
de termijn van het debat.
Inlichtingen: Hans Dijkstal, 070-3182884

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien Kappey- 
ne van de Coppello Stichting, onder redactie van Clemens Cor- 
nielje, hoofd afdeling Voorlichting van de WD-Tweede Kamer
fractie enAndrea Nederlofen Dominique Peters, medewerkers 
afdeling Voorlichting.
De WD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk in Schevenin- 
gen. Een abonnement kost f  75,- en is aan te vragen bij de WD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018, 
2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.

W D , DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND.
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Open, eerlijk en openbaar™ "
Jarenlang is het debat over minderheden op besmuikte wijze gevoerd. Het vond plaats in kerk 
en kroeg, maar niet officieel, niet aan de oppervlakte. De fractie vond dat een ongewenste situa
tie en daarom ben in Luzern ingegaan op deze thematiek. De grondstelling was toen, en is nog 
steeds, dat wij leven in een pluriforme samenleving. Dat er fundamentele normen zijn die door 
iedereen, autochtoon en allochtoon, moeten worden gerespecteerd.
Mijn critici denken daar anders over. Zij schijnen 4 dingen naar voren te willen brengen. 1. Het 
is belangrijk en er moet over gesproken worden; 2. misschien heeft Bolkestein nog gelijk ook, 
maar 3. hij mag er niet over spreken, want 4. zijn bedoelingen zijn verkeerd. Zo wordt het debat 
verlegd van het veld van de feiten, de waarnemingen en argumenten naar het veld van de be
doelingen. Dan wordt de gezindheid beoordeeld en worden de nieren geproefd.
Helaas leest niet iedereen wat er staat. Helaas lezen veel mensen wat zij denken dat er staat. 
Ik heb nooit gezegd dat de Islam een bedreiging voor Nederland is. Ik heb ook nooit gesproken 
over de Islam als godsdienst. Ik houd mij bezig met culturen. De vraag is hoeveel van de ene 
cultuur inpasbaar is in de andere cultuur. En ons standpunt is culturele pluriformiteit en aan be
paalde grondwaarden moeten wij blijven vasthouden. Ritueel slachten? Ja. Lijkbezorging over
eenkomstig de islamitische riten? Ja. Andere zaken zoals besnijdenis van meisjes? Nee. Poly
gamie? Nee. Heel duidelijk.
Maar er wordt meer uitgehaald dan er in zit. Ik hèb helemaal niet zoveel gezegd. En het feit 
dat het zoveel discussie losgemaakt heeft, bewijst dat er onder de oppervlakte een groot onge
noegen zit en dat moet aan de oppervlakte komen zodat wij daarover kunnen spreken in een 
open en eerlijk debat. Dat is ook de reden waarom ik graag de uitnodiging van de Islamitische 
Raad Nederland aanvaard heb. Ik was er van overtuigd dat, wanneer wij in alle objectiviteit onze 
standpunten naast elkaar konden leggen, de uitkomst vruchtbaar en realistisch zou zijn.

Frits Bolkestein

Het Kunstenplan
Maandag werd het Kunstenplan in de Kamer 
besproken. De VVD, die vertegenwoordigd 
werd door twee woordvoerders, heeft zich bij 
de beoordeling laten leiden door reeds eerder 
uitgesproken punten van aandacht. Dat is in de 
eerste plaats het criterium "kwaliteit". Daar
naast wil de VVD de publieksfactor (het aantal 
mensen dat een voorstelling bezoekt) zwaarder 
laten wegen. Minister D’Ancona (PvdA) heeft 
de kwaliteitsbeoordelingen uit het advies van 
de Raad voor de Kunst echter naast zich neer 
gelegd. De voorziene opheffing van het Lim
burgs Symphonie Orkest - volgens de Raad 
van onvoldoende kwaliteit en zeer slecht be
zocht - sneuvelde al vóór het debat door de 
lobby van de CDA- en PvdA-woordvoerders. 
Het Noordnederlands Orkest, onlangs met veel 
moeite tot stand gekomen door een fusie van 
twee orkesten, krijgt daarentegen niet eens de 
kans zich te bewijzen en dreigt met 10 man te 
worden ingekrompen. Het pleidooi van Sari 
van Heemskerck om dit orkest een paar jaar te 
ontzien werd door CDA, PvdA en D66 onder
schreven en door de minister overgenomen. 
Een andere sector die grote publieke belang
stelling geniet, een hoge kwaliteit heeft en des
ondanks te weinig geld krijgt, is de dans. De 
woordvoerster diende daarom een motie in 
voor een verhoging van de salarissen van dan
sers die 42% minder betaald krijgen dan ande
re kunstenaars. Deze motie werd kamerbreed 
aanvaard.
In de tweede plaats pleit de VVD sinds jaar en 
dag voor decentralisatie van het kunsten
beleid en het ontwikkelen van een culture
le infrastructuur over het hele land. Deze 
centra moeten rond de grootstedelijke agglo

meraties gegroepeerd worden. De gedachte 
van de minister om hierbij aansluiting te zoeken 
bij de stedelijke knooppunten uit de VINEX 
(VVD-Expresse nr 40) verdient daarom uitwer
king.

Bezuinigingen teruggedraaid 
Hans Dijkstal bekritiseerde de ongenuanceer
de bezuinigingen. Contrair aan het advies van 
de Raad voor de Kunst om de podiumkunsten 
voor 85 % te subsidiëren en 15 % van de kos
ten uit eigen inkomsten te laten betalen, wil de 
minister de gezelschappen voor 20 % van de 
kosten laten opdraaien. Ook PvdA en CDA ver
zetten zich tegen deze bezuiniging van 5 %. 
Onder druk van deze meerderheid werd de 
korting op de subsidies tot 2,5 % terugge
draaid, waar CDA en PvdA mee akkoord gin
gen. De VVD wilde elke korting voorkomen en 
stelde voor de benodigde 12 miljoen uit het 
budget voor de omroeporkesten te halen. Dit 
VVD-plan uit 1987 gaat er van uit dat niet iedere 
zendgemachtigde in deze tijd van ontzuiling 
een eigen orkest nodig heeft. Minister D’Anco
na ging hier niet mee akkoord, omdat hiervoor 
de Mediawet veranderd moet worden. Wel 
zegde zij toe 3,5 miljoen uit de reserves van de 
omroepgelden voor de kunsten te bestemmen. 
De VVD zal zich echter hard blijven maken voor 
de 12 miljoen gulden die ook volgens de Raad 
voor de Kunst nodig zijn om de grootste knel
punten op te lossen. Tevens blijft een verho
ging van het kunstenbudget op de begroting 
van 1993 hoog op de liberale agenda staan. 
Inl: Sari van Heemskerck, 070-3182888,
Hans Dijkstal 070-3182884.
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Ratificatie Schengen-verdrag
Het Schengen-verdrag, dat een opheffing van de con
trole bij de binnengrenzen beoogd, werd in 1990 door 
de regeringen van de Benelux-landen, Duitsland, Frank
rijk, Italië, Spanje en Portugal ondertekend. Het is inmid
dels door de parlementen van Frankrijk, Spanje, Portu
gal en Luxemburg goedgekeurd. Afgelopen woensdag 
en donderdag was het de beurt aan de Nederlandse 
Tweede Kamer om haar goed- of afkeuring aan het ver
drag te hechten. Het parlement heeft hierbij niet de mo
gelijkheid het verdrag op onderdelen te amenderen of 
te nuanceren. Mede hierom bracht de Raad van State 
in april 1991 een kritisch advies over het Schengen- 
akkoord uit (WD-Expresse 16). De W D  onderschreef 
deze kritiek tijdens het Kamerdebat in januari 1992 en 
zette tevens kanttekeningen bij het ontbreken van 
internationaal-rechtelijke toetsing (Expresse 45).
Wel stelde de woordvoerder destijds dat het 
Schengen-verdrag veel praktische verbeteringen tot 
stand heeft gebracht. Positief is ten eerste de procedu
rele harmonisatie van het asielbeleid. Afgesproken is 
dat een asielverzoek behandeld wordt door het land 
dat een visum afgaf of waarvan de buitengrens is over
schreden. De uitslag geldt dan voor het hele Schen- 
gengebied en dat is volgens de W D  een verbetering 
omdat "asielwinkelen" (het in verschillende landen te
gelijk of achtereenvolgens indienen van een asielver
zoek) zo voorkomen wordt. Tevens hebben de Schen- 
genlanden een intensievere samenwerking van politie 
en justitie afgesproken teneinde de criminaliteit beter 
te bestrijden. Er is een regeling voor grensachtervol- 
ging gemaakt, de gegevensuitwisseling en verbin
dingsmiddelen worden verbeterd en de uitleve
ringsprocedures worden vereenvoudigd.

Verbeteringen
Bij het ratificatiedebat van deze week constateerde Jan 
Kees Wiebenga dat er op de punten waar de W D  in ja
nuari kritiek op uitoefende, voortgang is geboekt. Zo zijn 
er inmiddels compenserende maatregelen genomen ter 
verbetering van de controle op de buitengrenzen en de 
uitzetting van illegale vreemdelingen.
Belangrijker vond de woordvoerder de pogingen die in 
het werk gesteld zijn om de ontbrekende rechtelijke 
controle aan te vullen. In januari werd van vele zijden 
gepleit voor de wenselijkheid van toezicht door een 
internationaal-rechtelijke instantie. De WD-woordvoer- 
der opperde toen de mogelijkheid het EG-Hof van Justi
tie hiermee te belasten. Dit idee werd gesteund door an
dere fracties. Op aandrang van de Nederlandse rege
ring hebben alle Schengen-partners, na een aanvanke
lijke weigering, ingestemd met een studieopdracht op 
dit punt. Ook de parlementaire controle op de uitvoe
ringsbesluiten van het ministerscomité is verbeterd. Het 
kabinet heeft zich bereid verklaard alle beleidsvoorne
mens aan de Tweede Kamer voor te leggen, vóórdat 
het ministerscomité besluit. Als de Kamer met een voor
nemen (vooralsnog) niet akkoord gaat, kan het kabinet 
de besluitvorming twee maanden laten uitstellen of in 
het ministerscomité tegenstemmen. Omdat een besluit 
unaniem genomen moet worden, komt het gewraakte 
voornemen dan niet tot stand.
Dit acht de W D  een bevredigende procedure.

identificatieplicht samen. Volgens de W D  is dit een 
logisch gevolg van het harmonisatieoverleg tussen 
partners die, behalve Nederland, deze plicht al ken
nen. De PvdA was in januari faliekant tegen, het CDA 
volgde haar eigen ondoorgrondelijke koers (ja. nee, 
toch maar wel) en het kabinet is nog steeds niet met 
een wetsvoorstel gekomen. De woordvoerder drong 
dan ook wederom aan op indiening van het wets
voorstel dat in 1989 al aangekondigd is. De regering 
zei toe dit deze zomer te doen. Een tweede onvolko- 
mendheid is het vooralsnog ontbreken van een inhou
delijke harmonisatie van het asiel- en immigratiebeleid. 
De W D  acht dit, néést de inmiddels ingezette proce
durele harmonisatie, wenselijk. Op EG-niveau is een 
begin gemaakt met een inventarisatie van het asielbe
leid van de EG-staten, en wordt toegewerkt naar unifor
me uitleg van begrippen als "kansloze asielverzoe
ken”  en "land van eerste ontvangst” . De W D  dringt 
vooral aan op een snelle harmonisatie van de beoorde
ling van de toestand in de herkomstlanden. 
Schengen is nog steeds onvolmaakt, hoewel minder 
onvolmaakt dan in januari. De W D  zal zich vóór de 
stemmingen volgende week nog over de ratificatie 
beraden.
Inl.: Jan Kees Wiebenga,070-3182904.
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Algemene Nabestaandenwet
Woensdag sprak de Kamer over de Algemene Na
bestaandenwet (ANW) (WD-Expresse 37). Hierin 
wordt onder meer geregeld dat bij het overlijden van 
de partner in beginsel een een basisuitkering wordt 
verstrekt van een half jaar. Deze uitkering is, evenals 
de hieraan verbonden toeslag, niet inkomensafhanke
lijk. De hoogte ervan is wel afhankelijk van de aanwe
zigheid van kinderen jonger dan 18 jaar. Na de tijdelij
ke basisuitkering kan recht bestaan op een verlengde 
uitkering tot het 65e jaar. Deze uitkering, bestaande uit 
een niet-inkomensafhankelijk basisdeel en een inko
mensafhankelijke toeslag, is gekoppeld aan de aanwe
zigheid van kinderen jonger dan 18 jaar.

VVD-amendementen
De W D  is van mening dat het overlijdensrisico een 
zeer wel individueel te verzekeren risico is (zonder ho
ge kosten). De ANW kan dan ook op den duur voor het 
grootste deel tot het verleden behoren. Daarom stelt 
de W D  een scenario voor, waarin de overheid alleen 
nog een tijdelijke gewenningsuitkering garandeert voor 
de duur van één jaar. Voor de toekenning van een ver
lengde uitkering wordt in de wet een leeftijdscriterium 
van 45 jaar ingebouwd die jaarlijks met één jaar ver
hoogd wordt, zodat na 20 jaar niemand meer op basis 
van leeftijd recht kan heeft op meer dan een gewen
ningsuitkering. De leeftijdsgrens voor kinderen wordt 
verlaagd van 18 naar 12 jaar, omdat het hebben van 
kinderen tussen 12 en 18 jaar nauwelijks meer een be
lemmering vormt om tot de arbeidsmarkt toe te treden. 
Dit scenario levert op den duur een besparing van bij
na 1 miljard op t.o.v. het kabinetsvoorstel. Volgende 
week wordt het debat over de ANW vervolgd, waarbij 
het onwaarschijnlijk is dat Robin Linschoten een meer
derheid achter zijn amendementen krijgt.
Inl. Robin Linschoten, 070-3182895.

Onvolkomendheden
Met de Schengen-afspraken over het openstellen van 
de grenzen en het vrij vervoer van personen hangt de
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Uitkeringsfraude aanpakken De Partijraad over Europa
Woensdag werd gesproken over een harde aanpak 
van het misbruik en oneigelijk gebruik van de sociale 
uitkeringen. In de grote steden blijkt 1 op de 3 mensen 
naast een uitkering werk te hebben waarover ze be
lasting betalen. Dit betekent dat 10 miljard uit een bud
get van 100 miljard naar mensen gaat die geen recht 
op een uitkering hebben. Deze cijfers betreffen alleen 
de zogenaamde witte fraude, terwijl het zwartwerken 
zich aan de waarneming ontrekt. Vanaf 1982 heeft de 
W D  aangedrongen op de bestrijding van fraude in de 
sociale zekerheid. Dat werd de VVD destijds niet in 
dank afgenomen en kwam de W D  op de beschuldi
ging van "heksenjacht”  te staan. Nu is een strengere 
aanpak van fraude voor alle partijen in de Tweede Ka
mer bespreekbaar, zo bleek uit de stortvloed van kri
tiek die minister Hirsch Ballin (CDA), staatssecretaris 
Ter Veld (PvdA) en haar collega van Amelsfoort (CDA) 
deze week over zich heen kregen.

Fraude mag niet lonen
"Fraudeurs zouden als de dood moeten zijn om tegen 
de lamp te lopen”  volgens Robin Linschoten. Maar de 
geringe pakkans en de lage sancties nodigen bijna uit 
tot fraudegedrag. Om daar wat aan te doen, stelt de 
W D  enkele maatregelen voor. Een snelle opsporing 
van fraude wordt mogelijk wanneer de gegevens
bestanden van de Gemeentelijke Sociale Dienst wor
den gekoppeld aan de bestanden van de Ziekenfond
sen. De bestanden van de fiscus en de sociale dien
sten zijn al gekoppeld (sofinummers), maar aangezien 
de gegevens van de fiscus één tot twee jaar oud zijn 
is een actuele controle niet mogelijk. Via inning van de 
ziekenfondspremies is wel snel vast te stellen of 
iemand in hetzelfde jaar werkt en een uitkering ont
vangt. Een motie met deze strekking van Robin Lin
schoten werd door de hele Kamer mede ondertekend. 
De bewindslieden beloofden er op toe te zien dat zie
kenfondsen hun gegevens ook daadwerkelijk aan de 
sociale diensten zullen doorgeven. In de tweede plaats 
moet volgens de VVD het aantal sociale rechercheurs 
drastisch worden uitgebreid. Ten derde moeten de 
procedures voor het terugvorderen van ten onrechte 
ontvangen uitkeringen worden versimpeld. Een motie 
hierover werd door de VVD mede-ondertekend. De 
woordvoerder benadrukte dat behalve terugbetaling 
ook een sanctie moet worden opgelegd. Bovendien 
moet strenger de hand worden gehouden aan de aan
melding bij het Openbaar Ministerie, wanneer de frau
de een bepaalde grens overschrijdt. Ten vierde pleitte 
de woordvoerder, evenals de zijn collega’s van de an
dere partijen, voor een forse verhoging van de huidige 
boete van fl 750 voor werkgevers die zwartwerkers in 
dienst hebben. Minister Hirsch Ballin zei toe de boete 
te verhogen naar 2000 (voor de eerste overtreding) tot
10.000 gulden (bij recidive) per werknemer. Boven
dien kan het bedrijf door de rechter worden stilgelegd.

Het voorstel van de PvdA-woordvoerder Willem Ver
meend om de opbrengsten van een intensiever anti- 
fraudebeleid terug te geven aan de belastingbetalers, 
wordt door de VVD gesteund. Ook staatssecretaris van 
Amelsvoort nam het voorstel over.
Inlichtingen: Robin Linschoten, 070-3182895.

De partijraad van afgelopen zaterdag heeft zich wat 
betreft een toekomstige Europese Unie kunnen vinden 
in de volgende tekst:
"De VVD dient, te zamen met haar geestverwanten in 
de ELD (de Europese liberale fractie), ernaar te streven 
dat de Europese Gemeenschap zich ontwikkelt tot een 
Europese Unie, d.w.z. een samengaan van staten 
waarbij een aantal gemeenschappelijke aangelegen
heden langs federale weg wordt behartigd” .
Frits Bolkestein zei hierover onder meer het volgende: 
"De dreun die de Denen Europa hebben verkocht, 
heeft iedereen rechtop doen zitten. Het Deense onge
noegen heeft te maken met het onderscheid tussen het 
economisch karakter dat de Gemeenschap zou krijgen 
wanneer de Europese Unie wordt verwezenlijkt. Men 
kan het economische beleid van de Gemeenschap 
verdelen in maatregelen die met de markt meewerken 
en maatregelen die tegen de markt ingaan. Voorbeel
den van marktconforme maatregelen zijn: de hele ope
ratie EG ’92; het anti-kartelbeleid en de Economische 
en Monetaire Unie, inclusief de Europese Centrale 
Bank. Voorbeelden van niet-conforme maatregelen zijn 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid; het sociale 
beleid zoals in Maastricht overeengekomen en de ver
schillende fondsen die geld naar arme lidstaten pom
pen en die als gevolg van Maastricht aanzienlijk wor
den uitgebreid. Naar mijn mening moet het marktcon
forme beleid de kern van de economische dimensie 
van de Europese Gemeenschap zijn. Het niet- 
marktconforme beleid kan noodzakelijk zijn, maar be
hoort mijns inziens niet tot de kern, met uitzondering 
van het milieubeleid.

Conglom eraat van staten  
Volgens het verkiezingsprogramma van de ELD moet 
de EG zich ontwikkelen tot een conglomeraat van sta
ten, die een aantal gemeenschappelijke aangelegen
heden langs federale weg wil behartigen. Dat lijkt me 
een juiste omschrijving. Een conglomeraat van staten 
die derhalve hun internationale identiteit niet hebben 
verloren. Natuurlijk heeft de EG federale kenmerken, 
zoals de Europese Commissie, het Europese Parle
ment en het Europese Hof. Maar die instellingen 
bestrijken een beperkt terrein en dat moet zo blijven. 
Met Gijs de Vries zeg ik: "De VVD vindt dat de EG al
leen die taken moet uitoefenen, die op nationaal of re
gionaal niveau niet afdoende kunnen worden behar
tigd. Onderwijs, volksgezondheid, cultuurpolitiek en 
sociale zekerheid hebben geen grensoverschrijdend 
karakter en dienen dus op nationaal niveau geregeld 
te blijven". Geen federaal Europa dus. Dat is onge
wenst en ook niet nodig. Onze slagzin moet zijn: zo vrij 
als mogelijk, zo gebonden als nodig. Ook het rap
port van de Teldersstichting wijst erop dat een federaal 
Europa een ongewenste mate van centralisatie zou be
tekenen. Ik ben dan ook blij dat de commissie-Nord 
haar eerste stelling in die zin heeft willen amenderen.

De VVD wil een vrij, vreedzaam en welvarend Europa 
dat haar inwoners zo min mogelijk bij haar ontplooiing 
in de weg zit en dat open is naar de wereld - een we
reld waarin zij een progressieve en constructieve rol 
behoort te spelen".
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OPINIE 4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Het nationale 
minderhedendebat
Deze week werd volop gediscussieerd over de integratie 
van minderheden. Ook de Teldersstichting heeft daaraan 
een bijdrage geleverd middels een pre-advies over het 
allochtonenbeleid. Gerry van der List prijst hierin Frits Bol- 
kestein, omdat hij het onderwerp weer heeft aangezwen
geld en naar voren heeft gebracht dat de inburgering van 
allochtonen niet zonder moeilijkheden verloopt. Hij vraagt 
zich echter wel af of het verstandig is geweest om in één 
betoog zowel de onbeschaafde activiteiten van sommi
ge moslims in het buitenland als de integratie van moslims 
in Nederland aan de orde te stellen. De Volkskrant inter
preteerde het pre-advies als scherpe kritiek op de opvat
tingen van Bolkestein, maar de auteur liet in een inge
zonden brief weten dat dit niet zijn bedoeling geweest is.

Emancipatie van onderop  
In het pre-advies wordt gesteld dat minderheden in het 
verleden te afhankelijk zijn geweest van de zorg van de 
overheid. Het gevoerde zorgmodel werkt anti- 
emancipatorisch. Volgens de liberale visie moet het al
lochtonenbeleid gericht zijn op emancipatie van onder
op, opdat de migranten zelf een waardig bestaan opbou
wen. Er moet sprake zijn van zelfredzaamheid. Het ver- 
zuilingsmodel (emancipatie in eigen kring) waar het CDA 
voorstander van is, wordt eveneens afgewezen. Een isla
mitische zuil belemmert de inburgering eerder dan die 
te bevorderen. Hetzelfde geldt voor islamitische scholen.

Werk bevordert de integratie en daarom moet de arbeids
markt flexibeler worden. Om dit te bereiken stelt de auteur 
een verlaging van het wettelijk minimumloon en het niet 
algemeenverbindend verklaren van CAO’s voor. De frac
tie is het daar mee eens. Het door VVD, D66 en Groen 
Links ingediende wetsvoorstel "Bevordering evenredige 
arbeidsdeelname allochtonen” (WD-Expresse nr 51) wijst 
hij echter af omdat dit positieve discriminatie zou beteke
nen. En hieraan kleven vele bezwaren. Het ondermijnt de 
rechtsgelijkheid; het is in strijd met de maatschappelijke 
efficiëntie; allochtonen worden als zwakke en hulpbehoe
vende mensen beschouwd en het wekt sterke onlustge
voelens bij de Nederlandse bevolking. Volgens de WD- 
fractie verplicht het initiatiefwetsvoorstel de bedrijven 
slechts tot rapportage, waarbij van overheidsdwang geen 
sprake is De overheid moet zich volgens het pre-advies 
zo min mogelijk bemoeien met het beleven van religieu
ze en culturele waarden. Deze behoren tot het privé- 
domein. Daarom pleit de auteur voor het stopzetten van 
de subsidiëring van de activiteiten op het gebied van 
eigen taal en cultuur. Dit gaat de WD-fractie 
vooralsnog te ver, maar ze kan wel instemmen met het 
voorgestelde zwaardere accent op lessen Nederlands. 
Tenslotte pleit de auteur voor een betere opvang voor 
nieuwkomers door het invoeren van een introductiecur
sus en een inburgeringscontract, waarbij wederzijds ver
plichtingen worden aangegaan op het gebied van onder

wijs, scholing, arbeidsmarkt, huisvesting en veiligheid. Ook 
de fractie meent dat er een goed opvangstelsel voor 
nieuwkomers ontwikkeld moet worden.

Gesprek met de 
Islamitische Raad
Enige weken geleden bracht Frits Bolkestein in het kader 
van een breder betoog de polygame gezinshereniging 
ter sprake (zie VVD-Expresse 57). De Islamitische Raad 
Nederland (IRN) nam aanstoot aan de uit zijn verband 
gelichte uitspraak en daagde Frits Bolkestein uit tot een 
openbaar debat over de integratie van moslims. Dit ge
sprek tussen de Raad en Frits Bolkestein en Hans Dijkstal 
vond afgelopen woensdag in de Tweede Kamer plaats. 
De IRN stelde dat het minderhedendebat te veel over pro
blemen gaat en pleitte ervoor ook de bijdragen van mi
granten aan de welvaart van Nederland te betrekken. Bij 
de VVD blijft deze positieve bijdrage onderbelicht. Frits 
Bolkestein bracht naar voren dat hij de discussie was 
gestart uit bezorgdheid en niet uit angst voor de Islam. 
Op de vraag van de Raad waar die bezorgdheid vandaan 
kwam, antwoordde hij dat er zich in de samenleving span
ningen tussen allochtonen en autochtonen voordoen. Het 
aantal allochtone kinderen dat in aanraking komt met de 
jeugdhulpverlening neemt toe. Zijn bezorgdheid had ook 
te maken met de angst voor het ontstaan van culturele 
eilanden (getto’s). Amerikaanse toestanden moeten voor
komen worden.
De IRN meende dat integratie ook te ver kan gaan. Be
paalde waardevolle zaken uit de eigen cultuur moeten be
houden blijven. Bij integratie moet het niet gaan om de 
vraag welke kleding gedragen wordt, maar om de eman
cipatie en participatie in de Nederlandse samenleving. Het 
volgen van onderwijs is belangrijk, ook voor islamieten. 
Hoewel de Raad geen voorstander is van het stimuleren 
van islamitische scholen, moeten ze wel kunnen bestaan. 
Er mag niet voorbij worden gegaan aan de zelfredzaam
heid van migranten, zij zijn geen zielige mensen, aldus 
de Raad. Dit spreekt de W D  aan.
De gesprekspartners concludeerden dat het goed was 
dat er een discussie tussen moslims en niet-moslims op 
gang was gekomen. Het debat krijgt een structureel ka
rakter, en zal ook op andere niveaus worden voortgezet. 
Inlichtingen: Désirée de Groot, beleidsmedewerker van 
de WD-fractie, 070-3182876.

De WD-Expresse is een uitgave van de mrAnnelien Kappey- 
nevande Coppello Stichting, onderredactie van Ciemens Cor- 
nielje hoofd afdeling Voorlichting van de WD-Tweede Kamer
fractie enAndrea Nederlofen Dominique Peters, medewerkers 
afdeling Voorlichting.
De VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk in Schevenin- 
gen. Een abonnement kost f  75,enisaantevragenbijde WD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018, 
2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.

W D , DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND.



-  . . DOCUMENTATIECENTRUM
Zet op inzet e™ rd™ t,eke
Alweer de laatste VVD-Expresse voor het zomerreces. Er is veel gebeurd het afgelopen half 
jaar. In de Kamer - daar hoeft u slechts de WD-Expresses op na te slaan - maar ook in de partij. 
Ik ben trots op de werkelijk inhoudelijke discussie op verschillende terreinen die we voerden en 
voeren. Ik denk aan het zorgstelsel, aan de integratie van minderheden en aan Europa. Dat we 
deze en andere kwesties open en openlijk met elkaar bespreken, geeft aan dat we ons herwon
nen zelfvertrouwen ook daadwerkelijk inzetten. In de peilingen zien we langzaam maar zeker 
de positieve resultaten. Op deze plaats wil ik iedereen dankzeggen daarvoor. Tegelijk roep ik 
u allen op deze inzet niet te laten verslappen. Het is zeer wel mogelijk dat wij het laatste jaar 
van dit kabinet tegemoet gaan. In de fractie bereiden wij ons daarop voor. Ik vraag die inzet ook 
van u.

Het kabinet gaat een zware zomer tegemoet. Voor alle ballonnen die CDA en PvdA de afgelo
pen maanden in zaaltjes in het land en via de pers hebben opgelaten om hun achterban te ple
zieren, zullen ze nu met een deugelijke dekking moeten komen. Dat kan niet zonder duidelijke 
keuzes te maken. Deze coalitie heeft zich daarin tot op heden geen meester getoond. Dat de 
W D  die keuzes wèl durft te maken, lieten ons correctiescenario op de Tussenbalans en ons 
alternatieve beleidsplan bij de Algemene Beschouwingen zien. Wij werken aan een, wederom 
door het Centraal Plan Bureau doorgerekend, vervolg voor de volgende Miljoenennota. Ik wens 
ook u een actieve vakantie!

Frits Bolkestein

Minderhedendebat in discussie
De W D heeft vorig jaar de discussie over de in
tegratie van minderheden aangezwengeld om 
het in brede kring bespreekbaar te maken. Het 
gaat immers over de inrichting van de toekom
stige samenleving en dit is een te belangrijk on
derwerp om door taboes te worden verdoe
zeld. Een van die vastgeroeste vooroordelen 
impliceert dat wie over minderheden praat 
automatisch discrimineert en de Centrumde
mocraten in de kaart speelt. Dat de menings
vorming open en realistisch kan zijn is door de 
VVD bij vele gelegenheden aangetoond, en 
heeft op nationale schaal navolging gevonden. 
Toch blijkt het taboe uiterst hardnekkig. Vorige 
week beschuldigden woordvoerders van CDA, 
PvdA en Groen Links de VVD ervan tenden
tieus bezig te zijn, de heersende vooroordelen 
tegen migranten te bevestigen en daardoor kie
zers in de armen van de CD te jagen. Ook het 
Parool signaleerde deze uitspraken en zei er 
het volgende over.

Niet wegmoffelen
"Ria Beckers, fractieleider van Groen Links in 
de Tweede Kamer, vindt dat de grote partijen 
een "fatsoenscode” moeten afspreken waar al 
deze partijen aan moeten voldoen als zij het 
over het minderhedenvraagstuk hebben. Op 
die manier hoopt zij dat de eerstkomende ka
merverkiezingen (als het kabinet niet valt, in 
mei 1994) niet al te zeer in het teken komen te 
staan van de discussie over de allochtonen in 
ons land. Het uitgangspunt van Beckers is niet 
onzinnig. Zij zoekt wegen om te voorkomen dat 
alleen al het bestaan van een discussie over de 
minderheden door Janmaat en met hem ver
wante ultra-rechtse partijtjes kan worden uitge
buit. Maar de oplossingen die zij daarvoor aan
draagt, deugen van geen kant.

Allereerst trapt zij in de val van de opiniepeilin
gen. Deze geven Centrumpartij en Centrumde
mocraten thans meer dan de ene kamerzetel 
die Janmaat in werkelijkheid bezet. Nu ligt er al
tijd een groot verschil tussen dergelijke peilin
gen en een echte verkiezingsuitslag. Maar bo
vendien leert de ervaring in diverse gemeente
raden dat bij de huidige aanhang van deze 
extreme groepjes de kans op vertegenwoordi
gers die die groepjes een minder negatieve uit
straling geven dan zij nu hebben, te verwaarlo
zen is. Het blijven toch meer ridicule types - al 
is het wel zonde van elke plek in een volksverte
genwoordiging. Maar belangrijker is Beckers’ 
principiële fout.Het minderhedenprobleem is 
een heel belangrijk maatschappelijk vraagstuk. 
Het treft veel mensen - allochtonen en geboren 
Nederlanders - in hun dagelijks bestaan. Zo’n 
vraagstuk moet bij uitstek onderwerp zijn van 
politieke discussie, niet van politiek toedekken. 
Als de grote partijen iets zouden willen afspre
ken, dan zou het moeten zijn dat zij dit 
vraagstuk juist centraal stellen in hun verkie
zingsprogramma, dat zij daar concrete oplos
singen voor aandragen.

Een vraagstuk los je niet op door daar politiek 
géén discussie over te voeren, doch er alleen 
omfloerst, volgens een fatsoenscode in 
eenstemmigheid over te praten. Die eenstem- 
mingheid zou op zichzelf een goede zaak zijn, 
maar dient dan voort te vloeien uit de politieke 
discussie. De "winst van Janmaat” valt niet te 
verwijten aan die politici die wèl in alle open
baarheid dit probleem aan de orde willen stel
len, maar eerder aan diegenen die juist uit 
angst voor extreem-rechts liever het vraagstuk 
wegmoffelen” .

BRON: PAROOL, 22 JUNI 1992.
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WEEKBERICHT 2

Simons moet weg
Begin januari werden de geneesmiddelen in het kader 
van het plan-Simons overgeheveld naar de AWBZ. De 
inkomensafhankelijke AWBZ-premies zouden welis
waar worden verhoogd, hetgeen meteen merkbaar 
was op ieders loonstrookje, maar daar zou een premie- 
verlaging van de particuliere ziektekostenverzekerin
gen tegenover staan. Een verlaging van wel 20 tot 
30 °/o, zo beloofde staatssecretaris Simons. Half januari 
moest hij zijn optimisme temperen, maar hij stelde de 
van reces teruggeroepen kamercommissie van Volks
gezondheid toch een verlaging van minimaal 15 % in 
het vooruitzicht. De verzekeraars lieten daarop weten 
dat elke verlaging van de premies onmogelijk was door 
de gestegen kosten van de gezondheidszorg. De 
staatssecretaris beloofde daarop een onafhankelijk on
derzoek te laten verrichten dat voor 1 april afgerond 
zou zijn. Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer 
dat deze week uitkwam blijkt dat de premies slechts 
enkele procenten omlaag kunnen. De staatssecretaris 
erkende daarop in een brief aan de Kamer dat hij zich 
met zijn hoge verwachtingen over de premiedalingen 
op verkeerde gegevens gebaseerd had. Hij zag geen 
heil meer in centrale afspraken en liet de vaststelling 
van de premiehoogte voortaan aan de verzekeraars 
zelf over. Dit vindt de VVD een zwaktebod van Simons 
die al meer steken heeft laten vallen.

Bezwaren tegen plan-Sim ons  
De VVD heeft haar bezwaren tegen het plan-Simons 
nooit onder stoelen of banken gestoken. Simons streeft 
naar een zeer brede basisverzekering met een hoog 
collectief gehalte, die makkelijk kan ontaarden in een 
volksverzekering. De VVD wil meer keuzevrijheden 
bijvoorbeeld in de vorm van al dan niet eigen risico of 
vrijwillig aanvullende verzekering. En in plaats van aan 
kostenbeheersing in de gezondheidszorg te werken, 
voert Simons Inkomenspolitiek. De middeninkomens 
gingen er door deze "grootste nivelleringsoperatie 
sinds het kabinet-Den Uyl”  (Dick Dees tijdens monde
linge vragen in februari, VVD-Expresse 45) 5,5 % op 
achteruit. De VVD vindt deze bewuste nivellering (door 
Simons in februari "solidariteitsheffing” genoemd) ver
werpelijk: inkomensherverdeling kan alleen via het fis
cale stelsel.
Tevens heeft Simons zoveel haast om de stelselwijzi
ging in deze kabinetsperiode af te ronden, dat een in- 
voerlngsstrategie ontbreekt. Niet zorgvuldigheid is 
de graadmeter, maar snelheid. Tenslotte ontbreekt 
het maatschappelijk draagvlak voor het plan.

Simons niet geloofwaardig 
Voor een staatssecretaris die zo hoog heeft ingezet op 
zijn eigen plan, geldt dat zijn geloofwaardigheid op het 
spel staat. Hij gaat onzorgvuldig om met de porte
monnee van de burgers; hij kan zijn belofte voor 
premieverlaging niet waarmaken en schuift de 
schuld daarvan af op de verzekeraars. Tenslotte 
heeft hij onjuiste informatie aan de Kamer gegeven. 
Bij de Tussenbalans zijn immers zonder expliciete infor
matie wijzingen in zijn plan aangebracht die een forse 
nivellering betekenden. Dat werd pas in het najaar dui
delijk, maar ook toen bestreed Simons de VVD- waar
schuwingen voor de gevolgen voor de inkomens die in 
januari maar al te waar bleken te zijn.

Motie van afkeuring
"Bewindslieden zijn overal voor verantwoordelijk", be
toogde Frits Bolkestein tijdens de enquete over de 
bouwsubsidies. Een politicus die zich onbetrouwbaar 
toont, kan volgens de W D  de eer beter aan zichzelf 
houden. Daar zag Simons donderdag tijdens het debat 
over het rapport van de Algemene Rekenkamer nog 
geen reden toe, maar hij stelde zijn aanblijven wel af
hankelijk van brede parlementaire steun wanneer in 
september het rapport weer ter sprake komt. Het CDA 
gaf Simons vooralsnog het voordeel van de twijfel en 
wil pas in september een eindoordeel uitspreken. De 
VVD beschouwt de uitkomsten van het rapport echter 
als de druppel die de emmer van ongeloofwaardigheid 
laat overlopen. Daarom diende Frits Bolkestein een 
motie van afkeuring tegen de staatssecretaris in. Hij 
noemde de motie een gouden kans voor het CDA om 
zich van het plan-Simons te ontdoen, nu de fractie toch 
op de rem is gaan staan. Wanneer het CDA de motie 
nu niet zou steunen blijven de christendemocraten me
deplichtig aan dit plan. Ondanks dit dreigement van 
Bolkestein stemde alleen de W D  voor de motie, zodat 
deze verworpen werd.
Inlichtingen: Margreet Kamp, 070-3182893.

De Voorjaarsnota
Deze week werd de voorjaarsnota 1992 besproken. 
Rudolf de Korte noemde de stijgende inflatie veron
trustend. In plaats van de afgesproken 3,5 %  is de in
flatie in mei al tot 4,4 % gestegen. Deze inflatie heeft 
een loon/prijsspiraal in gang gezet. De lonen stijgen 
met 4,3 % en dat is 1,3 % méér dan het kabinet vorig 
jaar verantwoord achtte. Deze stijging brengt de moda
le werknemer geen koopkrachtstijging. Integendeel, hij 
of zij heeft het terechte gevoel zich te matigen met de 
lonen. Deze paradoxale situatie wordt veroorzaakt 
door de lastenverzwaringen van het kabinet die zo
doende schuldig is aan het mislukken van de loon
kostenmatiging. Een BTW-verlaging is ontoereikend 
om de inflatie minder hard te laten aankomen. Boven
dien is de financiering ervan onduidelijk. De W D  
vreest dat het kabinet dekking zoekt in de beperking 
van de inflatiecorrectie of in het afschaffen van de in
vesteringsaftrek voor het Midden- en Kleinbedrijf. Een 
BTW-verlaging moet echter gefinancierd worden door 
ombuigingen en niet ten koste van de midden- en ho
gere inkomens of het MKB.

De lerarensalarissen
Tijdens het debat stelde de PvdA voor de meevallers 
in de onderwijsbegroting te gebruiken om de leraren
salarissen te verhogen (deze zijn 10 % lager dan van 
vergelijkbare ambtenaren, zie WD-Expresse 54). Mi
nister Kok wilde deze mogelijkheid wel overwegen, 
maar minister Ritzen wilde eerst bezien of er werkelijk 
geld op zijn begroting te vinden was. Rudolf de Korte 
was het eens met deze voorzichtigheid, want voorlopig 
blijkt nergens uit dat er ruimte in de begroting zit. 
Overigens zou het een merkwaardige zaak zijn als er 
na de overheveling van 100 miljoen van Ontwikkelings
samenwerking naar Onderwijs nu opeens een meeval
ler zou blijken te zijn. Tenslotte wees de woordvoerder 
er op dat een verhoging van de salarissen wel structu
reel moet zijn, want het is ongepast de leraren blij te 
maken met een dode mus.
Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.
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VVD EN HET NIEUWS

Nieuwe uitvoerings
organisatie
Momenteel is de uitvoering van de sociale zekerheid in 
handen van bedrijfsverenigingen, die per bedrijfstak 
de premies innen en de uitkeringen voor WW, AAW, 
WAO en Ziektewet verstrekken. Ze worden bestuurd 
door werkgevers en werknemers en staan op hun 
beurt onder controle van de Sociale Verzekeringsraad. 
Dat er op het functioneren van deze raad nogal wat valt 
aan te merken, bewijst het rapport van de Algemene 
Rekenkamer op grond waarvan de W D  recentelijk 
heeft aangedrongen op een parlementair onderzoek 
(VVD-Expresse 53). Ook de structuur van bedrijfsvere
nigingen per bedrijfstak is te log en te bureaucratisch 
geworden om cliëntgericht te werken aan preventie, 
reïntegratie en bemiddeling. Bovendien is de construc
tie van sociale partners die de belangenbehartiging, 
uitvoering en toezicht in handen hebben, de VVD al 
langer een doorn in het oog. (zie ook VVD-Expresse 
21,33,36,41). Door de symbiose tussen politiek en so
ciale partners binnen de bedrijfsverenigingen is er wei
nig ruimte voor de uitvoeringsorganisatie zelf.
De kritische VVD-visie op de uitvoeringsstructuur van 
de sociale zekerheid wordt, hoewel op onderdelen ver
schillend, gedeeld door D66 en Groen Links. De drie 
partijen zijn daarom rond de tafel gaan zitten en heb
ben een plan opgesteld om tot een nieuwe uitvoering
sorganisatie te komen. Dit intitiatief zal binnenkort wor
den gepresenteerd.

Verzelfstandiging
Voorgesteld wordt één uitvoeringsorganisatie op te 
richten, het Zelfstandig Bestuursorgaan Sociale 
Verzekeringen (ZBO) voor het uitvoeren van de werk
nemersverzekeringen WW, WAO/AAW en ZW. Het be
stuur wordt gevormd door een onafhankelijke direktie, 
waarbij werknemers en werkgevers elk één bestuurslid 
mogen leveren, terwijl de overige drie leden door de 
minister worden voorgedragen. Het orgaan komt on
der toezicht te staan van een onafhankelijke Sociale 
Verzekeringskamer. De taken van de huidige bedrijfs
verenigingen en van de Gemeenschappelijke Medi
sche Diensten worden uitgevoerd door 28 Regionale 
Uitvoeringskantoren (RUK). De grenzen van de re
gio vallen samen met die van de regionale bureaus 
voor arbeidsvoorziening. Hierdoor ontstaat:
- Een grotere afstemming van mens en arbeid 

door op lokaal niveau één loket te creëeren voor so
ciale zekerheid, arbeidsbemiddeling en scholing.

- Een flexibeler en dynamischer functioneren, 
omdat de dagelijkse gang van zaken niet meer be
heerst wordt door partijen die meerdere belangen 
dienen. De politiek en sociale partners zijn wel be
trokken, maar op afstand gezet. Het primaat over 
preventie, begeleiding, opvang en reïntegratie van 
uitkeringsgerechtigden ligt bij de uitvoeringsorga
nisatie.

- Grotere aandacht voor een klantvriendelijke 
uitvoering.

Op den duur kunnen in het RUK andere instanties zo
als de bedrijfsgezondheidsdiensten en de Arbeidsin
spectie gaan deelnemen, zodat diverse diensten op 
het gebied van arbeid en inkomen helder, herkenbaar 
en toegankelijk zullen zijn voor werkgevers, klanten en 
andere belangstellenden.
Inlichtingen: Robin Linschoten, 070-3182895.

Wangedrag Italiaanse boeren
In 1984 werden er in de EG produktiebeperkende 
maatregelen voor de melkveehouderij ingevoerd, die 
door alle toenmalige lidstaten werden aanvaard. Deze 
regeling heeft vooral van de Nederlandse veehouders 
grote offers gevergd. Per Nederlandse ondernemer 
moest de produktie met 20 % worden beperkt, het
geen duizenden arbeidsplaatsen kostte. Uit een onder
zoek door de Europese Commissie is gebleken dat Ita
lië de maatregel, ondanks ondertekening, aan zijn 
laars lapte. Met dit onderzoek geconfronteerd wilde het 
land invoering van de melkquota alsnog overwegen in
dien de uitstaande boetes (van 5 miljard gulden) wor
den kwijtgescholden en de produktierechten voor Ita
liaanse melk met 1 miljoen ton extra worden verruimd. 
Piet Blauw zei donderdag in de Kamer dat er geen 
sprake kan zijn van honorering van de Italiaanse eisen, 
omdat ze indruisen tegen de principes van rechtsgelijk
heid en rechtshandhaving. Bovendien zou tegemoet
koming een vitaal belang van de EG-landbouwpolitiek 
ondermijnen en een beloning voor wangedrag beteke
nen. De kwalificatie "vitaal belang" heeft een zware 
Europees-politieke lading. Wanneer een regering dit 
begrip hanteert kan besluitvorming geblokkeerd wor
den. De woordvoerder verzocht de regering in een 
motie zich tijdens de Europese top aanstaand week
end op dit begrip te beroepen teneinde zich tot het 
uiterste te verzetten. Het gevaar is immers groot dit be
langrijke punt op de top verkwanseld wordt om de 
zwaar beladen agenda snel van één probleem te ver
lossen.
Inlichtingen: Piet Blauw, 070-3182881.

______________________________ 3

Belangrijk voor abonnees
Dit is het laatste nummer van de tweede jaargang van 
de VVD-Expresse. Volgende week ontvangt u nog een 
cumulatieve index met alle onderwerpen die de afgelo
pen twee jaar behandeld zijn. Eind augustus hervat de 
Tweede Kamer haar werkzaamheden en zal de WD- 
Expresse de fractie weer op de voet volgen. Wanneer 
het kabinet in de tussentijd struikelt over het opstellen 
van de begroting voor volgend jaar en een kabinetscri
sis ontstaat, zal uiteraard een extra nummer van de Ex
presse verschijnen.
De redactie vertrouwt erop dat u tevreden bent over de 
wekelijkse berichtgeving vanuit het Binnenhof en gaat 
er van uit dat u uw abonnement wilt continueren. 
Mocht u door omstandigheden uw abonnement willen 
opzeggen, verzoeken wij u dit schriftelijk te doen 
VOOR 1 AUGUSTUS AANSTAANDE.

Wisseling in de redactie 
Met ingang van de derde jaargang zal de WD- 
Expresse door een andere redacteur worden geschre
ven en samengesteld. Andrea Nederlof, die de redac
tie twee jaar onder haar hoede heeft gehad, heeft per 
augustus een baan op een ministerie aanvaard. De 
WD-Expresse zal, behalve in het colofon, hierdoor 
geen verandering ondervinden. Het uiterlijk van de 
WD-Expresse zal wel veranderen, omdat het WD- 
logo zal worden aangepast aan de nieuwe vormge
ving. De redactie wenst u tenslotte een zonnige zomer! 
Correspondentie-adres: WD-Expresse, WD-fractie, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 
2500 EA Den Haag.
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OPINIE .4

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME.

Constructieve oppositie
In het afgelopen half jaar is de VVD doorgegaan met 
constructieve oppositie te voeren. Dat wil zeggen dat er 
niet alleen kritiek is geleverd op het kabinetsbeleid, maar 
dat er alternatieven zijn gepresenteerd, initiatieven ge
nomen en dat de VVD leidend in discussies is geweest. 
Een dergelijk overzicht over het vorige jaar las u al in 
VVD-Expresse 43. Hieronder volgt een selectie van de
ze activiteiten van januari tot en met juni. Het cijfer ver
wijst naar het nummer van de VVD-Expresse waarin het 
onderwerp behandeld is.

Januari
Het tienpuntenplan Immigratiebeleid waarin onder 
meer gepleit wordt voor een krachtige bestrijding van 
zowel illegale immigratie en schijnhuwelijken als van ras
sendiscriminatie (44).

Februari
Het tienpuntenplan tot bestrijding van werkloos
heid. Voorstellen om  geen n ieuw e stappen van het plan- 
S m o n s  per 1 -1 -1 9 9 3  te nem en; het w ette lijk  m in im u m 
loon te  individualiseren en de koppeling tussen lonen en 
uitkeringen ongedaan  te  m aken (45).
Ook werd het tienpuntenplan voor pensioenen ge
presenteerd. Kernpunten zijn: flexibilisering van de pen
sioenleeftijd; grotere vrijheid voor de individuele mens 
bij de keuze van het type oudedagsvoorziening en een 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van ver
schillende leefvormen (47).
Tevens zag het tienpuntenplan voor de kapitaaldienst 
het licht, waarin voorgesteld wordt de rijksbegroting te 
splitsen in een gewone dienst voor consumptieve uitga
ven en een kapitaaldienst voor investeringen. Uit de ka
pitaaldienst worden infrastructurele projecten gefinan
cierd (48).
Tenslotte stemde de hele Kamer vóór de motie-Kamp, 
waarin verzocht werd het onderzoek naar de gevolgen 
van het plan-Simons voor de premies niet te beper
ken tot particuliere ziektekostenverzekeringen maar uit 
te breiden naar de ziekenfondsen en ambtenarenverze
keringen (48; zie voor de uitkomst van dit onderzoek el
ders in dit nummer).

Maart
Samen met D66 en Groen Links presenteert de VVD de 
Wet bevordering evenredige arbeidskansen alloch
tonen. Deze wet wil een bijdrage leveren aan het be
strijden van vooroordelen en vormen van discriminatie 
die een rol kunnen spelen in het personeelsbeleid. Be
drijven moeten in een openbaar schriftelijk verslag be
kend maken hoeveel allochtonen men in dienst heeft, 
en wat men van plan is om tot een evenredige samen
stelling van het personeelsbestand te komen.

April
De VVD eist een parlementair onderzoek naar de wij
ze waarop de sociale uitvoeringsorganen de verschillen
de verzekeringswetten heeft uitgevoerd. Volgens een rap

port van de Algemene Rekenkamer is er in 1988 en 1989 
geen controle geweest op de rechtmatigheid en doel
matigheid van de sociale uitkeringen (53).
Tijdens de partijraad in Bussum roept Frits Bolkestein 
op tot het voeren van een breed onderwijsdebat. Het 
moet daarin gaan over de kwaliteit van het onderwijs, 
een herwaardering van de positie van leraren en de ver
minderde aandacht voor discipline die kinderen van huis 
uit meekrijgen (53).

Mei
Op de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort pleit 
Frits Bolkestein voor een inspanningsmaatschappij, 
een samenleving waarin ieder zich inzet voor zichzelf en 
voor de gemeenschap (57) Tevens zet hij punten voor 
de toekomst uit die met prioriteit door een volgend ka
binet moeten worden geregeld: de hervorming van de 
verzorgingsstaat; het stimuleren van het nemen van 
eigen risico in de gezondheidszorg; meer prikkels tot 
prestatie voor het Nederlandse bedrijfsleven; het afschaf
fen van het algemeen verbindend verklaren van CAO’s; 
een krachtig, realistisch milieubeleid; een open, even
wichtige benadering van het minderhedenvraagstuk; een 
verhoging van de kwaliteit van het onderwijs; en een har
de bestrijding van de criminaliteit (58).
De hele Kamer ondertekent tijdens het debat over uit
keringsfraude een VVD-motie om de gegevensbestan
den van de Gemeentelijke Sociale Dienst aan de bestan
den van het Ziekenfonds te koppelen. Zo kan fraude met 
sociale verzekeringen snel worden opgespoord.
De VVD neemt initiatief om te voorkomen dat de ene 
gedetineerde wel en de andere geen uitkering in de 
gevangenis blijft ontvangen. In alle sociale zekerheids
wetten moet daarom de bepaling "geen recht op uitke
ring indien betrokkene rechtens zijn vrijheid is ontnomen”, 
worden opgenomen (58).
De VVD presenteert samen met D66 en Groen Links een 
initiatief om tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie van 
de sociale verzekeringen te komen. Voorgesteld wordt 
om één uitvoeringsorgaan op te richten, het Zelfstandig 
Bstuursorgaan Sociale Verzekering, voor het uitvoeren 
van alle werknemersverzekeringen (WW, WAO/AAW en 
Ziektewet). Dit zelfstandig opererende uitvoeringsorgaan 
komt in de plaats van de huidige bedrijfsverenigingen 
en de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Zie hier
over ook elders in dit nummer.

DeWD-ExpresseiseenuitgavevandemrAnnelienKappeyne 
van de Coppello Stichting, onder redactie van Clemens 
Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de WD-Tweede 
Kamerfractie en Andrea Nederlofen Dominique Peters, me
dewerkers afdeling Voorlichting.
De WD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk in Scheve- 
ningen. Een abonnement kost f 75,- en is aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 
20018,2500 EA Den Haag, telefoon 070-3182879.
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Zet in op inzet
Er zijn mensen die beweren dat de kloof tussen politiek en maatschappij te groot is. Dat het poli
tiek bedrijf te ambtelijk en afstandelijk is. En sommigen beweren zelfs dat de politiek in een crisis 
verkeert. Wat daar ook van waar moge zijn, voor de VVD geldt dat we luisteren en informeren. En 
daarmee overbruggen wij die kloof.

In een analyse in Elsevier wordt de VVD de meest veranderingsgezinde partij van Nederland 
genoemd. We bedrijven namelijk constructieve oppositie tijdens de regeerperiode waaraan 
Lubbers en Kok hun naam verbinden. De VVD is niet bij voorbaat tegen ieder onderdeel van het 
beleid, maar komt met opbouwende kritiek gebaseerd op weloverwogen argumenten. 
Constructieve oppositie voeren draait om initiatief nemen, alternatieven aandragen en vooral 
leidend in de discussie zijn. Twee overzichten in de VVD-Expresse (in december '91 en juli '92) 
tonen dat aan: de VVD komt met voorstellen, maakt Tienpuntenplannen en zet nieuwe debatten 
in gang. De komende tijd gaan we hier mee door.

Actieve betrokkenheid bij deze politiek kan zich op veel manieren uiten. Daarbij moet er natuur
lijk sprake zijn van tweerichtingsverkeer. Wij zijn actief op het Binnenhof en informeren u daar
over in de VVD-Expresse. De gunstige resultaten van onze initiatieven moeten in ieder geval bij 
de komende Tweede Kamerverkiezingen merkbaar zijn. U kunt nu al mee doen en mee praten. Een 
abonnement op de VVD-Expresse past vanzelfsprekend ook binnen die actieve politieke inzet.

Frits Bolkestein

Prettig kennis te maken
Een extra editie van de VVD-Expresse. Daarom 
ter introductie een korte uitleg over deze 
nieuwsbrief van de VVD-Tweede Kamerfractie. 
Het partijkader en de geïnteresseerde leden, 
hebben recht op aktuele informatie over de 
activiteiten en de standpunten van de fractie.
De VVD-Expresse zorgt ervoor dat u niet iedere 
dag alle kranten en tijdschriften door hoeft te 
nemen. U b lijft door het lezen van onze nieuws
brief goed geïnformeerd. Op zaterdagochtend 
wordt u met behulp van vier heldere pagina's 
bijgepraat over de meest uiteenlopende onder
werpen. En wanneer u daarbovenop meer infor
matie w ilt, kunt u altijd de desbetreffende 
woordvoerder bellen. Zijn of haar naam en tele
foonnummer worden altijd vermeld bij het 
artikel.

Elk nummer van de VVD-Expresse begint met 
een politieke opiniërende COLUMN van de 
hand van de fractievoorzitter. In het 'WEEK
BERICHT' komen de vele activiteiten van de 
fractieleden aan bod. In de 'VVD EN HET 
NIEUWS' w ordt het nieuws vanuit een liberale 
invalshoek becommentarieerd. Nationale en 
internationale gebeurtenissen, dus nieuwsfeiten 
die to t parlementaire actie hebben geleid, 
reacties op verschenen regeringsadviezen, 
rapporten van andere partijen en uiteraard 
analyses van liberale rapporten of geschriften 
van de Teldersstichting. Tevens vindt u in deze

rubriek alternatieven voor de Algemene 
Beschouwingen of de Tussenbalans en de 
VVD-Tienpuntenplannen. De 'AGENDA' bevat 
aankondigingen van de activiteiten o f toespra
ken van de fractievoorzitter of fractieleden, 
waar u bij aanwezig kunt zijn. Ook wordt infor
matie gegeven over ledenvergaderingen, 
themadagen en partij-uitzendingen op televisie 
en radio. Op de 'OPINIE-PAGINA' vindt u 
spraakmakende onderwerpen. Bijvoorbeeld uit 
belangrijke toespraken van de fractievoorzitter, 
of verslagen van themabijeenkomsten en 
congressen.

Alle onderwerpen zijn overigens terug vinden in 
de index, die u jaarlijks ontvangt. Bovendien 
staat het iedereen vrij artikelen uit de VVD- 
Expresse te kopiëren. Een abonnement geeft 
daarnaast recht op kortingen op de geschriften 
van de Teldersstichting. Zo versoepelt de VVD- 
Expresse informatie en communicatie binnen de 
VVD. We hopen u daarom binnenkort als abon
nee te begroeten.

Arno Visser
medewerker afd. Voorlichting
VVD Tweede Kamerfractie
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WEEKBERICHT

Mondeling
overleg
Maandag werd verder gepraat over de 
pensioenen. Ook het VVD-tienpunten- 
plan pensioenen (zie VVD-Expresse nr 
47) kwam ter sprake. Een van de 
belangrijkste elementen van dit plan is 
het creëren van meer vrijheid voor de 
individuele mens voor de keuze van de 
oudedagsvoorzieningen. Het CDA 
reageerde terughoudend op het voorstel 
een werknemer absolute vrijheid te 
geven om wel of niet deel te nemen aan 
de aangeboden pensioenregeling bij een 
nieuwe baan. PvdA en D66 stonden er 
niet negatief tegenover, maar hadden 
veel vragen die ze eerst beantwoord 
wilden zien. Wel voelde een kamermeer
derheid voor het verschaffen van meer 
keuzevrijheden in de typen pensioen
voorzieningen. Daarom beloofde staats
secretaris Ter Veld (PvdA) de Kamer 
hierover een notitie te sturen. Er is dus 
een opening gekomen, en Robin 
Linschoten komt bij het uitkomen van 
de notitie zeker op dit liberale punt 
terug. CDA noch PvdA schonken maan
dag klare wijn over eventuele ingrepen 
in de AOW. De VVD wil de AOW in 
grote lijnen handhaven in de vorm van 
een waardevast pensioen, onafhankelijk 
van het inkomen van de partner. Ook 
mogen er geen premieheffingen komen 
over de AOW en aanvullende pensioe
nen. Voorts is de VVD vierkant tegen 
beperkingen van de fiscale faciliteiten 
van de pensioenen. Deze belastingaftrek 
mag niet worden besnoeid ten bate van 
het overheidstekort. De PvdA is hier wèl 
voorstander van, terwijl het CDA haar 
mening nog niet heeft opgemaakt. De 
afloop van deze dreiging is dus voorals
nog onduidelijk.
Inlichtingen: Robin Linschoten, 070 - 
318 28 95.
(VVD-Expresse nr49, 29 februari 1992).

Uitgebreide
commissie
vergadering
Hans Dijkstal bracht bij de vergadering 
over de politie wederom naar voren dat 
verhoging van de politiesterkte in 
middelgrote en grote gemeenten nood

zakelijk is. Het is echter niet verant
woord om daarvoor politie weg te trek
ken uit kleinere gemeenten. Daarom 
heeft de VVD samen met D66 en SGP 
een reeds in november aangekondigde 
motie ingediend, waarin de regering 
verzocht wordt 60 miljoen gulden extra 
voor de politie uit te trekken. Daarnaast 
diende de woordvoerder een motie in 
om de herverdeling van de politiesterkte 
to t 1994 vast te stellen, en niet to t 1996 
zoals de regering wil. Flexibele inzet van 
politiecapaciteit moet mogelijk blijven.

Zw are c r im in a lite it  
De VVD acht het dringend noodzakelijk 
dat er op dit moment maatregelen geno
men worden tegen de zware criminali
teit. De regering doet te weinig en 
vlucht in nota's en plannen. Door de 
juiste inzet van voldoende politieperso
neel moet het toenemende aantal roof
overvallen op banken, benzinepompen 
en kleine winkeliers worden tegenge
gaan. Hans Dijkstal pleitte in dit kader 
voor bijzondere opsporingsteams ter 
bestrijding van roofovervallen en de 
georganiseerde drugshandel.
Inlichtingen: Hans Dijkstal, 070 - 
318 288 4. (VVD-Expresse nr 42,
14 december 1991).

Mondelinge
vragen
Bij het opening van de vergaderweek 
stelde Frits Bolkestein vast dat het kabi
net zich lelijk heeft verkeken op de inko
mensgevolgen van het plan-Simons. Hij 
zei onder andere: "De puinhoop rond 
het plan-Simons en de overige lasten
verzwaringen lijkt te vragen om een 
nieuwe Tussenbalans voor het sociale en 
economische beleid".
In aansluiting hierop stelde Dick Dees 
mondelinge vragen aan staatssecretaris 
Simons (PvdA). Hij constateerde dat ook 
binnen het kabinet en de regeringsfrac
ties opschudding was ontstaan over de 
gevolgen van het plan-Simons. Premier 
Lubbers achtte vorige week vertraging 
bij de verdere invoering "niet uitgeslo
ten" , terwijl PvdA-leider Wöltgens juist 
een versnelde invoering wenste. Simons 
ontkende iedere chaos bij de invoering 
van de eerste stap per 1 januari (de 
overheveling van de medicijnen naar de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), 
en noemde de geruchten hierover een

liberale mythe. Enkele hogere inkomens
groepen moesten weliswaar een solidari- 
teitsheffing betalen, maar dat was een 
gewild effect. Dick Dees stond perplex 
van deze laconieke opvatting over de 
"grootste nivelleringsoperatie sinds het 
kabinet-Den Uyl" en vroeg Simons of hij 
het aanvaardbaar vindt dat inkomens 
rond 50.000 gulden er 5,5 % op achter
uit gaan. En hoe zat het met de solidari
teit nu de premiereducties voor bejaar
den met een hoger pensioen in feite 
gesubsidieerd worden door werkenden 
met een lager inkomen? Simons wierp 
tegen dat de inkomensmutaties slechts 
voor 1/3 veroorzaakt worden door de 
stelselwijziging. Hij benadrukte dat de 
eerste stap in zijn plan vlekkeloos verlo
pen was. Het kabinet had zich in deze 
betrouwbaar betoond en op straffe van 
ongeloofwaardigheid moet de invoering 
van de tweede stap (overheveling van 
de geneesmiddelen per 1-1-1993 beslist 
doorgaan. Hij tekende verder aan dat hij 
van het tempo van de invoering van het 
hele plan nooit een prestigezaak 
gemaakt bad, zodat er tussen zijn opvat
ting en die van Lubbers geen licht zat. 
Dick Dees merkte tenslotte op dat 
invoering van de tweede stap nog bij 
lange na niet beklonken is.
Inlichtingen: Dick Dees, 070 -318  28 91. 
(VVD-Expresse 45, 1 februari 1992).

Spoeddebat
Tijdens het in februari 1992 door de 
VVD aangevraagde spoeddebat over de 
coalitieverhoudingen vroeg Frits 
Bolkestein zich af of de regeringscoalitie 
nog wel voldoende spankracht bezit 
voor een doeltreffend kabinetsbeleid. 
"De heer Wöltgens had in een avond
krant Brinkmans pleidooi op Texel voor 
een beleidsmoratorium "de coalitie 
onwaardig" genoemd. Vervolgens trok 
de heer Kaland in de "Werkgever" van 
leer. “Als het op doormodderen 
uitdraaide, kon het kabinet maar beter 
opstappen". Tenslotte ontlaadde minis
ter Kok zijn woede in het Parool: “ Het 
CDA wekte de indruk van twee walletjes 
te eten en met de rug naar de coalitie te 
staan". Hoe gerustgesteld voelde minis
ter Kok zich nu met de verklaring van 
Lubbers dat "het CDA als CDA achter 
het kabinet staat?"
Tijdens het spoeddebat zei Frits 
Bolkestein verder dat ondanks het 
toedekken van de spanningen in de
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coalitie het wederzijdse moddergooien 
buiten de Tweede Kamer weer snel zal 
beginnen. "Want het CDA is dit kabinet 
beu. Het gaat het CDA niet eens zozeer 
om de koers. In koerswijzigingen is het 
CDA immers gespecialiseerd. Het CDA 
wordt momenteel geplaagd door een 
morrende achterban. En als de kiezers 
weglopen van het CDA dan loopt het 
CDA weg voor het beleid. Dus gaat het 
CDA van nu af aan dwarsliggen op alle 
fronten. Het CDA is nu al bezig de 
publieke opinie op een breuk voor te 
bereiden. De PvdA wil voorlopig geen 
breuk. Want alles is beter dan de huidige 
opiniepeilingen. Maar het is de vraag of 
de ironie van Wöltgens en het geduld 
van Kok bestand zijn tegen het artillerie
vuur van het CDA. Toch klinken vanuit 
de PvdA geluiden dat de samenwerking 
met het CDA moet worden voortgezet, 
zelfs in een volgend kabinet. Want als 
straks de breuk komt moet de PvdA 
kunnen vertellen dat het aan haar niet 
gelegen heeft. Ondertussen zitten wij 
met een kabinet dat geen grote klussen 
meer aankan. Daarom leg ik deze motie 
aan de Kamer voor: "De Kamer, 
gehoord de beraadslaging, gelet op de 
door de vice-minister-president gecon
stateerde verlamming van de coalitie; 
spreekt als haar mening uit dat de 
vertrouwensbasis binnen de regeringsco
alitie zodanig is geslonken dat het 
fundament voor een daadkrachtig kabi
netsbeleid is weggevallen” . De motie 
van wantrouwen werd door de Kamer 
echter niet aangenomen.
(VVD-Expresse, nr 48, 22 februari 1992).

Spreekbeurt
Rudolf de Korte schetste tijdens een 
spreekbeurt in februari 1992 enkele 
oorzaken van de sombere economische 
vooruitzichten.
"De belastingen en premies lopen uit de

hand. Dit kabinet presenteert zich als 
kampioen-lastenverzwaarder en is daar
door zelf een belangrijke veroorzaker 
van de economische malaise. 
Geactualiseerd naar de werkelijke 
premies, ligt het cijfer van de collectieve 
lastendruk (som van belastingen en 
premies) in 1991 op 54 % van het 
Nationaal Inkomen (NI). Dat is 0,4 % of 
bijna 2 miljard hoger dan het regeerac- 
coord gebiedt. Het perspectief voor 
1992 is al even somber. Onder dit kabi
net is in 1990 en 1991 de collectieve 
lastendruk met ruim 2 % NI gestegen. 
Daardoor is de inflatie aangewakkerd en 
is de werkloosheid in begin 1992 -voor 
het eerst in jaren- met 20.000 gestegen. 
Het kabinet zoekt de schuldige voor de 
economische malaise in het buitenland. 
Maar het kabinet is vooral zelf de schul
dige.

L asten verlich tin g  nü 
De VVD zou het schandelijk vinden als 
de beloofde lastenverlichting van 3,5 
miljard aan het eind van de kabinetspe
riode niet waargemaakt zou worden.
Het kabinet moet bovendien zo snel 
mogelijk het hoge BTW-tarief verlagen 
en de operatie-Simons stoppen. Andere 
voorstellen staan vermeld in het tien
puntenplan to t bestrijding van de werk
loosheid (VVD-Expresse 45). 
Lastenverlichting is thans een dringende 
noodzaak".
InbRudolf de Korte, 070 - 318 28 90. 
(VVD-Expresse 49, 29 februari 1992).

Tienpuntenplan
Bij de begrotingsbehandeling van WVC 
vatte Dick Dees alle VVD-voorstellen 
voor het media-beleid samen in een 
tienpuntenplan voor de omroep.

1. Een fundamentele herziening van het 
mediabeleid is noodzakelijk omdat

het huidige beleid te weinig uitgaat 
van de in de grondwet vastgelegde 
communicatie-vrijheid. De overheid 
verbiedt en regelt te veel, terwijl er 
onvoldoende gebruik wordt gemaakt 
van de technologische mogelijkhe
den.

2. Door de grotere ruimte in de ether, 
op de kabel en via de satelliet vervalt 
het schaarste-argument als argument 
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 worden 
herstructureerd. Financiering 
geschiedt via een verplichte omroep
bijdrage, omdat het publieke taken 
betreft. Aangezien dit geld niet voor 
andere doelen wordt gebruikt, kan 
de huidige omroepbijdrage vervallen.

4. Voor de Hilversumse omroepen 
ontstaat zodoende ruimte om naar 
eigen keuze te functioneren. Al dan 
niet met een geprofileerde identiteit; 
commercieel of niet-commercieel. De 
verplichte bijdrage voor deze omroe
pen kan geleidelijk worden vermin
derd en uiteindelijk worden afge
schaft. Financiering vindt plaats door 
vrijwillige eigen bijdragen van de 
leden, en reclamegelden.

5. Ook de commerciële omroepen 
moeten hun plaats krijgen in dit drie- 
stromenland. Financiering geschiedt 
uiteraard via reclame en sponsoring. 
Deze omroepen verdienen ook 
toegang to t de ether.

6. Door deze structuur zal de kunstma
tige, geforceerde en onrealistische 
waterscheiding tussen het publieke 
bestel en de commerciële omroep 
worden doorbroken.

7. Voor de korte termijn is een herver
deling van de ruimte van Nederland 
1, 2 en 3 noodzakelijk. Te denken 
valt aan één net voor de nationale en 
twee netten voor de Hilversumse en 
de commerciële omroepen.

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

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

10. De VVD blijft bij haar stelling dat de 
kabel zo vrij dient te zijn als papier.

Inlichtingen: Dick Dees, 070 - 318 29 17.

Agenda
4 en 5 september: congres Liberale Internationale te Mainz.

19 september: Partijraadsvergadering over Troonrede en Miljoenennota.

31 oktober: themacongres Onderwijs.

6 en 7 november: congres Vereniging Staten- en Raadsleden in de Blije Werelt te
Lunteren.
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Belangrijke
toespraak
Bij een bijeenkomst van de Liberale 
Internationale in Luzern hield Frits 
Bolkestein in september 1991 een 
toespraak over de integratie van 
minderheden. Hij wilde hiermee een 
aanzet geven to t een nationaal debat 
over deze kwestie. Want zoals hij in zijn 
column in de VVD-Expresse uitlegde:
"De integratie van minderheden moet 
met lef worden aangepakt. Hoewel over 
de minderhedenproblematiek thuis en in 
de kroeg veelvuldig wordt gediscus
sieerd, rust er in de politiek nog steeds 
een taboe op. Het is in ieders belang dat 
daarin verandering komt. Voor vrijblij
vendheid en taboes is geen ruimte. Het 
kan niet zo zijn dat een van de grootste 
problemen waar we in de jaren negentig 
voor staan op de politieke agenda 
ontbreekt".

In te g ra tie  is noo d zake lijk  
"De onzekere situatie in Oost-Europa 
heeft haar weerslag op West-Europa. 
Vooral Duitsland heeft een groot aantal 
vluchtelingen uit het Oosten opgeno
men. De druk op Nederland wordt even
eens onverbiddelijk groot. Momenteel 
bestaat het merendeel van de migranten 
in Nederland uit Turken en Marokkanen. 
Velen van hen vestigden zich hier in de 
jaren zestig toen arbeidskrachten schaars 
waren. Deze twee gemeenschappen zijn 
sindsdien door gezinsuitbreiding en 
gezinshereniging gegroeid. Over enkele 
jaren zal Nederland ongeveer 400.000 
moslims herbergen. Zo'n toevloed 
hebben we nog nooit te verwerken 
gehad. Wat moet het regeringsbeleid 
zijn jegens deze mensen die uit een 
andere cultuur afkomstig zijn en voor 
het merendeel weinig of geen 
Nederlands spreken? Ons oorspronkelijk 
beleid voerde het motto van "integratie 
met behoud van identiteit". Alom wordt 
nu erkend dat deze slogan een beetje te 
gemakkelijk was. Als ieders culturele 
identiteit ongeschonden mag blijven, zal 
de integratie daar onder lijden. En inte

gratie is noodzakelijk, want de aanwe
zigheid van Turken en Marokkanen in 
Nederland blijkt van blijvende aard.
Maar wanneer het officiële beleid 
gericht is op integratie, dringt zich de 
vraag op welke culturele waarden de 
overhand moeten krijgen: die van de 
niet-islamitische meerderheid of die van 
de islamitische minderheid.

L ibera le  principes  
Hier moeten we teruggaan naar onze 
wortels. Het liberalisme heeft enkele 
fundamentele politieke principes voorge
bracht, zoals de scheiden van kerk en 
staat, de vrijheid van meningsuiting, 
tolerantie en non-discriminatie.
Wij houden staande dat deze principes 
niet alleen opgaan voor West-Europa en 
Noord-Amerika maar voor de hele 
wereld. Het liberalisme kent universele 
waarde aan deze principes toe. Dit is de 
politieke visie van de liberalen. Daarover 
is geen compromis of gemarchandeer 
mogelijk.

In grote delen van de islamitische wereld 
worden deze principes niet gehonoreerd. 
De Islam Is niet alleen een godsdienst, 
het is een manier van leven. In dit 
opzicht staat de visie van de Islam recht 
tegenover de liberale scheiding van kerk 
en staat. In veel islamitische landen is 
weinig vrijheid van meningsuiting. De 
commotie rond Salman Rushdie mag dan 
extreem zijn, maar geeft wel aan hoe ver 
de liberale principes en de Islam uit 
elkaar liggen. Hetzelfde geldt voor toler
antie en non-discriminatie. De manier 
waarop vrouwen worden behandeld in 
de wereld van de Islam is een smet op 
het blazoen van deze grote religie.

Colofon

Essentiële g e ld ig h e id  
Ik herhaal dat er op deze essentiële 
punten geen compromis mogelijk is.
Deze principes hebben geen relatieve 
waarde, maar een wezenlijke geldigheid. 
De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid bracht dit in 1979 als 
volgt onder woorden:
“ Zeer belangrijke aspecten van onze 
westerse cultuur, zoals vrijheid en gelijk
heid van elk individu, worden door 
andere culturen op een soms militante 
wijze onder vuur genomen. Wanneer bij 
een botsing van deze culturen een 
compromis in de praktijk niet mogelijk is, 
b lijft er geen andere keus over dan het 
verdedigen van onze cultuur tegen 
concurrende aanspraken” .
Maar wie de theorie van culturele relati
viteit verwerpt, kan zeer wel tegelijker
tijd cultureel pluralisme aanvaarden. 
Iedereen in Nederland mag doen, 
zeggen, eten, en dragen wat hij o f zij wil 
en een eigen religie belijden. Moslim
meisjes mogen een hoofddoek dragen 
als zij dat willen, zelfs als die hoofddoek 
voor veel meer staat dan alleen maar 
een hoofdtooi. Maar moslim-meisjes in 
de schoolgaande leeftijd moeten naar 
school, ook als zij de puberteit bereikt 
hebben. Onze wet zal hier moeten 
prevaleren boven islamitische gebruiken. 
Dit zijn slechts enkele terloopse opmer
kingen over een groot en ingewikkeld 
probleem. Onze relaties met deze 
nieuwe migranten van een andere 
cultuur zullen de komende jaren zeer 
hoog op de politieke agenda komen te 
staan. Maximale flexibiliteit en een prag
matische benadering is hierbij vereist". 
(VVD-Expresse, nr29, 14 september 
1991).

De VVD-Expresse is een uitgave van de "M r Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie, en Arno Visser en Dominique Peters, medewerkers afde
ling Voorlichting. De VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen. 
Een abonnement kost fl 75,- en is schriftelijk aan te vragen bij de VVD-fractie, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018, 2500 EA Den Haag (telefoon 
070-318  28 79).

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME
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d o c u m e n t  at ie c e n t r u m
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Humanitaire hulp geboden
Terugkomen van vakantie betekende deze zomer voor vele Nederlanders een terugkeer in de 
rauwe dagelijkse werkelijkheid. Het was een confrontatie met televisie-beelden en kranteversla- 
gen over een burgeroorlog in een kort geleden nog populaire vakantiebestemming. Misstanden 
die hier in Europa niet meer mogen bestaan, bleken aan de orde van de dag. De vraag die vervol
gens rijst, is of we daarbij op de handen moeten blijven zitten. We moeten er voor waken niet te 
laat en met te weinig middelen te hulp te schieten.

Er zijn drie belangrijke elementen die in de discussie over het voormalig Joegoslavië onderschei
den dienen te worden. Ten eerste moet gelet worden op de naleving van het embargo. Dat moet 
waterdicht (ook letterlijk via de Donau) worden gemaakt.
Vervolgens moeten de hulpkonvooien hun doel kunnen bereiken. Er moeten maatregelen worden 
genomen die garanderen dat humanitaire hulp op de plaats van bestemming aankomt. Dat kan 
betekenen dat zij m ilitaire bescherming krijgen. Maar wanneer artillerie-opstellingen alles blijven 
vernietigen, is het resultaat van alle inspanningen nihil. Het is daarom noodzakelijk dat er 
bescherming vanuit de lucht wordt gegeven. Dit om, indien nodig, op die manier belemmerende 
acties een halt toe te roepen. Wordt humanitaire hulp bewust bemoeilijkt dan moet daar daad
krachtig tegen worden opgetreden.
Ten derde - een niet minder belangrijk punt - kunnen we niet aan de kant blijven staan op het 
moment dat er kampen worden ingericht en er een stroom van vluchtelingen op drift raakt. De 
internationale gemeenschap moet er voor zorgen de vele kampen in het Balkangebied niet te 
bestendigen. Ze dienen ontmanteld te worden. En tegelijkertijd moeten de vluchtelingen ruimhar
tig  een tijde lijk  onderdak in de Europese landen kunnen vinden.
De VVD vindt dat het parlement niet van vakantie terug kan komen zonder deze zaken aan de orde 
te stellen. Daarom hebben we gevraagd deze discussie meteen op de agenda van de Kamer te 
zetten. Want de werkelijkheid, hoe rauw ze ook is, verdient een actuele en adequate benadering.

Frits Bolkestein

Cec tegen lastenverzwaringen
Volgens een bericht in De Telegraaf staat in het 
pas verschenen rapport van een commissie van 
topambtenaren (CEC), dat het kabinet de belas
tingen volgend jaar met meer dan zeven miljard 
ten opzichte van 1989 zal hebben verhoogd. De 
ambtenaren zijn daar niet gelukkig mee. De 
VVD wijst al lang op de loden last die dit kabi
net op het land legt. In een artikel in het juni- 
nummer van Vrijheid & Democratie ging Rudolf 
de Korte hier al op in. Eén van de verontrus
tende ontwikkelingen die voortvloeien uit dit 
beleid, is de oplopende inflatie.
Hij heeft daarom onlangs vragen over de belas
tingverhogingen gesteld aan Minister van 
Financiën Kok (PvdA). De financieel woordvoer
der wil bovendien de feitelijke gegevens weten, 
de cijfers die de ambtenaren aan het kabinet 
presenteerden. De Korte voorspelt dat de infla
tie volgend jaar weer verder op gaat lopen, zelfs 
to t boven de 4%. Dit wordt veroorzaakt door 
de nieuwe lastenverzwarende maatregelen. 
Omdat daardoor de netto-besteedbare inko

mens verder worden afgeroomd, roept dit 
beleid ongetwijfeld nieuwe looneisen af.
Lubbers en Kok brengen zichzelf op die manier 
in problemen.
De VVD pleit daarentegen voor lastenverlichtin
gen. Met de premieverzwaringen meegerekend 
(zoals de deels herstelde koppeling en het plan 
Simons) veroorzaakt het kabinet een totale 
lastenverzwaring van meer dan tien miljard. De 
VVD wil een aantal fiscale verzwaringen in elk 
geval niet laten doorgaan, zoals de verhoging 
van het huurwaardeforfait, de extra milieu
heffingen en de hogere motorrijtuigenbelasting. 
Ook bepleit de VVD de volledige instandhou
ding van de inflatiecorrectie. Werken moet in 
ons land weer lonend worden gemaakt voor de 
lager en hoger betaalden. De middeninkomens, 
de ruggegraat van werkend Nederland, verdie
nen onze speciale zorg.
Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.

VERDER IN DIT NUMMER:
bijeenkomst Kamercommissies in verband met Joegoslavië 
de onderhandelingen rond Fokker 
Het voorstel van de Nederlandse makelaars 
een liberale zomer in de publieke opinie

1
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Joegoslavië
Europa wordt momenteel pijnlijk getrof
fen door de oorlog die woedt in het 
voormalig Joegoslavië. De huidige situ
atie is niet van de ene op de andere dag 
ontstaan, maar heeft een oorsprong die 
generaties terug te voeren is. De verbe
tenheid waarmee Slovenen, Kroaten, 
Serven en Bosniërs elkaar sinds het 
uiteenvallen van de republiek bestrijden 
maakt dat duidelijk. Het illustreert tevens 
de moeilijkheid om het probleem op te 
lossen. Wat moet er gebeuren? Een 
pasklaar antwoord ontbreekt to t dusver.

Op 7 november vorig jaar hield Frits 
Bolkestein een toespraak over thema 
,peace keeping' versus ^eace enforcing', 
de humanitaire interventie (zie ook 
VVD-Expresse nr. 37, 9 november 
1991). Een samenvatting daarvan stond 
een dag later in de Volkskrant. Het 
probleem dat souvereiniteit en zelfbe
schikking op kan leveren, komt erin aan 
de orde. Een kwestie die nu in de poli
tieke discussie over het Balkangebied 
weer speelt. Mag er worden ingegrepen 
in dit conflict?
Bolkestein baseerde zich in zijn betoog 
op de filosofen Stuart Mill en Gladstone. 
Zij gaven voorrang aan individuele rech
ten boven collectieve rechten (zoals zelf
beschikking en souvereiniteit). "De 
bevoegdheid op te komen voor de 
onderdanen van een andere staat wordt 
echter niet algemeen erkend," stelde 
Bolkestein. "De humanitaire interventie 
als zodanig is in de internationale 
gemeenschap nooit juridisch aan de orde 
geweest. Hier ligt een belangrijk terrein 
braak."
Daarmee zijn we bij het algemene thema 
'humanitaire interventie'. Wat is het 
politiek doel: het collectieve recht, of de 
individuele rechten? Zoals Frits 
Bolkestein vorig jaar al stelde: "Bij de 
uitoefening van het collectieve recht op 
zelfbeschikking zijn de feitelijke waar
borgen van de individuele mensenrech
ten uit het oog verloren."

V N -re s o lu t ie
Hoezeer dat waar is bleek deze zomer 
maar al te goed. Op woensdag 12 
augustus werd een aantal 
Kamercommissies terug geroepen van 
reces, om te debatteren over een brief 
van de Minister van Defensie, Ter Beek 
(PvdA) en Buitenlandse Zaken Van den 
Broek (CDA). Onder grote publieke 
belangstelling kwamen de kamerleden 
bijeen voor een vergadering die volgens 
de voorzitter bijzonder was qua plaats, 
tijd en onderwerp.
Namens de VVD stelde Jan Dirk Blaauw, 
dat men er voor moest waken eerst weer 
conferentie op conferentie te beleggen 
en verkennende studies in gang te 
zetten. Ook de betreffende brief van de 
ministers stond vol van dergelijke goede 
voornemens. Er moet daarentegen iets 
concreet gebeuren, stelde de woord
voerder. "Het kan toch niet zo zijn, dat 
we aan de kant blijven staan bij wat hier 
gebeurt." Nederland moet desnoods een 
voortrekkersrol vervullen.
Bovendien, vond de woordvoerder, moet 
er worden uitgevonden wat de rol is van 
de landen in de regio bij het naleven van 
het embargo. Zeker in het geval van EG- 
lid Griekenland.
Ook de ander partijen noemden de brief 
tte vaag'. De Hoop Schetter (CDA) 
stelde vooral veel vragen. Valk (PvdA) 
maakte algemene opmerkingen en stelde 
dat als er stappen worden ondernomen, 
dat in verband met een VN-resolutie 
moet worden gedaan.
In zijn antwoord herhaalde Van den 
Broek weer dat de situatie lastig was. 
Anders waren er misschien al stappen 
ondernomen. Ingrijpen was wellicht op 
termijn zelfs onvermijdelijk.
De VVD-woordvoerder vond juist dat er 
nu voorbereidende stappen moeten 
worden ondernomen. De regering moet 
nu plannen concreet maken. Om straks 
op iedere situatie voorbereid te zijn. Ook 
op een eventuele stroom vluchtelingen. 
Bovendien vroeg hij in een interruptie 
nadere uitleg over de VN-resolutie.
Waar heeft die concreet betrekking op? 
Spreekt men over de kampen? Welke?
En waar?
Van den Broek gaf in zijn antwoord 
daarop aan, dat het in de resolutie 
slechts ging om maatregelen gerelateerd 
aan het politiek doel.
Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw, tel. 070- 
3182887

V lu ch te l in gen b e le id  
Behalve over de uitvoering van de VN- 
resolutie, kwam de Kamer ook bijeen om 
te spreken over de vluchtelingenproble
matiek. Jan Kees Wiebenga had op dat 
punt al een suggestie gedaan aan het 
kabinet. Omdat de opvangcapaciteit in 
de kazernes op termijn zeer waarschijn
lijk ontoereikend is, stelde hij voor de 
gemeentes te betrekken bij de opvang. 
Bij hen is er inzicht in de leegstand van 
gebouwen en woningen. Daarnaast 
hebben zij ook inzicht in particuliere 
initiatieven. Bovendien ligt op gemeen
telijk niveau de expertise, omdat men 
daar al jarenlang betrokken is bij derge
lijke opvang.
Een oplossing is alleen in internationale 
samenwerking mogelijk. "Acties op 
eigen houtje, hoe goedbedoeld ook, zijn 
riskant en onverstandig. Daarnaast is het 
logisch en goed dat de UNHCR (onder
deel van de VN) optreedt als coördine
rende instelling." De wereldgemeen
schap, en Nederland dus ook, moet 
financiëel bijdragen. Verergert de situ
atie zich onverhoopt, dan moeten we 
daar op voorbereid zijn en ruimhartig 
voor een tijdelijk onderdak zorgen.
De woordvoerder haalde nog eens aan 
dat het onbegonnen werk is particulier 
initiatief centraal te gaan registreren.
Dat is alleen decentraal, dus op gemeen
telijk niveau te doen. Er is bij de VVD 
ook geen behoefte een juridisch steek
spel te beginnen over de vraag o f het 
om vluchtelingen dan wel ontheemden 
gaat. Er moet nu humanitaire hulp 
worden geboden.
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, tel 
070-3182904.
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Fokker
Het gonsde sinds februari dit jaar van 
geruchten over de mogelijke overname 
van Fokker door het Duitse DASA, een 
dochter van het Daimler-Benz concern. 
DASA is reeds betrokken bij de produk- 
tie van de romp van de F-100.
Aangezien de Vaste Commissie voor 
Economische Zaken niet geheel gerust 
was over de gang van zaken werd de 
minister van Economische Zaken, 
Andriessen (CDA), uitgenodigd om 
vertrouwelijke informatie te verschaffen. 
Die bijeenkomst vond toevallig plaats in 
de week dat de minister, als groot
aandeelhouder met nog andere finan
ciële belangen in Fokker, aan de onder
handelingstafel verscheen teneinde een 
poging aan te wenden de concept-over- 
eenkomst tussen DASA en Fokker bij te 
stellen. Daardoor kon de indruk ontstaan 
dat de Kamer om "groen licht" werd 
gevraagd, cq deze uit zichzelf aan de 
minister zou willen geven.

P o litie k  oordeel 
Niets is minder waar. Tijdens de beide 
keren dat de commissie in een besloten 
overleg met de minister bijeen kwam, 
werden vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt. Van een politieke standpunt
bepaling kan volgens de VVD-woord- 
voerder, Len Rempt- Halmmans de 
Jongh, pas sprake zijn op basis van een 
brief van de minister aan de Tweede 
Kamer, na de eventuele afronding van 
de deal. Dit wordt niet voor eind 
september verwacht.
In deze brief moet onder meer worden 
aangetoond waarom DASA de aangewe
zen partner voor Fokker is, inclusief 
garanties voor werkgelegenheid en het 
zelfscheppend vermogen van Fokker. 
Ook de prijs die DASA zal betalen voor 
de aandelen van de Staat is belangrijk bij 
de uiteindelijke conclusie.
Inlichtingen: Len Rempt-Halmmans de 
Jongh, tel. 070-3182889.

Koop of huur? Dijkverzwaring
Wat vindt de VVD van het plan van de 
NVM om de woningcorporaties huizen 
te laten verkopen?

Herman Lauxtermann:

"De VVD is het daar volstrekt en hard- 
grondig mee eens. Wanneer de corpora
ties hier mee beginnen, dan is dat een 
stap in de goede richting. Zoals de 
makelaars namelijk zeggen wijst de stij
ging van zo,n 8% van de prijzen in de 
huizenmarkt op een tekort op de 
woningmarkt. Maar wat de VVD eigen
lijk wil gaat nog verder. We willen niet 
alleen premie-woningen aan particulie
ren verkopen, maar ook woningwetwo
ningen. Dus ook de goedkopere wonin
gen kunnen worden verkocht. Dat geeft 
een impuls aan het bezit onder de lager 
betaalden. Eigen bezit is een van de 
kenmerken van individuele vrijheid en 
dus een belangrijk onderdeel van het 
liberaal gedachtengoed.
Uitvoering van deze plannen schept 
financiële ruimte bij de woningcorpora
ties. Tevens betekent het via een omweg 
een verlichting van het rijksbudget, meer 
rijksleningen kunnen worden afgelost. 
Een ander motief dat volgens de VVD 
dergelijke plannen ondersteunt, is de 
gunstige invloed op het onderhoud van 
huizen.
De VVD stelt wel een belangrijke voor
waarde bij de plannen om huurwoningen 
te verkopen. De huurhuizen moeten 
namelijk worden verkocht aan de zittende 
huurders. Zij moeten profiteren van de 
toename van particulier woningbezit."

De VVD-fractie maakt donderdag 27 
augustus een werkbezoek om zich op de 
hoogte te stellen van de problematiek 
rond de dijkverzwaringsprojecten. 
Bezocht worden enkele van de trajecten 
in Gelderland. De fractie laat zich ter 
plaatse informeren over de gang van 
zaken to t dusver en zal spreken met 
vertegenwoordigers van Waterschappen, 
Landbouworganisaties en enige leden 
van actie- en belangengroepen op het 
terrein van natuur en milieu.
Veiligheid is nog altijd de belangrijkste 
factor waaraan het beleid in deze moet 
worden afgewogen. Die veiligheid moet 
met behulp van de meest moderne 
beschikbare technologie worden 
gewaarborgd, waarbij wordt gestreefd 
naar een minimale aantasting van natuur 
en landschap.
Intussen heeft de minister van Verkeer 
en Waterstaat, Maij-Weggen (CDA), een 
onafhankelijke commissie ingesteld die 
de uitgangspunten van de rivierdijkver- 
sterking moet toetsen aan hedendaagse 
inzichten. In dat onderzoek komen 
bezwaren en suggesties ter sprake. 
Voormalig minister van milieu-beheer Ed 
Nijpels zal als deskundige zitting nemen 
in deze commissie. Naar aanleiding van 
het werkbezoek en de uitkomsten van 
het onderzoek door de commissie aan 
het eind van dit jaar komt de VVD met 
een nadere standpuntbepaling. 
Inlichtingen: Piet Blauw, tel. 070- 
3182881.

Agenda
Op donderdag 27 augustus debateert Frits Bolkestein in Groningen met prof. dr H.B 
Entzinger over het thema "Europa, de natie-staat en identiteit". De avond staat in 
het teken van de jaarlijkse viering van Groningens Ontzet. Het debat vindt plaats in 
de Nieuwe Kerk (aanvang 19.45u). Voorzitter van de bijeenkomst is de Commissaris 
der Koningin in Gelderland dr J.C. Terlouw.

4 en 5 september: congres Liberale Internationale te Mainz.

19 september: Partijraadsvergadering over Troonrede en Miljoenennota.

31 oktober: themacongres Onderwijs.

6 en 7 november: congres Vereniging Staten- en Raadsleden in de Blije Werelt te 
Lunteren.



OPINIE

Liberale zomer
Drie samenvattingen uit een opinieblad 
dat links en rechts wordt gelezen.

25 ju li 1992:
Vier grote partijen presenteerden dit jaar 
een visie op de verzorgingsstaat. De 
VVD deed dat al eerder en is volgens het 
opinieblad de enige progressieve partij. 
Wanneer de overheid de burger wat 
meer vrijheid geeft in de besteding van 
het door hem of haar verdiende inko
men, is er aanzienlijk meer inkomens- 
ruimte voor het opbouwen van een 
eigen ouderdomsvoorziening dan dertig 
jaar geleden. Maar in de politiek is het 
alleen de VVD die daar oog voor heeft. 
Met de VVD is Groen Links verreweg 
het duidelijkst. Maar waar de liberale 
commissie onder het voorzitterschap van 
Dian van Leeuwen-Schut fundamentele 
veranderingen wil doorvoeren, pleit 
Groen Links alleen maar voor meer van 
het hetzelfde. De commissies van CDA, 
PvdA en D66 zwalken tussen deze twee 
uitersten.
De eerste helft van dit jaar was er een 
lawine van rapporten over de sociale 
zekerheid en in bredere zin de verzor
gingsstaat. Alleen in de VVD bleef het 
aan dat front rustig. Maar die partij 
heeft twee jaar geleden al een torpedo 
gelanceerd, getiteld: "Over ontgroening 
en vergrijzing." Daarin wordt een 
verfrissend pleidooi gehouden voor 
decollectivisering van bepaalde maat
schappelijke voorzieningen. Niet omdat 
die voorzieningen in de collectieve sfeer 
niet langer te handhaven zouden zijn, 
maar omdat de maatschappij daar 
volgens de VVD-werkgroep aan toe is. 
De PvdA wedijvert in behoudzucht met 
het CDA. Najaren van lastenstijgingen 
en uitdijende bureaucratieën kan 
volgens de liberalen nu weer de tijd 
aanbreken van individuele vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Daarin is de VVD 
progressiever en dynamischer dan de 
andere grote partijen.

1 augustus 1992:
De socialist Arie van der Zwan: "Politiek

en maatschappelijk zit de thermiek nu bij 
de VVD. Die partij is op dit moment het 
meest veranderingsgezind. Als dat zo is, 
wees dan realist. Maak dan gebruik van 
die beweging.''
De bemoeienis van Andriessen met 
Fokker was volgens Van der Zwan een 
incident, dat nog niet is ingebed in een 
visie op de noodzakelijke maatschappe
lijke veranderingen en de actieve rol die 
de overheid daarbij te spelen heeft. Deze 
wezenlijke omslag in het denken zal uit 
het buitenland komen aanwaaien. Of 
iemand als Bolkestein moet zich aan het 
hoofd stellen van een dergelijke ontwik
keling. Liberalen hebben altijd staatsont
houding gepredikt, maar in het verleden 
zijn er ook perioden geweest waarin de 
liberalen hebben ingezien dat zij bij een 
modernisering van de maatschappij de 
overheid geen afwachtende, defensieve 
rol kan blijven spelen. Echte liberalen 
hebben daar oog voor. "Ik sluit niet uit 
dat Bolkestein zich zo ontpopt. Ik hoop 
het ook."

15 augustus 1992:
VVD-leider Frits Bolkestein wil heldere 
lijnen trekken. "Het is een misvatting te 
denken dat wij voor een zwakke over
heid zouden zijn.”
“ Het gaat erom of je ontwikkelingen in 
de samenleving goed waarneemt en 
analyseert. O f je daaruit de juiste 
conclusies trekt en die op een overtui
gende wijze kunt verwoorden. Daardoor 
geef je de vernieuwingsdiscussie een 
impuls. Ik ben buitengewoon tevreden 
over het feit dat de VVD nu wordt 
erkend als een motor voor het vernieu

wend denken in Nederland met betrek
king to t minderheden, de Europese 
Gemeenschap,
Ontwikkelingssamenwerking, of wat dan 
ook. Want dat is de eerste taak van een 
politieke partij: een motor te zijn voor 
vernieuwend denken."
Voor zijn aandeel in het minderhedende
bat kreeg Bolkestein veel lof toege
zwaaid. Hij doorbrak taboes en dat bleek 
uit de voorspelbare, behoudzuchtige en 
hervormingsschuwe reactie van PvdA- 
minister Hedy d'Ancona.
De behoefte aan heldere lijnen is er ook 
ten aanzien van binnenlandse kwesties, 
en dus gaat Bolkestein ook op dit niveau 
in de aanval. Tijdens de 45e Algemene 
Vergadering van de VVD op 22 mei in 
De Flint in Amersfoort, hield Bolkestein 
een gloedvol betoog waarin hij de twee 
benen waarop het liberalisme in de 19e 
eeuw rustte - vrijheid en gemeenschaps
zin - weer stevig naast elkaar zette. De 
slogan “ Gewoon jezelf kunnen zijn" 
appelleert volgend de VVD-leider te veel 
aan gemakzucht. "Bij alles wat de indivi
duele mens in het leven bereikt," 
betoogde Bolkestein, “ maakt hij gebruik 
van gemeenschapsvoorzieningen. Dat 
betekent dat ieder mens ook aan de 
gemeenschap moet bijdragen. Wij libe
ralen willen niet de ontspanningsmaat- 
schappij van de jaren zeventig. Wij 
willen een inspanningsmaatschappij. Wij 
willen een samenleving waarin iedereen 
zich inzet voor zichzelf en voor de 
gemeenschap. Iedereen moet het 
buitengewone uit zichzelf weten te 
halen."

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van de "M r Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie, en Arno Visser en Dominique Peters, medewerkers afde
ling Voorlichting. De VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen. 
Een abonnement kost fl 75,- en is schriftelijk aan te vragen bij de VVD-fractie, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018, 2500 EA Den Haag (telefoon 
070-3182879).

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME
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d o c u m e n t a t ie c e n t r u m  
NEDERLANDSE POLITIEKE

p a r t ij e n

Voor alle duidelijkheid
De toenemende afstand tussen burger en politiek; deze belangrijke kwestie houdt de gemoederen 
binnen en buiten Den Den Haag nog immer bezig. Steeds meer mensen vinden dat de politiek 
niet waarmaakt wat zij voorspiegelt. Een groeiende scepsis waar helaas reden voor bestaat.
Bij het zoeken naar oplossingen voor d it probleem voeren ideeën voor de hervorming van ons 
politieke stelsel de boventoon. Het lijk t een alibi voor politici die kritiek krijgen omdat ze niet 
helder zijn en zich niet bezig houden met de problemen die de burger bezighouden. De enige 
echte oplossing voor de politiek is het hebben van visie en het geven van duidelijkheid. Dat 
neemt echter niet weg dat een andere werkwijze in de Tweede Kamer bij zou kunnen dragen aan 
die duidelijkheid.
Zo stelde Kamervoorzitter Deetman deze zomer voor om het jaarlijkse fractievoorzittersdebat voor 
de televisie op de avond van Prinsjesdag, 's middags direct na de presentatie van de 
Miljoenennota in de Kamer te houden. Een interessante gedachte, temeer daar de VVD zich al een 
en andermaal uitgesproken heeft voor het geven van commentaar in de Kamer en niet alleen 
daarbuiten. Vorig weekend deed PvdA-fractievoorzitter Wöltgens zijn duit in het zakje met het 
voorstel de Algemene Beschouwingen naar voren te halen en niet later dan een week na 
Prinsjesdag te houden. Ook interessant, want de Tweede Kamer wacht vaak veel te lang met 
debatten. Alles wordt veel te lang herkauwd en vervolgens te omslachtig besproken. We moeten 
meer heet van de naald debatteren. Dat beperkt het debat to t hoofdlijnen, hetgeen de duidelijk
heid ten goede komt.
Maar aan beide voorstellen kleven nadelen. Denk maar aan de informatie-achterstand van de 
oppositie bij de regeringspartijen. Toch is de behoefte aan meer duidelijkheid reden genoeg voor 
verandering. Daarom valt te overwegen de Algemene Beschouwingen te splitsen in twee delen: 
de Algemene Politieke Beschouwingen en de Financiële Beschouwingen. De Politieke 
Beschouwingen kunnen dan naar voren gehaald worden naar de week na de presentatie van de 
miljoenennota. De Financiële Beschouwingen volgen twee weken later, zodat de presentatie van 
een degelijk alternatief beleidspakket niet in de knel komt. Frits Bolkestein

Cijferfetisjisme
Na lang onderhandelen kwam het kabinet 
eindelijk to t een akkoord over de inkomensont
wikkeling van de minima. Minister van 
Financiën Kok (PvdA) kon vertellen dat de 
koopkracht van de minima het volgend jaar 
0,0% verandert. De laatste dagen bestond 
namelijk een meningsverschil tussen de rege
ringspartijen dat terug te leiden was to t tienden 
van procenten. Dat is in enkele guldens per 
persoon per maand uit te drukken.
Rudolf de Korte, de financieel woordvoerder 
van de VVD, vindt dergelijk gemillimeter over 
koopkrachtplaatjes zinloos. Binnen een paar 
weken zien die plaatjes er namelijk allemaal 
weer anders uit. Daar hoeft bijvoorbeeld alleen 
maar een verandering in de koers van de dollar 
voor op te treden. Bovendien heeft het kabinet 
onvoldoende aandacht voor de inflatie, die een 
heel grote rol speelt in het uiteindelijk beeld van 
zo'n koopkrachtplaatje. Het kabinet is nu tevre
den wanneer de inflatie niet verder stijgt. Maar

het tempo van geldontwaarding moet in feite 
omlaag, vindt de VVD. Overigens is er grote 
kans dat de inflatie door het huidig beleid niet 
eens op hetzelfde peil blijft. Dat wordt eind 
volgend jaar volgens de voorspelling van de 
woordvoerder 4% of meer (zie ook Expresse nr. 
64). De lastenverzwaringen die het kabinet in 
petto heeft (bij het huurwaardeforfait, de 
motorrijtuigenbelasting en de extra milieu
heffingen bijvoorbeeld) roepen dat vanzelf op. 
Ook een deel van de inflatiecorrectie gaat blij
kens de plannen nog steeds niet door.
In het correctie-voorstel waar de VVD binnen
kort mee komt, wordt daarom grote aandacht 
besteed aan lastenverlichting, met als doel infla
tie te bestrijden. Dat is de enige manier om to t 
loonmatiging te komen en werkgelegenheid te 
scheppen. Want het creëren van werkgelegen
heid moet het uiteindelijk doel zijn van doelma
tig overheidsbeleid.
Inlichtingen: Rudolf de Korte, 070-3182890.
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Verslag Unced
Woensdagmiddag kwamen de Kamer 
Commissies van Milieubeheer en 
Ontwikkelingssamenwerking bijeen om 
met de Minister van VROM, Alders 
(PvdA), en de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, Pronk 
(PvdA), te spreken over de resultaten 
van de grote milieuconferentie van de 
UNCED in Rio de Janeiro. Volgens VVD 
milieu-woordvoerder Jan te Veldhuis 
gelegenheid om terug te blikken en vast 
te stellen hoe nu verder te gaan na Rio. 
Volgens de VVD betekende de conferen
tie een goede start voor het mondiale 
bewustwordingsproces op het gebied 
van milieu, maar dat moet verder 
worden uitgebouwd.
Daarom moeten de resultaten van de 
conferentie nu worden vertaald naar 
regels, zodat een proces ontstaat en het 
geen eenmalige gebeurtenis blijft. 
Vervolgens moet het bewustzijn van 
bepaalde landen op het terrein van het 
milieu worden verbeterd. Akties moeten 
in internationaal verband op touw 
worden gezet. De vraag is wat de EG en 
de VN daaraan kunnen doen. En natuur
lijk wat Nederland in bilateraal verband 
kan doen. Er moet op dit punt dus een 
duidelijke strategie komen, stelde de 
VVD woordvoerder. De in Rio ingestelde 
commissie dient volgens de VVD zwaar 
opgetuigd te worden, bijvoorbeeld door 
participatie op ministersniveau, om daar
door met gezag dingen af te kunnen 
dwingen.
Vervolgens merkte de woordvoerder op 
dat er wat betreft de EG op dit gebied 
veel treurnis is. Er was geen milieu- 
commissaris in Rio, de voorzitter,
Jacques Delors, was al voor de speech 
weg en er waren vaak onderlinge 
meningsverschillen. Ook minister Pronk 
liet zich in zeer krachtige negatieve 
bewoordingen uit over de rol van de EG. 
Op het het terrein van financiële afspra
ken heeft Rio weinig opgeleverd. De 
kosten van de uitvoering van Agenda 21 
en de meer dan 100 andere program
ma's is niet duidelijk. Nederland zelf 
moet volgens het kabinet oplopend tot 
0,1 % van het BNP nieuwe en aanvul
lende middelen beschikbaarstellen. De 
VVD woordvoerder vroeg hoeveel 
landen zich dit najaar met eenzelfde 
commitment vastleggen.
Inlichtingen: Jan te Veldhuis, 070- 
3182901.

Herverdeling
wegenbeheer
Op dinsdag en woensdag vergaderde de 
Kamer over de herverdeling van het 
Wegenbeheer. Het wetsvoorstel waar
over werd gediscussieerd betreft de 
verdeling van wegen in de volgende 
hoofdlijnen: de doorgaande wegen 
vallen onder het Rijk, de secundaire en 
tertiare wegen vallen onder de provincies 
en de overige onder de gemeenten en 
Waterschappen. In totaal is een kleine 
9000 kilometer weg bij de verdeling 
betrokken.
VVD woordvoerder Herman 
Lauxtermann zei wat betreft hoofdzaken 
weinig problemen met het voorstel te 
hebben, vanwege de decentralisatie die 
er mee wordt geregeld. De efficiency van 
het wegenbeheer neemt toe, al betwijfelt 
de woordvoerder of het to t een lasten
verlichting voor de burgers leidt.
Naast de instemming op hoofdlijnen had 
de woordvoerder op een aantal punten 
aanmerkingen. Zo vond hij dat in een 
bepaalde gevallen nieuwe feiten verko
zen dienen te worden boven het star 
vasthouden aan de oude uitgangspun
ten. Ook in onvoorziene situaties moet 
niet altijd vastgehouden worden aan de 
formele criteria.
Een belangrijk punt is de situatie waarbij 
beheerder en onderhoudsplichtige van 
de wegen niet dezelfde zijn. De 
Nederlandse Vereniging van Gemeenten 
heeft in een brief hierop gewezen. De 
VVD wil deze kwestie op de agenda 
houden.
De VVD woordvoerder zette een vraag
teken bij de financiële gevolgen voor de 
burgers. Het provinciaal toezicht biedt 
namelijk niet voldoende garantie tegen 
eventuele financiële verschillen als 
gevolg van extra heffingen door 
bepaalde waterschappen.
De overzetveren worden volgens het 
voorstel overgedragen aan provincies en 
gemeenten. De VVD is van mening dat 
deze overheden die verantwoordelijkheid 
goed aankunnen. Vanwege de financiële 
consequenties die deze overheveling 
heeft, steunt de VVD een amendement 
voor een overgansregeling om gemeen
ten en provincies te laten wennen aan de 
nieuwe situatie.
Inlichtingen: Herman Lauxtermann, 070- 
3182892, en Annemarie Jorritsma, 070- 
3182891.

Anonieme
verdachte
Bestrijding van de criminaliteit is volgens 
de VVD een kerntaak van de overheid.
Zij vindt dat de overheid preventief moet 
optreden tegen zwartrijden en ordever
storingen. In november 1991 vond de 
plenaire behandeling plaats van een 
wetsvoorstel betreffende dwangsmidde- 
len voor de politie voor personen die 
weigeren hun personalia te geven (zie 
ook Expresse nr 37). Volgens de VVD 
zaten er nogal wat haken en ogen aan 
dat voorstel. Het voornaamste bezwaar 
betrof het fe it dat iedere ambtenaar met 
opsporingsbevoegdheid de mogelijkheid 
werd gegeven ter plekke mensen te 
fouilleren.
Afgelopen donderdag werd een nota 
van wijziging besproken waarin aan dat 
bezwaar grotendeels tegemoet wordt 
gekomen. Daar reageerde de VVD dan 
ook verheugd op. Toch had W D  woord
voerder Benk Korthals nog enkele 
vragen. Zo stelt het kabinet nu voor in 
principe fouillering niet ter plekke open
baar te doen, tenzij dat redelijkerwijs 
nodig is. In het laatste geval wordt 
bedoeld het voorkomen dat de 
verdachte voorwerpen waaruit zijn iden
tite it blijkt wegwerpt of beschadigt. Dit 
is nog vrij ruim te interpreteren op het 
moment dat zo'n geval zich aandient. 
Inlichtingen: Benk Korthals, 070- 
3182902



Joegoslavië
De VVD is van mening dat de Kamer 
niet van reces terug kon komen, zonder 
de voortdurende oorlog is Joegoslavië 
op de agenda te plaatsen. De verslagen 
van de mondelinge overleggen (zie ook 
Expresse nr. 64) werden voor donderdag 
op de agenda gezet. De VVD bena
drukte de samenhang tussen de humani
taire en de politiek-militaire kant van het 
probleem.

V lu c h te lin g en h u lp  
Eerst kwam de opvang van vluchtelingen 
en ontheemden uit het oorlogsgebied ter 
sprake. Jan Kees Wiebenga voerde 
namens de VVD het woord. Hij stelde 
allereerst dat het uitgangspunt van het 
debat de hoofdlijnen van het beleid 
moet zijn. Er is nu geen tijd voor detail
discussies. De opvang van vluchtelingen 
moet vervolgens gebeuren in samen
hang met de Verenigde Naties/UNHCR. 
De internationaal aanvaarde beleidslijn 
wordt door de VVD onderschreven. Dat 
betekent dat opvang bij voorkeur in de 
regio moet plaatsvinden. De woordvoer
der stelde daarop dat de kabinets- 
omschrijving "eerst overleg in EG- 
verband" te vaag is. De regering moet 
met een hulpplan komen. Omdat het om 
zoveel mensen gaat, is grootscheepse 
hulp noodzakelijk. Daarom is het goed 
wanneer ook hier mensen tijdelijk 
worden opgevangen.
DE VVD woordvoerder benadrukte dat 
er weinig tijd is: over drie maanden 
begint de winter. Daarom verzocht hij 
de regering in het plan van aanpak - dat 

*  voor Prinjesdag wordt uitgebracht - 
] ruimte te maken voor adoptie van 

opvangkampen in de regio.
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070- 
3182904.

H et co n flic t
Ingaand op de oorlogsontwikkelingen 
stelde VVD woordvoerder Jan Dirk 
Blaauw dat het westen verlamd heeft 
toegekeken. De situatie is niet goed 
ingeschat, omdat diepgaande kennis van 
de geschiedenis in deze weinig aanwezig 
was bij de westerse leiders. Ook voor de 
rol van de VN was geen heldere betefce- 
nisvolle politiek geformuleerd. De VVD 
woordvoerder benadrukte dat verant
woordelijkheden die voortkomen uit 
door onszelf gestelde, aanvaarde en 
uitgedragen waarden ons ook to t daden

moeten dwingen. Maar zowel de NAVO 
als de EG zijn nog intern verdeeld over 
de te volgen koers. Men verschuilt zich 
achter mogelijke goede resultaten van 
ontmoetingen en conferenties.
Toch blijft het een illusie dat wij in ons 
eentje het conflict op kunnen lossen. 
Convooien voor transport van humani
taire hulp moeten afdoende militair 
worden beschermd. Dat kan alleen met 
een gezamenlijke inspanningen van 
verschillende landen. Frankrijk en Groot- 
Brittanië zijn daarbij onmisbaar.
Tenslotte ging de woordvoerder in op 
het embargo. Dat moet ook daadwerke
lijk worden nageleefd, door middel van 
controle.
Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw, 070- 
3182887.

Overheids
uitgaven
De afgelopen maanden heeft een 
speciale commissie zich bezig gehouden 
met een vooronderzoek naar de uitvoe
ring van het stelsel van sociale zeker
heid. Unaniem concludeerde de commis
sie dat er een zelfstandige, bijzondere, 
commissie moet komen die omvangrijker 
en diepgaander te werk gaat. De Vaste 
Commissies voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en die voor 
Rijksuitgaven hebben besloten de Kamer 
voor te stellen de onderzoekscommissie 
het recht van parlementaire enquête te 
geven. Dat is het beste instrument inge
val onvolledige of tegenstrijdige verkla
ringen worden afgelegd. Met behulp

van de enquête kunnen dergelijke 
problemen adequaat worden benaderd, 
omdat personen onder ede kunnen 
worden gehoord. Bovendien creëert dit 
rechtszekerheid ten aanzien van de 
betrokken personen en instanties. De 
enquête moet zich richten op de organi
saties die belast zijn met de uitvoering 
van de sociale verzekeringen. Volgende 
week neemt de kamer een beslissing. 
Inlichtingen: Henk van Hoof, 070- 
3182885.

China-orders
Woensdag stond in De Telegraaf dat de 
AT&T en Boskalis nog steeds wachten 
op de orders van de Chinese Overheid. 
Deze waren toegezegd als compensatie 
na het schrappen van duikbootleveran- 
ties aan Taiwan. De Minister van 
Economische Zaken, Andriessen (CDA), 
kwam in april terug uit China met een 
aantal toezeggingen. Maar AT&T en 
Boskalis zijn nog altijd even ver als toen. 
Dat vormde aanleiding voor Jan Dirk 
Blaauw om vragen te stellen aan de 
minister. Hij wil ten eerste weten of het 
waar is, dat er nog geen definitieve 
orders zijn geplaatst. Vervolgens vraagt 
hij om een overzicht van orders die 
inmiddels wel definitief zijn geworden. 
Ook inzicht in het verloop van de 
handels- en dienstenstromen tussen 
Nederland en China over het eerste half 
jaar van 1992 kan meer duidelijkheid 
geven. Over het antwoord van de minis
ter houden we u op de hoogte. 
Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw, 070- 
3182887.

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van de "M r Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie, en Arno Visser en Dominique Peters, medewerkers 
afdeling Voorlichting. De VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te 
Scheveningen. Een abonnement kost fl 75,- en is schriftelijk aan te vragen bij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018, 2500 EA Den 
Haag (telefoon 070-3182879).



Europa, de 
natie-staat en 
identiteit
In het kader van de jaarlijkse viering van 
het Gronings Ontzet sprak Frits 
Bolkestein afgelopen donderdag in de 
Nieuwe Kerk te Groningen over 
"Europa, de natie-staat en identiteit". 
Een samenvatting daarvan:

Voor elke staat, of welke politieke 
eenheid dan ook, is van essentieel 
belang dat zij een identiteit heeft. Deze 
stelling heeft belangrijke gevolgen voor 
de Europese Gemeenschap. Want wat is 
die Europese identiteit?
Volgens artikel 237 van het Verdrag van 
Rome kan elke Europese staat verzoeken 
lid te worden van de Europese 
Gemeenschap en worden de limieten 
van de EG dus bepaald door de aard
rijkskunde. Maar is het ook mogelijk 
andere, inhoudelijke, criteria aan te 
geven voor lidmaatschap van de 
Europese Gemeenschap?
De Europese Commissie stelt dat de 
eenheid van de Europese cultuur de 
noodzakelijke grondslag van de 
Europese Unie is. Maar waaruit bestaat 
dan die ene Europese cultuur? De 
Commissie antwoordt dat onze cultuur 
wordt gekenmerkt door deelname aan 
een "pluralistisch humanisme dat geba
seerd is op democratie, rechtvaardigheid 
en vrijheid".
Dit onderscheid is niet houdbaar. Als we 
aannemen dat de Japanse samenleving 
wordt gekenmerkt door democratie, 
rechtvaardigheid en vrijheid. Betekent 
dit dat Japan lid kan worden van de 
Europese Gemeenschap? Heeft Japan 
soms een Europese cultuur? Natuurlijk 
niet. De Europese cultuur is dus meer 
dan de som van de drie zojuist 
genoemde kenmerken. Men komt er niet 
met louter formele criteria als democra
tie, rechtvaardigheid en vrijheid. 
Inhoudelijker kenmerken zijn nodig.
De belangrijkste reden waarom het zo 
moeilijk spreken is over de Europese iden
titeit is dat deze identiteit nog zwak 
ontwikkeld is. Nederlanders voelen zich 
thuis in Nederland. Zij gaan graag op 
vakantie naar Frankrijk, maar identificeren 
zich als Nederlanders. Er is geen Europese 
taal. Er is geen Europees volk. Er kan dus 
ook geen Europese regering zijn.
De zwakte van de Europese identiteit

heeft belangrijke gevolgen voor de 
onmiddellijke politieke toekomst van de 
Gemeenschap. Ten eerste moeten wij 
oppassen de broze Europese identiteit 
niet nog verder te verdunnen. Wanneer 
men, zoals de Europese Commissie doet, 
de eenheid van onze cultuur de "nood
zakelijke grondslag" van de Europese 
Unie noemt, kan men bezwaarlijk 
instemmen met een lidmaatschap van 
een land als Turkije. Daarvoor is het 
verschil tussen de Turkse en de West- 
Europese cultuur te groot. Er is dan ook 
geen Europese minister van naam die 
dat lidmaatschap voorstaat.
Men kan natuurlijk ook een andere weg 
inslaan door Turkije wel toe te laten. 
Maar dan is er geen reden om de 
toegang to t de Gemeenschap te weige
ren aan de Balkan-Staten, de Oekraïne 
en Rusland. De Europese Gemeenschap 
zou dan verwateren to t een vrijhandels- 
gebied of op zijn hoogst een douane- 
unie. Maar de EG pretendeert veel meer 
te zijn. In de preambule van het Verdrag 
van Rome staan de volgende doelstellin
gen: de grondslagen leggen vooreen 
steeds hechter verband tussen de 
Europese volkeren; de economische en 
sociale vooruitgang van hun landen 
verzekeren; de omstandigheden waaron
der zij leven en werken, verbeteren; de 
eerlijkheid in de mededinging verzeke
ren; en de waarborgen voor vrede en 
vrijheid versterken. Dergelijke zaken kan 
men niet door middel van een douane- 
unie verwerkelijken en al helemaal niet 
door een vrijhandelsgebied.
De tweede consequentie van de zwakke 
Europese identiteit is dat wij behoed
zaam moeten zijn bij het overdragen van 
taken aan Brussel. "Maastricht" had hier 
helderheid moeten verschaffen, maar 
heeft dat niet gedaan. De Europese 
regeringen zijn er niet in geslaagd over 
het voetlicht te brengen welke bevoegd
heden naar Brussel moeten worden 
overgebracht, en waarom, noch wat er 
uiteindelijk overblijft van de staten 
waarin wij wonen. Die onduidelijkheid 
heeft geleid to t het Deense Nej en to t de 
huidige verwarring in de Gemeenschap. 
Mij dunkt dat een bevoegdheid die aan

Brussel wordt overgedragen, moet 
voldoen aan een van de volgende drie 
criteria: (1) wordt een belemmering voor 
het inter-statelijke economische verkeer 
weggenomen? (2) wordt een probleem 
opgelost dat op nationaal niveau niet 
afdoende kan worden aangepakt? en (3) 
vallen er schaalvoordelen te behalen?
De gehele operatie Europa-92 voldoet 
hieraan, evenals de EMU, veel milieu
wetgeving en een gemeenschappelijke 
buitenlandse politiek. Maar wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
niet. De Britten hebben dan ook terecht 
afstand genomen van het sociale proto
col waartoe de elf andere lidstaten in 
Maastricht hadden besloten. Zij hebben 
zich ook terecht verzet tegen de doel
stelling, van de Gemeenschap een 
Europese Federatie te maken. Een 
Verenigde Staten van Europa zou bete
kenen dat de huidige lidstaten de positie 
zouden krijgen van Beieren in de 
Bondsrepubliek Duitsland. Er is geen 
regering in Europa die dat wil. Maar dan 
hadden zij ook moeten oppassen met 
het woord "federaal". De hele discussie 
over h e t" F-woord “ voorafgaande aan 
de top van Maastricht was niet 
gespeend van hypocrisie. Wat dat 
betreft, heeft de Gemeenschap haar 
trekken in Denemarken thuis gekregen. 
Woorden hebben hun betekenis. Mijn 
devies blijft: “Zo vrij als mogelijk, zo 
gebonden als nodig". Dit betekent dat 
de Europese lidstaten hun volkenrechte
lijke identiteit behouden, hoewel hun 
soevereiniteit natuurlijk is geslonken. 
Zullen Nederlanders zich ooit vertegen
woordigd voelen door een parlement in 
Straatsburg? Velen klagen nu al over 
een kloof tussen kiezer en gekozene. 
Moeten wij die kloof verbreden?
Dit is geen pleidooi voor nationalisme, 
wel voor realisme en tegen overspannen 
verwachtingen. Wij moeten erkennen 
dat de burger in Europa zich nog altijd 
het meest identificeert met de natie
staat. Overspannen nationalisme is 
gevaarlijk. Dat hebben we gezien. Het is 
even gevaarlijk de kracht en het belang 
van nationale loyaliteiten te ontkennen.

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN  
OP VOOR HET LIBERALISME
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Voor alle zekerheid
Er komt een parlementaire enquete die zich richt op onderzoek naar de uitvoeringswijze van ons 
stelsel van sociale zekerheid. Dat houdt de gemoederen bezig. Het is immers een belangrijk onder
deel van het beleid en het gaat om veel geld. Toch zijn er mensen die schrokken van het voorstel. 
De VVD is een groot voorstander van het instellen van een parlementaire enquete naar de uitvoe
ringsorganen van het sociale zekerheidsstelsel. Een dergelijke enquete is namelijk een goed middel 
om de waarheid boven tafel te halen. Het is niet iets wat alleen wordt gebruikt als er 'koppen 
moeten rollen'. We moeten daarom wat minder zwaar aankijken tegen dit instrument en het 
misschien zelfs vaker gebruiken in de toekomst. Zeker omdat het parlement vaak instanties moet 
beoordelen met behulp van gegevens die door de betreffende organisaties zelf worden verstrekt. 
Een ander tegenargument dat deze week naar voren is gebracht, is dat de kamer geen rechter in 
eigen zaak moet spelen. Dat is vrij ver gezocht; de Kamer is bijna per definitie rechter in eigen 
zaak. En bij iedere verkiezing wordt de balans opgemaakt in hoeverre de partijen die taak naar 
welbevinden hebben volbracht. Bovendien wordt alles tijdens het onderzoek in de volle open
baarheid naar boven gehaald. Iedereen kan in de gaten houden wat er gebeurt.
Natuurlijk moeten de fracties wel opletten wie ze aanwijzen als vertegenwoordigers in de 
enquete-commissie. Van voorzitter tot leden moeten het de juiste mensen zijn. De VVD brengt 
daarom Henk van Hoof en Margreet Kamp naar voren. Beiden zijn thuis in de materie, zonder 
belast te zijn met individuele verantwoordelijkheid op het terrein. Frits Bolkestein

De politiek en het maatschappelijk draagvlak
Deze week is het tweejaarlijks rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau verschenen. Dit 
Sociaal en Cultureel Rapport bevat een weelde 
aan informatie over het reilen en zeilen van de 
Nederlandse maatschappij. In meer dan 500 
pagina's worden de sociale zekerheid, de 
arbeidsmarkt, de woningmarkt en vele andere 
onderwerpen grondig doorgelicht. Wat dit 
kloeke werk zeker to t voer voor sociologen en 
politicologen maakt, is het feit dat ruim 
aandacht wordt besteed aan de publieke opinie. 
Zo lezen wij dat de criminaliteit nu eindelijk ook 
door linkse intellectuelen als een groeiend 
probleem wordt ervaren. Klaarblijkelijk is ook 
hun autoruit één keer te veel ingetikt.

O p in ie p e ilin g e n
De opiniepeilingen die in dit rapport staan 
vermeld roepen vragen op over h e t" maatschap
pelijke draagvlak", waar politici het zo vaak over 
hebben als er moeilijke besluiten moeten worden 
genomen. Hoe komt dat "maatschappelijk 
draagvlak" to t stand? Het SCP heeft een stelling 
aan de Nederlandse bevolking voorgelegd die 
enig inzicht geeft in deze vraag. De stelling luidt 
als volgt: 'gegeven de huidige economische situ
atie zouden de uitkeringen moeten stijgen'
In 1980 antwoordde slechts 21 % van de onder
vraagden instemmend. In 1989 schoot de 
instemming omhoog to t 57%. In 1991, nog

geen twee jaar later, stemden slechts 35% van 
de ondervraagden met de stelling in. Hoe 
kunnen wij deze wilde fluctuaties verklaren?

Publieke opin ie
Een deel van het antwoord ligt in de economi
sche situatie. In 1980 stond Nederland aan de 
afgrond; in 1989 ging het na zeven jaar herstel
beleid weer goed. Maar de scherpe daling in 
1991 laat zich moeilijker verklaren door de 
economische situatie. Die was weliswaar 
verslechterd, maar toch niet dramatisch. Moeten 
we niet kijken naar de rol van de politiek in de 
vorming van de publieke opinie?
Begin jaren tachtig was de boodschap van poli
tiek Den Haag dat het geld op was en werd 
consequent de boodschap 'matiging' uitgedra
gen. In 1989 trad het kabinet Lubbers/Kok aan 
en werd verkondigd dat de uitkeringen weer 
omhoog konden. Koud twee jaar later bleken de 
bomen toch niet to t aan de hemel te groeien en 
besloot het kabinet to t verlaging van de WAO- 
uitkeringen. De maatschappelijke reaktie was 
heftig, maar toch lijkt de publieke opinie te zijn 
bijgedraaid. Onze conclusie mag zijn dat de poli
tiek dus zelf grote invloed heeft op 'het maat
schappelijk draagvlak'. De politiek moet zich 
dus ook niet verschuilen.

De Redactie

l VERDER IN DIT NUMMER;
V - Medezeggenschap in het onderwijs 

Vrijwilligersvrijstelling 
Bouw- of koopsparen?
Een jaar nationaal minderhedendebat
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Vrijwilligers-
vrijstelling

Medezeggen
schap onderwijs
Sinds 1981 bestaat in het onderwijs een 
wet op medezeggenschap. Hiermee 
wordt geregeld dat een medezeggen
schapsraad invloed kan uitoefenen op 
het beleid van de school. Het gaat om 
instemmings- en adviesrecht bij afzon
derlijke beslissingen. De beantwoording 
van de vraag welk soort recht aan de 
raad moet worden gegeven, wordt over
gelaten aan bestuurders op schoolni
veau.
De werking van die wet is geëvalueerd. 
Op grond van de resultaten hiervan 
staat vast, dat een grote behoefte 
bestaat aan het sterker in de wet vast
leggen op welke punten instemmings- 
dan wel adviesrecht moet bestaan.
De regering heeft dit advies overgeno
men, met dien verstande dat de mede
zeggenschap 2/3 mag afwijken van de 
wettelijk vastgelegde verdeling van rech
ten. Namens de VVD stemde woord^ 
voerder Jan Franssen in beginsel in met 
dit voorstel. Wel merkte hij op dat de 
verdeling van instemmings- en advies
rechten niet op elk onderdeel even 
gelukkig zijn. De VVD-fractie wil dat, 
indien een bevoegd gezag de grondslag 
van een school wil veranderen, die wijzi
ging niet kan plaatsvinden zonder 
instemming van de medezeggenschaps
raad. Ook is de fractie van mening dat 
de in de wet vastgelegde rechten als een 
minimumvoorziening moeten worden 
gezien. Het moet daarom niet mogelijk 
zijn ze in een adviesrecht om te zetten. 
De regering wees deze ideeën af.
De woordvoerder vroeg bovendien 
speciale aandacht voor de positie van de 
schoolleiding. Die wordt gezien de 
toenemende verzelfstandiging van scho
len steeds belangrijker. In het wetsvoor
stel komt die wijziging van omstandig
heden onvoldoende tot uitdrukking. De 
VVD woordvoerder diende enige wijzi
gingsvoorstellen in die de positie van de 
directies op scholen moeten verstevigen. 
De Staatssecretaris van Onderwijs, 
Wallage (PvdA), gaat in navolging daar
van werken aan de verplichting van een 
directie-statuut. Hierin moet de positie 
van de schoolleiding ten opzichte van 
het bestuur en het personeel van de 
school steviger worden geregeld. 
Inlichtingen: Jan Franssen, 070-3182886

De Vaste Commissie voor Welzijn en 
Cultuur had woensdag een mondeling 
overleg over de fiscale vrijstelling van 
vrijwilligerswerk. Dit onderwerp heeft 
een belangrijke plaats in het VVD beleid. 
Niet in de laatste plaats omdat het veel 
mensen en instanties betreft die hier bij 
betrokken zijn, zoals de gezondheids
zorg en de sportwereld. In het laatste 
geval gaat het om zo'n 600.000 mensen 
die bijvoorbeeld werken als elftalbegelei- 
der of trainer. De VVD wil het vrijw illi
gerswerk stimuleren. Het past in ons 
idee van een 'inspanningsmaatschappij'.

N ota
De regering kwam een geruime tijd gele
den met een nota over het vrijwilligers
werk. Die vond de VVD aan de magere 
kant wat betreft de voorstellen die het 
bevatte. We pleiten al jarenlang voor het 
ophogen van de vergoeding. Nu kan er 
maximaal achthonderd gulden per jaar 
worden gegeven, zonder dat daar belas
ting en premies bovenop komen. Het

kabinet overweegt dat naar duizend 
gulden per jaar te brengen. De Kamer 
vindt dat te weinig. Dick Dees nam 
daarom vorig jaar al initiatief om dat 
bedrag omhoog te brengen. Een motie 
daarvoor is destijds ingetrokken, omdat 
er niet genoeg steun voor was. Maar de 
sympathie voor het idee is nu gegroeid. 
Er komt nu een motie ondertekend door 
de gehele Commissie voor Welzijn en 
Cultuur die verder gaat. Plan is de vrij
stellingsgrens, zonodig gefaseerd, te 
brengen to t tweeduizend gulden.

Voordelen
De regering voelt daar weinig voor, 
maar er is goede kans dat de Kamer voet 
bij stuk houdt. Wanneer de motie in 
stemming wordt gebracht, dan gebeurt 
dat op zeer korte termijn. Er zijn drie 
voordelen verbonden aan het verhogen 
van de vrijgestelde vergoeding. Ten 
eerste vormt het natuurlijk een stimu
lans. Vervolgens vermindert het de druk 
op de uitgaven bij de hiervan afhanke
lijke instellingen. Ze zijn minder kwijt 
aan belasting en premies. En tenslotte 
voorkomt het een onnodig ingewikkelde 
administratie.
Inlichtingen: Dick Dees, 070-3182917

Wat vindt de partijvoorzitter van de VVD van de voorstellen van de CDA en 
PvdA voorzitters om de duur van het Kamerlidmaatschap te beperken?

D ia n  v a n  L e e u w e n -S c h u t :

"Naar ik heb begrepen vindt de heer 
Van Velzen (CDA) 12 jaar een mooie 
periode voor het Kamerlidmaatschap, 
terwijl de PvdA voorzitter,
Rottenberg, 8 jaar al voldoende vindt. 
Ik vind de lengte van het kamerlid
maatschap niet zo relevant. Het gaat 
om de kwaliteiten die een partij in z'n 
Tweede Kamerfractie bij elkaar 
brengt. De beste mensen moeten op 
de juiste plaats zitten.
Ik vind het wel belangrijk dat 
Kamerleden regelmatig van porte
feuille wisselen, bijvoorbeeld om de 
vier jaar. Om zich daarna aan andere 
onderwerpen te wijden. Dat past bij

de gedachte dat politici generalisten 
moeten zijn. Het bevordert dat ze 
breed inzetbaar zijn en voorkomt 
'tunnelvisie' en het concentreren op 
details. Bij beleid maken en beoorde
len gaat het in de eerste plaats om 
hoofdlijnen. Details komen op de 
tweede plaats. Een politicus die zich 
bezig houdt met hoofdzaken brengt 
de inhoud van zijn boodschap ook 
beter over. Dat houdt de afstand 
tussen politiek en maatschappij zo 
klein mogelijk.
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Dijkverzwaring
Het stereotiepe beeld dat een Amerikaan 
van de Hollander heeft, wordt verbeeld 
in de persoon van Hansje Brinker. Tegen 
een mogelijke overstroming is slechts 
een vinger in de dijk voldoende. In 
werkelijkheid is dat vanzelfsprekend 
anders.
Vrijdag 28 augustus bracht de bijna 
voltallige VVD-Tweede Kamerfractie een 
bezoek aan een aantal omstreden dijk- 
verzwaringstrajecten. Eerst werd een 
bezoek gebracht aan landgoed De Poll 
bij Gietelo op de Oost-Veluwe. Daar ligt 
een oude bomendijk die wordt bedreigd 
door de dijkverzwaringsplannen. 
Vervolgens bezocht de fractie de Betuwe 
waar vanaf Nijmegen in westelijke rich
ting een rit werd gemaakt over een lang 
traject langs de Waal. In beide gevallen 
sprak de fractie met vertegenwoordigers 
van actiegroepen en waterschappen.

Beroering
Sinds maart dit jaar is veel maatschappe
lijke beroering ontstaan rond de plannen 
van Rijkswaterstaat. Deze komen voort 
uit het Deltaplan en dienen in de eerste 
plaats de veiligheid. Daarom moeten de 
rivierdijken verhoogd en verbreed 
worden en in een aantal gevallen ook in 
kwaliteit worden verbeterd. Die 
uitgangspunten hebben consequenties 
voor milieu en landschap. Juist daar is 
protest tegen ontstaan. Uit gesprekken 
met de actiegroepen bleek dat ook zij 
geen aantasting van de veiligheid willen. 
Men vraagt zich alleen af of met de 
huidige technologische ontwikkelingen 
geen andere oplossingen mogelijk zijn. 
de VVD kan zich daar in vinden, maar 
veiligheid blijft altijd het eerste uitgangs
punt.

MER
De VVD steunt vervolgens het idee van 
een Milieu Effect Rapportage (MER). 
Hiermee wordt onderzocht wat de 
gevolgen van alternatieve tracé's zijn 
voor natuur en landschap in de desbe
treffende gebieden. De omstandigheden 
bij de IJssel op de Veluwe zijn namelijk 
anders dan in de Betuwe. Projecten die 
al uitgevoerd en aanbesteed zijn, vallen 
echter niet onder de regeling. Andere 
trajecten moeten opnieuw worden beke
ken. Er moet een evenwichtige afweging 
worden gemaakt tussen veiligheid en 
milieu. Wat niet vergeten mag worden is

dat die veiligheid niet alleen het gebied 
zelf geldt, maar zeker ook de rest van 
Nederland.
Inlichtingen: Piet Blauw, 070-3182881.

Bouw- of koop- 
sparen?
Als reactie op een aantal plannen heeft 
Staatssecretaris van Volkshuisvesting 
Heerma (CDA) een brief geschreven aan 
de Vaste Commissie voor Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
Hierin wijst hij de gedane suggesties 
voor bouw- of koopsparen af. De VVD is 
het met de Staatssecretaris eens. 
Bouwsparen is een Duits begrip. Het 
idee is om elke maand een bedrag in te 
leggen, waarvoor een lage rente wordt 
geboden. Na een aantal jaren kan een 
hypotheek worden afgesloten, ook 
tegen lage rente. In het voorstel zijn 
deze plannen verbreed, koopsparen heet 
het dan. Omdat ook bestaande huizen 
zo-aangeschaft kunnen worden. - 
De VVD woordvoerder op dit terrein 
Herman Lauxstermann wees dergelijke 
plannen af. Ten eerste omdat het 
huidige Nederlandse systeem goed 
werkt. Meer dan 45% van de woningen 
is momenteel in particulier bezit. En dat 
aantal groeit. Ons stelsel met de aftrek
baarheid van hypotheekrente en de 
gemeentegarantie bij hypothecaire 
leningen draagt daar aan bij. Ons fiscaal 
stelsel is dus fundamenteel anders dan in 
Duitsland, zodat overneming van het 
systeem niet zou werken. 
Volkshuisvesting vormt geen aanleiding 
tot wijziging van het fiscale stelsel. 
Bovendien ligt bij het systeem van bouw
sparen het risico van inflatie bij de spaar

der. In het huidig stelsel is dat niet zo.
De VVD woordvoerder greep de gele
genheid aan nogmaals te pleiten voor de 
verkoop van goedkopere woningen, de 
woningwetwoningen, aan de huurders. 
Dat is de beste manier om het juist voor 
de laagst betaalde mogelijk te maken in 
het bezit te komen van een eigen huis. 
(Zie ook VVD-Expresse nr. 64) 
Inlichtingen: Herman Lauxstermann, 
070-3182892.

Opruiend
pamflet
Afgelopen week dook in verschillende 
delen van het land een pamflet op, 
geschreven in cyrillisch schrift, afkomstig 
van het 'Servisch Bevrijdingsleger in het 
Buitenland'. Hierin wordt een oproep 
gedaan wraak te nemen op de vijanden 
van Servië, met behulp van dynamiet en 
kamikaze-acties. Dat vormde reden voor 
Jan Kees Wiebenga en Hans Dijkstal 
vragen-te stellen aan de minister-van -- 
Binnenlandse Zaken, Dales (PvdA). Ze 
vragen of bij de regering bekend is 
welke personen achter deze actie zitten. 
Daarnaast informeren ze naar de bereid
heid van de regering om alles in het 
werk te stellen ter voorkoming van 
uitvoering van de aangekondigde 
bedreigingen. Opruiing is een argument 
dat hier geldig is. En omdat het eventu
eel kan gaan om een internationale 
actie, vragen ze naar de bereidheid van 
de regering samen te werken met de 
autoriteiten in andere landen. 
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070- 
3182904.

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van de "M r Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Clemens Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie, en Arno Visser en Dominique Peters, medewerkers 
afdeling Voorlichting. De VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te 
Scheveningen. Een abonnement kost fl 75,- en is schriftelijk aan te vragen bij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018, 2500 EA Den 
Haag (telefoon 070-3182879).
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Een jaar natio
naal minder- 
heden-debat
Wat waren er de hoogtepunten van?
Een samenvatting van een artikel van 
Frits Bolkestein u it De Volkskrant:

Een van de elementen van mijn betoog 
was dat onze multiculturele samenleving 
grenzen kent, namelijk waar de funda
mentele normen ervan in het geding 
komen. Een tweede hoofdelement van 
mijn betoog ging over de verzuiling. Wat 
bevordert de integratie het meest: eman
cipatie door verzuiling, d.w.z. gescheiden 
ontwikkeling, of emancipatie door geza
menlijke ontwikkeling?
Voorstanders verwezen naar het 
Nederlandse verleden en ervaringen van 
landen met grote etnische tegenstellin
gen. Krachtiger zijn de argumenten van 
de tegenstanders. Verzuiling versterkt het 
separatisme aan de basis en is dus een 
omweg voor de integratie. Door de soci- 
aal-economische achterstand zou een 
islamitische zuil een "probleem-cumula- 
tiegebied” worden.
Op de Amsterdamse basisscholen behoort 
50% van de leerlingen tot een etnische 
minderheid. Zeventig procent van de 
ouders is analfabeet. Veel kinderen 
hebben daardoor al een achterstand voor
dat ze naar school gaan. Natuurlijk heeft 
de kwaliteit van het onderwijs daaronder 
te lijden. Ouders willen het best mogelijke 
onderwijs voor hun kinderen. Dus wijken 
autochtonen ouders uit naar witte scholen 
en neemt de onderwijssegregatie toe. Die 
segregatie hangt samen met ons recht van 
vrije schoolkeuze. Iedereen is het er over 
eens dat het verschijnsel "zwarte/witte 
scholen" maatschappelijk ongewenst is. 
Maar toen mijn collega Jan Franssen het 
waagde vraagtekens te zetten bij de 
opkomst van islamitische scholen, viel 
iedereen over hem heen - staatssecretaris 
Wallage voorop. Dat is merkwaardig want 
islamitische scholen kunnen toch worden 
gezien als een bijzondere vorm van de 
algemene soort "zwarte scholen". 
Waarom is het "dubieus" vraagtekens te 
zetten bij islamitische scholen en behoort 
het tot de 'okay-zone' dat te doen bij 
zwarte scholen?
"Gescheiden scholen zijn vaak voorbodes 
van een gescheiden samenleving", 
schreef ik een jaar geleden. Segregatie in

het onderwijs mag. Het recht daartoe ligt 
ondubbelzinnig vast in artikel 23 van de 
Grondwet. Maar het is slecht voor de 
integratie.
Integratie is de mogelijkheid op gelijke 
voet deel te nemen in de samenleving.
De beste middelen om dat te bereiken 
zijn scholing en werk. Scholing betekent 
in de eerste plaats: Nederlands leren.
Mijn collega Hans Dijkstal heeft al in 
februari 1984 een motie ingediend die 
vroeg om "extra faciliteiten (...) voor het 
onderwijs in de Nederlandse taal". Die 
motie is toen door CDA en PvdA verwor
pen maar nu is het dan zover.
Drie factoren zijn van belang voor allocht
onen en autochtonen. Ten eerste moet de 
economische groei zo hoog mogelijk zijn. 
Ten tweede hapert het aan de opleidingen 
voor werk waaraan behoefte is: LBO, 
bedrijfsscholen en leerlingstelsel. Ten 
derde is het verschil in beloning tussen 
werken en niet-werken te klein. 
Arbeidsmarktbeleid moet zich meer dan 
nu richten op de werkgever. Om die 
reden hebben Hans Dijkstal en zijn colle
ga's van D'66 en Groen Links een "Wet 
Bevordering Arbeidskansen" voorgesteld. 
Een wetsontwerp van de oppositie: dat 
kon het kabinet natuurlijk niet over zijn 
kant laten gaan. Dus is het met een eigen 
ontwerp gekomen dat als twee druppels 
water op het onze lijkt. Kinderachtig, 
maar zo gaat dat vaak in de politiek.
Het is en blijft de eerste verantwoordelijk
heid van de allochtoon zelf een baan te 
vinden. Hij moet zich gereedmaken voor 
de arbeidsmarkt. Daarbij verdient hij 
ondersteuning maar hij moet zelf het 
initiatief nemen. Doet hij dat niet dan 
verdient hij ook geen uitkering. Maar dat 
geldt voor autochtonen net zo.
Het rapport van het NGC zegt terecht dat 
de fictie moet worden doorgeprikt dat 
allochtone criminaliteit geen apart 
probleem is. Volgens de Haagse politie 
heeft 75% van de 17-jarige Marokkaanse 
jongens geregistreerde politiecontacten 
gehad. De Nederlandse gevangenispopu
latie is voor de helft allochtoon (waarvan 
weer de helft buitenlands, de helft 
Nederlands). Het percentage minderjarige 
allochtonen in gesloten opvanginstellin
gen is 54%, waarvan 22% Marokkanen.

Die cijfers spreken duidelijke taal.
Het NGC-rapport bepleit in ernstige 
gevallen terugzending naar het land van 
herkomst. De conferentie was hierover 
verdeeld maar constateerde wel dat 
vooral bij Marokkaanse jongeren de vrees 
Nederland te worden uitgezet “vaak de 
enige prikkel is die nog werkt". De wet 
maakt uitzetting mogelijk. Maar volgens 
de Amsterdamse politie wordt zij te 
weinig toegepast.
Ook de veiligheid van allochtonen zelf 
moet natuurlijk met kracht worden 
gewaarborgd. Vooral in Den Haag en 
Amersfoort hebben zich verontrustende 
voorvallen voorgedaan. Dergelijke bedrei
gingen, evenals die door afpersers, 
moeten zeer energiek worden bestreden. 
Het vermogen buitenlanders te ontvan
gen en op te nemen is altijd een wezenlijk 
aspect van de Nederlandse samenleving 
geweest. Maar iedere capaciteit kent zijn 
grenzen. Volgens het CBS wordt nu een 
aanzienlijk groter aantal migranten 
verwacht dan to t voor kort aangenomen. 
Ook het beste migrantenbeleid dreigt te 
falen wanneer de toestroom naar ons 
land onverminderd doorgaat. Het kabinet 
laat onderzoeken of een inkomenseis kan 
worden gesteld aan Nederlanders en 
vreemdelingen die hun partner hier naar 
toe willen halen. Inderdaad is het niet 
redelijk te verwachten dat een staat 
mensen voor vestiging toelaat die een 
beroep moeten doen op de overheidskas. 
Denemarken, toch geen achterlijk land, 
wil ook een inkomenseis stellen.
Daarnaast is geopperd een verblijf van 
minimaal vijf jaar te eisen alvorens 
vreemdelingen het recht toe te kennen 
een partner naar Nederland te halen.
Het debat over deze zaken blijft moei
zaam. De angst voor racist te worden 
uitgemaakt heeft de discussie lang 
gefrustreerd. Maar wie verontrusting 
negeert, voedt het ressentiment dat hij 
wil bestrijden. Velen hebben mij bekriti
seerd om wat ik niet heb gezegd.
Mij dunkt dat de discussie het afgelopen 
jaar nuchterder is geworden. Dat is winst 
maar het is niet meer dan een begin. Als 
wij dit probleem niet goed aanpakken, zal 
het nageslacht ons er om vervloeken.

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN  
OP VOOR HET LIBERALISME
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partijen

De achterkant van het gelijk
Het analyseren van verschijnselen is geen makkelijke opgave. Het vereist enig denkwerk om tot 
een sluitende conclusie te komen. De zaken moeten op een rij en in de goede context bezien 
worden en daarna komt men tot een zo eenduidig mogelijke beslissing.
Voor Willem Vermeend geldt dat niet, blijkt uit zijn boek "De achterkant van het belastingbiljet”. 
Vermeend komt tot afwijkende conclusies wanneer hij een andere pet opzet. De hoogleraar 
Vermeend vindt de belasting en premiedruk in Nederland veel te hoog en wijst het plan Simons 
sterk af. Een PvdA-Tweede Kamerlid met dezelfde naam en geboortedatum zegt tegenoverge
stelde dingen. Naar wie van de twee moet je nu luisteren? De persoon splitst zich op en belijdt 
binnenskamers totaal andere standpunten dan daarbuiten.
Dit is bij uitstek het voorbeeld van de Januskop die met het ene gezicht beslissingen toelacht, en 
met het andere dezelfde maatregelen betreurt. Die twee gezichten zien we vaker bij de Partij van 
de Arbeid. Bij de WAO-problematiek bijvoorbeeld. Het kabinet komt met een voorstel, de partij 
stemt daar mee in na dreiging met aftreden van vice-premier Kok, en een half jaar later bepleit 
vice-fractievoorzitter Leijnse weer aanpassingen van de plannen.
Wat kun als conclusie verbinden aan de gespletenheid die aan dergelijke verschijnselen ten 
grondslag ligt? In ieder geval dat Vermeends pet (of professorenbaret) niet past op Simons kop.
Je hoeft geen hoogleraar te zijn om te concluderen dat de torenhoge belasting- en premiedruk 
Nederland in economische opzicht de nek omdraait.
Welk gezicht van de PvdA zien we op Prinsjesdag de komende week? Natuurlijk het lachende, dat 
zegt dat er niets aan de hand is. Maar we weten inmiddels wat zowel aan de achterkant van dat 
lachende gezicht als aan de achterkant van het belastingbiljet schuilgaat. En daar wordt niemand 
vrolijk van.

Te grote auto?
Het afgelopen weekend lanceerde CDA-Tweede 
Kamerlid Doelman-Pel het plan om de bestan
den van bijstand en de dienst wegenverkeer aan 
elkaar te koppelen. Dit met als doel fraudebe
strijding tegen te gaan. Want, iemand met een 
bijstanduitkering kan geen dure auto betalen. 
Heeft hij die wel, dan klopt er iets niet.
De VVD pleit al jaren hartstochtelijk voor betere 
fraudebestrijding. Zij wijst ai jaren op het 
omvangrijke probleem. Maar voorwaarde voor 
alle plannen is dat ze effectief zijn. Doelmatig 
werkende maatregelen werken beter dan 
symbolische plannen. Die stellen het geweten 
een tijdlang gerust, daarna komt het vraagstuk 
onontkoombaar terug.

D o e lm a tig h e id
Daarom is door de VVD met verschillende argu
menten terughoudend op het plan van 
mevrouw Doelman-Pel gereageerd. Er valt 
weinig van zo'n maatregel te verwachten. Het is 
immers heel makkelijk om bij het postkantoor de 
auto op een andere naam te laten zetten. Dat is 
in een half uur gebeurd. De aankondiging van 
dergelijke plannen zijn in principe alleen al 
reden genoeg voor fraudeurs de papieren over 
te laten schrijven. Dus wanneer iemand de 
verwachting wekt met dergelijke maatregelen 
de uitkeringsfraude effectief te bestrijden, dan is 
dat niet reëel. Bovendien is het in praktijk al 
mogelijk voor de gemeente om bij verdachte 
omstandigheden informatie te krijgen over het

vermogen en het bezit van de uitkeringsgerech
tigde. De bestanden zijn niet automatisch 
gekoppeld, maar de gegevens zijn wel verkrijg
baar.

Fraudebestrijd ing
Over het tegen gaan van fraude werd de afge
lopen week in een ander verband uitvoerig 
ingegaan tijdens een Uitgebreide Commissie 
Vergadering. Tijdens deze vergadering werd het 
zogenaamde 'eerste spoor' programma in het 
subsidiebeleid besproken. Dit richt zich op 
misbruik en oneigenlijk gebruik van overheids- 
ubisidies. Rudolf de Korte gaf een aantal 
belangrijk, effectieve aangrijpingspunten om 
dat te voorkomen en te bestrijden. Bijvoorbeeld 
door de uitdelende instanties te laten controle
ren door accountants, die een goedkeurende 
verklaring moeten geven. Een ander idee is een 
anti-cumulatie beding op te stellen, waardoor 
niet meer subsidie op subsidie (van overheid, en 
EG) gegeven kan worden. Tenslotte heeft de 
VVD-woordvoerder gewézen op misbruik van 
de inkomensafhankelijke subsidies. Hier liggen 
de meeste risico's op oneigenlijk gebruik. De 
regering heeft verklaard hierop terug te komen.

S ub s id ie -b ijbe l
Het 'tweede spoor' richt zich op doelmatigheid 
en omvang van de totale hoeveelheid subsidies. 
Totaal wordt er jaarlijks veertig miljard aan 
uitgegeven. De 'rode subisidie-bijbel' waarmee
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de minister van financiën in 1991 kwam, 
heeft voor een dusdanige onrust in het 
kabinet gezorgd dat hij onder tafel is 
geschoven. De VVD betreurt dat, te 
meer daar er nu slechts een slappe en 
zwakke vertaling voor in de plaats is 
gekomen. Per jaar wordt twee miljard 
onder de loep genomen. Hierdoor dreigt 
het tweede spoor-beleid tw intig jaar in 
beslag te nemen. De VVD heeft daar 
vanzelfsprekend scherpe kritiek op en 
pleit ervoor het hele onderzoek in twee 
jaar te doen. Intussen kan de regering 
best beginnen de subsidie-bedragen niet 
langer mee te laten stijgen met het prijs
peil. Dat dwingt ministers prioriteiten te 
stellen binnen hun gegeven budget.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885;
Rudolf de Korte, 070-3182890.

Werkbezoek
Suriname
Vorige week maakte een deel van de 
Vaste Commissies voor Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 
een werkbezoek aan Suriname. Namens 
de VVD maakten Frans Weisglas en Erica 
Terpstra deel uit van de afvaardiging. De 
conclusies die de kamerleden trekken uit 
het bezoek hebben zowel een positieve 
kant als een negatieve.
Om met de laatste te beginnen. In 
Suriname is nog altijd een gebrek aan 
effectief en ervaren bestuur. Het ontbre
ken van een goed bestuursapparaat 
creëert een probleem voor zowel het 
uitvoeren van ontwikkelingshulp als het 
op orde maken van de economie. Ook 
de verloedering van de infrastructuur 
wijst wat dat betreft op een neerwaartse 
ontwikkeling. Het straatbeeld biedt een 
troosteloze aanblik en bedrijven en 
instanties functioneren niet of nauwe
lijks.
Daar staat tegenover dat weer vrij wordt 
gesproken zonder angst voor represaille. 
Bouterse en companen zijn nog wel 
aanwezig, maar van grove schendingen 
van de mensenrechten is geen sprake 
meer. De Surinaamse regering liet zelf 
zien hoe gevangenen in meer dan erbar
melijke omstandigheden verkeren. Dat 
toont enerzijds een wantoestand en 
anderzijds de wil die te beëindigen. Ook 
het herstel van vrede in het binnenland 
wijst op een positieve ontwikkeling. Er is 
een vredesakkoord getekend tussen het 
junglecommando en de regering van 
Suriname. Op het gebied van democra
tie en rechtstaat is er voldoende basis

om de betrekkingen tussen beide landen 
in te vullen.
Maar daar staat de economische malaise 
tegenover. Oorzaak daarvan is het 
onvoorstelbaar grote begrotingstekort, 
de inflatie en een deviezentekort. Alleen 
een drastisch saneringsprogramma kan 
daaraan een einde maken. Zolang daar 
geen volledige zekerheid over bestaat 
kan Nederland hoogstens projectsteun 
verlenen. Dit kan uitgevoerd worden 
met behulp van Nederlandse deskundi
gen. Momenteel zijn er 26 van dergelijke 
projecten (politie, justitie en rechterlijke 
macht) in uitvoering. Aan de economi
sche voorwaarden voor samenwerking 
wordt pas voldaan wanneer Suriname de 
door de EG opgestelde structurele 
aanpassingsprogramma integraal gaat 
uitvoeren.
Inlichtingen:
Frans Weisglas 070-3182903;
Erica Terpstra, 070-3182900.

Dodewaard
De Kamer kwam deze week plenair 
bijeen om te spreken over de vergunning 
van de kerncentrale in Dodewaard. De 
PvdA-fractie had aanvankelijk op hoge 
toon om sluiting gevraagd, totdat de 
minister van Milieubeheer, Alders 
(PvdA), het openhouden van 
Dodewaard had bepleit. Er ontstond 
nogal wat commotie nadat bleek dat 
procedurele fouten zijn gemaakt bij het 
verlenen van een nieuwe vergunning 
aan de centrale. De Raad van State 
kwam deze zomer to t die conclusie.
Voor sommige fracties reden om 
vanwege veiligheids- en milieuaspecten 
(juist een aspect dat vier jaar geleden 
door de Raad van State ongegrond is 
verklaard) sluiting van Dodewaard te 
vragen. De hele situatie is daardoor 
volgens VVD-woordvoerder Jan Dirk 
Blaauw voor velen merkwaardig en 
onbegrijpelijk.
Feit is dat door kerncentrale Dodewaard 
een nieuwe vergunning is aangevraagd 
om de lappendeken van bestaande 
vergunningen te vervangen. De regering 
kwam zelf met het voorstel dat te doen 
en verleende de vergunning in 1988. 
Maar de Raad van State merkt nu op dat 
toen niet de gebruikelijke inspraakproce
dure is gevolgd. De VVD is van mening 
dat dit geen reden genoeg vormt 
Dodewaard te sluiten. Nederland heeft 
internationaal al menigmaal lof gekregen 
vanwege de veiligheidsnormen die 
worden gehanteerd. Afweging van die 
factor tegen de economische en finan
ciële consequenties, leidt volgens de 
VVD to t steun voor gedoogbeleid. Dat is 
in gevallen als deze geoorloofd. Zeker 
omdat door de almaar uitdijende regel

geving, met gecompliceerde procedures 
bestuurlijke daadkracht op de proef 
wordt gesteld.
Nadat Groen Links om hoofdelijke stem
ming had gevraagd, werd het openhou
den van de centrale mogelijk gemaakt 
door steun van CDA en VVD. 
Vervolgens bleef het stil rond minister 
Alders, terwijl die geen steun ontving 
van zijn eigen partij.
Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

Cultuurbeleid
In de jaren zeventig bestond een 
tendens kunst en cultuur met behulp van 
wetgeving te regelen en vast te leggen. 
De VVD heeft zich altijd tegen dergelijke 
aspiraties en pretenties verzet. Met de 
Wet op het Specifiek Cultuurbeleid dat 
woensdag in de kamer aan de orde 
kwam is definitief afstand genomen van 
de doelstellingen uit de jaren zeventig. 
Hiermee is van het oude beleid slechts 
overgebleven dat de regering één maal 
in de vier jaar met een Cultuurnota 
komt. De VVD gaat hiermee accoord, 
omdat het een wettelijke grondslag 
geeft aan specifieke uitkeringen. 
Tegelijkertijd vindt de fractie dat een 
cultuurnota ook volledig een regerings
nota dient te zijn. Ook het cultuurbeleid 
van de ministeries Onderwijs en 
Wetenschappen en Buitenlandse Zaken 
moet zichtbaar zijn en niet alleen dat 
van WVC.
Het wetsvoorstel regelt bovendien het 
oprichten van fondsen op het terrein van 
cultuur. De VVD-woordvoerder vroeg 
bijzondere aandacht voor het privaat
rechtelijke karakter van een fondsen
structuur. De ministeriële verantwoorde
lijkheid moet namelijk in essentie 
overeind blijven.
Een ander aandachtspunt op dit gebied 
is de relatie tussen de Raad voor de 
Kunst en die fondsen. De eerste advi
seert over structurele subsidies, de ander 
heeft verband met individuele project- 
studies.
Kritisch is de VVD waar het gaat om 
regelgeving die overheidsdoelstellingen 
van algemene aard (anti-apartheid, anti
discriminatie e.d.) moet bevorderen. De 
VVD vindt niet dat dergelijke voorwaar
den aan subsidies gesteld kunnen 
worden. Hoe sympathiek die doelstellin
gen op zichzelf ook zijn, de VVD vindt 
het oneigenlijk op die manier bepaalde 
cultuuruitingen wel of niet te subsidië
ren. De Rijksoverheid kan algemene 
doelen ook via algemene wetgeving 
nastreven.
Inlichtingen:
Hans Dijkstal, 070-3182884.
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Bestuur in 
beweging
De Vereniging van Staten- en raadsleden 
van de VVD, de Teldersstichting en het 
Hoofdbestuur van de VVD organiseer
den op 24 en 25 januari van dit jaar de 
klankbordconferentie "Grote-stadsre- 
gio's/landsdelen” . Tijdens deze dagen 
stond het preadvies, dat werd opgesteld 
door een werkgroep onder voorzitter
schap van J.W. Remkes, centraal. Dit 
advies is opgenomen in het juist 
verschenen geschrift "Bestuur in 
Beweging".

Inhoud
Behalve het preadvies bevat de bundel 
de teksten van de inleidingen die tijdens 
de conferentie werden gehouden. Ook 
de inbreng van de VVD-Tweede 
Kamerfractie tijdens de Uitgebreide 
Commissievergadering van de Tweede 
Kamer over de kabinetsnota "Bestuur op 
niveau deel lil"  staan in het geschrift. 
Daarnaast zijn enkele commentaren op 
het preadvies opgenomen. Deze 
commentaren werden op verzoek van de 
redacteuren van de bundel geschreven 
door liberalen uit gemeentelijke, gewes
telijke en provinciale besturen.

De prijs van de bundel "Bestuur in 
Beweging" bedraagt Fl. 25,-. Maar als 
abonnee op de VVD-Expresse ontvangt 
u de bundel voor Fl. 20,- wanneer u de 
onderstaande bon ingevuld zend naar:

Prof. mr B.M. Teldersstichting
Koninginnegracht 55a
2514 AE DEN HAAG

Risicokapitaal
In het verlengde van de Tussenbalans 
moest de minister van Financiën, Kok 
(PvdA), tien miljoen bezuinigen op 
subsidies. Hij besloot indertijd om die 
reden de garantie-regeling voor 
Particuliere Participatie Maatschappijen 
op te heffen. Een maatregel met zeer 
nadelige gevolgen voor de kleine tot 
zeer kleine bedrijven. Daar is een drin
gende behoefte aan risicokapitaal.

De sigaar
Dat vormde bij de begrotingsbehande
ling van 1992 aaleiding voor de VVD- 
fractie actie te ondernemen. Het gevolg 
was dat de minister van Economische 
Zaken, Andriessen (CDA), de financie
ring van de reging over bracht naar zijn 
departement. Deze week werd een 
wetsvoorstel gepresenteerd dat dit 
regelt.
VVD-woordvoerder De Korte was 
verheugd over het initiatief van de 
minister, maar verweet diens collega van 
Financiën zijn bezuinigingen te ontlopen. 
De woordvoerder benadrukte dat de 
regeling to t zeker na 1996 nodig is. 
Daarnaast wees hij erop dat de extra 
uitgaven bij EZ niet ten laste mogen 
komen van andere uitgaven voor het 
midden en klein bedrijf. In dat geval is 
het voorstel een "sigaar uit eigen doos".

Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890.

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van 
de " Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Clemens Cornielje, hoofd afde
ling Voorlichting van de VVD- 
Tweede Kamerfractie, en Arno Visser 
en Dominique Peters, medewerkers 
afdeling Voorlichting. De VVD- 
Expresse wordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen.
Een abonnement kost fl 75,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, postbus 20018, 2500 EA 
Den Haag (telefoon 070-3182879).

Wijkertunnel
Het kabinet is van mening dat in navol
ging van de tunnel onder de Noord 
vindt, ook de financiering van de 
Wijkertunnel buiten de Rijksbegroting 
moet blijven. De VVD heeft geen grote 
principiële bezwaren tegen private finan
ciering, maar vindt het niet de meest 
voor de hand liggende methode. Het is 
echter wel bezwaarlijk, stelt VVD- 
woordvoerder Herman Lauxstermann, 
wanneer de meerkosten op die wijze 
substantieel hoger worden. De 
oorspronkelijk meerkosten van private 
financiering zijn ten opzichte van juni 
jongstleden al gedaald, maar de woord
voerder vindt het flauw dat het departe
ment vervolgens spreekt over percenta
ges minderkosten. In werkelijkheid kost 
private financiering nog altijd meer dan 
eigen financiering door het Rijk. Dat 
verschil ligt nu, op het moment van 
besluitvorming, in de orde van grootte 
van 14 a 15%.

A lternatie f
Dit vindt de VVD-fractie onverantwoord 
veel. Bij de wijkertunnel ging het om 
4%. De VVD is dus tegen de voorge
stelde financieringswijze. De woordvoer
der herhaalde dat er een alternatief ligt 
in een voorstel van Rudolf de Korte. 
Globaal komt de financiering daarin 
deels uit verkoop van staatsdeelneming, 
deels ten laste van een aardgasbaten
fonds en deels via kapitaaldienst. De 
woordvoerder diende daartoe nog een 
motie in, maar die werd niet voldoende 
gesteund. De minister van Verkeer en 
Waterstaat, Maij-Weggen (CDA), krijgt 
dus haar zin. De bouw van de 
Wijkertunnel wordt duur gefinancierd.

Inlichtingen:
Herman Lauxstermann, 070-3182892.

Ja , ik  w i l  d e  b u n d e l " B e s tu u r  in  B e w e g in g "  b e s te l le n .

Als abonnee van de VVD-Expresse betaal ik daarvoor Fl 20,-.
(Hiervoor wordt een acceptgiro toegezonden.)

Naam:_________ ________________________ ^

Adres:__________________________________ '

Postcode:______ ^ . 'O,:

Woonplaats:_______________________________________________.

Handtekening: ____________________________________________ ■ ■■
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Europa na Maastricht E en s a m e n v a t t in g  v a n  e e n  a r t i k e l  v a n  F r its  B o lk e s te in  
d a t  o n la n g s  v e rs c h e e n  in  d e  In t e r n a t io n a le  S p e c ta to r .

H e t  D ee n s e  'N e j' te g e n  h e t  V e rd ra g  van  
M a a s tr ic h t  h e e ft  d e  E uropese  
G e m e e n s c h a p  in o n z e k e rh e id  g e d o m 
p e ld . H e t  V e rd ra g  v a n  M a a s tr ic h t  kan  
a lle e n  m e t e e n p a r ig h e id  v an  s te m m e n  
w o rd e n  a a n g e n o m e n . Z o  s ta a t h e t  
d u id e lijk  in h e t  V e rd ra g  v an  R o m e. Er zal 
dus iets m o e te n  g e b e u re n  o m  d e  D e n e n  
a ls n o g  o v e r d e  s tre e p  te  tre k k e n . M a a r  
w a t?  Een d in g  h e b b e n  d e  D e n e n  al 
b e re ik t. D e  o p e n b a re  discussie o v e r  de  
to e k o m s t v an  E u ro p a  is in  e en  a n d e r  
v a a rw a te r  g e k o m e n . E u ro p a  m o e t te ru g  
n a a r de  k e rn ta k e n , zo  h o re n  w ij ineens  
van  a lle  k a n te n .
O o k  h e t g e b re k  aan  d o o rz ic h tig h e id  van  
de Europese G e m e e n s c h a p  s ta a t v o lo p  
te r  discussie. D e  b e s tu u rlijk e  tra n s p a ra n 
tie  van  d e  G e m e e n s c h a p  is in d e rd a a d  
e e rd e r  a f -  dan  to e g e n o m e n . M a a s tr ic h t  
res u lte e rt in m a a r  lie fs t ze v e n  v ers c h il
le n d e  p ro ced u res  w a a rla n g s  de  R aad en  
h e t E uropees P a rle m e n t to t  een  bes lu it 
k u n n e n  k o m e n . En d an  is e r n o g  de  
Socia le  O v e re e n k o m s t van  de  e lf  lid 
s ta te n . D it  b e s tu u rlijk e  d o o lh o f is deels  
te ru g  te  v o e re n  op  de  o n v e rm ijd e lijk e  
c om prom issen  d ie  tw a a lf  lid s ta te n  m e t  
e lk a a r m o e te n  s lu iten . M a a r  o o k  h e t 
o n tb re k e n  van  een  h e ld e r  be s tu u rlijk  
c o n c e p t is e r d e b e t  aan .
H e t  a a n ta l b e le id s te rre in e n  w a a ro p  de  
G e m e e n s c h a p  b e v o e g d h e d e n  d e e lt  m e t  
de n a tio n a le  s ta te n  is fors  u itg e b re id . 
M a a r  w a a r  de  sche ids lijnen  tussen de  
G e m e e n s c h a p  en de  lid s ta te n  precies  
lig g e n  is v a a k  n ie t d u id e lijk . D e  g ro n d re 
gel m o e t zijn : h e t b e s tu u r zo  d ich t 
m o g e lijk  bij de  b u rg er. Er m o e te n  dus  
z w a a rw e g e n d e  m o tie v e n  zijn  om  ta k e n  
o v e r te  h e v e le n  n a a r h e t E uropese  
n ive a u . N a a r  m ijn  m e n in g  zijn  d a t er 
d rie , te  w e te n :
1. H e t  w e g n e m e n  van  e c o n o m is c h e  

b e le m m e r in g e n .
2 . H e t  a a n p a k k e n  van  g r e n s o v e rs c h r i j 

d e n d e  p ro b le m e n .
3 . H e t  b e n u tte n  van  s c h a a lv o o rd e le n .  
D a a rn a a s t z ie  ik n o g  een  a lg e m e n e , 

p o litie k e  ra n d v o o rw a a rd e : e r m o e t  
sprake  zijn  van  e f fe c t ie f  d e m o cra tisch  
to e z ic h t. D a a rm e e  do el ik n a tu u rlijk  op  
p a r le m e n ta ir  to e z ic h t, n a tio n a a l o f  
E uropees . D e  p ro b le m e n  v o o r  een  
E uropese d e m o c ra tie  z ijn  fo rm id a b e l. Er 
is g e e n  E uropese pers, e r is ge e n  
E uropese ta a l en e r is g e e n  E uropees  
v o lk . D e  Europese U n ie  is b o ve n a l een  
g e m e e n s c h a p  van  naties . W ij m o e te n  
dan o o k  n ie t p re te n d e re n  d a t  "de  
Europese b u rg e r"  zou  b e s taa n . D e  
N e d e rla n d s e  re g e rin g  d o e t  d a t  w e l. In  de  
M e m o rie  van  T o e lic h tin g  bij h e t V e rd ra g  
h e e ft zij de  in w o n e r  van  de  Europese  
U n ie  van  h e t e t ik e t  " U n ie b u rg e r"  v o o r 
z ie n . H o e  fra a i d e ze  b e n a m in g  o o k  is,

een  U n ie b u rg e r  v in d t  m en  a lle e n  bij 
M a c D o n a ld 's .
D e  e co n o m is c h e  en  m o n e ta ire  u n ie  is 
een  c o m p le m e n t v a n  d e  g ro te  d e re g u le 
r in g s o p e ra tie  d ie  h e t  p ro je c t E u ro p a  ‘9 2  
in d e  kern  is.
V a n u it  e co n o m is c h  o o g p u n t is d e  E M U  
te  re c h tv a a rd ig e n . M a a r  h o e  z it  h e t  m e t  
h e t d e m o c ra tisc h  to e z ic h t?  D e  p o litie k  is 
v e ra n tw o o rd e li jk  v o o r  d e  s ta tu te n  van  
d e  E urop ese  C e n tra le  B ank en  d e  b e n o e 
m in g e n . D e  ECB s ta a t dus n ie t los v a n  
d e  p o litie k . W e l is e r  v o o r  g e k o z e n  de  
ECB n a  h a a r o p ric h tin g  o n a fh a n k e lijk  
v an  d e  p o litie k  te  la te n  o p e re re n . Ik  v in d  
d ie  k e u z e  w e lo v e rw o g e n . D e  b u d g e t
ta ire  n o rm e n  d ie  d e  E M U  a an  d e  d e e ln e 
m ers o p le g t  z ijn  in d e rd a a d  s tre n g . M e n  
kan  zich  d e  v ra a g  s te lle n  o f  h e t n a t io 
na le  e le c to ra a t b e g rip  za l o p b re n g e n  
v o o r  b e z u in ig in g e n  d ie  w o rd e n  o p g e le g d  
" o m d a t d a t  m o e t v a n  E u ro p a ” . T o ch  
d e n k  ik d a t  d e  n a tio n a le  s ta a t o o k  
b in n e n  d e  E M U  n o g  o v e r  v o ld o e n d e  
b u d g e tta ire  s o e v e re in ite it  b esch ik t. D e  
E M U  z e g t  n a m e lijk  n iets  o v e r  h e t  n ive a u  
van  o v e rh e id s u itg a v e n  en  e v e n m in  o v e r  
de s am e n s te llin g  d a a rv a n . V o o r  h e t  
o p e n b a re  v e r tro u w e n  in d e  E M U  is van  
g ro o t b e la n g  d a t  n ie t m e t d e  spe lrege ls  
w o rd t  g e m a rc h a n d e e rd . W a t  d a t  b e tre f t  
h e e ft  de  EG g e e n  g o e d e  s taa t van  
d ien st. Juist o m d a t de  E M U  n o g  een  
p e rio d e  van  " c o n fid e n c e -b u ild in g "  
b e h o e ft, v in d  ik h e t om  tw e e  red en e n  
v e rk e e rd  d a t  in h e t V e rd ra g  van  
M a a s tr ic h t  to t  een  " o n o m k e e rb a a r  
proces" is b e s lo te n . T e n  eers te  z ijn  de  
n a tio n a le  e le c to ra te n  n a u w e lijk s  op  d e ze  
b e la n g rijk e  beslissing v o o rb e re id , te rw ijl  
hij bij de  v o lg e n d e  v e rk ie z in g e n  in th e o 
rie n ie t m e e r kan w o rd e n  h e rro e p e n .
W ie  zijn  k iezers  op  d e ze  m a n ie r  m e t  
" o n o m k e e rb a re "  beslissingen c o n fro n 
te e r t , n e e m t e n o rm e  risico's. T en  tw e e d e  
is h e t n ie t a a n v a a rd b a a r  d a t  d e  E M U  
o v e r  v ijf  to t  ze v e n  ja a r  w o rd t  o p g e ric h t  
z o n d e r  d a t  de  n a tio n a le  p a r le m e n te n  
d a a r  n o g  iets aan  zo u d e n  k u n n e n  do en . 
N ie m a n d  kan v o o rz ie n  ho e  de  E uropese  
e c o n o m ie ë n  e r o v e r v ijf  to t  ze v e n  ja a r  
zu lle n  u itz ie n .
D o o r  d e  v a s th o u d e n d e  o p s te llin g  van  
h e t V e re n ig d  K o n in k rijk  zijn  de  lid s ta ten  
e r in M a a s tr ic h t  n ie t in g es laag d  een  
o p g e tu ig d  sociaal h o o fd s tu k  aan  h e t EG- 
v e rd ra g  to e  te  v o e g e n . D a a ro p  h eb b en  
de o v e rig e  e lf  b u ite n  h e t v e rd ra g  om  een  
o v e re e n k o m s t o v e r de  sociale p o litiek
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g e s lo te n , w a a rb ij d e  B ritten  to e s te m 
m in g  h e b b e n  g e g e v e n  bij d e  u itv o e r in g  
d a a rv a n  g e b ru ik  te  m a k e n  v an  d e  in s te l
lin g e n  en p ro c e d u re s  v a n  d e  EG. O f  d e ze  
ju rid is c h e  c o n s tru c tie , m e t é én  v o e t  
b in n e n  en  m e t d e  a n d e re  v o e t  b u ite n  h e t  
V e rd ra g , in d e  p ra k tijk  w e rk z a a m  zal 
b lijk e n  is n o g  v o ls tre k t d u is te r. Fraai is 
h e t in ie d e r g e v a l n ie t.
W a s  d e  u itb re id in g  v a n  soc ia le  b e v o e g d 
h e d e n  e en  s c h e m e rig e  ju rid is c h e  
c o n s tru c tie  w a a rd ?  Ik  d e n k  h e t  n ie t. 
S c h a a lv o o rd e le n  z ijn  e r  n ie t b ij een  
E uropees  sociaal b e le id . D e  N e d e rla n d s e  
e rv a r in g  le e r t ju is t d a t  h e t  sociaal be le id  
z o  d ic h t m o g e lijk  bij d e  b u rg e r  d ie n t  te  
w o rd e n  u itg e v o e rd . D a t  is o p  n a tio n a a l 
n iv e a u  a l m o e ilijk , la a t s taan  op  
E urop ees  n iv e a u . D e  a rg u m e n te n  v o o r  
e en  E urop ees  sociaal b e le id  z ijn  v e rre  
v a n  o v e rtu ig e n d .
D e  u its lag  v an  h e t  D ee n s  re fe re n d u m  
w a s  n ie t h e t  re s u lta a t v an  een  z o rg v u l
d ig e , in h o u d e lijk e  a fw e g in g . D a a rto e  
le n e n  re fe re n d a  zich  n ie t. H e t  re fe re n 
d u m  w a s  m e e r  e en  g e v o e ls m a tig e  rea c 
t ie , w a a rb ij n ie t a lle e n  d e  in h o u d , m a a r  
o o k  d e  m a n ie r  w a a ro p  h e t  V e rd ra g  to t  
s tan d  is g e k o m e n , een  rol h e e ft  
g e s p e e ld . Z o  w e rd e n  in d e  w e k e n  en  
m a a n d e n  v o o ra fg a a n d e  aan  
" M a a s tr ic h t"  v e e l te  h o g e  v e rw a c h tin 
g e n  v an  d e  E u ro to p  g e w e k t.
B ew u s t o f  o n b e w u s t w e rd  e en  'n u  o f  
n o o it ' s fee r g e c re ë e rd . H e t  V e rd ra g  
w e rd  v o o rg e k o o k t in on d e ro n s je s , o n d e r  
h o g e  d ru k  k la a rg e s to o m d  in de  
M a a s tr ic h ts e  k e u k e n , en o p g e d ie n d  to e n  
de v lie g tu ig m o to re n  a lw e e r  ro n k te n . Pas 
to e n  de  reg erin g s le id ers  w e e r  thu is  
w a re n  b leek  h e t m en u  n ie t e v e n w ic h tig  
te  zijn  s a m e n g es te ld . M a a r  de  n a tio n a le  
p a rle m e n te n  h e b b e n  m a a r één  keuze: 
e te n  o f  h o n g e rlijd e n . D e  les d ie  w ij u it 
" M a a s tr ic h t"  m o e te n  tre k k e n  is d a t  de  
Europese reg erin g s le id ers  n ie t m éér  
m o e te n  v o o rs p ie g e le n  dan  zij ku n n en  
w a a rm a k e n . D us  n ie t o v e r  fe d e ra lis m e  
p ra te n  als m en  n ie t van  p lan  is de  n a t io 
na le  s o e v e re in ite it  in h e t b u ite n la n d s  
be le id  op  te  g e v e n . D e  w e g  n aar  
E uropese e e n w o rd in g  is een  za a k  van  
la n g e  a d e m  d ie  m e t n e rv e u ze  b e s lu itv o r
m in g  niets o p sch ie t. D e  v o o rd e le n  
m o e te n  n u c h te r  w o rd e n  b e z ie n , de  
n a d e le n  z o rg v u ld ig  o v e rw o g e n . En o n ze  
le id ra a d  m o e t a ltijd  zijn : zo  g e b o n d e n  als 
n o d ig , zo  vrij als m o g e lijk .

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN  
OP VOOR HET LIBERALISME
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

De agenda van de toekomst
Het is nog maar korte tijd  geleden dat Ruud Lubbers in de aanvangsfase van zijn derde kabinet 
sprak van de 'Agenda van de Toekomst'. Nu geeft die term op zichzelf al overbodige informatie 
(waar kan een agenda anders mee gevuld worden dan met zaken voor de toekomst) maar Lubbers 
suggereerde daarmee in ieder geval een visie te hebben.
Vervolgens trachtte de premier samen met zijn collega's met de agenda in de hand een aantal 
afspraken te maken. We kennen de WAO-problematiek, de koppeling, het plan Simons en het 
project Sociale Vernieuwing. De planning verliep niet goed. De verkeerde mensen werden bena
derd (de bestaande WAO-gevallen), zaken werden zo gepland dat ze onmogelijk nagekomen 
konden worden (de koppeling), aan bepaalde plannen kon al beter helemaal geen kostbare tijd 
worden besteed (Plan Simons) en vroegere parade-paardjes verdwenen zelfs zonder discussie van 
de agenda (Sociale Vernieuwing). Er b lijft nu weinig meer over dan een handvol illusies. En de 
teleurstelling bij zovelen onwetend in de wachtkamer te zijn gezet.
Uit de beleidsplannen voor het komend jaar b lijk t weinig nieuwe inspiratie. Creativiteit wordt 
aangewend om sluimerende problemen te verdoezelen en een duidelijke koers wordt niet aange
geven. Zelfs de suggestie een visie voor de toekomst te hebben is onvindbaar.
Misschien liggen de ambities elders. Het kabinet Lubbers-Kok beoogt immers niet meer dan het 
uitzitten van de rit. Vaart komt er op deze manier niet in. De agenda van de toekomst moet 
worden ingevuld door politici die een duidelijke visie hebben op de grote uitdagingen die op ons 
afkomen. We hebben behoefte aan personen die de moeilijke onderwerpen durven benoemen en 
die daadkrachtig aan oplossingen werken.

Frits Bolkestein

Verloren ambities, verloren kansen
De weinige gunstige verwachtingen die het 
kabinet voor het volgend jaar koestert, komen 
niet voort uit eigen creaties. Zo is de regering 
optimistisch over de loonontwikkelingen. Terwijl 
de uitkomsten van CAO-onderhandelingen voor 
het kabinet nauwelijks in eigen hand liggen. 
Door de regering wordt niet gezegd dat de 
begroting dus eigenlijk al grote gaten vertoont.

L a s te n d ru k
Ronduit pessimistisch kan de Nederlander zijn 
over de druk van belastingen en premies die op 
zijn schouders blijven rusten. Die neemt net als 
in '91 en '92 verder toe. En omdat de economi
sche conjunctuur niet mee zit, is een verslechte
ring van die omstandigheden reëel. De 
werkende man moet zich schrap zetten.

A rb e id s p a r t ic ip a t ie  
De invoering van maatregelen om het ziektever
zuim terug te dringen, of om de toeloop van bij 
de AOW tegen te gaan blijft hoogst onzeker.
De verhouding aktieven-inaktieven b lijft ongun
stig en de werkenden krijgen voor hun inspan
ningen steeds minder terug. Het kabinet heeft 
daarentegen zich wel ten doel gesteld de 
arbeidsparticipatie te verhogen. Maar haar 
beleid heeft to t nu toe een tegengesteld resul
taat. De geregistreerde werkloosheid neemt toe 
in 1993 en het aantal aangeboden banen neemt 
af. In plaats van zinloos millimeterwerk over 
koopkrachtplaatjes had de ministersploeg beter 
tijd kunnen besteden aan de werkelijkheid. Nu is 
er weer een kans voorbij gegaan.

H u u rw a a rd e - fo r fa it  
Een kleine verlaging van het BTW-tarief verlicht 
de druk op de schouders niet. Integendeel, de 
lasten voor burgers en bedrijven blijven stijgen.

Om deze trend tegen te gaan wijst de VVD een 
aantal aangekondigde lastenverzwaringen af. 
De VVD is zoals vaker gezegd, tegen het huur
waarde-forfait (de eigen-huis-belasting) en wil 
ook geen verhoging van de motorrijtuigen
belasting. Evenmin is voor de VVD een grond- 
slagverbreding (voor grondwater en afval) van 
de Wet Algemene Bepaling Milieuhygiëne aan 
de orde. Bovendien dient de inflatie-correctie te 
worden hersteld. De VVD voorspelt bij het 
uitblijven van dergelijke maatregelen dat de 
inflatie het komend jaar onveranderd hoog 
blijft.
Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890

COLOFON
De VVD-Expresse is een uitgave van de 
"M r Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Clemens 
Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie, en Arno 
Visser en Dominique Peters, medewerkers 
afdeling Voorlichting.
De VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen.
Een abonnement kost fl 75,- en is schriftelijk 
aan te vragen bij de VVD-fractie,
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
(telefoon 070-3182879).
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Stads
vernieuwing
De regering kwam voor deze zomer met 
de nota “ Beleid voor stadsvernieuwing 
in de toekomst” , afgekort to t 'Belstato'. 
Die toekomstplanning bestrijkt de 
komende 13 jaar. Dat is opvallend 
omdat to t dusver altijd uitgegaan werd 
van 2010 als streefdatum. Voor de 
periode to t 2005 trekt het kabinet 11 
miljard uit. Dat is twee miljard minder 
dan to t dan toe gepland was. Deze week 
woensdag had de Kamer een plenaire 
bijeenkomst over die nota van de rege
ring met staatssecretaris van 
Volkshuisvesting Heerma (CDA).
De VVD is het in principe eens met de 
eindigheid van rijksfinanciering bij stads
vernieuwing. Want momenteel wordt 
een enorme achterstand weggewerkt. 
Wanneer deze inhaaloperatie voldoende 
is afgerond, moet de verantwoordelijk
heid voor het beheer terug naar de 
gemeenten. Tot die tijd moet de 
Rijksoverheid met subsidies bijspringen. 
De VVD is echter wel van mening dat 
het moeilijk is de totale behoefte aan 
financiële middelen exact te berekenen. 
De VVD vraagt zich bovendien af of 
2005 een goed gekozen ijkdatum is.
"Het is hachelijk om voor een ingewik
kelde operatie als stadsvernieuwing zo 
ver vooruit te ramen," aldus VVD 
woordvoerder Herman Lauxstermann.
Hij benadrukte dat twee onzekerheden 
als zekerheid worden gepresenteerd in 
de beleidsnota: 1 - als de middelen 
constant blijven, en 2 - als meer private 
middelen worden ingezet. De woord
voerder vroeg de staatssecretaris daarom 
of die bereid is 2005 aan te merken als 
'richtjaar', een tijdstip dat indien nodig 
op kan schuiven. Hierover bestond grote 
overeenstemming in de Kamer, alle frac
ties hadden kritiek op het ontbreken van 
indicatie-punten. De staatssecretaris 
beloofde vervolgens dat in 1997 een 
tussentijds rapport wordt opgemaakt. 
Hierin komt te staan wanneer de stads
vernieuwing is voltooid en hoeveel geld 
er wordt besteed aan het opknappen 
van de oude wijken.
Een ander punt dat de woordvoerder 
aansneed was het weglaten uit de meer
jarenplannen van woningen die 
gebouwd zijn tussen '45 en '70. Tot 
dusver werden die steevast wel meege
nomen in de ramingen voor de stadsver
nieuwingsfondsen. De woordvoerder 
vroeg zich af waarom. In de naoorlogse 
jaren tijd lag de nadruk zowel in stede- 
bouwkundig als in bouwtechnisch 
opzicht in de eerste plaats op kwantiteit. 
Dat had gevolgen voor de kwaliteit van 
de huizen. Wat bovendien ontbreekt in 
de nota zijn bedragen voor monumen

tenrestauratie. "Waar zijn de tijden toen 
iedereen luid beleed dat stadsvernieu
wing een integraal proces is?" vroeg de 
VVD- woordvoerder zich hardop af. 
Bodemsanering is een ander kwestie die 
niet mag ontbreken bij stadsvernieu
wingsprojecten. De gemeenten verwach
ten dat er te weinig geld is voor bodem
sanering, waardoor de renovatie van 
woningen achterstand op kan lopen. De 
VVD vindt dat stadsvernieuwing geen 
stagnatie mag oplopen.
Inlichtingen:
Herman Lauxstermann, 070-3182892

Alternatieve
sancties
De dag voor Prinsjesdag stond in het 
teken van de 'alternatieve sancties' waar 
een Uitgebreide Commissievergadering 
aan werd gewijd. Woordvoerder van de 
VVD was Benk Korthals. Staatssecretaris 
van Justitie Kosto (PvdA) vertegenwoor
digde de regering. Vraagstelling was hoe 
alternatieve dienstverlening moet func
tioneren.
De VVD is het oneens met een advies 
om het Openbaar Ministerie op te 
dragen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
fen terug te brengen to t 2% per jaar, 
ongeacht hoeveel misdaden worden 
gepleegd. Het gaat om strafbare feiten 
die te zwaar zijn om taakstellend bezig 
te zijn. Daarnaast vindt de VVD dat met 
de ten uitvoerlegging van straffen te 
veel wordt geëxperimenteerd. "Dat 
creëert onduidelijkheid," zei de woord
voerder. De Tweede Kamerfractie is wel 
voorstander van alternatieve dienstverle
ning, maar zet daar vraagtekens bij en 
verbindt er voorwaarden aan. De indruk 
bestaat dat het Openbaar Ministerie en 
Justitie meer willen dan haalbaar is. Eerst 
moet duidelijk zijn of de bestaande alter

natieve dienstverlening functioneert. 
Wanneer er te veel mislukkingen zijn, 
dan neemt de maatschappelijke accepta
tie van dergelijk beleid af. 
Terughoudendheid is dus geboden met 
experimenten. Te meer daar ze voor 
rechtsongelijkheid zorgen tussen de 
verdachten. Wie mag wel mee doen aan 
een experiment en wie niet? Op grond 
waarvan moet worden bepaald welke 
van de twee drugsverslaafden bijvoor
beeld in aanmerking komt voor een 
speciaal programma.
De regering wil volgens de plannen na 
de helft van de reële gevangenistijd met 
de detentiefasering beginnen (verlof, 
vrije weekeinden etc.). Maar de reële 
gevangenistijd is nog maar 2/3 van de 
opgelegde tijd, omdat een gedetineerde 
dan al automatisch in vrijheid wordt 
gesteld. De VVD wil af van die automa
tische in vrijheid stelling, dat dient een 
gunst te zijjn bij goed gedrag. Het CDA 
is het daar mee eens, de PvdA niet.
De woordvoerder benadrukte dat de 
twee systemen in ieder geval niet tegelij
kertijd naast elkaar kunnen bestaan. Dat 
zou betekenen dat iemand met een 
opgelegde straf van negen jaar (en daar 
is heel wat voor 'misdaan') na zes jaar 
vrij komt, terwijl hij de drie jaar daarvoor 
al regelmatig verlof had. De werkelijke 
detentie-tijd wordt daarmee verkort to t 
drie jaar; 1/3 van de straftijd.
Wil de overheid een nieuwe structuur 
opzetten, dan moet ze dat volgens de 
VVD op een geloofwaardige, accepta
bele manier doen. Daarom moet eerst 
duidelijk zijn wat de huidige druk is voor 
de Officieren van Justitie, het Openbaar 
Ministerie en de reclasseringsambtena- 
ren. Dat is nu onduidelijk. Ook uit het 
antwoord van de staatssecretaris bleek 
niet ondubbelzinnig of er voldoende 
projecten zijn, met voldoende kandida
ten. De woordvoerder waarschuwde 
voor vroegtijdige euforie ten aanzien 
van alternatieve sancties.
Inlichtingen:
Benk Korthals, 070-3182902.

Politiek bedrijft men op basis 
van actuele informatie
De VVD-Tweede Kamerfractie geeft daarom een nieuwsbrief uit, de 
VVD-Expresse. Deze bevat onmisbare actuele informatie over in de Kamer 
ingenomen standpunten met de bijbehorende argumentatie, en daarnaast 
nieuwsfeiten en opinie. De VVD-Expresse verschijnt iedere zaterdag, met 
uitzondering van de recesperioden. U betaalt voor een jaargang Fl 75,-.
U kunt een abonnement aanvragen door de bon ingevuld te sturen aan: 
VVD-Expresse, Tweede Kamer der Staten Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA DEN HAAG
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Prinsjesdag
Het nieuws draaide deze week vanzelf
sprekend om de Miljoenennota en de 
Troonrede. Zoals vanouds sprak de 
koningin de troonrede uit in de 
Ridderzaal, voor het eerst werd de 
miljoenennota door de Minister van 
Financiën aangeboden in de nieuwe 
plenaire vergaderzaal.
Die Miljoenennota met bijlagen wordt 
almaar dikker, de troonrede ieder jaar 
langer. Koningin Beatrix sprak een half 
uur lang to t de beide Kamers der Staten- 
Ceneraal. Die lengte wekte nogal verba
zing, evenals het fe it dat een stem
advies werd gebracht voor het Franse 
referendum. Maar nog weinigen brach
ten de lengte van het verhaal in direct 
verband met de inhoud. Veel kranten 
herhaalden alleen de mening van de 
Partij van de Arbeid, die partij sprak van 
degelijk maar niet spectaculair. De 
teneur in de diverse media was dat het 
geheel saai en visieloos was. Toch was er 
voor de aanhangers van het kabinetsbe
leid reden te spreken van degelijkheid. 
Minister van Financiën Kok (PvdA) ving 
dat op door te zeggen het ook nooit 
goed is: wanneer er ruzie wordt gemaakt 
is het fout, is de zaak rustig dan is er 
nog commentaar. Hij vergat te vermel
den dat wanneer er onderling ruzie is, 
daar aanleiding voor ligt in de plannen. 
Deze Prinjesdag met zijn 'onthullingen' 
gaf in eerste instantie binnen de coalitie 
geen aanleiding to t onenigheid. Dat 
komt omdat er nauwelijks concrete plan
nen zijn. Dat is voor de VVD reden om 
van het totale pakket te zeggen dat het 
is gewogen en vervolgens te licht 
bevonden is.

Zw are  roker
Voordat de begroting voor het komend 
jaar bekend was gemaakt, schreef de 
fractie-voorzitter van het CDA, Brinkman, 
in een artikel dat in de toekomst flink

bezuinigd moet gaan worden. Reden 
voor Frits Bolkestein om op te merken dat 
Brinkman hem doet denken aan een 
zware roker die aankondigt volgende 
week te gaan stoppen. Waarom nu niet 
doen wat noodzakelijk is?
Dinsdagavond werd het traditionele 
fractie-voorzittersdebat gehouden in de 
Haagse Pulchri-studio. NOS-Laat deed 
daarvan rechtstreeks verslag op de tele
visie. Frits Bolkestein werd gevraagd wat 
hij vond van akkoord gaan met het 
verhogen van de inkomensverschillen.
De VVD-fractievoorzitter zei dat hij het 
verstandig vond dat de regering op dit 
punt afstand neemt van het regeerak
koord. Maar de eigenlijke vraag gaat 
over de inkomensafstand tussen werken
den en niet werkenden. "Als we een 
dergelijke stap niet weten te zetten dan 
zullen we vele tienduizenden mensen 
niet de arbeidsmarkt op krijgen", was 
Bolkesteins commentaar.
Daarnaast herhaalde hij dat de VVD de 
bestaande WAO-gevallen niet wil 
aanpakken. "Om dat je een brandend 
huis niet in de verzekering kunt doen." 
Alleen nieuwe gevallen kunnen zich met 
een nieuw systeem goed tegen ongeval
len verzekeren.

N ie u w e  p lannen?
Daags na Prinsjesdag al leek Minister 
Kok terug te komen op de voorgestelde 
plannen voor de WAO. Hij pleitte voor 
een open discussie over de wetsontwer
pen. De stabilisatie van het aantal 
WAO-ers geeft daar aanleiding toe, 
volgens hem. Dat zou het gevolg zijn 
van het huidige beleid.
Dat verraste de Minister van Sociale 
Zaken, De Vries (CDA). Een langdurige 
discussie heeft immers geleid to t moei
zame besluitvorming, zei hij. De ontw ik
kelingen van de WAO en ziektewetcij- 
fers stemmen de CDA-minister niet 
positief. Daarom zou hij het betreuren 
indien de kabinetsvoornemens ter 
discussie worden gesteld.

Deze uitlatingen waren voor de VVD 
aanleiding nadere informatie te vragen. 
De PvdA-fractie lijkt steeds meer bezwa
ren te uiten tegen de aangekondigde 
plannen, wanneer nu ook de ministers 
van die partij in het openbaar terug 
komen van hun voornemens dan dient 
de Kamer daarover te worden ingelicht. 
Samen met Groen Links vroeg de VVD 
daarom donderdag nadere toelichting 
van het kabinet in de vorm van een brief 
en kondigde een eventueel extra debat 
aan. D it indien de toelichting niet bevre
digend is.

Cambodja
In een mondeling overleg met de 
Minister van Defensie, Ter Beek (PvdA) 
bleek dat de minister vindt dat de aflos
sing van de in Cambodja gelegerde 
mariniers onder alle omstandigheden 
moet doorgaan. De VVD wil dat dit 
automatisme wordt stopgezet. De 
Woordvoerster, Sari van Heemskerck, zei 
dat in oktober eerst politiek overleg 
gevoerd moet worden over de veran
derde situatie ter plekke. Kunnen de 
Nederlandse soldaten helpen bij het naar 
behoren verlopen van de Cambodjaanse 
verkiezingen, dan moet aflossing onver
anderd plaats vinden.

Maar momenteel kan een groot deel van 
de kleine duizend man de opgedragen 
taken niet uitvoeren. Nederland heeft 
een gebied toegewezen gekregen dat 
voor een deel nog in handen is van de 
Rode Khmer. Dit heeft to t gevolg dat de 
helft van de soldaten sociaal werk doet, 
en in ziekenhuizen werken. Op zich 
goed werk, maar ze komen niet toe aan 
het mijnen ontruimen en ontwapenen 
van Cambodjaanse troepen.
Terugtrekken nu zou echter een 
verkeerd signaal geven. Niet alleen aan 
de Rode Khmer en andere partijen in 
Cambodja, maar ook aan de andere 
vredestroepen.
In de media is vooral veel aandacht 
geschonken aan verlofregelingen voor 
de Nederlandse troepen. Wanneer de 
commandant verlof geeft, mogen mili
tairen twaalf dagen uitrusten in Maleisië. 
Willen de soldaten echter naar 
Nederland, dan moeten ze dat zelf beta
len. De VVD is het hier met de Minister 
eens. Wanneer Defensie een thuisreis 
geeft aan een enkele groep soldaten met 
verlof, dan werkt dat rechtsongelijkheid 
in de hand.
Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
telefoon 070-3182888

JA, ik geef me op voor een abonnem ent op 
de wekelijks verschijnende VVD-Expresse.

Naam:________________________________________ ____________

Adres:_____________________________________________________

Postcode:______________Woonplaats:_________________________

Handtekening:
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Toespraak Frits Bolkestein 
voor de VVD-Partijraad
(E en  s a m e n v a t t in g )

De Westerse wereld wordt geconfron
teerd met een massa-migratie die vooral 
door armoede wordt gedreven. In 
Europa weten we ons er nauwelijks raad 
mee. De emigratie naar de Verenigde 
Staten is nu groter dan de grote immi- 
granten-toestroom van eind 19e eeuw. 
Toch is in Amerika immigratie niet zo'n 
grote politieke zaak als in Europa. 
Waarom kan in Europa niet, wat in 
Amerika wel kan?
Het probleem in Europa is dat onze 
arbeidsmarkten zo verstard zijn dat er 
voor laagopgeleide immigranten nauwe
lijks plaats is. Hoewel de Europese 
verzorgingsstaten op bescherming van 
de economisch zwakkeren zijn gericht, 
vallen juist zij buiten de boot. Dat geldt 
vooral voor Nederland. Nergens staan 
zoveel mensen buiten de arbeidsmarkt 
als hier. En nergens is dat probleem zo 
geconcentreerd bij ongeschoolden als in 
Nederland. Onder ongeschoolden zijn 
bijna vier keer zo veel mensen aangewe
zen op een uitkering als onder mensen 
met een opleiding. Zij die ons land 
zonder scholing of talenkennis binnen
komen, maken bitter weinig kans. En zo 
ben ik toch bij de binnenlandse politiek 
aangeland. Want de vraag is wat het 
kabinet doet aan het enorme probleem 
van de economische inactiviteit.
Maar laat ik beginnen met een opsom
ming van wat het kabinet zoal niet meer 
doet. Want dat is wel het beste nieuws. 
Ten eerste de vroeger veelbezongen 
koppeling. Die is van de zomer in stilte 
begraven. Liever geen bloemen. Dan de 
ecotax, de belasting op energieke zaken. 
Die is minister Alders in Rio de Janeiro 
kwijtgeraakt. Zijn eigen PvdA heeft de 
zoekactie gestaakt. En tenslotte het 
roemruchte Plan Simons. Dat plan mag 
eigenlijk geen naam meer hebben. Het 
goede nieuws is dus wat van de politieke 
agenda is verdwenen. Het slechte 
nieuws is dat de politieke agenda nu 
leeg is. Het kabinet lijkt met zijn illusies 
ook zijn ambities te zijn kwijtgeraakt. De 
troonrede was de langste die ik heb 
gehoord. Hij bevatte een waslijst van 
voorstellen. Van filmsubsidies to t en met 
de introductie van een logo voor klein 
chemisch afval. Maar waar was de inspi
ratie, waar was het richtingsgevoel? Het

enige wat er redelijk uitziet, is de 
vermindering van het financieringste
kort. Niet omdat de cijfers zo bikkelhard 
zijn, maar omdat de tekortreduktie 
Minister Kok ernst lijkt te zijn. Waar ik 
minder tevreden mee ben is de manier 
waarop dat gebeurt. Tot nog toe is de 
tekortreductie geheel gefinancierd met 
lastenverzwaringen. De overheid heeft 
zijn financiële problemen dus op de 
burger afgeschoven.
Het kabinet zegt nu dat de lastendruk in 
1993 zal dalen. Ik heb daar geen 
vertrouwen in. De coalitie heeft al een 
keer toegestaan dat de zeer ruim geko
zen grens voor de collectieve lastendruk 
werd overschreden. En het CDA deed 
niets om de Nederlandse belastingbeta
ler te beschermen. Terwijl de heer 
Brinkman op een waddeneiland tekeer 
ging, liet hij toe dat in Den Haag met de 
lastendruk werd gerommeld. Geen 
wonder dat de PvdA nu niet meer 
siddert, als de toekomstig leider van het 
CDA oproept to t krachtdadig beleid. Als 
het er op aankomt, schikt de heer 
Brinkman zich naar het kabinet als het 
hondje naar "His Master's Voice".
Ik geloof dus niet dat dit kabinet in staat 
zal zijn de belastingen te verlagen. Maar 
het belangrijkste is niet wat ik geloof, 
maar wat de burger gelooft. Die zal het 
kabinet pas geloven als hij terugkrijgt 
wat het kabinet hem op het loonstrookje 
van januari 1992 heeft afgepakt. Het 
ernstigste tekort van het kabinetsbeleid 
vind ik de zwakke respons op wat ik het 
grootste probleem van Nederland heb 
genoemd: de wanverhouding tussen het 
aantal werkenden en niet-werkenden. 
Voor het eerst sinds 1983 neemt de 
werkloosheid weer toe. Voor het eerst 
sinds de tweede helft van de jaren tach
tig stijgt het aantal inactieven sneller 
dan het aantal actieven. Het toch al zo 
smalle economische draagvlak van ons 
land brokkelt verder af. Aan inzicht 
ontbreekt het niet. De Sociale Nota van 
Minister De Vries en Staatssecretaris Ter 
Veld van Sociale Zaken laat glashelder 
zien waarom er onder laaggeschoolden 
zo'n hoge werkloosheid heerst, terwijl er 
toch 64 000 moeilijk vervulbare vacatu
res zijn voor lager opgeleiden. De 
bewindslieden wijten dat vooral aan het 
feit dat er vrijwel geen financiële afstand 
is tussen de uitkering en het minimum

loon. Om mensen to t werken te prikke
len moet er volgens hun een inkomens
verschil van 10 to t 20% zijn tussen 
werken en niet-werken. Ik citeer:
"Zonder zo'n financieel verschil is er 
sprake van een situatie waarin het 
aannemen van een baan kan betekenen 
dan men "dief is van eigen portemon- 
naie" “ . De Tante Truus van Onno 
Ruding had het niet kernachtiger kunnen 
zeggen. Nu valt het niemand meer op. 
Dat is winst. Maar het kabinet doet er 
vervolgens niets mee. Het heeft van de 
zomer wekenlang met de cijfers gewor
steld. Toen ging het niet om een verbe
tering van de verhouding tussen actie
ven en inactieven. Nee, het ging 
natuurlijk over de koopkracht. Het kabi
net heeft twee weken gewacht to t de 
dollar laag genoeg was om op papier de 
minima te redden. Maar het ging in 
wezen niet om de minima. Het ging om 
het politieke gezicht van de PvdA.
Na één etmaal chaos in het Europees 
Monetair Stelsel is alles veranderd. Zelfs 
op papier kloppen de ideeën van het 
kabinet niet meer. Alle koopkrachtplaat- 
jes zijn in rook opgegaan. De economi
sche onzekerheid is enorm toegenomen. 
En wat doet Minister Kok? Op de dag 
dat Europa in een diepe financiële crisis 
verkeert, laat hij doorschemeren dat hij 
niet wil vasthouden aan het WAO- 
pakket. Wij zijn tegen dat WAO-pakket. 
Maar een kabinet dat weet wat het wil, 
gaat niet aan zijn eigen plannen romme
len. Zeker niet als de wereld om hem 
heen in grote onzekerheid verkeert.
Het kabinetsbeleid heeft to t nu haaks op 
de noodzakelijke banengroei gestaan.
De lasten zijn verhoogd, waarmee het 
kabinet zelf loonstijgingen uitlokte. In 
1993 stijgen die lasten gewoon door. Nu 
zegt premier Lubbers: wij hebben 
gedaan wat we konden; wij geven het 
estaffetestokje door aan de sociale part
ners. Premier Lubbers is nu bezig aan 
zijn derde estafette. Hij heeft daarin een 
forse achterstand opgelopen. Nu geeft 
hij het stokje aan de sociale partners met 
de opdracht er alsnog een record van te 
maken. Geen wonder dat de sociale 
partners het estaffettestokje van Lubbers 
mijden alsof het een staaf dynamiet is.

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN  
OP VOOR HET LIBERALISME
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Macht en onmacht
Dat er een zekere afstand bestaat tussen de kiezer en de gekozene is een gegeven. De kleine 
groep mensen die aanspreekbaar is op beleid en bestuur moet duidelijk te onderscheiden zijn van 
hen die hun werk beoordelen. Met een volmacht van zijn kiezer werkt de politicus een beperkte 
tijd aan het algemeen belang. Tot het moment waarop hij zijn volmacht moet inleveren en hij 
openlijk verantwoording aflegt over de resultaten van zijn arbeid. Dat zorgt voor tweerichtings
verkeer tussen parlement en maatschappij met duidelijke stellingnames en een luisterend oor.
Een goed systeem waarin de machtscontrole ligt bij burgers, en waarin de bestuurders over 
volmachten beschikken. Opdat niemand misbruik van de macht kan maken.
Maar de afstand tussen kiezer en gekozene wordt vergroot wanneer een bestuurder de middelen 
die hij tot zijn beschikking heeft, oneigenlijk gebruikt om de resultaten van zijn werk te promo
ten. Dat is geen verantwoording afleggen, maar verantwoordelijkheden ontlopen. Wanneer 
ministeriële plannen ondersteund door flinke hoeveelheden geld op TV worden gepresenteerd 
alsof ze onweerlegbaar zijn, dan doet dat geen recht aan de werkelijkheid.
En wanneer politici andere standpunten innemen buiten de Kamer dan die waaraan zij zich 
binnen de Kamer politiek hebben gecommiteerd, creëert dat onduidelijkheid. De kiezer weet niet 
meer op welke uitspraken hij zijn Haagse vertegenwoordiger moet beoordelen.
Blijkt dat politici zich intensief bezig houden met zaken die niet of nauwelijks spelen bij de 
mensen die ze representeren, dan wekt dat verwarring. De parlementaire discussie is niet meer de 
afbeelding van zijn maatschappelijk equivalent. Er ontstaat twijfel over de betekenis van het 
debat op het Binnenhof.
Door dergelijke praktijken verwordt de noodzakelijke afstand tussen kiezer en gekozene tot een 
diepe kloof. Een afstand is nog overbrugbaar, een kloof al veel moeilijker. Van communicatie is 
geen sprake meer. Het resultaat is een scheve verhouding tussen kiezer en gekozene, tussen de 
politieke en maatschappelijke praktijk. En bij de bevolking ontstaat logischerwijs een gevoel van 
onmacht, het vermoeden de greep op de macht kwijt te zijn geraakt. Honderden miljoenen beste
den aan public relations, huisstijlen, logo's en nieuwe imago's helpen dat probleem niet op te 
lossen. Dat kan alleen met inhoudelijk helder beleid.

Frits Bolkestein

Ja of nee?
Na de nipte overwinning van de Franse voorstan
ders van Maastricht ontstond onzekerheid; Wat is 
de betekenis van de verhouding 51-49? Volgens 
de ministers Lubbers en Van de Broek was dit het 
bewijs dat we door moeten gaan op de ingesla
gen weg. Maar minister Kók zag meer in bezin
ning: “want zo gaat het niet verder", zei hij 
letterlijk. De VVD vroeg daarom, gesteund door 
Groen Links, om uitleg van die verklaringen. Het 
kabinet hoort met één stem te spreken willed de 
partijen in het parlement een oordeel kunnen 
vellen over haar ideëen. Een ander argument 
voor een debat deze week was het volgende: 
wordt nu het Franse referendum eenduidig als ja 
uitgelegd, waarom gebeurde dat dan niet met 
het Deense nee? Moeten we toch met de 
ratificatie-procedure doorgaan? In het Verenigd 
Koninkrijk is dat proces juist stop gezet.

Procedure
De PvdA, het CDA en D66 ondersteunen voort
gang van de ratificatie en waarschijnlijk ook het 
Verdrag van Maastricht zelf. De VVD wacht het 
defintief antwoord over dit omvangrijke project 
af en heeft to t dusver gemengde gevoelens. De 
genoemde partijen verwijten om die reden de 
VVD niet helder te zijn. Geen ja, geen nee, is 
immers niet duidelijk. Het antwoord van VVD- 
woordvoerder Frans Weisglas daarop is dat je in 
een debat je nooit vooraf vast kunt leggen, 
zonder eerst alle partijen gehoord te hebben en 
antwoord te hebben gekregen op gestelde

vragen, al is en b lijft de VVD natuurlijk voor 
Europese integratie.
In een interruptie wees de VVD-woordvoerder 
op het fe it dat het Verdrag van Maasticht juri
disch gezien al "kaduuk" is na de afwijzing van 
de Denen. Ratificatie van de tekst kan alleen 
met instemming van alle twaalf landen.

V o o rlic h tin g
Een ander punt dat de woordvoerder aansneed 
was de komende voorlichtingscampagne over 
Maastricht. De VVD vindt deze actie rijkelijk 
laat. De Kamerleden van van de kleine christe
lijke partijen en Groen Links zijn daarvoor uitge
nodigd. "Het is in strijd met mijn bescheiden 
karakter, maar ook dit Kamerlid zou graag een 
uitnodiging ontvangen," stelde de woordvoer
der. Hij kwam later in aanvaring met minister
president Lubbers (CDA) over dit onderwerp. 
Die zag het probleem van de late voorlichtings
campagne niet en wilde liever niet ingaan op de 
daarmee samenhangende dialoog tussen volks
vertegenwoordigers en burgers. Als premier zou 
dat volgens hem niet ethisch zijn. Het is tevens 
de mening van de minister-president dat er 
geen beter verdrag te maken is dan die waarvan 
de tekst in Maastricht is opgesteld. De premier 
wil voortgaan op de ingeslagen weg, zonder nu 
in te gaan op de problemen die veroorzaakt zijn 
door het Deense nee ten aanzien van die tekst. 
Inlichtingen: Frans Weisglas, 070-3182904.
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I ntegratie Statiegeld
Al meer dan een jaar staat de discussie 
over de integratie van minderheden 
hoog op de politieke agenda dankzij de 
actieve inbreng van de VVD. De minister 
van Binnenlandse Zaken, Dales (PvdA), 
greep destijds dat initiatief enthousiast 
aan. Deze week werd tijdens een plenair 
debat de balans opgemaakt.

Volgens de VVD is het een winstpunt 
dat de problematiek nu wordt erkend en 
dat de invloed van de complexe sociaal- 
culturele component wordt beseft. In 
toenemende mate bestaat bereidheid 
nuchter over de zaken te praten. VVD- 
woordvoerder Hans Dijkstal wees de 
noodzaak niet te fixeren op problemen, 
maar aandacht te geven aan concrete 
oplossingen.

In te rp re ta t ie
Een heikel punt in de voortgaande 
discussie is de immigratie-stroom.
Relatief veel aandacht gaat naar de 
asielzoekers. Maar het grootste deel van 
de immigranten (30.000 per jaar) heeft 
als motief gezinsvorming en -hereniging. 
Over dat onderwerp bestaat onenigheid 
tussen de regeringspartijen. Het CDA 
heeft een strengere interpretatie van de 
regels dan de PvdA. De VVD wil een 
minder soepele toepassing van de toela
tingseisen die gehanteerd worden bij 
gezinsvorming en -hereniging. Maar 
minister Dales vindt het niet nodig dat te 
doen en bestrijdt de opvatting dat lezing 
van de Troonrede daar aanleiding toe 
geeft. De beide regeringspartijen leggen 
daarentegen één zin uit de Troonrede op 
twee manieren uit.

A fz e g g in g
De PvdA trok bij monde van de heer 
Apostolou nog even ten strijde tegen de 
VVD. Reden voor de VVD-woordvoerder 
op te merken dat de PvdA "niets maar 
dan ook helemaal niets" heeft begrepen 
van de publicaties van de VVD. Een dag 
tevoren was de PvdA-er een stuk minder 
strijdlustig: op het allerlaatste moment 
zegde hij een interview bij NOS-Laat af. 
Hij durfde de geplande discussie met 
Hans Dijkstal niet aan. "Dat is heel 
jammer. Democratie is immers geen 
staatsvorm voor bange mensen," 
reageerde de woordvoerder op het 
wegblijven van de PvdA.
Inlichtingen:
Hans Dijkstal, 070-3182884.

De minister van Milieubeheer, Alders 
(PvdA), wil eind 1994 maatregelen door
voeren die leiden to t statiegeldsystemen 
op allerhande gebruiksvoorwerpen. 
Onder andere televisies en radio's, 
computers, koelkasten. Op batterijen, 
autobanden en autowrakken wordt 
indien alles volgens plan verloopt nog 
dit jaar statiegeld ingevoerd. De minister 
kondigde zijn plannen deze week aan in 
een debat over het wetsvoorstel op 
afvalstoffen. Wanneer de Kamer en de 
betrokken branches instemmen met de 
plannen wordt het binnen drie jaar inge
voerd.

Details
Volgens de VVD geeft het wetsvoorstel 
in het algemeen een positieve richting 
aan milieubeheer, maar de fractie stelt 
enkele fundamentele vragen over onder
delen ervan. Positief vindt de VVD de 
voorgestane deregulering en het letten 
op effectiviteit en efficiency. Maar 
woordvoerder Jan te Veldhuis vroeg zich 
af waarom het voorstel weer zo gede
tailleerd is. Hij wees op het voorbeeld 
van Zwitserland, waar uit de wet meer 
vertrouwen in provincies en gemeenten 
spreekt. Daarnaast merkte de woord
voerder op dat het voorstel eerder een 
middelenwet betreft dan een doelstellin
genwet. De VVD bepleit in vergelijkbare 
zaken altijd het laatste. Bovendien bevat 
het voorstel meer dan 10 Algemene 
Maatregelen van Bestuur (AMvB), de 
wet levert dus niet meer dan een raam
werk. Niet duidelijk is wat uiteindelijk 
gaat gebeuren.
Een ander onderdeel waar de woord
voerder kritiek op uitte was het punt van 
decentralisatie. De VVD vindt de gege
ven omschrijving "waarborgen van 
eenheid van beleid, doelmatige verwer
king en algemeen belang" ruim gefor
muleerd.

L a s te n v e rz w a rin g  
Het grootste gemis aan het wetsvoorstel 
is dat niet of nauwelijks inzicht wordt 
verschaft in de financiële consequenties 
van het beleid. Er is geen plafond.
Bekend zijn gevallen waarin afvalheffin- 
gen zijn verdubbeld. Lastenverwaringen 
op gemeentelijk niveau worden door het 
Rijksoverheid in de hand gewerkt, maar 
niet door datzelfde Rijk gecompenseerd. 
Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901.

Mijnwerkers
De VVD heeft in 1989 de discussie over 
het silicose-probleem (stoflongen) bij ex- 
mijnwerkers "bovengronds" gehaald. Ze 
vond dat de betreffende Limburgse ex- 
mijnwerkers - die nu letterlijk snakken 
naar een beetje lucht - onrechtvaardig 
zijn behandeld.
In 1967, toen de oude Ongevallenwet 
plaats moest maken voor de WAO, 
hadden zij al de eerste verschijnselen 
van silicose. De keuringsartsen hebben 
die diagnose toen niet willen stellen, met 
grote financiële en ook psychische 
gevolgen voor deze mensen.

De fracties van CDA en PvdA vinden 
ook dat er wat moet gebeuren voor de 
minstens 350 ex-mijnwerkers die nog in 
leven zijn. Langer wachten kan echt niet 
is de mening van de VVD, want dan lost 
het probleem zich vanzelf op......

Actie
De staatssecretaris van Sociale Zaken,
Ter Veld (PvdA), heeft minder haast. 
Ondanks alle steun in de Kamer en daar
buiten om actie te ondernemen stelt zij 
zich zeer formalistisch op. Ze wil wel 
schuld bekennen, maar weigert het te 
zien als een ere-schuld die ingelost moet 
worden. Het gevolg hiervan is dat ze de 
schuld eerst bewezen wil zien en dus 
wacht op de beslissing van de Gezond
heidsraad in deze. Over anderhalve 
maand wil ze weer verder praten. De 
VVD wil daarentegen nu handelen. 
Inlichtingen:
Jos van Rey, 070-3182899.
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Doorlichting van voorlichting
Ter voorbereiding op Prinsjesdag 
besteedde de Vijf-Uur-Show van RTL-4 
aandacht aan de Troonrede en de 
Miljoenennota.

Zaterdag 19 september 'onthult' Frits 
Bolkestein tijdens zijn toespraak voor de 
Partijraad dat het Ministerie van 
Financiën Fl. 65.000,- heeft betaald aan 
RTL-4. In ruil daarvoor besteedde 
genoemde show aandacht aan de begro
ting en een bijbehorend spel op floppy
disk. In de uitzending daarna mocht de 
Minister van Financiën zelf uit leggen 
hoe zijn begroting in elkaar steekt en 
wat zijn voorstellen inhouden. Hij blijkt 
te zijn ondervraagd door geselecteerde 
kandidaten met vooraf bekende vragen.

Vragen
De media springen fel in op de kwestie. 
Ook de ministers Pronk (PvdA) en 
Andriessen (CDA) bleken betaald te 
hebben voor TV-optredens en bemoei
enis met de inhoud van de programma's. 
Ook de VVD-fractie neemt de zaak niet 
licht op. Media-woordvoerder Dick Dees 
kondigt aan mondelinge vragen te willen 
stellen aan de minister-president 
(Algemene Zaken) en minister d'Ancona 
(WVC). Door hun afwezigheid echter en 
die van hun plaatsvervangers, blijkt dat 
onmogelijk en de VVD vraagt de rege
ring om een brief over waarin het 
volgende aan de orde moet komen: 1) 
Moeten wij déze vormen van sponsoring 
en financiering als zodanig wel toelaten; 
passeren wij daarmee geen grens? Heeft

de overheid met Postbus 51 en de NOS 
(publieke omroep) niet voldoende 
mogelijkheden om een voorlichtingsbe
leid te voeren? En als je al van mening 
bent dat toch iets meer moet kunnen, 
moet toch in ieder geval duidelijk zijn 
voor de kijker waar hij aan toe is; dat wil 
zeggen vooraf informatie en niet 
achteraf en liever 'd it programma is 
mede betaald door' in plaats van 'met 
dank aan'.2)Onder het mom van voor
lichtingsbeleid mag geen politieke 
propaganda bedreven worden. 3) Het 
mag alleen gaan om in de Kamer goed
gekeurd beleid. 4) Er mag geen belan
genverstrengeling ontstaan in de zin van 
voor wat hoort wat.

D o o r de b e u g e l 
Het gaat de VVD er niet om personen 
aan de schandpaal te nagelen, maar het 
valt op dat versluiering steeds vaker 
voorkomt. Voor de VVD-fractie is het 
hoog tijd dat er een principiëel antwoord 
komt op wat wel en wat niet door de 
beugel kan.
Het is duidelijk dat in deze kwestie het 
overheids-voorlichtingsbeleid ter discus
sie staat. Met betrekking to t het media
beleid heeft de VVD altijd het standpunt 
ingenomen dat het bedrijfsleven meer 
ruimte moet krijgen voor reclame en 
sponsoring. Dat zijn normale maatschap
pelijke activiteiten.
Overheidsvoorlichting blijft een andere 
zaak.
Inlichtingen: Dick Dees 070-3182917

Hoofdlijnen
Vorige week vroeg de VVD naar aanlei
ding van diverse tegenstrijdige uitlatin
gen over invoering van de WAO-maat- 
regel van de ministers van Sociale Zaken 
en Financiën, De Vries (CDA) en Kok 
(PvdA), om nadere uitleg daarover (zie 
VVD-Expresse nr. 68). Deze week kwam 
het antwoord van de regering. Deze 
brief verschafte geen opheldering over 
de opmerkingen en kondigde alleen de 
komst van het wetsvoorstel aan. Het 
kabinet gaf dus feitelijk geen antwoord 
op de gestelde vragen.

K lu i t je
De VVD laat zich niet met een kluitje in 
het riet sturen. Direct na ontvangst van 
het wetsvoorstel vroeg woordvoerder 
Robin Linschoten om een debat op 
hoofdlijnen. Dat kan sinds kort na 
aanpassing van het Reglement van 
Orde. Formeel bestaat geen verband 
met de brief, inhoudelijk natuurlijk wel. 
De PvdA en het CDA wilden geen debat 
over de invoering van de WAO-maatre- 
gel. Beide partijen suggereerden dat zo'n 
debat mogelijk vertraging op kan leve
ren voor de invoering van de wet. Ze 
willen beginnen aan de schriftelijke 
behandeling. De VVD-woordvoerder 
benadrukte dat wat de VVD betreft het 
WAO-debat op hoofdlijnen nog dezelfde 
avond gevoerd kon worden. Van vertra
ging is dan geen sprake. Van duidelijk
heid over de standpunten des te meer. 
Blijkbaar ontlopen PvdA en CDA officiële 
stellingname. Maar de woordvoerder 
wees erop dat in het land al geruime tijd 
openlijk wordt gesproken over de voor
stellen en dat door bewindslieden en 
parlementariërs bedenkingen worden 
geuit. De VVD vindt het geen bezwaar 
dat buiten de Kamer een debat plaats 
vindt, indien het in de Kamer maar 
hardop wordt herhaald.
Inlichtingen:
Robin Linschoten, 070-3182895.

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van de 
" M r  Annelien Kappeyne van de Coppello  
Stichting", onder redactie van Clemens  
Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting  
van de V V D -T w e e d e  Kam erfractie, en 
Arno Visser en Dom inique Peters, 
m edewerkers afdeling Voorlichting. De 
VVD-Expresse w o rd t gedrukt bij Roeland 
Druk te  Scheveningen. Een abonnem ent 
kost fl 7 5 ,-  en is schriftelijk aan te vragen  
bij de V V D -fra c tie , Tw eede Kam er der 
Staten-G eneraal, postbus 2 0 0 1 8 , 250Ó  
EA Den H aag (te lefoon 0 7 0 -3 1 8 2 8 7 9 ).

P o li t ie k  b e d r i j f t  men op bas is  van a c tu e le  in fo rm a t ie

De VVD-Tweede Kamerfractie geeft daarom een nieuwsbrief uit, de 
VVD-Expresse. Deze bevat onmisbare actuele informatie over in de Kamer 
ingenomen standpunten met de bijbehorende argumentatie, en daarnaast 
nieuwsfeiten en opinie. De VVD-Expresse verschijnt iedere zaterdag, met 
uitzondering van ae recesperioden. U betaalt voor een jaargang Fl 75,-.
U kunt een abonnement aanvragen door de bon ingevuld te sturen aan: 
VVD-Expresse, Tweede Kamer der Staten Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA DEN HAAG

JA, IK GEEF ME OP VOOR EEN ABONNEMENT OP 
DE WEKELIJKS VERSCHIJNENDE VVD-EXPRESSE.
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Adres:

Postcode: Woonplaats:

Handtekening:
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Toespraak partijvoorzitter
mevrouw Mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut
"Ik ben een optimist en zal dat altijd blij
ven." Dames en heren, dit zijn de woor
den van een man die twee dagen gele
den de Erasmusprijs in ontvangst mocht 
nemen, Simon Wiesenthal. Juist in deze 
tijd, waarin neo-nazi's Duitse opvangte
huizen voor asielzoekers aanvallen of 
Sloveense nationalisten Hongaarse 
supporters in elkaar slaan, is het goed 
dat deze grote persoonlijkheid die prijs 
krijgt. Met grote overtuiging en veel 
doorzettingsvermogen staat hij voor zijn 
zaak. Voor ons is hij een groot 
voorbeeld.
De wereld is hevig in beroering. 
Onzekerheden over onze toekomst in 
Europa weerspiegelen zich ook in grote 
monetaire turbulenties. Elders vernielen 
stormen met groot geweld datgene wat 
mensen in velejaren hebben opgebouwd. 
Hier doen mededelingen van enkelen aan 
en in de pers eenvoudige kwesties 
opzwellen tot niet reële proporties.
Bijna een jaar geleden koos u mij in 
Veldhoven tot uw voorzitter. Velen 
hebben mij destijds gestimuleerd en 
sommigen hebben mij gewaarschuwd, ja 
te zeggen tegen het voorzitterschap. 
Beide groepen ben ik dankbaar. Het is 
inderdaad een voorrecht in het bestuur
lijk brandpunt van de partij te mogen 
verkeren.
In het afgelopen jaar is veel op het 
hoofdbestuur afgekomen en gebeurd. 
Alle kamercentrales zijn bezocht. De 
inhoudelijke discussie is verder vormge
geven door aan de agenda's van de 
partijraden discussies over belangrijke 
politieke onderwerpen toe te voegen.
Het startsein voor de operatie 
Talentmanagement is gegeven. De 
bouwstenen voor een ledenwervings
campagne zijn aangedragen. Witte vlek
ken op het gebied van vorming en scho
ling worden ingevuld. Het functioneren 
van partijcommissies wordt geëvalueerd. 
In niet in de laatste plaats: er is een 
begin gemaakt met het doorvoeren van 
noodzakelijke veranderingen in de orga
nisatie zowel van het hoofdbestuur als 
van het algemeen secretariaat. Maar dat 
laatste zal u niet ontgaan zijn.
Een zichzelf respecterende liberale partij 
die voortdurend vraagt om verande
ringen bij de overheid, moet ook zelf 
bereid zijn veranderingen in haar eigen 
organisatie aan te brengen als dat nood
zakelijk is. Het inkrimpen van het hoofd
bestuur met als doel to t een slagvaardig 
en professioneel werkend team te 
komen, is zo'n verandering. Ook het 
omvormen van het algemeen secretariaat

tot een service verlenend apparaat aan 
leden, afdelingen en kiezers vergt veran
deringen. Voor het doorvoeren van 
veranderingen komt het nodige kijken. 
Grote veranderingen gaan nooit zonder 
slag of stoot. Het hoofdbestuur streeft 
daarbij naar een goed evenwicht tussen 
de zakelijke en persoonlijke elementen 
die een rol spelen.
Voor het doorvoeren van veranderingen 
is een draagvlak onontbeerlijk. Het 
hoofdbestuur beseft dat terdege. We 
zullen daar voortdurend aan werken.
Door open en eerlijk met elkaar om te 
gaan. Door voortdurend duidelijk te 
maken en te communiceren waar we mee 
bezig zijn en waar we naar toe willen. En 
door te luisteren naar de adviezen die het 
hoofdbestuur gegeven worden.
Dit alles hoort in de bestuursstijl die 
inherent is aan een liberale partij: waarbij 
verantwoordelijkheid staat voor het 
nemen van initiatieven; waarbij 
verdraagzaamheid staat voor het geven 
van ruimte aan elkaar; waarbij geldt dat 
afspraak afspraak is; en niet in de laatste 
plaats waarbij wederzijds vertrouwen de 
basis is voor onze samenwerking.
Centraal hierbij staat ons streven naar 
het krijgen en het bevorderen van kwali
teit. Niet alleen door kwaliteitseisen aan 
onszelf en de partij te stellen, maar ook 
door kwaliteitseisen te stellen aan het 
regeringsbeleid en de maatschappelijke 
organisatie. Het streven naar kwaliteit en 
het eisen daarvan, is altijd één van de 
belangrijkste kenmerken van een liberale 
partij geweest.
Kwaliteit is dan ook hét sleutelwoord van 
de operatie Talentmanagement. Het is 
een veel omvattende en ambitieuze 
operatie. Niet alleen gericht op het 
opsporen en inzetten van talenten, maar 
vooral ook gericht op bijvoorbeeld een 
grotere deelname in de besturen van 
maatschappelijke organisaties. Of op het 
vergroten van de kwaliteit van het werk 
van partijcommissies. Of op het verho
gen van de kwaliteit van de serviceverle
ning door het algemeen secretariaat. Of 
op met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen in 1994: goede kandidaten, 
een goed verkiezingsprogramma en een 
goede campagne.
Binnenkort gaat de rondtour in het kader 
van talentmanagement van start. Wij 
hopen dat de bestuurders van afdelin
gen, ondercentrales en kamercentrales 
daar in grote getale op af zullen komen. 
De avonden staan in het teken van de 
voorbereidingen voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen en eigenlijk

voor de voortdurende campagne die 
vanaf het volgend najaar tot en met de 
verkiezingen voor het Europese parle
ment gevoerd zal worden. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1994 
zullen wij een hoge kwaliteit moeten 
leveren. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
als een steun voor al die vrijwilligers die 
de partij rijk is. Vrijwilligers waar de partij 
niet zonder kan, want een politieke partij 
zonder vrijwilligers is als een auto zonder 
wielen: zij komt niet vooruit.
Niet alleen aan onszelf, maar ook aan het 
kabinet vragen wij om kwaliteit. Van een 
kabinet mag verwacht worden dat zij een 
visie heeft op alle veranderingen die zich 
in een razendsnel tempo hier maar ook in 
de landen om ons heen, voltrekken. Dat 
het alert en dynamisch daarop reageert. 
Liberalen zijn in staat een belangrijke 
bijdrage te leveren. Wij bruisen van 
vernieuwingsdrang. Wij zijn leidend in tal 
van belangrijke maatschappelijke en poli
tieke discussies. Wij kunnen met onze 
opvattingen over de kerntaken van de 
overheid een uitstekende bijdrage leve
ren aan een kleinere en betere overheid. 
Wij zijn in staat maatschappelijk en poli
tieke problemen die nu nog wat onder
belicht zijn, uitstekend signaleren en in 
de juiste context zetten. Of het nu om 
het minderhedenvraagstuk gaat of om de 
positie van de ouderen in onze samenle
ving. En met Frits Bolkestein hebben wij 
een politieke leider die belangrijke 
discussies aanzet en leidt. Die duidelijk 
zegt wat hij vindt en wil. En die wel met 
alternatieven komt.
In het afgelopen jaar zijn stuk voor stuk 
de eerste stappen stroomopwaarts gezet 
om onze partij in het politieke spectrum 
van de jaren '90 die kwalitatieve en 
kwantitatieve plaats te geven die wij 
verdienen. Niet op basis van pretentie, 
maar op basis van vertrouwen. Op basis 
van ons zelfvertrouwen, maatschappelijk 
bewustzijn en politiek ideaal. In de 
komende jaren zullen wij alle energie 
nodig hebben om veranderingen tot 
stand te brengen, waar dan ook.
Samen met een kritische opstelling en 
een grote inzet van duizenden vrijwilli
gers en gekoppeld aan de duidelijke en 
initiatiefrijke politiek van onze 
volksvertegenwoordigers zal ik mij als 
voorzitter blijven inzetten voor de libe
rale uitdaging en de bloei van onze 
partij. De enige liberale.partij van 
Nederland.
Ik eindig waarmee ik begon: Ik ben een 
optimist en zal dat altijd blijven.
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Aan de basis
Het is buitengewoon betreurenswaardig dat het CDA en de PvdA het debat op hoofdlijnen over 
de WAO alleen buiten de Tweede Kamer durven te voeren. Vorige week donderdag weigerden de 
coalitiepartners ons voorstel tot zo'n debat in te willigen. De dag erna doet de heer Brinkman van 
het CDA vergaande uitspraken erover in een krant. Voor de geloofwaardigheid van de politiek is 
dat een slechte zaak.
Niettemin is het goed dat fractie-voorzitter van het CDA zijn positie heeft verhelderd; wanneer de 
WAO-voorstellen verder worden versoepeld dan heeft deze coalitie voor het CDA geen bestaans
recht meer. De heer Brinkman heeft hiermee duidelijk aangegeven dat er wat hem betreft geen 
ruimte meer is voor verdere compromissen.
De Partij van de Arbeid weet nu waar ze aan toe is: het wordt slikken of stikken. De PvdA moet 
kiezen voor of de bestaande WAO-ers of voor het huidige kabinet. De VVD gaat de heer 
Brinkman tijdens de Algemene Beschouwingen uitnodigen zijn waarschuwingen aan het adres 
van de PvdA te herhalen. Dan moet ook de fractie-voorzitter van de PvdA, Wöltgens, het 
achterste van zijn tong laten zien. De 900.000 WAO-ers in ons land hebben nu eindelijk eens 
recht op duidelijkheid.
Wanneer de PvdA aan de kabinetsvoorstellen blijft morrelen, dan dreigt de heer Brinkman zelf 
ook met alternatieven te komen. Bijvoorbeeld een basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 
met mogelijkheid voor vrijwillige bijverzekering. De VVD heeft al tijdens de Tussenbalans een 
voorstel voor een dergelijk basisstelsel ingediend. Daarmee kan het fundament worden gelegd 
voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid. Een systeem waarin de burger meer eigen 
verantwoordelijkheid krijgt.

Frits Bolkestein

Dienstplicht
In 1811 werd de onder Napoleon de dienstplicht 
ingevoerd in nederland. Nu hoeft nog maar 
3/10 van alle beschikbare jongemannen op te 
komen. Dat is in totaal 40.000 man per jaar. De 
omstandigheden waarin het Nederlandse leger 
mogelijk op kan treden zijn de laatste jaren 
echter sterk veranderd. Na het einde van de- 
Koude Oorlog vraagt die veranderde situatie om 
een aanpassing van de werkwijze van ons 
defensie-apparaat.
Maar dergelijke veranderingen kunnen niet van 
de ene op de andere dag worden ingevoerd. 
Discussie-punt is onder andere de status van de 
dienstplicht. Ongeveer 55% van de Nederlandse 
bevolking is voor afschaffing daarvan.

Rapport
Een speciale onderzoekscommissie onder leiding 
van Commissaris der Koningin Meijer bracht 
onlangs een rapport hierover uit. De commissie 
onderzocht drie mogelijke modellen voor de 
dienstplicht. Het eerste model bevatte een 
diensttijd van zes maanden in plaats van twaalf, 
het tweede negen maanden en het derde was 
een flexibel model met een vaste minimum-tijd 
en mogelijkheid to t verlenging. Het uiteindelijk 
advies van de Commissie Meijer aan de minister 
bevatte het tussenmodel, met een diensttijd van 
negen maanden. In dit advies wordt geen voor
stel gedaan to t afschaffing van dienstplicht. De 
commissie heeft daar twee bezwaren tegen: ten 
eerste mogelijke problemen bij de daarvoor 
noodzakelijke grondwetswijziging en ten 
tweede betreft de arbeidsmarkt voor het leger. 
Het Nederlands leger heeft nu een verhoudings
gewijs hoog opleidingsniveau. Zaak is omdat bij 
een beroepsleger ook zo te houden.

S lapend  bes taan
De VVD is net als PvdA en CDA in principe 
voorstander van afschaffing. Wel moet volgens 
de VVD dan de dienstplichtwet zelf blijven 
bestaan en een slapend bestaan leiden. Er moet 
dan geen aktief gebruik van worden gemaakt. 
Maar voor die situatie is bereikt is eerst 
onderzoek noodzakelijk of er voldoende 
adequaat personeel voor een beroepsleger 
gevonden kan worden. Een klein flexibel 
beroepsleger met vrijwilligers voor een bepaalde 
tijd past qua eerlijke lastenverdeling en inzets- 
mogelijkheden meer bij deze tijd. Dat laatste 
zeker waar het gaat om mogelijke inzet bij 
brandhaarden buiten Nederland. Daar kunnen 
indien nodig alleen vrijwilligers naar toe worden 
gestuurd. Bij een leger met dienstplichtigen 
heeft dat in praktijk grote organisatorische 
consequenties. Dit omdat militairen uit verschil
lende onderdelen eerst samen moeten oefenen 
voordat zij uitgezonden kunnen worden.

De minister van Defensie, ter Beek (PvdA), 
komt eind dit jaar met een prioriteitnenota. 
Hierin zal hij het advies van de commissie- 
Meijer zwaar laten wegen. De VVD onder
schrijft wel de opmerkingen in het rapport over 
de onzekere internationale veiligheidssituatie. 
Daarnaast vindt zij het van belang dat de 
financiële vertaling van de voorstellen in het 
rapport integraal worden verwerkt.

Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888.
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Criminaliteit
Veel mensen maken zich zorgen over de 
oprukkende misdaad in Nederland. Veel 
daarvan is zichtbaar om ons heen (van 
tasjesdieven to t inbrekers), maar ook 
een groot deel niet (van fraudeurs tot de 
drugsmafia). De VVD hamert al jaren op 
een effectieve bestrijding van crimina
liteit. Zowel tegen de veelvoorkomende 
(winkeldiefstallen e.d.) als de zware 
criminaliteit (bankovervallen, kidnap
ping, etc.) moet op daadkrachtige wijze 
worden opgetreden. De minister van 
Justitie, Hirsch Ballin (CDA), ontpopt 
zich steeds meer tot moralist en wijst de 
burger op de verloedering om hen heen. 
Maar wat doet het kabinet nu werkelijk 
tegen de tendens die het signaleert?

M il jo e n e n n o ta
Een blik in de Miljoenennota geeft een 
eerste aanwijzing. Maar dat levert direct 
ook een verwarrende impressie op. In de 
nota staat namelijk dat de interne veilig
heid één van de prioriteiten is van het 
kabinet. Daarom heeft het 80 miljoen 
beschikbaaar gesteld aan de ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Justitie. Op • 
het eerste gezicht lijkt het alsof dat 
bedrag wordt uitgetrokken ten behoeve 
van poltie, rechtspraak, delin- 
quentenzorg en reclassering. Maar een

Herman Lauxstermann heeft dinsdag 29 
september tijdens de fractie-vergadering 
aan zijn collega's meegedeeld, dat hij op 
19 januari 1993 het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer zal beëindigen.
Na zeven jaar wethouder in 
's-Hertogenbosch en bijna twaalf jaar 
Kamerlid te zijn geweest zet Herman

paar regels verder staat echter het 
volgende: "D it bedrag is j Lrui kt voor 
het ontzien van de intern. /eiiigheid bij 
de invulling van de ombuigingen op 
deze hoofdstukken." Per Ido blijft er 
dus niets extra over; die fe. miljoen 
compenseren ombuiginge ; van dezelfde 
grootte.

Rapport
Afgelopen week verscheen een rapport 
van de ministers van Binnenlandse Zaken 
en Justitie over de georganiseerde crimi
naliteit in Nederland. Dat is een onder
deel van de zware criminaliteit en dus 
een beperkt onderdeel van de totale 
misdaad. Volgens het begeleidende 
persbericht van de ministeries vormt het 
een serieuze bedreiging voor de 
rechtstaat en de bestuurlijke kwaliteit 
van de Nederlandse samenleving. 
Daarom moet de repressieve bestrijding 
worden opgevoerd en een reeks preven
tieve maatregelen worden getroffen. En 
voor deze doelstellingen wordt dan, zo 
blijkt uit verschillende mededelingen, 
een kleine 230 miljoen gulden beschik- 
baar gesteld.
Met dat bedrag is wat aan de hand. De 
willekeurige luisteraar kan ervan onder 
de indruk raken en concluderen dat het

Lauxstermann een punt achter zijn loop
baan in de aktieve politiek. De VVD- 
Tweede Kamerfractie hoopt dat Herman 
Lauxstermann zijn politieke en 
maatschappelijke ervaring zal inzetten in 
functies binnen en buiten de partij.

de ministers ernst is. Maar in werkelijk
heid is dat bedrag een optelsom van de 
beschikbare gelden over vijf jaren! Een 
vreemde manier van presenteren is de 
mening van de VVD. Het is immers 
gebruikelijk de jaarlijkse bedragen te 
noemen (dat is gemiddeld maar 46 
miljoen).

Te leu rs te l l in g
De nota is feitelijk dus nogal teleurstel
lend. De VVD maakt zich al jaren zorgen 
over de groei van de criminaliteit. Het is 
goed dat de regering die zorg nu deelt, 
maar beter ware het indien de regering 
eerder had opgetreden. Het beschikbare 
bedrag is bovendien een schijntje, 
wanneer men de professionele georga
niseerde criminaliteit te lijf wil gaan. 
Daarnaast is het een illusie dat het alleen 
met preventieve maatregelen kan 
gebeuren. Daar is voldoende capaciteit 
bij de politie, het Openbaar Ministerie, 
de Rechterlijke Macht en de gevange
nissen voor nodig.

Inlichtingen:
Hans Dijkstal, 070-3182884, en 
Benk Korthals, 070-3182902.

Colofon
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 VVD-Tweede Kamerfractie, en 
Arno Visser en Dominique Peters, 
medewerkers afdeling Voorlichting. De 
VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen. Een abonnement 
kost fl 75,- en is schriftelijk aan te vragen 
bij de VVD-fractie, Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, postbus 20018, 2500 
EA Den Haag (telefoon 070-3182879).

Mr H.Th.M. Lauxstermann 
verlaat Tweede Kamer

De fractie nodigt u uit
Hoewel de nieuwbouw van de Tweede Kamer bijna niet nieuw meer is, stromen de aanvragen voor rondleidingen nog steeds 
binnen. De VVD-Tweede Kamerfractie besloot daarom een eigen bezoekersprogramma te starten. Met ingang van 1 novem
ber aanstaande bent u met uw afdeling, sportvereniging, jaarclub, mede-bestuursleden, collega's of buren elke maandag en 
vrijdagvan 11.00 to t 13.00 uur van harte welkom.
Het programma ziet er als volgt uit:
U wordt om 11.00 uur met koffie ontvangen, dan wordt een film vertoond over de VVD-Tweede Kamerfractie en/of over de 
nieuwbouw. Vervolgens krijgt u een rondleiding door het gebouw door een van de fractiemedewerkers. En tenslotte vertelt 
een van onze Kamerleden gedurende een half uur het een en ander en beantwoordt hij of zij eventuele vragen. Na afloop is 
er voor iedereen een pakketje met actuele politieke informatie.
Voorlopig loopt dit programma van 2 november to t en met 18 december. W ilt u uw gezelschap opgeven dan kunt u tijdens 
kantooruren bellen met Sandra Boot, tel: 070-3183035.
(De maximale groepsgrootte is veertig personen.)



V V D  EN HET N IEU W S

G ro n d wate rh ef f i n g
De VVD heeft op verschillende plaatsen 
en op verschillende momenten al bezwa
ren geuit tegen de voorgestelde 
lastenverzwaringen van dit kabinet. Ook 
in de VVD-Expresse is daar uitgebreid 
aandacht aan besteed. Ook een 
verbruiksbelasting op grondwater en 
afvalstoffen kan de goedkeuring van de 
VVD niet wegdragen. Een dergelijke 
maatregel is een ordinaire belastingver
hoging zonder direct effect voor het 
milieu. Het is dit soort maatregelen dat 
het draagvlak voor een effectief milieu
beleid uitholt. Daarnaast heeft de VVD 
bezwaren tegen het schaarste argument 
dat het kabinet aanvoert.

Zware krit iek
Ondanks zware kritiek van de Raad van 
State dienden de ministers van 
Financiën, Kok (PvdA), en van 
Milieubeheer, Alders (PvdA), afgelopen 
week het wetsvoorstel voor die 
verbruiksbelasting in. Ook de waterlei- 
dingsexploitanten tekenden protest aan. 
Zij vinden een dergelijke belasting 
onaanvaardbaar, omdat hiermee niet de 
vervuiler maar de consument betaalt.
De Raad van State vindt dat bij het 
betreden van nieuwe terreinen in de 
belastingwetgeving voorzichtigheid 
geboden is. De Raad geeft een aantal

redenen. Een voorbeeld is de harmo
nisatie van belastingwetgeving in EG- 
verband. Grotere kritiek heeft de Raad 
op het feit dat deze verbruiksbelasting 
nauwelijks positieve invloed heeft op het 
milieu-gedrag. De regering geeft als 
antwoord daarop dat ze verschillende 
doelstellingen nastreeft. Als eerste het 
genereren van algemene middelen. (De 
regering geeft daarmee dus toe, dat de 
maatregel een 'doodgewone' belas
tingverhoging is.)
Maar het tweede, aigeleide effect dat de 
regering nastreeft is een eventuele 
verbetering van het milieu-gedrag. Maar 
dit positief effect is van secundair 
belang. (En verwaarloosbaar!) Het 
vreemde is dat indien deze secundaire 
doelstelling effectief blijkt, ook de totale 
opbrengst van de maatregel omlaag 
gaat. Het regulerend effect van het 
beleid komt dan niet terug bij de burger 
en het kabinet b lijft zitten met een 
tekort aan financiële middelen.

I n komensverdeli n g 
De Raad van State is verder van oordeel 
dat een inzicht dient te worden gegeven 
in de inkomensverdeling die voortkomt 
uit de voorgestelde maatregel. Het kabi
net is daarentegen van opvatting dat de 
discussie over het koopkrachtbeleid

vooral van belang is bij de gezamenlijke 
effecten van alle voorgestelde regerings
maatregelen. Maar in de koopkracht- 
plaatjes van de regering is de heffing 
(met opbrengst) per 1 januari 1993 al 
meegerekend. Het is zeer de vraag of 
dat tijdpad wordt gehaald. Beide Kamers 
moeten wetsvoorstellen nog behandelen 
en goedkeuren en ook de PvdA heeft 
kritiek geuit op de uitvoerbaarheid van 
de maatregel. Haalt het kabinet 1 januari 
niet dan ontstaat een extra gat in de 
begroting.

C orrectie -scenario  
De VVD pleit voor lastenverlichting. 
Maandag 5 october presenteren Frits 
Bolkestein en Rudolf de Korte een alter
natief beleidspakket. Hierin wordt een 
constructief voorstel gedaan waarmee 
de lasten voor de burgers verminderen 
en lastenverwaringen als bijvoorbeeld de 
afval en grondwaterheffing niet worden 
ingevoerd. De VVD wil het financie
ringstekort terugbrengen met bezuini
gingen, niet met lastenverzwaringen.

Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 0703182890.

Paspoort-monster krijgt maatje
Onlangs ontving de Kamer van staatsse
cretaris De Graaf-Nauta van 
Binnenlandse Zaken de derde voort
gangsrapportage over het reisdocu- 
menten-project. Van voortgang is echter 
weinig sprake. Bij het aantreden van dit 
kabinet werd besloten (na de beruchte 
'paspoortaffaire') dat niet meer 
Buitenlandse Zaken, maar Binnenlandse 
Zaken voor een nieuw paspoort moest 
zorgen. Sindsdien is dat nog steeds niet 
in zicht. Intussen is ook de identiteits
kaart in het ontwikkelingsproces betrok
ken, omdat deze tevens als reisdocu
ment zou moeten kunnen dienen (o.a. 
motie Wiebenga november '90). De 
VNG sprong in het gat en ontwikkelde 
een gemeentelijke identiteitskaart, waar
mee ook binnen Europa gereisd kan 
worden. Met BiZa werd overlegd of de 
kaart geen nationaal id-bewijs kon zijn. 
Het ministerie leek hier aanvankelijk 
positief op te reageren, maar uit de 
voortgangsrapportage van de staatsse
cretaris blijkt dat BiZa hier inmiddels 
anders over denkt. De VNG heeft de 
levering aanbesteed van ± 50.000

gemeentelijke identiteitskaarten per jaar 
gedurende twee jaar. Aanwijzing als 
nationaal id-bewijs/reisdocument zou 
betekenen dat opnieuw aanbesteden 
onontkoombaar is, waardoor een nieuwe 
situatie is ontstaan. BiZa bepleit nu 
gezamenlijke aanbesteding van paspoort 
en nationaal id-bewijs/Europese reis
kaart. Deze zou door het Rijk per 1 
otober a.s. kunnen worden gestart. De 
VNG vindt gezamenlijke aanbesteding 
niet nodig en niet wenselijk. Als 
gemeentelijke id-kaart vindt de gedane 
aanbesteding gewoon doorgang per 1 
januari '93 en zal door een nieuwe 
aanbestedingsronde een voor alle doel
einden geldige VNG-kaart medio '94 
beschikbaar zijn. Hierop zou het Rijk 
'kunnen meeliften'. Bovendien moeten 
er 'geen twee kapiteins op één schip 
zijn'. BiZa heeft volgens de VNG laten 
weten dat het of samen of het Rijk apart 
is. Dat is niet slim volgens de VNG, want 
door de spoedige verspreiding en daar
mee inburgering van de VNG-kaart zal 
het moeilijk uitleggen zijn waarom 
burgers naast hun VNG-kaart nog een

apart rijksdocument nodig hebben. 
VVD-woordvoerder Wiebenga reageert 
verbijsterd op deze concurrentiestrijd: 
'Eerst blijft het ministerie zelf ingebreke 
door drie jaar niets te doen en nu 
ruzieën ze met de gemeenten. Ik kan 
deze onzinnige prestigestrijd niet anders 
omschrijven dan als wanbeleid. Bij het 
eerstkomende mondeling overleg over 
deze zaak (waarschijnlijk de week na de 
Algemene Beschouwingen red.) zal ik 
hier zeker opheldering over vragen.'

Inlichtingen:
Jan Kees Wienbenga 070-3182904
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Ontwikkelingssamenwerking: hoe
Frits Bolkestein:

Waarom is West Europa rijk? In ieder 
geval niet door het kolonialisme. De 
handel met de kolonieën vormde slechts 
een bescheiden deel van de totale 
buitenlandse handel van Engeland en 
Frankrijk. Duitsland had nagenoeg geen 
kolonieën. Nederland heeft zijn hoogste 
economische groei gekend na het verlies 
van Indonesië. Dit is geen verdediging 
van het kolonialisme want dat was een 
groot onrecht. Veel gruweldaden 
hebben plaatsgehad. Te vaak heeft het 
contact tussen blank en zwart in Afrika 
beiden gecorrumpeerd. Financiële hulp is 
geen voldoende voorwaarde voor 
ontwikkeling. Noch is het een noodzake
lijke voorwaarde want dan zaten we 
allemaal nog in het stenen tijdperk.
Sinds de jaren vijftig, toen het grootste 
deel van de Derde Wereld werd gedeko
loniseerd, is een gigantisch experiment 
uitgevoerd dat een naar binnen gekeerd 
ontwikkelingsmodel contrasteert met 
een naar buiten gekeerd model. De 
vergelijking kan nu worden gemaakt 
want de resultaten zijn binnen.
Het naar binnen gekeerde ontwikke

lingsmodel was gebaseerd op invoer- 
vervangende investeringen. Dat bete
kende protectionisme, dus een hoog 
prijspeil op de thuismarkt en een laag 
concurrentievermogen op de wereld
markt. Naar binnen gekeerde regeringen 
grepen in en elke ingreep noopte to t een 
nieuwe.
Het naar buiten gekeerde, liberale 
ontwikkelingmodel wilde daarentegen 
concurreren op de wereldmarkt. De 
buitenlandse handel werd (relatief) vrij 
gelaten, prijzen werden door de markt 
bepaald en de regering hield zich op een 
afstand. Omdat de loonkosten laag 
waren, werden de produkten grif 
verkocht. Vreemde valuta's stroomden 
binnen waarmee investeringen werden 
betaald die weer op de wereldmarkt 
waren gericht. Zo begon een “virtueuze 
cirkel" van snelle economische groei.
Het " World Development Report" van 
de Wereldbank over 1987 liet zien dat 
de groei in inkomen het hoogst was in 
landen die een naar buiten gekeerd 
ontwikkelingsmodel hadden gevolgd.
Een markt-georiënteerde economische 
ontwikkeling geeft de beste kansen op 
een snelle groei. Slecht bestuur is het 
grootste obstakel voor economische 
groei, concludeert het Britse weekblad 
The Economist. Daarvan hebben ontwik
kelingslanden veel laten zien: achtervol
ging van de meest productieve groepen, 
in het bijzonder indien zij behoren to t 
etnische minderheden; onderdrukking 
van de particuliere handel; gedwongen 
collectivisering; nationalisatie van

buitenlandse vestigingen; prijsbeleid dat 
de landbouw ontmoedigt en subsidiëring 
van niet levensvatbare projecten. Veel 
hulp-ontvangende landen voerden 
verschillende van deze maatregelen 
tegelijk uit; de regering van Ethiopië 
paste alle toe. Wat deed Minister Pronk? 
Hij verhief Ethiopië to t permanente 
ontvanger van Nederlandse ontwikke
lingshulp.
Tot dusverre heeft buitenlandse hulp de 
bestuursproblemen niet helpen oplossen. 
Zonder buitenlandse hulp had Nyerere 
zijn slechte beleid in Tanzania nooit zo 
lang kunnen volhouden. Het risico van 
ontwikkelingssamenwerking is dat het 
bureaucraten en politici bevoordeelt 
boven de mensen die de economie 
draaiende houden. Dit pleidooi voor 
marktgeoriënteerd beleid betekent niet 
dat in ontwikkelingslanden de overheid 
passief moet toezien. Integendeel. Zij 
moeten zorgen voor macro-economische 
stabilitiet, onderwijs en een goede 
infrastructuur. Daarbij horen een goed 
functionerend rechtsstelsel inclusief een 
duidelijke milieuwetgeving. Een 
krachtige centrale overheid is daarvoor 
nodig. Voor de rest moet zij de econo
mie zoveel mogelijk aan de markt over
laten.
Indien regeringen van ontwikkelingslan
den zich minder met de economie 
hadden bemoeid, had het probleem van 
de buitenlandse schulden ook niet de 
omvang bereikt die het in de jaren 
tachtig aannam. De hoofdoorzaak van 
dat probleem is immers de onrendabele 
investeringen waarvoor dat geld werd 
gebruikt. De eigen bevolking had minder 
vertrouwen in het economische beleid 
van hun regeringen dan de internationale 
bankiers, getuige de enorme kapitaal- 
vlucht in Latijns-Amerika. Zonder die 
vlucht zouden landen als Argentinië, 
Mexico en Venezuela niet of nauwelijk 
een probleem hebben gehad. Maar sinds 
een paar jaar heeft zich in dat werelddeel 
een intellectuele revolutie zonder weerga 
voltrokken. Het naar binnen gekeerde 
ontwikkelingsmodel begint zich nu op de 
buitenwereld te richten. Het vertrouwen 
in de economie is daardoor gegroeid. 
Vluchtkapitaal keert terug. Buitenlandse 
investeringen nemen toe.
Het is waar dat de schuldenproblemen in 
Afrika nog allerminst zijn opgelost. De 
schulden zijn daar weliswaar kleiner, 
maar ze drukken zwaarder. Toch kleeft 
aan een algemene kwijtschelding -hoe 
sympathiek ook - het bezwaar dat daar
mee een premie wordt gelegd op een 
falend ontwikkelingsbeleid. De schul
denlast kan pas worden verlicht indien 
een land bereid is een beter sociaal- 
economisch beleid te voeren.
Het Wereldbankrapport The Challenge

nu verder?
o f Development concludeert dat vier 
factoren bepalend zijn voor economische 
ontwikkeling; intern stabiel economisch 
beleid; vrije interne concurrentie; inves
teringen in de bevolking (onderwijs, 
gezondheidszorg, familyplanning) en 
internationale vrijhandel.
Ontwikkelingshulp komt in deze rij niet 
voor. Betekent dit dat rijke landen niets 
kunnen doen om arme landen te 
helpen? Geenszins. Allereerst hangt 
internationale vrijhandel hoofdzakelijk 
(maar niet uitsluitend) van hen af. Het is 
schijnheilig ontwikkelingshulp te geven 
maar tegelijk de eigen markt te bescher
men. De Derde Wereld loopt meer aan 
inkomsten mis door Westerse handels
belemmeringen dan zij aan ontwikke
lingshulp ontvangt. Ten tweede kunnen 
geïndustrialiseerde landen een goed 
economisch beleid voeren zodat de 
inflatie en de rente laag zijn, en de 
besparingen en de groei hoog. Hoe 
hoger de groei hier, des te meer kansen 
daar. Wat kunnen wij verder doen om 
de economische groei daar te stimule
ren? Naast arbeid en kapitaal is ook 
kennis een belangrijke factor voor het 
groeiproces. Investeringen genereren 
kennis die weer to t investeringen leidt.
Aldus ontstaat de virtueuze cirkel die 
economische groei heet. Dit betekent 
dat de overdracht van kennis een 
belangrijk onderdeel van ontwikkelings
hulp zou moeten zijn.
Hoeveel moeten wij aan de Derde 
Wereld uitgeven? Mijn antwoord is: niet 
meer en niet minder dan wij in inter
nationaal verband hebben afgesproken, 
dus 0,7 % van het BNP. Niet meer, want 
zelfs deze lagere norm wordt door zeer 
weinig landen in de wereld behaald.
Omdat wij nu meer geven dan inter
nationaal van ons wordt verlangd, 
ontstaat er ruimte om onze financiële *
hulp aan Oost Europa tenminste te 
verdubbelen. Nu is die schamel. De 
milieugulden werpt daar waarschijnlijk 
ook meer resultaat af dan in de Derde 
Wereld.
In guldens van nu heeft ontwikke
lingssamenwerking sinds de jaren zestig 
120 miljard gulden gekost. Tot het jaar 
2000 moet op 80 of 90 miljard gulden 
aan nieuw geld worden gerekend. Zou 
het niet verstandig zijn grondig te 
evalueren waar het oude toe heeft 
geleid? Geen beoordeling per project 
maar een analyse van fa^ade en werke
lijkheid. Ontwikkelingssamenwerking is 
immers geen geloofsartikel maar een 
praktische aangelegenheid.
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Machteloos
Voor het eerst sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zijn de Algemene Beschouwingen 
in de Tweede Kamer uitgesteld. Was het toen een rampzalige gebeurtenis in Europa die daarvoor 
aanleiding gaf, nu ging alle aandacht uit naar de vliegramp in de Bijlmer. Het is een afschuwe
lijke gebeurtenis waar iedereen in het land diep door is getroffen. Ik heb bewondering voor de 
brandweer, de ziekenhuisploegen, de ambulance-diensten en iedereen die meehelpt slachtoffers 
en nabestaanden op te vangen. Maar dat kan natuurlijk niet het leven terugbrengen waar het 
behoort te zijn.
Iedereen voelt zich machteloos. Ik ben blij dat de koningin er samen met de minister-president zo 
snel naar toe is gegaan.
In de Tweede Kamer spraken de voorzitter en de premier hun leedwezen uit waarna de slacht
offers werden herdacht. De debatten zijn uitgesteld tot volgende week. Sommige mensen vragen 
zich af waarom. Het leven gaat immers door, iedereen moet weer naar zijn werk. Er gebeuren veel 
verschrikkelijke dingen in de wereld, denk bijvoorbeeld aan Somalië of Joegoslavië.
Maar de Tweede Kamer is geen gewoon bedrijf. De politiek moet uiting geven aan gevoelens die 
leven in de samenleving. En wanneer zo dichtbij een dergelijke ramp gebeurt, dan moet de 
politiek ook laten blijken dat ze dichtbij en betrokken is. Er kan niet over procenten en koop
kracht worden gedebatteerd, terwijl vlakbij het puin wordt geruimd.
Zondag 11 oktober vindt in de RAI de officiële herdenking van de slachtoffers van de vliegramp 
plaats. Ik hoop dat velen hen op hun eigen wijze gedenken.

Frits Bolkestein

Alternatief beleidspakket
Deze week werd het Alternatief Beleidspakket 
voor 1993 openbaar gemaakt. Dit is het voorstel 
dat de VVD naast de Miljoenennota van het 
kabinet zet. Het is een goed voorbeeld van de 
wijze waarop de VVD constructieve oppositie 
voert; voor de kabinetsvoorstellen wordt een 
alternatief geboden. Oorspronkelijk stond op 
maandag 5 oktober een persconferentie 
gepland. Maar in verband met de ramp in de 
Bijlmermeer werd die afgelast.

5 D oe ls te llin g en
De essentie van de alternatieve begroting van 
de VVD is dat ze meer koopkracht, minder reële 
arbeidskosten en lagere lasten voor de burgers 
oplevert. Samengevat zijn er vijf hoofddoelstel
lingen die de VVD nastreeft.

De eerste is lastenverlichting, een thema dat de 
afgelopen weken al vaker is genoemd. D it 
kabinet heeft het het teveel aan uitgaven door 
de Overheid opgevangen door de rekening bij 
burgers en bedrijven neer te leggen.

De tweede belangrijke doelstelling is het 
verbeteren van de verhouding tussen 
werkenden en niet-werkenden. Die is de laatste 
jaren niet verbeterd, integendeel de werkloos
heid verslechtert volgend jaar weer volgens de 
kabinetsplannen.

Ten derde wil de VVD onderscheid maken 
tussen arbeidsmarkt gerelateerde uitkeringen

(bijvoorbeeld WW) en uitkeringen die dat niet 
zijn (bijvoorbeeld AOW). Mensen die vanwege 
hun leeftijd niet meer op de arbeidsmarkt terug 
keren moet een welvaartsvast inkomen worden 
gegarandeerd. Bij degenen die hun financiële 
positie nog kunnen verbeteren op het moment 
dat ze een baan krijgen, hoeft dat niet. Bij beide 
doelstellingen geldt dat de prikkel om aan het 
werk te gaan, moet worden vergroot.

Ten vierde beoogt de VVD een verbetering van 
de infrastructuur. Nederland is in economisch 
opzicht sterk afhankelijk van een goed 
vervoersnet: auto-, spoor- en vaarwegen.

En een vijfde doelstelling betreft een zaak waar 
de VVD altijd pal voor heeft gestaan: 
de bestrijding van de crim inaliteit (zie ook 
VVD-Expresse nummer 70). In het alternatief 
beleidspakket van de VVD is een aanzienlijk 
groter bedrag vrijgemaakt hiervoor in 
vergelijking met de kabinetsvoorstellen; 100 
miljoen per jaar meer.

Op pagina 3 vindt u een gedetailleerde samen
vatting van de voorstellen die de VVD doet. De 
specifieke maatregelen en de resultaten van dat 
beleid worden punt voor punt gepresenteerd. 
Het Centraal Planbureau hééft de voorstellen 
doorgerekend, met conclusies die gunstiger zijn 
dan bij het voorgestelde kabinetsbeleid.

VERDER IN DIT NUMM ER
Sociale dienstplicht 

- Alternatief beleidspakket 
Fonds voor de topsporter

1
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Sociale dienstplicht
De jongerenorganisatie binnen het CDA 
(CDJA) heeft aan fractievoorzitter 
Brinkman een notitie aangeboden over 
de invoering van een maatschappelijke 
dienstplicht. Volgens sommige kranten 
wilde de fractievoorzitter dit onderwerp 
aan de orde stellen tijdens de Algemene 
Beschouwingen. O f hij dat inderdaad 
nog steeds van plan is weten we pas 
volgende week.
Volgens het CDJA kan via invoering van 
een algemeen maatschappelijke dienst
plicht zowel de maatschappelijke betrok
kenheid als de persoonlijke ontplooiing 
van jongeren worden gestimuleerd. Ze 
denken aan taken op het gebied van 
milieu, sociaal-cultureel werk, gezond
heidszorg, ontwikkelingssamenwerking 
en openbare orde. Bij het eventueel 
handhaven van de militaire dienstplicht 
kan men volgens de christelijke jongeren 
niet om een sociale dienstplicht heen. 
Anders blijft er rechtsongelijkheid bestaan 
tussen een kleine groep jongeren die wel 
en een grote groep die niet in dienst 
moet. Maar, zegt het CDJA ook, uitvoe
ring van dit plan mag geen verdringing 
van betaald werk tot gevolg hebben.

V e rs to r in g
Dit is juist een van de gronden waarop de 
VVD een dergelijk plan afwijst. Het 
verstoort de verhoudingen op de arbeids
markt. Bestaande arbeidsplaatsen bij de 
overheid en in de marktsector worden 
verdreven ten gunste van onbetaalde 
werkkrachten. Dat leert de ervaring: het 
jeugd-werkgarantieplan is daar een pijn
lijk voorbeeld van. Het is vooral aan de 
toch al verstarde 'onderkant van het 
loongebouw' waar de problemen zitten. 
Moeten jongeren met een relatief hoge 
opleiding taken uitvoeren die laagge
schoolden zonder werk ook kunnen 
doen?

Geen a lte rn a t ie f
De VVD vindt dat het opdoen van werk

ervaring belangrijk is, maar stelt dat dit 
dient te gebeuren in het kader van 
onderwijs, vorming en scholing. De 
opleiding moet aansluiten op de praktijk. 
In bepaalde gevallen kan een praktijk- 
periode of stage onderdeel van de oplei
ding zijn. Een verplichte werkperiode 
vormt daar geen alternatief voor. De 
VVD vindt dat je met name in de 
verzorgende sector op moet passen dat 
er niet-gekwalificeerd personeel het 
werk doet. Bij het toepassen van 
alternatieve sancties op justitieel gebied 
is al meerdere malen gebleken dat 
ongemotiveerd en ongekwalificeerd 
personeel weinig oplevert.
Juist nu de discussie over afschaffing van 
de militaire dienstplicht op gang is 
gekomen, doet invoering van maat
schappelijke dienstplicht vreemd aan. 
Argument voor een volledig beroeps
leger is immers de noodzakelijke 
professionalisering van de militaire 
dienst. Op die manier kan daad
krachtiger en efficiënter worden 
geopereerd. Datzelfde geldt natuurlijk 
ook voor de verpleging, milieu-diensten 
en ontwikkelingssamenwerking. Ook 
daar is een efficiënt, professioneel en 
gemotiveerd apparaat nodig.

A l ib i
Het lijkt bovendien zo dat het onder
werp 'sociale dienstplicht' een alibi 
wordt om geld dat nu niet wordt 
uitgegeven maar helemaal niet te 
besteden. Bijvoorbeeld verpleegsters 
kunnen beter betaald worden dan nu 
het geval is, dan wordt het aanbod van 
mensen die de verpleging in willen ook 
groter. Er zijn in Nederland veel functies 
verdwenen omdat de loonkosten te 
hoog zijn. Dat probleem oplossen is 
meer doeltreffend dan het vervullen van 
die verdwenen functies te verplichten.

S te rke  a rg u m e n te n
De VVD vindt dat de overheid moet

doen wat nodig is, en sterke argumenten 
moet hebben mensen iets te verplichten. 
Dat is hier niet het geval. Bij de militaire 
dienstplicht was dat anders, daar waren 
wel goede argumenten beschikbaar om 
verplichtingen op te leggen. Wat dat 
aangaat is de situatie veranderd en als 
gevolg daarvan is een discussie op gang 
gekomen over afschaffen van de 
verplichting. Bij maatschappelijke dienst
plicht zijn de verschillen tussen enerzijds 
het voorgestelde werk inclusief de 
bijbehorende kwalificaties en anderzijds 
de opleiding van veel jongeren te groot. 
Het is beter mensen te motiveren door 
ze werk te laten doen dat bij ze past, 
dan ze te verplichten iets te doen wat 
anderen beter kunnen doen.

Inlichtingen:
Erica Terpstra, 070-3182900 en 
Hans Dijkstal, 070-3182884.

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van de 
" M r  Annelien Kappeyne van de Coppello  
Stichting", onder redactie van Clemens 
Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting  
van de V V D -T w e e d e  Kam erfractie, en 
Arno Visser en D om inique Peters, 
m edewerkers afdeling Voorlichting. De  
VVD-Expresse w o rd t gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen. Een abonnem ent 
kost fl 7 5 ,-  en is schriftelijk aan te vragen  
bij de V V D -fra c tie , Tw eede Kam er der 
Staten-G eneraal, postbus 2 0 0 1 8 , 2 5 0 0  
EA Den H aag (te lefoon 0 7 0 -3 1 8 2 8 7 9 ) .

De fractie nodigt u uit!
Hoewel de nieuwbouw van de Tweede Kamer bijna niet nieuw meer is, stromen de aanvragen voor rondleidingen nog steeds 
binnen. De VVD-Tweede Kamerfractie besloot daarom een eigen bezoekersprogramma te starten. Met ingang van 1 novem-1 
ber aanstaande bent u met uw afdeling, sportvereniging, jaarclub, mede-bestuursleden, collega's of buren elke maandag en 
vrijdag van 11.00 to t 13.00 uur van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:
U wordt om 11.00 uur met koffie ontvangen. Dan wordt een film vertoond over de VVD-Tweede Kamerfractie en/of over de 
nieuwbouw. Vervolgens krijgt u een rondleiding door het gebouw door een van de fractie-medewerkers. En tenslotte vertelt 
een van de Kamerleden gedurende een half uur het een en ander en beantwoordt hij o f zij eventuele vragen. Na afloop is er 
voor iedereen een pakketje met actuele politieke informatie,

Voorlopig loopt d it programma van 2 november to t en met 18 december. W ilt u uw gezelschap opgeven dan kunt u tijdens 
kantooruren belten met Sandra Boot, tel: 070-3183035. (De maximale groepsgrootte is veertig personen.)
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Hoofdpunten alternatief beleidspakket 1993
De hoofdpunten van het Alternatief 
Beleidspakket dat de VVD inzet bij de 
Algemene Beschouwingen zijn hieronder 
duidelijk verdeeld in doelstellingen, 
maatregelen en resultaten. De cijfers 
zijn doorgerekend door het Centraal 
Planbureau. Het pakket ligt in grote 
lijnen in het verlengde van de 
alternatieve pakketten die bij de 
Tussenbalans en de Algemene 
beschouwingen van 1992 zijn doorgere
kend.

1 - De doelstellingen
De VVD wil de fiscale lastenverzwaring 
van 1,9 miljard voor 1993 die het 
kabinet voorstelt meer dan teniet doen. 
Hiervoor in de plaats komt een verlaging 
van de fiscale lasten van 2,2 miljard.
De VVD wil daarnaast de in 1993 verder 
oplopende prijs-/loonspiraal doorbreken 
door via beleidsaanpassingen de prijs
index gezinsconsumptie en de contract
lonen herkenbaar te laten dalen. Ook 
geeft de VVD met dit plan een aanzet 
to t een activerend arbeidsmarktbeleid, - 
het geeft nieuwe impulsen aan de 
achterblijvende groei van de werk
gelegenheid. Een hogere beloning voor 
de werkenden en een gunstiger 
inkomenspositie voor de AOW- 
gerechtigden zijn onderdeel van dat 
arbeidsmarktbeleid. De VVD-fractie 
wil vervolgens de infrastructuur- 
investeringen, de bestrijding van de 
criminaliteit en de humanitaire hulp aan 
het voormalige Joegoslavië in 1993 
intensiveren.

2 - De maatregelen
De collectieve uitgaven worden met 2,5 
miljard verlaagd in vergelijking met de 
kabinetsplannen. Daarom hoeft minder 
(belasting)geld bij burgers en bedrijven 
te worden gehaald. Dat blijkt uit de 
volgende maatregelen:
Als onderdeel van een 'Vijfjarenplan tot 
verdubbeling van het arbeidskosten
forfait' (de 5%-regeling) wordt dit 
forfait het komend jaar met 1 procent
punt (tot een maximum van ƒ 100,-) 
verhoogd. Het 'eerste schijf-tarief' in de 
Loonbelasting/lnkomstenbelasting wordt 
vervolgens met 240 miljoen verlaagd. 
Bovendien wordt de voorwaardelijke 
verhoging van de belastingvrije som met 
ƒ 89 omgezet in een additionele 
verlaging van dat tarief. Bij elkaar leidt 
dat tot een verlaging van de eerst schijf 
met 435 miljoen, hetgeen overeenkomt 
met een tariefverlaging van 0,25 
procent-punt.

Daarnaast vinden in de VVD-voorstellen 
de twee voorgenomen verhogingen van 
de 'eigen-huis-belasting' (huurwaarde- 
forfait) per 1 januari '93 (0,4 procent

punt) en per 1 januari '94 (0,2 procent
punt) geen doorgang. De voorgenomen 
verhoging van de motorrijtuigen
belasting wordt ook geschrapt. En de 
voorgenomen verhogingen van de 
verbruiksbelastingen op milieugrondslag 
(voor grondwater en afvalstoffen) per 
1 januari '93 en per 1 januari '94 komen 
eveneens te vervallen (zie hiervoor ook 
VVD-Expresse nummer 70). Vervolgens 
wordt de beperking van de inflatiecor
rectie in de loon- en inkomstenbelasting 
volledig ongedaan gemaakt.
Als onderdeel van een 'Vijfjarenplan tot 
afschaffing van de vermogensbelasting' 
wordt on '93 als eerste stap het huidige 
tarief van 0,8% met een vijfde 
verminderd. En de voorgestelde vermo
genstoets bij de vaststelling van de eigen 
bijdrage wegens verblijf in een AWBZ- 
inrichting vindt geen doorgang.

De geplande bruto-verhoging van het 
minimumloon en de sociale uitkeringen 
wordt (met uitzondering van de AOW) 
teruggebracht van 2'h%  naar 2%. De 
bruto-A.OW-uitkering wordt daarente
gen verhoogd van 2% to t 3%. Dit is de 
eerste stap in een Vijfjarenplan om een 
differentiatie van 5% aan te brengen 
tussen de arbeidsmarktgerelateerde en 
niet-arbeidsmarktgerelateerde 
uitkeringen.

De CAO-loonafspraken worden in 1993 
niet langer algemeen verbindend 
verklaard. Het 'AVV-en' wordt alleen 
nog toegepast bij werkgelegenheids- en 
scholingsafspraken (de zogeheten 
"goede doelen"). De initiatiefwet- 
Vermeend (uitbreiding van winstdelings- 
regelingen) wordt per 1 januari '93 
ingevoerd.
Het minimumloon wordt geïndividuali
seerd en daarmee voor nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt met 30% verlaagd. Het 
loonkostenreductiesysteem op mini- 
mumloonniveau wordt uitgebreid door 
het maandloon en niet het uurloon als 
criterium te nemen.
Voor de bestrijding van de criminaliteit 
wordt in 1993 (en structureel) 100 mln 
meer uitgetrokken in vergelijking tot het 
kabinetsvoorstel. Voor de (door het 
kabinet niet gedekte) humanitaire hulp
verlening aan het voormalige 
Joegoslavië wordt 50 miljoen extra 
uitgetrokken.

De infrastructuur-investeringen krijgen 
in 1993 een extra impuls van 250 
miljoen (opbrengst verkoop staatsdeel
nemingen). Dit betreft het versneld 
uitvoeren van reeds goedgekeurde 
onderdelen van het Rijkswegenplan 8 
(Rijkswegen in Limburg, Brabant, 
Gelderland, Drenthe en Leeuwarden-

Zwolle), de Coentunnel en projecten in 
de Zeehavens.

3 - De resultaten  
Het financieringstekort komt in 1993 op 
hetzelfde niveau uit als bij de kabinets
plannen. De prijsindex wordt daarente
gen met 0,2% en de lonen met 0,3% 
gematigd (ten opzichte van de kabinets
voornemens voor 1993). De collectieve 
lastendruk wordt volgend jaar met 0,4% 
NNI verlaagd (eveneens ten opzichte 
van het kabinetsbeleid). De overheidsin
vesteringen komen in 1993 ruim 2% 
hoger uit.
De stijging van de reële arbeidskosten 
wordt met 0,3% afgeremd en de winst
gevendheid van de bedrijven vertoont 
een verbetering door een daling van de 
arbeidsinkomensquote met 0,1 procent
punt.
De werkgelegenheid wordt met 1.000 
personen verhoogd. Ook worden er 
perspectieven geschapen voor 15.000 
nieuwkomers met een zwakke positie op 
de arbeidsmarkt (zoals allochtonen en 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De 
koopkracht van de werkenden boven het 
minimum neemt met 0,5% toe (ten 
opzichte van de kabinetsvoornemens).
De (arbeidsgerelateerde) uitkeringsge
rechtigden op minimumniveau behou
den overeenkomstig het kabinetsbeleid 
hun koopkracht. De koopkracht van de 
AOW-uitkering wordt met 3/4% (dat is 
170 gulden per echtpaar) verbeterd.

Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890.
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VVD-Voorstel fonds voor de topsporter
Sport moet hoger op de politieke 
agenda. Dat was de uitkomst van het 
rapport 'Sport als bron van inspiratie 
voor onze samenleving'. Het werd 3 
september jongstleden uitgebracht door 
de stuurgroep 'Sporten Maatschappij' 
onder voorzitterschap van Hans Wiegel. 
Minister d' Ancona van WVC schreef 
daarop in de Memorie van Toelichting 
bij de WVC-begroting dat er een 
topsport-fonds zou moeten komen. Zij 
deed echter geen boter bij de vis en liet 
een voorstel voor de financiering achter
wege. De VVD sprong in het gat en 
presenteerde afgelopen vrijdag de VVD- 
fractie een voorstel inzake de oprichting 
van een fonds voor de topsporter inclu
sief een concrete invulling van de finan
ciering.

Stim ulerende rol 
Dick Dees: "Het rapport 'Sport als bron 
van inspiratie..' was ons uit het hart 
gegrepen. Wat dat betreft is de VVD het 
dan ook niet eens met premier Lubbers 
die een paar jaar geleden in een inter
view met NRC-Handelsblad zei dat de 
overheid de sport "op een vriendelijke 
wijze moet veronachtzamen (benign 
neglect)". De VVD is veel positiever 
over de rol van de overheid inzake de 
sport. Het Rijk heeft een stimulerende 
taak."
Vanuit de overtuiging dat sport van heel 
grote betekenis is voor de ontplooiing 
van de individuele mens en voor de 
samenleving in haar geheel, heeft de 
VVD in het verleden altijd veel politieke 
aandacht aan sport gegeven. Sport is 
van grote betekenis voor de vrijetijds
besteding; is een belangrijk middel voor 
de sociale integratie van mensen; zet 
aan to t presteren; speelt een belangrijke 
rol in de zogenaamde 'Holland 
Promotion' en heeft eveneens een grote 
economische betekenis (3,5 miljard per 
jaar van sportkleding t/m  consumpties 
en werkgelegenheid voor 20.000 
mensen).
Grote delen van het sportbeleid horen 
thuis bij gemeenten. De taken van het 
Rijk liggen vooral in voorwaarden schep
pen bij het in stand houden van de 
organisatie-structuur (sportbonden) en 
om deelname aan sport te stimuleren. 
Dees: "Maar WVC heeft ook een taak in 
de richting van de topsport, die gaat de 
schaal van de gemeente te boven. In de 
tijd dat ik staatssecretaris was heb ik

daar al een en ander aan gedaan. Zo heb 
ik de budgetten voor topsport verhoogd 
op 1 - het punt van de individuele bege
leiding van topsporters; 2 - de aanstel
ling van toptrainers en topcoaches bij de 
sportbonden en 3 - voor de verbetering 
van de medische begeleiding."

Bureaucratie
"In die beleidslijn past ook ons voorstel 
voor een fonds voor de topsporter. Dat 
was eigenlijk nog een witte vlek in het 
sportbeleid. Het is bekend dat topspor
ters op enig moment problemen krijgen 
met studiefinanciering omdat ze soms 
langer over hun studie doen. Ook op het 
terrein van de sociale uitkeringen liggen 
problemen op de loer. Denk maar aan 
Ellen van Langen. Zij kwam met goud 
terug uit Barcelona en bij wijze van spre
ken de volgende dag werd haar uitke
ring ingetrokken. Dat is ongetwijfeld 
allemaal heel correct gebeurd, maar zo 
ga je toch niet met een topsporter om. 
Het is tekenend voor het huidige mecha
nisme."
"De afgelopen jaren heeft men voor
namelijk geprobeerd de oplossing te 
vinden in een verruiming van de regels 
van ondermeer studiefinanciering en 
uitkering, zodanig dat de topsporter niet 
in de knel zou komen. Maar dat werkt 
niet. Het grote probleem is dat de 
topsporter in zulke specifieke omstan
digheden verkeert dat dè regels niet 
meer op hem of haar individueel toe te 
passen zijn. Als je dan met uitzon- 
deringsclausules gaat werken, raak je 
verstrikt in bureaucratie en krijg je 
precedentwerking naar andere 
categorieën, zoals musici. Bovendien zijn 
er terreinen waar niet het Rijk over gaat, 
maar bijvoorbeeld de universiteit. Nee, 
de weg van versoepeling van de regels is 
eigenlijk onbegaanbaar."

"Met een topsport-fonds kun je die 
mensen een uitkering geven die 
afgestemd is op hun specifieke 
omstandigheden; dat wil zeggen ze 
krijgen geld voor hun levensonderhoud 
en sportspecifieke uitgaven. De jaren dat 
ze gebruik maken van het fonds zullen 
ze dan geen beroep doen op studie
financiering of de bijstand. Dat is ook de 
reden dat de VVD voorstelt voor de 
financiering van het topsportfonds een 
miljoen over te hevelen van de 
begroting onderwijs en ook een miljoen

van de begroting Sociale Zaken.
Hiervoor heb ik met Benk Korthals en 
Robin Linschoten drie amendementen 
ingediend."

Tien m iljoen
De rest van de tien miljoen waarover het 
fonds jaarlijks zou moeten beschikken is 
voor een deel al beschikbaar (2,7 mln. 
uit diverse bronnen als NOC, WVC, SNS 
etc.). De sport zelf zou met behulp van 
oonder andere sponsoring 1,3 miljoen 
op moeten brengen. Voor de resterende 
4 miljoen is een amendement in voor
bereiding om het voorstel van de 
regering af te blazen dat erin voorziet 
5% van de bruto-opbrengst van de nog 
in te voeren instantloterij naar de schat
kist te laten vloeien."
Het wetsvoorstel over de instantloterij 
wordt binnenkort in de Kamer 
behandeld. De opbrengst van tw intig 
miljoen moet gaan naar goede doelen 
op het gebied van sport, WVC, gehandi
capten. Omdat dit nieuwe kansspel 
concurrentie betekent voor de staatslo
terij, moet deze gecompenseerd worden 
en moet vier miljoen naar de schatkist. 
Dees: "Ik vind dat een drogredenering. 
De staatsloterij heeft steeds meer 
mogelijkheden gekregen haar produkt te 
moderniseren, ten koste van de toto en 
lotto die speciaal van de sport zijn 
bedoeld. Zij zijn daar ook niet voor 
schadeloos gesteld. En nu de sport een 
nieuw produkt op de markt brengt, 
moet de staatsloterij daar wel voor 
gecompenseerd worden... Ik vindt het 
een vorm van machtsmisbruik."
Het beheer van het fonds voor de 
topsporter dient in handen te zijn van de 
sportwereld zelf. Deze selecteert ook de 
topsporters die in aanmerking komen 
voor een financiële bijdrage. VVD- 
berekeningen wijzen uit dat met tien 
miljoen per jaar, 200 k 250 topsporters 
van Olympisch niveau ondersteund 
kunnen worden.

Inlichtingen: Dick Dees 070-3182917

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME
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Lam of leeuw
Voor de derde maal in successie moest de Tweede Kamer tijdens deze regeerperiode een ondeug
delijke begroting behandelen. Het kabinet gaat zijn huiswerk overdoen en komt binnen enkele 
weken met flinke aanvullende maatregelen.
De regeringspartijen CDA en PvdA gaan daarmee accoord.
Al bijna een jaar is het Verdrag van Maastricht een belangrijk tw istpunt in de twaalf landen van 
de Europese Gemeenschap. Maar hier in Nederland keurde de regeringsfracties het Verdrag al 
goed voordat de inkt waarmee het werd geschreven droog was.
Blijkbaar vinden zij discussie over deze ingrijpende zaak niet nodig.
Vorig jaar stelde het kabinet maatregelen voor die vergaande gevolgen hebben voor mensen die 
nu in de WAO zitten. Meteen ontstond daarover meningsverschil in de coalitie. Overal hield men 
zijn betoog, behalve in de Kamer. Pas drie weken geleden diende de regering het wetsvoorstel in. 
De VVD vroeg direct om een debat op hoofdlijnen. De regeringsfracties weigerden dat.
De coalitie kan er namelijk door in verlegenheid worden gebracht.
Wanneer partijen in de Tweede Kamer zich zo schikken naar de nukken en grillen van een rege
ring, dan doen zij niet waarvoor zij zijn aangesteld. De Tweede Kamer moet zich niet als lam 
maar als leeuw opstellen in een confrontatie met het kabinet. Doet zij dat niet, dan is dat een 
brevet van onvermogen.

Frits Bolkestein

Bizarre verwijten op 
VVD-Correctie plan
Afgelopen week berichtten we uitgebreid over de 
inhoud van het Alternatief Beleidspakket voor 
1993 van de VVD. Dit pakket is een correctie- 
scenario op de plannen van de regering. Het 
kabinet baseert zich voor het volgend jaar op een 
economisch traject dat ingaat tegen waarschu
wingen zoals die staan in de Macro-economische 
Verkenningen. Anders gezegd, terwijl alle lichten 
op oranje stonden gaf het kabinet vol gas.
Kiest de regering eenmaal voor zo'n scenario 
dan is een oppositie-partij (ondanks algemene 
kritiek op die keuze) gedwongen met dezelfde 
macro-economische uitgangspunten te werken. 
Anders kan het Centraal Planbureau geen 
vergelijking met de resultaten van de kabinets- 
begroting maken. Iedereen die een tegenvoor
stel doet, is gedwongen uit te gaan van 
hetzelfde basisscenario. Het planbureau kan niet 
twee begrotingsvoorstellen met elkaar vergelij
ken als ze gebaseerd zijn op andere scenario's. 
De oplossing die de VVD aanbood in haar 
correctie-scenario was gebaseerd op verminde
ring van de lasten voor de burgers en minder 
uitgaven bij de overheid. Dat werkt onder de 
omstandigheden - die het kabinet blijkbaar 
verwacht - beter uit dan de maatregelen die de 
regering zelf voorstelt. De VVD heeft niet een 
eigen planbureau met bijbehorende mankracht 
om op ieder gewenst moment alle mogelijke 
verwachtingen en maatregelen en op resultaten 
te vergelijken. Dat is haar taak ook helemaal 
niet; het kabinet regeert, de Kamer controleert.

Tevredenheid?
De valuta-crisis en de internationale economi
sche situatie dwingen het kabinet nu al haar 
begrotingsplannen bij te stellen. De oorspronke
lijke plannen die op Prinsjesdag zijn gepresen
teerd zijn nu helemaal niet meer deugdelijk. De

'beheerste tevredenheid' die de coalitie aan
vankelijk ten toon spreidde was dus eigenlijk 
een uiting van zelfgenoegzaamheid. Het kabi
net kondigde de avond voor de Algemene 
Beschouwingen in een brief aan, dat zijn plan
nen worden bijgesteld. De VVD wees erop dat 
dit reeds voor de derde maal nodig is. Een 
vorige maal was al een Tussenbalans nood
zakelijk om een ondeugdelijk plan van de 
Minister van Financiën te corrigeren. Nu wil het 
kabinet over een maand in een herhaling een 
soort mini-Financiële Beschouwingen houden. 
De manier waarop de coalitie deze afgang 
verdedigde in de eerste termijn ging gepaard 
met een nogal bizarre afleidingsmanouvre. CDA 
en PvdA openden de aanval op het correctie- 
scenario van de VVD. Waarom heeft de VVD 
zelf geen rekening gehouden met de internatio
nale economisch situatie? Waarom geen buffers 
in een VVD-Tegenbegroting? Een nogal door
zichtige en laakbare truc. Ten eerste is het 
scenario van de VVD geen tegenbegroting, om 
de hierboven uitgelegde reden. Ten tweede is 
het niet de VVD die regeert. Dat doet het kabi
net ("hen, daar in vak K, moet u aanspreken op 
noodzakelijke bijstellingen,” verbeterde finan
cieel specialist Rudolf de Korte PvdA-woord- 
voerder Melkert). De regering had de MEV 
serieus moeten nemen, nu zit iedereen vast aan 
abusievelijk gemaakte keuzes. Komt de regering 
met een nieuw voorstel dan reageert de Kamer 
en dus ook de VVD daarop. Niet andersom.

V e rw ijte n
In de media bleef in eerste instantie het idee 
nagalmen dat de VVD met haar zogenaamde 
'tegenplan' in gebreke bleef. De afleidings-
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Interrupties
In "Vrijheid en Democratie" van oktober 
stond een verslag van de inbreng van 
Frits Bolkestein tijdens de eerste termijn 
van de Algemene Beschouwingen. In de 
verschillende media is veel aandacht 
besteed aan de inbrengen van de 
fractie-voorzitters zoals die op papier 
waren gezet. Het is belangrijk welke 
grote onderwerpen aan de orde worden 
gesteld. Maar het is minstens zo 
interessant over wat en op welke manier 
direct wordt gedebatteerd. Daarom hier 
aandacht voor de interrupties.

Europa
Zo formuleerde Frits Bolkestein eerst drie 
criteria waaraan bevoegdheden die naar 
Brussel worden overgeheveld moeten 
voldoen. De Sociale Overeenkomst 
voldoet niet aan die criteria (zie ook 
Vrijheid en Democratie en VVD-Expresse 
nr. 67). Vervolgens bracht hij in herinne
ring dat er dagenlang werd gefoezeld 
over het "F-woord" (federatie). Thijs 
Wöltgens wilde daarop weten wat nu 
het definitieve standpunt van de VVD is 
over Maastricht. Frits Bolkestein 
antwoordde dat daarover aan het eind 
van de parlementaire behandeling wordt 
beslist. Nadat de regering inzicht heeft 
gegeven en vragen heeft beantwoord. 
Maar: "De regering moge blanco 
antwoorden, de regering moge onzin 
antwoorden, de heer Wöltgens en zijn 
fractie zullen voor stemmen. Hij is als de 
man die zegt: ik heb nu eenmaal een 
besluit genomen, kom mij nu niet met 
de feiten in de war brengen. De heer 
Wöltgens leent zich voor een schijn
vertoning." De VVD wil daaraan niet 
meedoen. De fractie-voorzitter van de 
PvdA repliceerde dat het verschil is dat 
in zijn partij leiding wordt gegeven. 
(Gelach). Bolkestein hoefde niet lang te 
wachten. Oud-Kamervoorzitter 
Vondeling (PvdA) schreef namelijk een 
boek "Tweede Kamer, lam of leeuw?". 
"Als ik luister naar de heren Brinkman, 
Van Mierlo en Wöltgens hoor ik: 
mèèèh..!" Van Mierlo vond dat 
Bolkestein dat ontzettend goed nadeed. 
Ook hij kreeg direct lik op stuk. "Mag ik 
de heer Van Mierlo vragen: waar was hij 
tijdens het debat over Europa? Welke 
publieke stellingen heeft hij betrokken?

Aan welke openbare discussies heeft hij 
deelgenomen? Welke artikelen van zijn 
hand over Europa hebben zich aan mijn 
zicht onttrokken? Waar is hij geweest in 
het Europa-debat dit hele jaar? Wat is 
tot nu toe zijn bijdrage geweest aan het 
Europa-debat? Zijn bijdrage was een 
grote ronde nul!“

T o t h ie r . . .  en to ch  v e rd e r 
Ook de fractievoorzitter van het CDA 
trachtte een debat met de VVD te 
winnen. Frits Bolkestein wees hem nog 
eens op de drie boeien die Brinkman ooit 
had vastgelegd: inflatie-correctie, 
arbeidsinkomensquote en lastenverzwa
ring op eigen huis en auto. Drie maal 
had de CDA-fractievoorzitter eerst 
gewaarschuwd dat die punten hem ernst 
zijn en drie maal doet de heer Brinkman 
niets bij loslaten ervan. Wel spreekt 
Brinkman over bezuiningen in het 
volgende kabinet. "De heer Brinkman is 
als een zware roker die zegt: 'Volgende 
week maandag, dan houd ik ermee op, 
maar deze week blijf ik nog eventjes 
lekker doorpaffen'". Toch bleef 
Brinkman bij zijn standpunt, wat 
resulteerde in een laatste terechtwijzing: 
"Mijnheer Brinkman, u verwijt het kabi
net dat het een rokende puinhoop 
achterlaat als het geen WAO-voorstel 
doet dat door de Kamer wordt aanvaard. 
U zegt dat als het kabinet het 
WAO-probleem niet oplost, het om alle 
grote problemen is heengelopen. Als ik 
de minister-president was, zou ik zeggen 
dat je met zulke vrienden geen tegen
standers zoals de heer Bolkestein nodig 
hebt."

Derde te rm ijn
In de derde termijn op donderdagavond 
herhaalde Frits Bolkestein nogmaals de 
toezegging van de minister-president en 
de minister van Financiën om het 
Nederlands parlement een soortgelijk 
recht te geven als het Duitse inzake de 
EMU. In materieel opzicht is dat gelijk 
aan een 'opting out', al weigert men dat 
zo te noemen. Wie gelooft dat de Duitse 
Bondsdag tegen haar zin in zou stem
men met toetreding van de Mark to t de 
EMU is niet van deze wereld. Hetzelfde 
geldt ten opzichte van de Nederlandse

situatie. Minister-president Lubbers 
wilde dat afdoen als cynisme.
Voorts diende de VVD een motie waarin 
de regering werd gevraagd actief 
arbeidsmarktbeleid en lastenverlichting 
tot inzet te maken bij het bepleiten van 
loonmatiging bij de Sociale Partners.
Frits Bolkestein verwees daarvoor naar 
de woorden van CDA-woordvoerder 
Terpstra. Toch stemde de Kamer, het 
CDA incluis, de motie af. Hetzelfde gold 
voor de door de VVD ingediende moties 
betreffende afschaffing van de loon
belasting en de vermogenstoets bij 
opname in verzorgings- en verpleeg
tehuizen. Ondanks dat verschillende 
partijen verklaarden het inhoudelijk eens 
te zijn, stemde men tegen. Die partijen 
wilden het pas bij latere begrotings
behandelingen aan de orde stellen.

i

Congres Staten- en Raadsleden
Het jaarlijks congres van de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD vindt plaats op vrijdagavond 6 en zaterdag
morgen 7 november a.s. in congrescentrum "De Blije Werelt" te Lunteren (adres: Westhofflaan 2, telefoon 08388-4641). 
Sprekers zijn partijvoorzitter Dian van Leeuwen, Theo Korthals Altes (onderwerp: Talentmanagement in het bijzonder voor 
VVD-Staten- en Raadsleden), Jan Kamminga (onderwerp: bereikbaarheid (binnen)steden-winkelcentra).
Het complete programma en de aanmeldingsbon zijn gepubliceerd in 'Vrijheid en Democratie' van oktober (blz. 12).
Nader informatie: Andreas W. Dijk & Marjan de Goede (telefoon 070-3613050).
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Zin en onzin van
Het einde van de eerste termijn van de 
Algemene Beschouwingen leek aanvan
kelijk spectaculair af te lopen. Frits 
Bolkestein beklom het spreekgestoelte 
om als leider van de gehele oppositie en 
mede namens de drie niet-regerings- 
fracties te vragen de tweede termijn te 
verdagen. De onzekerheden in de 
begroting bleven namelijk te groot om 
serieus verder te discussiëren. Dat zou 
gelijk staan, aldus Frits Bolkestein, aan 
het afgeven van een blanco cheque aan 
de regering. De regeringsfracties wilden 
wel meewerken aan het 'onzindebat', ze 
steunden het verzoek niet. Verdaging 
van de tweede termijn zou een unicum 
in de parlementaire geschiedenis hebben 
betekend en als een flinke reprimande 
aan het kabinet worden vertaald.

W a t rest ?
Nu zag de VVD zich genoodzaakt de 
volgende dag verder te debatteren over 
zaken waarvan zij niet wist wat ze 
waren. Daarom wilde Frits Bolkestein 
niet meer ingaan op financieel- 
economische kwesties. Hij sprak wel 
over Europa en over de WAO. Hij vroeg 
naar de mogelijkheid die het Duitse 
parlement voor zichzelf heeft gecreëerd. 
Dit staat in materieel opzicht gelijk aan 
een 'opting out'. In Duitsland behoudt 
het parlement zichzelf het recht om nog 
te elfder ure te beslissen. De VVD wil 
een zelfde mogelijkheid voor het 
Nederlands parlement. Volgens minister
president Lubbers (CDA), is de Duitse 
situatie niet gelijk aan 'opting out'. Wel 
wilde hij de toezegging doen datzelfde 
voor Nederland te realiseren. Frits 
Bolkestein merkte op dat deze toezeg
ging in strijd is met het Verdrag van 
Maastricht en wilde het vervolgens hier-

het debat
bij laten om er later in het Europa-debat 
op terug te komen.

P ijn lijk  probleem  
Een probleem dat b lijft staan is de 
WAO-kwestie. De premier zei het te 
"pijnlijk" te vinden daar over te spreken. 
Hij riep de Kamer op to t spoed bij de 
behandeling. Frits Bolkestein interrum
peerde hem daarover en herinnerde de 
premier eraan dat het regering en rege
ringspartijen zijn die de zaak traineren. 
De VVD vroeg na de (late) indiening om 
een debat op hoofdlijnen, dat werd 
weggewimpeld door CDA en PvdA. 
Voorts laakte Bolkestein de uitspraken 
van de CDA-fractievoorzitter in het 
Eindhovens Dagblad, terwijl die niet in 
de Kamer werden herhaald. Wel hield hij 
hem aan het naleven van die uitspraken. 
Het CDA zit hier nu aan vast, wat ook 
geldt voor de PvdA inzake gedane 
toezeggingen bestaande gevallen te 
sparen. Het conflict blijft. Na doorvragen 
bleek dat de minister-president de 
positie van het kabinet verbindt aan de 
consequenties van het uiteindelijke 
WAO-debat.
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manouvre van CDA en PvdA werd 
geslikt. Er werd zelfs beweerd in een 
commentaar dat Frits Bolkestein een 
antwoord schuldig bleef. Niets was 
minder waar. "De valutacrisis valt het 
kabinet niet te verwijten. Maar die valu
tacrisis is slechts een zeer ondergeschikt 
gedeelte van de problemen waar het 
kabinet voor staat. Volgens de Macro- 
economische Verkenningen is de tegen- 
valende conjunctuur debet aan ongeveer 
T  miljard lastenverzwaringen voor het 
financieringstekort. Daarnaast vestigen 
de MEV de aandacht op de tegenvallers 
die elders blijken: in de gezondsheids- 
zorg, bij de ambtenarensalarissen, bij de 
kredietverzekering voor het Oostblok en 
door uitstel van de WAO-operatie."
Toch vroegen Wöltgens, Brinkman en 
Lubbers hoe de VVD die tegenvallers wil 
verwerken. Frits Bolkestein zei daarop 
dat nadere ideeën en cijfers van de rege
ring moeten komen. De VVD kan niet in 
het luchtledige werken. Brinkman vroeg 
toch door. "U stelt mij vragen," 
reageerde Bolkestein, " die u niet eens 
aan de regering kunt stellen. Hoe kunt u 
mij vragen antwoorden te geven, die de 
regering niet weet te geven?"

Brief
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is vorige week bij u een 
verkeerde brief, gedateerd 11 september 1992, samen met de VVD-Expresse in 
de bus gevallen. Oorspronkelijk zouden de acceptgiro-kaarten op dat moment 
worden verstuurd. Het verzendbedrijf bleek echter niet voldoende kaarten in 
voorraad te hebben. Vorige week is met de net aangemaakte acceptgiro's de 
oude brief verstuurd, met het anachronisme dat Prinsjesdag voor de deur staat. 
Onze excuses daarvoor. De redactie.

Frits Bolkestein namens de gehele oppositie:
"Mede namens de gehele oppositie en ook namens de drie niet-regeringsfracties doe ik u het ordevoorstel om de tweede en 
eventueel volgende termijnen van deze algemene beschouwingen te verdagen totdat de regering met nadere voorstellen is 
gekomen ter zake van de begroting voor het jaar 1993.
De algemene beschouwingen eindigen met een groen licht dat de Kamer geeft aan de regering voor een algemeen kader 
waarin alle verschillende begrotingshoofdstukken moeten passen het komende jaar. De Kamer kan dit alleen doen, wanneer 
zij beschikt over voldoende feiten. Het is de taak van de regering om de kamer in het bezit te stellen van die voldoende 
feitenkennis.
Hebben wij die feiten? Neen, die hebben wij niet. Er zijn essentiële punten betreffende de economische groei, inflatie, de 
koopkracht en de lastendruk waarvoor de regering ons voor het volgend jaar geen duidelijke prognose kan bieden. Wij tasten 
dus ter zake van de belangrijke sociaal-economische variabelen in het duister.
Voorzitter. Dit raakt de verhouding tussen regering en Staten-Generaal. Ik heb het gisteren gezegd: is de Tweede Kamer lam 
o f leeuw? Ik spreek hier niet alleen namens de oppositiepartijen. Ik maak mij sterk, alhoewel de collega's van de regerings
partijen dat zonder twijfel niet zullen willen erkennen, dat ik hier ook spreek namens de gehele Tweede Kamer. Ik zeg tegen 
de regering: wij kunnen hier geen genoegen mee nemen.
Ik wil de gedachte wegnemen dat wij op een of andere wijze obstructie willen plegen. Dat willen wij niet. Wij willen alleen 
ons werk doen, maar daarvoor hebben wij de feiten nodig waarvan alleen de regering ons in het bezit kan stellen. Daarom 
stel ik voor tussen nu en de nadere afhandeling van de algemene beschouwingen, volgende op de stukken van de regering, te 
besteden aan het afhandelen van de normale wetgevende arbeid."
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Invloed op de politiek
Op de achtergrond van de grootste 
discussiepunten tijdens de Algemene 
Beschouwingen doken toch weer onder
werpen als referenda en het gekozen 
burgemeesterschap op. De eerste aan
leiding daarvoor was een spreekbeurt in 
Rotterdam van de fractie-voorzitter van 
het CDA, Elco Brinkman. Hij pleitte voor 
een gekozen burgemeesterschap, omdat 
dat de kloof tussen politiek en maat
schappij zou verkleinen. Nog maar 
anderhalf jaar geleden toonde het CDA 
zich bij monde van haar Kamerlid Van 
der Heijden onomwonden een tegen
stander daarvan. Hij wekte daarmee 
grote woede op van zijn coalitiepartner, 
maar het was tenminste duidelijk. Een 
paar maanden later wilde het CDA 
ineens toch onderzoek doen naar het 
gekozen burgemeesterschap. Nu pleit 
Brinkman er voor; deze ommezwaai 
wordt door velen gezien als een flirt 
richting D66.

Burgem eester
De bezwaren die de VVD heeft tegen 
het gekozen burgemeesterschap zijn nog 
altijd van kracht. Om dat duidelijk te 
maken moet eerst onderscheid worden 
gemaakt tussen de twee manieren 
waarop een burgemeester kan worden 
gekozen. Dat kan direct, door de bevol
king. Hier gaat de voorkeur van 
Brinkman naar uit. Maar een dergelijk 
stelsel zet het hele Thorbeckiaanse 
gemeentebestel op zijn kop. Er komt een 
dualistisch, zeg maar Amerikaans, 
systeem voor gemeentebestuur. Wat 
moet de gemeenteraad daarmee? Het 
versterkt hun positie niet.
Een burgemeester zou ook kunnen 
worden gekozen door de gemeenteraad, 
dus indirect, De burgemeester wordt dan 
naast de wethouders een soort 'eerste 
wethouder'. Dit is de variant waar D66 
voor kiest. Maar ten opzichte van de 
burgerij heeft dat geen voordeel.

S ta a ts o p b o u w  
De VVD vindt het systeem met 
benoemde burgemeesters uiting van 
evenwichtige staatsopbouw: het geeft 
een evenwicht tussen gemeenten met 
een serieus takenpakket en het Rijk. Het 
wegnemen van deze kwaliteitswaarborg 
kan leiden to t verbreken van het even
wicht en vervolgens tot minder 
decentralisatie. Wat zou een gekozen 
burgemeester zich aantrekken van de 
overheid. Hij verkrijgt zijn volmacht niet

van het Rijk. De overheid zou zich dus 
wel twee maal bedenken voor ze beleid 
overdraagt. Frankrijk is daar een voor
beeld van. Bovendien heeft de 
burgemeester taken bij de openbare 
orde en veiligheid. Wordt de burge
meester gekozen kan dat dan zo blijven? 
Tot slot moet nog worden opgemerkt 
dat de kloof tussen politiek en maat
schappij geen valide argument is om 
burgemeesters te gaan kiezen. De 
discussie over die kloof bestaat ook bij 
het Kamerwerk: bij de gekozen volksver
tegenwoordiging. Het is een inhoudelijk 
probleem, dat niet via een omweg 
middels de vorm is op te lossen. De 
politiek komt dichterbij wanneer de 
inhoudelijke aanpak aansluit bij de 
problemen van de burgers.

Referendum
Vervolgens kwam afgelopen week het 
punt van het referendum weer op. Ook 
hier maakte de fractie-voorzitter van het 
CDA een ommezwaai. In zijn eerste 
termijn vroeg hij om een onderzoek naar 
invoering van zo'n volksstemming. Daags 
tevoren had Brinkman het nog afgedaan 
als democratisch lapmiddel. Een krant 
vroeg zich cynisch af welke bovennatuur
lijk kracht zich van de CDA-fractievoor- 
zitter meester had gemaakt.
Ook op dit terrein staan de bezwaren 
nog vol overeind. Er zijn twee soorten 
referenda: raadplegende en beslissende. 
Groen Links is voor de eerste, D66 voor 
de laatste vorm. De Kamer heeft in 1989 
het beslissend referendum afgewezen.
De voors en tegens waren uitgewerkt 
door de Staatscommissie Biesheuvel en 
aan de orde geweest in het debat. Er ligt 
namelijk een probleem bij zowel de 
vraagstelling als het onderwerp dat aan 
de orde is. Nee-stemmers kunnen dat 
om twee redenen doen: omdat het voor
stel te ver gaat, en omdat het niet ver 
genoeg gaat. Bovendien kunnen ze 
tegen plannen stemmen omdat de indie
ner van de plannen krediet heeft 
verspeeld op andere punten. Dat bleek 
maar weer bij het Maastricht- 
referendum in Frankrijk. Daar had de 
positie van Mitterand meer invloed dan 
de zaak zelf. Wat moet een volks
vertegenwoordiging wanneer ze op die 
wijze 'overruled' wordt?

V erkokering
Daarnaast bestaat het gevaar van 
verkokering; deelbelangen worden over

geaccentueerd. Een voorbeeld daarvan is 
het belastingreferendum in Californië.
De belastingbetalers stemden massaal 
voor verlaging van belasting en degenen 
die daarvan de dupe werden - werklozen 
en mensen die aangewezen zijn op 
uitkeringen - konden daartegen geen 
vuist maken. Ook op andere terreinen is 
het goed denkbaar dat algemene 
belangen ondergeschikt worden aan 
deelbelangen. De invloed van de kiezer 
op de algemene politiek wordt daardoor 
niet vergroot.

P lu rifo rm ite it
Sommige Europese landen kennen dus 
een bepaalde vorm van het referendum: 
raadplegend of verplichtend. Maar 
vergeleken met andere landen is 
invoering van referenda In Nederland 
minder voor de hand liggend. Er gaan 
hier nauwelijks stemmen verloren; vanaf 
ongeveer 60.000 stemmen heeft een 
partij recht op een zetel in de Kamer. De 
pluriformiteit van de samenleving wordt 
in de Staten Generaal goed vertegen
woordigd. In Engeland, met zijn 
districtenstelsel, gaan wel stemmen 
verloren en kan het dus relevant zijn. 
Wat b lijft is dat het in de Nederlandse 
situatie overbodig en zinloos is opnieuw 
te onderzoeken wat al is onderzocht.
Het gaat om het maken van een keuze. 
De VVD heeft dat gedaan.

Inlichtingen:
Jan Kees Wiebenga, 070-3182904

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van 
de "M r Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Clemens Cornielje, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie, en 
Arno Visser en Dominique Peters, 
medewerkers afdeling Voorlichting. 
De VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen. Een 
abonnement kost fl 75,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, postbus 20018, 2500 EA 
Den Haag (telefoon 070-3182879).

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN 
OP VOOR HET LIBERALISME
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Tot hier.... en toch verder
Af en toe dreig je in de politiek noodgedwongen in herhaling te vervallen. Wanneer dat tot doel 
heeft je standpunt duidelijk te maken, dan geldt dat als verzachtende omstandigheid. Maar 
indien je in de gelegenheid bent dat standpunt in praktijk te brengen en je doet het niet, tsja.
Er ligt nog altijd een diepe kloof tussen de woorden van de fractie-voorzitter van het CDA en zijn 
daden. Tot drie maal toe heeft hij zijn zogenaamde boeien uitgezet en even vaak werden ze 
verlegd. "Tot h ier.... en toch verder," is zijn motto. Hij spreekt opvallend vaak buiten de Kamer 
harde taal. Maar die ferme meningsuitingen worden in de Kamer zelfs niet fluisterend herhaald in 
een directe confrontatie.
Ook de invoering van WAO-maatregelen is hierop geen uitzondering. In het Eindhovens Dagblad 
maakt de CDA-kroonprins zich onlangs sterk voor de kabinetsvoorstellen, daags nadat de VVD 
hem tevergeefs in de Kamer vroeg over de WAO-kwestie te debatteren. Brinkman wilde strikte 
doorvoering van de kabinetsplannen, anders was de coalitie mislukt. Tijdens de Algemene 
Beschouwingen wilden de CDA-premier noch de CDA-fractievoorzitter zich aanvankelijk over de 
WAO uitspreken. De minister-president omdat hij dat - notabene - te pijnlijk vond. De premier 
maande de Kamer zelfs tot spoed, nadat zijn eigen kabinet een jaar met het indienen van het 
wetsvoorstel had gewacht. Desgevraagd meldde de premier dat de regering niet met het mes op 
tafel gaat discussiëren, tussen de coalitie-partners mogen geen blokkades liggen. De PvdA inter
preteerde dat juichend als een toenadering. Voor Brinkman betekende het een gevoelige tik op de 
vingers. Nog geen dag later reageerde hij bij een spreekbeurt, dus weer buiten de Kamer. 
Wanneer een onderdeel uit het huidige WAO-voorstel wordt gelicht, dan ziet het CDA zich niet 
bezwaard om nieuwe voorstellen te doen die op een basisstelsel lijken neer te komen.
Het patroon is duidelijk: tot h ier... en toch steeds verder. Maar het gaat nu niet zozeer om al die 
woorden, wel om de maatregelen waartoe ze uiteindelijk leiden. Misschien dat de PvdA voet bij 
stuk houdt en WAO-ers onder de vijftig ontziet. Misschien dat het CDA ook voet bij stuk houdt 
en invoering van een basisstelsel mogelijk helpt maken. Dat zou winst zijn. De VVD deed zo'n 
voorstel al bij de Tussenbalans anderhalf jaar geleden.

Frits Bolkestein

Europese Raad Birmingham
"De top van Maastricht was een gemiste kans om 
iedereen duidelijk te maken welke bevoegdheden 
naar Brussel moeten verhuizen - en waarom - en 
wat uiteindelijk overblijft van de staten waarin wij 
ons thuis voelen," zei Frits Bolkestein vorige week. 
Helaas geldt hetzelfde voor de top van 
Birmingham.
"Het zoeken is nog naar formuleringen waardoor 
de verklaring van Birmingham geschikt zal zijn voor 
integrale uitzending door het Jeugdjournaal," 
schijnt een diplomaat vorige week serieus te 
hebben gezegd. Dat is niet gelukt: de helderheid 
van de verklaring is zelfs niet van geschikt niveau 
voor een journaal of aktualiteitenrubriek. Ook in 
een uitzending van het Capitool had de premier 
grote moeite uit te leggen wat in Birmingham is 
besloten. Dat kan ook niet, want er is nauwelijks 
iets concreets besloten.

Het EMS
Over de problemen in het Europees Monetair 
systeem is nauweiijk gesproken. Toch is dat EMS 
een sleutelfactor voor de economische stabiliteit en 
welvaart in Europa. Juist vanwege het cruciale 
belang van economische en monetaire integratie in 
Europa had men concreet moeten spreken over de 
huidige monetaire problemen.
Het is goed dat de Europese Raad thans pogingen 
doet Europa dichter bij de burger te brengen en 
tracht invulling te geven aan het subsidiariteitsbe
ginsel. Maar dit beginsel biedt op zich te weinig 
houvast. Concrete uitwerking in procedures en 
criteria is nodig. En helaas bleek men daar in 
Birmingham nog lang niet aan toe. De VVD heeft 
al op verschillende momenten de criteria omschre
ven waaraan bevoegdheden die naar Brussel 
worden overgeheveld moeten voldoen (Zie ook

Vrijheid en Democratie van oktober). De minister
president heeft gezegd het hiermee eens te zijn.

Struisvogelpolit iek
Over oplossing van het Deense probleem zijn nog 
geen beslissingen genomen. Heronderhandelingen 
zijn in Birmingham uitgesloten, terwijl het parle
ment van Denemarken heeft beslist dat er veran
deringen moeten komen. Dat is struisvogelpolitiek. 
De Nederlandse premier zegt dat de ratificatie door 
Denemarken slechts drie maanden vertraging zal 
opleveren. Maar staatssecretaris Dankert vond dat 
te optimistisch.
Het is goed dat een "mini Europese Unie" onge
wenst is verklaard. Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk horen bij Europa en het is ook in het 
belang van Nederland Groot-Brittanië bij de EG 
betrokken te houden. Dat neemt niet weg dat op 
een aantal terreinen een Europa met verschillende 
snelheden ontstaat: op monetair gebied; in de 
buitenlandse politiek (wel of geen NAVO-lid); en 
bij het personenverkeer (Schengen). Daar bestaat 
op zich geen bezwaar tegen, want het is realis
tisch.

Topje van de ijsberg  
Birmingham leek al met al de Top van de opper
vlakkige blijmoedigheid, onder leiding van 
Cheerleader Lubbers: sinds het Deense referendum 
van juni jongstleden had de premier alleen maar 
goed nieuws gehoord over Europa. De typering 
waarmee Minister Van den Broek de Top van 
Birmingham omschreef is realistischer; hij sprak 
over de top van de ijsberg. Wat is er onder water 
gebleven?
Inlichtingen: Frans Weisglas, 070-3182903
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Begrotingsbehandelingen
Vorige week besliste een meerderheid van 
de Kamer bestaande uit CDA- en PvdA- 
Kamerleden de Algemene Beschouwingen 
wel door te laten gaan, ondanks het feit 
dat de regering had aangekondigd met 
aanvullende beleidsmaatregelen op finan
cieel terrein te komen. In het vervolg daar
van bepleitte Jan Franssen deze week 
namens oppositie en de niet-regeringspar- 
tijen voor een gewone behandeling van de 
individuele begrotingen, met het voorbe
houd dat stemming wordt afgewacht 
totdat er zekerheid is over aanvullende 
kabinetsvoorstellen. Indien nodig kan dan 
in een derde termijn bij de desbetreffende 
beleidsterreinen gereageerd worden. De 
PvdA was daar tegen, het CDA wees het 
voorstel niet direct van de hand. Volgende 
week komt Kamervoorzitter Deetman met 
een voorstel.

A lg em en e  zaken  
De eerste begroting die deze week aan de 
orde kwam was die van het ministerie van 
Algemene Zaken. Hieronder valt onder 
andere de verantwoordelijkheid voor het 
voorlichtingsbeleid van de overheid. 
Onlangs kwam de minister van Financiën, 
Kok (PvdA), in opspraak toen bleek dat zijn 
ministerie een TV-programma waarin hij 
optrad had betaald. De VVD heeft daar 
toen bij monde van Dick Dees vragen over 
gesteld. Net als andere woordvoerders ging 
Jan Kees Wiebenga er tijdens de begro
tingsbehandeling nogmaals op in. Hij 
haalde aan dat in tien jaar tijd de uitgaven 
voor voorlichting verdrievoudigd zijn tot 
het enorme bedrag van 660 miljoen per 
jaar. De woordvoerder pleitte voor een 
extra bezuiniging hierop van 60 miljoen in 
1994, bovenop de al aangekondigde 53 
miljoen voor het komend jaar. Minister
president Lubbers vergeleek de uitgaven 
aan public relations met die van het 
bedrijfsleven. In het laatste geval wordt 
daar 4% van het totale budget aan 
besteed, het Rijk doet het met maar 0,4%. 
De Overheid is natuurlijk geen commer
ciële onderneming die zijn produkten aan 
de man moet brengen. Wiebenga wees 
erop dat het ook gaat om de kwaliteit van 
de voorlichting. De overheid mag geen 
zedenmeester spelen. Bovendien kan er 
geen geld worden besteed aan controver
sieel beleid: propaganda is uit den boze. 
Ook betaling van nieuws- en aktualiteiten- 
rubrieken wordt geheel afgewezen. 
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070- 
3182904

V o lk s h u is v e s tin g  
De tweede begroting die werd besproken 
was die van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, waarvoor staatsse
cretaris Heerma (CDA) verantwoordelijk is. 
Meteen aan het begin van het debat 
verklaarde de secretaris, na een vraag van 
VVD-woordvoerder Broos van Erp, dat alle 
middelen op deze begroting buiten schot 
blijven bij de financiële correcties die de

regering gaat maken. De VVD bepleit al 
jaren dat een verschuiving moet optreden 
in het woningbouwprogramma richting 
koopsector. Vanaf 1 januari 1993 is er 
geen gemeentelijke toestemming meer 
nodig voor de verkoop van sociale huurwo
ningen aan de huurder. Dat is een verbete
ring. Stimulatie van de woningbouwcorpo
raties om tot verkoop over te gaan moet 
tweede onderdeel zijn van beleid dat 
bijdraagt het eigen-woningbezit te vergro
ten, aldus de woordvoerder.
De VVD is voorts van mening dat de 
huidige omvang van individuele huursubsi
dies een tijdbom onder het volksvestingbe- 
leid is. Eén op de drie huurders ontvangt 
huursubsidie: zo'n 935.000 huishoudens. 
Het subsidiebeleid bij VROM lijkt onder
deel van de inkomenspolitiek te worden.
De VVD is een voorstander van het laten 
samenvallen van de aftoppingsgrens op 
huursubsidie en de maximum-huurgrens. 
Verder besteedde de woordvoerder 
aandacht aan de sociale woningbouw. In 
de begroting ligt besloten het nieuwbouw- 
programma in de periode '93-'97 te verla
gen. De VVD vraagt zich af of dat nu al 
besloten kan worden; de gemeenten 
werken dit jaar voor het eerst met een 
nieuwe regeling voor woninggebonden 
subsidies. Tenslotte is de VVD van mening 
dat getracht moet worden meer goedkope 
koopwoningen te bouwen, op de woning
markt is daar behoefte aan (zie ook VVD- 
Expresse nummer 64).
Inlichtingen: Broos van Erp, 070-3182896

M ilie u
De derde begrotingsbehandeling betrof net 
als de tweede het ministerie van VROM. 
Minister Alders (PvdA) verdedigde zijn 
milieu-begroting. Rode draad in het betoog 
van woordvoerder Jan te Veldhuis was dat 
het beter gaat met de milieu-omstandighe- 
den, terwijl dat niet kan worden gezegd 
van het milieu-beleid. Dat beleid hangt 
volgens de VVD als los zand aan elkaar. Zo 
is er sprake van een slechte coördinatie op

het ministerie. Een tegenstrijdig punt is 
bestrijding van S02 (verzuring) en C02 
(broeikaseffect). Om één ton S02 te redu
ceren moet Shell tien ton extra C02 
produceren. Waar kiest de regering voor? 
Een ander punt is groeiende weerstand bij 
andere overheden: bepaalde 
Waterschappen weigeren besluiten uit te 
voeren omdat ze alleen geld kosten en 
geen resultaat opleveren (denitrificatie 
afvalstoffen). En de Europese 
Gemeenschap verbaast zich over het solis
tisch optreden van de Nederlandse minis
ter, bijvoorbeeld op de conferentie in Rio. 
De burgers worden soms in de portemon
nee aangesproken met het milieu als alibi. 
Milieu-heffingen komen ten goede aan de 
schatkist en niet aan het milieu. Dergelijke 
maatregelen hollen het draagvlak uit. De 
VVD wil een overheid die eerlijk en nuchter 
is en niet meer belooft dan haalbaar is. Er 
moeten realiseerbare normen zijn. De 
resultaten van het milieu-beleid moeten 
tastbaar, merkbaar en voelbaar zijn. 
Tenslotte een punt in het milieu-beleid dat 
vorige week vanwege de Algemene 
Beschouwingen maar nauwelijks in beeld 
kwam. Van de ene dag op de andere kwam 
minister Alders vorige week met een nota 
van wijziging. De gevolgen van deze maat
regel kunnen zeer verstrekkend zijn. De 
nota geeft namelijk de overheid de 
bevoegdheid per algemene maatregel van 
bestuur bedrijven te verplichten afvalstof
fen in te nemen en te verwerken. De VVD 
vindt dat de overheid zich op deze wijze 
indirect de bevoegdheid toe eigent zich te 
bemoeien met interne produktie-processen. 
Dat is staatsbemoeienis met bedrijven.
Daar moet minstens een principiële discus
sie over worden gevoerd. VNO en NCW 
schreven vorige week dan ook terecht een 
'brandbrief' naar de Kamerleden. De W D  
heeft meteen een amendement ingediend 
om het voorstel uit de wet te schrappen. 
Maar PvdA en CDA steunden de wetswijzi
ging zonder blikken of blozen.
Inlichtingen: Jan te Veldhuis, 070-3182901

Geschiedschrijving van het politieke liberalisme
De Prof. B.M. Teldersstichting heeft onlangs, in samenwerking met het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit 
Groningen, een bibliografie uitgegeven betreffende het liberalisme in Nederland. De 
titel is "De geschiedschrijving van het politieke liberalisme. Bibliografie van de W D  en 
haar voorlopers". Deze bibliografie werd samengesteld door drs G. Voerman, hoofd 
van het DNPP. Hij bevat onder meer een overzicht van de literatuur met betrekking tot 
de geschiedenis van het liberalisme en een overzicht van egodocumenten en biogra
fieën van Nederlandse liberalen.
De bibliografie kost normaal Fl 25,-. Voor abonnees van de VVD-Expresse geldt echter 
de speciale prijs van Fl 20,-. U kunt de bibliografie bestellen door de nevenstaande bon 
ingevuld te zenden naar:

Prof. B.M. Teldersstichting 
Koninginnegracht 55a 
2514 AE DEN HAAG



Maatje paspoort monster groeit
Er rust geen zegen op alles wat met 
paspoorten te maken heeft. Ook het 
tweede paspoortproject loopt niet goed. In 
VVD-Expresse nummer 70 stond al een 
artikel over de prestige-strijd tussen VNC 
en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
over de nieuwe identificatie-kaart.
Eigenlijk neemt het project reisdocumenten 
(de id-kaart kan binnen de EO als reisdocu
ment worden gebruikt) al drie jaar in 
beslag. Sinds het aantreden van dit kabinet 
neemt Binnenlandse Zaken het voor zijn 
rekening en valt het onder verantwoorde
lijkheid van staatssecretaris De Graaff- 
Nauta.
De VNC heeft al enige tijd geleden 
verklaard zelf een id-kaart te ontwikkelen. 
Daar werd door het Rijk afhoudend op 
gereageerd. Een paar maanden later 
verklaarde het Rijk wel mee te willen doen, 
maar dat was na de sluitingsdatum voor 
het indienen van offertes bij VNG. 
Afgelopen september meende de staatsse
cretaris dat gebruikmaking van de VNG- 
kaart toch moeilijk is. Inmiddels heeft de 
VNG die eigen kaart klaar. Deze week 
bleek tijdens een mondeling overleg dat 
het ministerie in oktober zelf ook de 
ontwikkeling van een eigen id-kaart heeft 
aanbesteed, zonder de Kamer daarvan op 
de hoogte te stellen. Dit zou betekenen dat 
er dus twee identiteitskaarten komen. Eerst 
die van de VNG, later de kaart die door 
Binnenlandse Zaken is ontwikkeld. Een 
moelijk uit te leggen zaak. VVD woord
voerder Jan Kees Wiebenga vindt deze 
gang van zaken onaanvaardbaar. Hij zal 
verzoeken het verslag van het mondeling 
overleg op de plenaire agenda te zetten. 
Daarnaast overweegt hij de staatssecretaris 
te confronteren met een motie waarin zij 
wordt opgeroepen met één id-kaart te 
volstaan. De VVD is benieuwd hoe CDA en 
PvdA dan zullen stemmen, voorafgaand 
aan het overleg maakten zij immers ook 
groot misbaar om de affaire.
Inlichtingen: Jan Kees Wiebenga, 070- 
3182904

Joegoslavië
De burgeroorlog tussen Serviërs, Kroaten 
en Moslims in het voormalige Joegoslavië 
duurt voort. Ondanks oproepen van zowel 
de Verenigde Naties als de Europese 
Gemeenschap is de strijd niet bekoeld. 
Daarom gaat het karakter van de 
Nederlandse bijdrage aan de vredesopera
ties ook wezenlijk veranderen. VVD- 
woordvoerder Jan Dirk Blaauw wees erop 
dat regering en parlement momenteel een 
grote verantwoordelijkheid op zich nemen 
met de voorgenomen uitzending van 
Nederlandse militairen. Die verantwoorde
lijkheid moet volgens de VVD niet uit de 
weg worden gegaan, maar de risico's 
dienen zo klein mogelijk gemaakt worden. 
Om die reden besteedde de woordvoerder 
tijdens het debat in de Kamer uitvoerig

aandacht aan de bescherming van de mili
tairen. De kogelvrije vesten onder andere 
zijn al een stap in de goede richting. 
Bescherming vanuit de lucht met behulp 
van bijvoorbeeld gevechtshelicopters of F- 
16's is ook een optie. Ook de opleidings- 
en voorbereidingstijd speelt een belangrijke 
rol. Tijdens het debat bleek dat de uitzen
ding van de 540 Nederlandse militairen 
nog even op zich zal laten wachten. Die 
tijd kan dan goed worden gebruikt voor 
extra voorbereiding.
Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw, 070- 
3182887

Uitkering aan 
studenten
Op 3 april 1991 stelde Robin Linschoten 
vragen aan de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld 
(PvdA), over studenten die extraneus zijn 
en in plaats van studiefinanciering een 
uitkering ontvangen. De 'sjeespremie' 
wordt dat wel eens genoemd, omdat in 
dergelijke gevallen studenten niet binnen 
de beschikbare tijd hun tentamens hebben 
gehaald. Een speciaal onderzoeksbureau 
zou daar onderzoek naar gaan doen. Deze 
week vroeg onderwijs-woordvoerder Jan 
Franssen om nadere informatie. Het afge
ronde onderzoeksrapport waarin staat om 
hoeveel studenten het gaat, moet bijvoor
beeld naar de Kamer worden gezonden. 
Daarnaast moeten ook de eventuele 
beleidsconclusies die worden verbonden 
aan de uitkomsten van het rapport bekend 
worden gemaakt. De woordvoerder wil ook 
weten van de staatssecretaris of zij aanlei
ding ziet te besluiten tot een niet- 
aanvaardbaarverklaring van bijstandsuitga
ven aan extraneï.
Inlichtingen: Jan Franssen, 070-3182886

Asielzoekers
Een Kamermeerderheid van VVD en CDA 
denkt aan korting op ontwikkelingshulp 
indien landen als Marokko halsstarrig blij
ven weigeren onderdanen zonder verblijfs
vergunning voor Nederland terug te 
nemen. VVD-woordvoerder Benk Korthals 
stelde deze week tijdens een mondeling 
overleg voor dat wanneer onderhandelin- 
gen over terugname nergens toe leiden, 
daar financiële konsekwenties op moeten 
volgen. Het CDA sloot zich daar bij aan. De 
staatssecretaris van Justitie, Kosto (PvdA), 
wil namelijk begin 1994 een overeenkomst 
sluiten met Marokko en eventueel Algerije 
over de terugkomst van vreemdelingen 
zonder papieren. Justitie maakt zich sterk 
voor intensivering van het vreemdelingen
toezicht en verbetering van het verwijde- 
ringsbeleid. Marokko wordt verweten 
mensen zonder papieren - van wie Justitie 
vrijwel zeker weet dat ze de Marokkaanse 
nationaliteit hebben - niet terug te nemen. 
De staatssecretaris vertelde tijdens het 
overleg dat helaas de bonafide 
Marokkaanse gemeenschap in Nederland 
lijdt onder de slechte naam van hun illegale 
landgenoten. Volgens hem kan eventueel 
de EG een oordeel vellen over het totale 
hulppakket van ongeveer 660 miljoen. 
Inlichtingen: Benk Korthals, 070-3182902

Ja, ik bestel de bibliografie "De geschiedschrij
ving van het politieke liberalisme".
Als abonnee van de VVD-Expresse betaal ik daarvoor Fl 20,-. De acceptgiro
kaart wordt mij toegezonden.

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

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

Postcode: .................................................................................................................

Woonplaats: ................................................................................. ................................
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Woorden hebben hun betekenis
B innenko rt n ieuw e boek van Frits Bo lkeste in

■te*

De maatregelen die een politicus neemt 
zijn de consequenties van gesproken en 
geschreven woorden. Het belangrijkste 
instrument dat een politicus to t zijn 
beschikking heeft, is zijn taal. Dat is het 
hulpmiddel waarmee hij zijn standpunten 
uitlegt en verduidelijkt. Zaterdag 24 okto
ber gaat Frits Bolkestein in een korte 
column op de radio in op taalergernissen in 
'het Haagse'.
Het is natuurlijk belangrijk dat een politicus 
duidelijk uiteen zet wat zijn politieke bood
schap is. Daar moet zijn taalgebruik voor 
zorgen. Het communiceren van ideeën kan 
slechts succesvol zijn, wanneer de politicus 
zijn standpunten op logische wijze vorm 
geeft. Daarom moet er sprake te zijn van 
duidelijke woordkeus, duidelijke vergelij
kingen en beeldspraken, en een duidelijk 
verhaal. Vandaar dat een politicus een 
goede stijl moet hanteren: de vorm van zijn 
boodschap moet aansluiten op de inhoude
lijke aspecten.

Bargoens
Iedereen kent voorbeelden van afschuwe
lijk taalgebruik in de politiek, het 
Binnenhof-bargoens. Woorden waarvan 
alleen de Haagse specialisten de betekenis 
kennen: de 'humanitaire problematiek' en 
niet de problemen van de mensen; de 
subsidiariteit, koopkrachtplaatjes en koop- 
krachtreparatie. Maar wat te denken van 
uitdrukkingen als 'positieve grondhouding', 
'in zijn algemeenheid' (in wiens algemeen
heid?), en 'ik zeg dat naar u toe' (blijkbaar 
een wel erg goed gerichte uitspraak). 
Dergelijke uitdrukkingsvormen verduidelij
ken de boodschap allerminst.
Een ander punt dat aandacht verdient is 
het gebruik van beeldspraken. Wanneer a 
moet worden vergeleken met b, of iets 
beeldend moet worden vertaald is de 
metafoor een belangrijk hulpmiddel. Het 
roept een soort situatie-schets, of tekening 
op. De metafoor legt met behulp van een 
vergelijking iets of iemand duidelijk vast. 
Kenmerk van een beeldspraak is ook dat 
die de werkelijkheid 'vertekent' door een 
deel extra aandacht te geven ten opzichte 
van de rest. Hierdoor verschaft de beeld
spraak veel informatie over de manier 
waarop de spreker, of schrijver, denkt.

G ebalde  vu isten  
Eerst een tweetal voorbeelden van politici 
die een situatie moesten beschrijven, maar 
zich verslikten. Iemand zei eens: “de weg 
van dit kabinet zal niet over rozen, maar 
over gebalde vuisten gaan." En de minister 
van Economische Zaken in het kabinet-Den

Uyl schreef over ondernemend Nederland 
dat ze "geen marge meer hadden om over 
hun eigen schaduw te springen.” Normaal 
is blijkbaar een aanloopje nodig voor zo'n 
sprong.
Twee voorbeelden van beeldspraken die 
een manier van denken illustreren. Ze 
komen uit de jaren zeventig. In die tijd was 
men er in de PvdA van overtuigd dat er 
een tweedeling bestond in de maatschap
pij. De ene groep werd onderdrukt door de 
machtige, rijke andere groep. De socialis
ten wilden daar tegen vechten en een radi
caal andere samenleving inrichten, een 
echte klassenstrijd. Wat schreef indertijd 
bijvoorbeeld Ed van Thijn? Hij gebruikte 
uitdrukkingen die afkomstig zijn uit leger 
en oorlog. De socialistische ministers lagen 
in 'de voorste linies', ze moesten het 
gevecht aangaan tegen 'geharnaste tegen
standers', een 'cordon' van economische 
machtshebbers. En zelfs tegenover de 
coalitie-partners bevonden ze zich in een 
'strijdsituatie', in een 'vechtkabinet' want 
onderling 'vocht men ook wel eens een 
robbertje'. Van Thijn vond het eigenlijk een 
ongelijke strijd - tegen het machtige groot
kapitaal - maar ging die dapper aan. 
Wanneer je zijn teksten in het boek 
"Democratie als hartstocht" leest krijg je 
een beetje het idee van David die vecht 
tegen Goliath.

Z ie k te v e rs c h ijn s e le n  
In dezelfde tijd was de huidige premier nog 
gewoon minister. Ook toen moest hij 
samen met de PvdA maatregelen verdedi
gen. In zijn woorden vindt je niets van de 
strijd van (economische) macht tegen 
onmacht terug. Lubbers hanteerde een 
totaal ander stijl dan van Thijn. Toch sprak 
hij in dezelfde tijd en over dezelfde werke
lijkheid. Minister Lubbers sprak toen al 
over ziekteverschijnselen in de economie, 
een genezing moest intreden. Was volgens 
Van Thijn het bedrijfsleven ongelofelijk 
machtig, volgens de minister van economi
sche Zaken waren de bedrijven de 'kwets
baren van vandaag'. Wilde van Thijn het 
gevecht aangaan en de maatschappij radi
caal veranderen, Lubbers wilde bijsturen en 
genezen zoals blijkt uit zijn bundel "Samen 
onderweg".
Het zijn twee manieren waarop de werke
lijkheid wordt vertekend. Maar waar het 
om gaat zijn maatregelen, en die liggen in 
het verlengde van het taalgebruik en de 
situatieschets. De voorgaande twee manie
ren van denken stuurden de luisteraars in 
een bepaalde richting. (Dat hoeft natuurlijk 
niet de juiste te zijn.) Maar een maatregel

is wel gebaseerd op die bepaalde manier 
van denken: de consequentie van gespro
ken en geschreven woorden. In het boven
staande voorbeeld moesten totaal verschil
lende situatieschetsen dezelfde 
maatregelen ondersteunen. Je kunt je 
afvragen welke analyse werkelijk ten 
grondslag lag aan het beleid.

Sti j l
De politicus moet zich bewust zijn van de 
eigen stijl. Die stijl geeft betekenis en 
hangt nauw samen met zijn politieke bood
schap. Een politicus moet veel spreken en 
veel schrijven, zodat hij beluisterd en gele
zen wordt. En vervolgens moet hij beoor
deeld worden op de inhoud op zijn stand
punten. Onduidelijke, versluierende 
opmerkingen - een onduidelijke stijl - zijn 
een teken aan de wand. Krijgen ideeën niet 
goed vorm, dan wijst dat mogelijk op een 
verkeerde redenering. Of op het ontlopen 
van politieke stellingname.
Politieke maatregelen zijn echter altijd de 
consequenties van gesproken en geschre
ven politieke debatten. De politieke woor
den van Frits Bolkestein zijn te lezen in de 
bundel "De Engel en het Beest". Eind 
november verschijnt een nieuw boek met 
artikelen van zijn hand getiteld “Woorden 
hebben hun betekenis", tegelijkertijd met 
een boek van Thijs Wöltgens, dat als titel 
heeft "Lof der politiek". Een goede gele
genheid om werkelijkheid en wereldbeeld 
zoals ze uit taalgebruik blijken nader te 
onderzoeken. Welke stijlen staan op dit 
moment naast elkaar? Wie weet tot dat 
voor verhelderende conclusies dat leidt.

De redactie

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van de 
"Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting'1, onder redactie van 
Clemens Cornielje, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie, en 
Arno Visser en Dominique Peters, 
medewerkers afdeling Voorlichting. De 
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen. Een 
abonnement kost fl 75,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, postbus 20018, 2500 EA Den 
Haag (telefoon 070-3182879).
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Regeren is vooruitzien
Rond Prinsjesdag en het bekend worden van de Miljoenennota voelden de coalitie-partners zich 
behaaglijk vanwege het mooie weer dat ze voorspelden. Ze knoopten alvast hun boordje los en 
zetten een zonnebril op. De VVD begreep dat optimisme niet. Tijdens de Algemene 
Beschouwingen waarschuwden we voor tegenvallers van 2 a 4 miljard gulden. Het kabinet vond 
die waarschuwing overdreven.
Direct na de Algemene Beschouwingen vertelde de minister-president in een interview voor CD- 
Actueel dat de financiële problemen beperkt zouden blijven tot ten hoogste 11/2 miljard.
Inmiddels blijkt via een brief van premier Lubbrs aan de Kamer dat "het beeld nog ongunstiger is 
dan gevreesd". Het Centraal Planbureau kwam namelijk met zorgwekkende cijfers. De situatie is 
inderdaad bijzonder ernstig: de positie van het bedrijfsleven verslechtert dramatisch, de winst
gevendheid vermindert met 15 miljard gulden. Bovendien loopt het Overheidstekort op en wordt 
de lastendruk nog groter. Zelfs indien de door het CPB voorgestelde maatregelen worden 
genomen - een hele klus - dan bedragen de resterende problemen nog ruim 3 miljardl 
Het schip van staat vaart dus buiten alle drie boeien die de fractievoorzitter van het CDA heeft 
uitgezet in 1989. De normen voor de arbeidsinkomensquote, voor de lastendruk en voor het 
financieringstekort worden niet gehaald. Kapitein en stuurman van het schip trachten de 
bemanning tevergeefs gerust te stellen. Ditmaal staan de beste stuurlui echt aan wal.
Dit is de vierde keer op rij dat dit kabinet de financieel-economische politiek zwaar heeft 
onderschat. Wederom was de regeringscoalitie te optimistisch en zag het de zon doorbreken in 
herfstige tijden. Een flinke stortbui brak echter uit. Het kabinet wil nu offers vragen aan de 
maatschappij en doet een beroep op de sociale partners om loonmatiging. De VVD vindt dat het 
eerst zelf orde op zaken moet stellen. Volgende week moet het met solide maatregelen komen: 
bezuiningen en lastenbeperking. Pas daarna mag een beroep op de maatschappij worden gedaan.

Frits Bolkestein

Doet hij het of doet hij het niet
De staatssecretaris van Volksgezondheid,
Simons (PvdA), kondigde voor de zomer aan 
alleen in functie te blijven wanneer hij steun 
zou krijgen van het CDA voor zijn plannen voor 
de volksgezondheid. De motie van afkeuring die 
de VVD toen indiende werd weliswaar weg
gestemd, maar dat Simons zijn politiek lot aan 
vertrouwen van het CDA bond werd niet 
verwacht. Aanvankelijk zou afgelopen woens
dag het debat over de stelselherziening 
plaatsvinden. Reden voor de woordvoerder van 
het CDA; Lansink, vast uitgebreid via de media 
in te gaan op zijn inbreng. Hij vond de AWBZ 
niet het geëigende instrument voor stelsel
wijziging. De PvdA was het daarmee, blijkens 
uitlatingen in de pers, mee eens. Daarmee was 
het hart al uit het Plan Simons. Simons staat 
nergens meer voor, dus wil het CDA wel achter 
hem gaan staan.

Draagvlak
In plaats van woensdag kwam de voortgang 
van Simons' stelselwijziging terecht op de 
agenda van donderdag. Alle omleidingsmanou- 
vres van de coalitie lagen al op straat en bij het 
eigenlijke debat brachtten ze weinig nieuws. De 
VVD bracht de dubieuze gang van zaken van de 
afgelopen tijd (zie ook pagina 4) wel onder de 
aandacht. Woordvoerder Margreet Kamp bena
drukte nog eens dat de staatssecretaris niet 
alleen politiek maar ook maatschappelijk geen 
draagvlak meer heeft. Dat kwam mede door de 
eigen zogenaamde 'weloverwogen aanpak'. 
Over volksgezondheid en zijn plan wilde hij wel 
overleg voeren met het veld, maar de koers die 
hij wilde varen stond vast. Nu keren vele

opinion leaders uit het veld zich tegen hem: 
zoals de voorzitter van de WRR Rutten, de 
voorzitter van de Nationale Raad 
Volksgezondheid Van Londen en de voorzitter 
van het COTG Van Eisen. Maar er zijn ook 
verschillende Kamerleden die weliswaar 
oorspronkelijk voor hebben gestemd maar in 
nevenfuncties andere geluiden lieten horen: 
zoals Prof. Vermeend (PvdA), prof. Boorsma 
(CDA), prof. Stevens (CDA) en ex-Kamerlid 
prof. De Kam (PvdA).
Voor het politiek draagvlak voor het Plan 
Simons is de steun van het CDA cruciaal. Tot 
dusver is in de Kamer alleen luid door de VVD 
geprotesteerd (zie hiervoor het overzicht op 
pagina 4). Dat staatssecretaris Simons zijn 
geloofwaardigheid kwijt is, dat lijkt duidelijk. 
Eerder dit jaar bleek dat de Kamer niet van de 
juiste cijfers was voorzien. Maar dat werd door 
de staatssecretaris omzeild door te zeggen dat 
hij zijn ambtenaren trouw steunde. "Prima, dat 
zij hen gegund,” aldus de VVD-woordvoerder, 
“ maar dat neemt niet weg dat u politiek verant
woordelijk bent en b lijft voor de informatie
voorziening van de Kamer."

Openlijke tw ijfe l  
Maar goed, de staatssecretaris laat stelsel
herziening dus afhangen van verdere steun voor 
zijn plannen. Beide coalitie-genoten zien nu ook 
de inkomenspolitieke gevolgen van het Plan 
Simons. Door de verhoging van de AWBZ- 
premie kan de lastendruk daarover oplopen to t 
45%, met flinke inkomenseffecten voor de

Vervolg op pagina 3
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Begroting landbouw
Piet Blauw besprak deze week het beleid 
en de begroting van minister Bukman 
(CDA) van Landbouw. Belangrijk onder
deel van zijn inbreng bestond uit de 
invloed van 'Europese' regelgeving op 
het landbouwbeleid. Aktueel onderwerp 
zijn de Gatt-onderhandelingen. Door het 
optreden van de Fransen lijkt de eenheid 
van Europa in deze aangetast. Het EG- 
beleid zelf noemde de woordvoerder 
merkwaardig. Opvallend is dat het meer 
vraagtekens oproept, dan acceptatie 
afdwingt. In Nederland moet bij een 
wetswijziging advies worden gevraagd 
aan een 'Objectieve‘(Raad van State). Bij 
Europese wetgeving wreekt het gemis 
aan zo'n objectieve zich. Een motie hier
voor wordt aangehouden. Minister 
Bukman wil eerst nader overleg met de 
minister van Buitenlandse Zaken.
Tevens vermeldde Blauw dat hij in over
leggen teveel de uitspraak "Tja, dat 
heeft Brussel zo gewild" hoort. Alsof 
Brussel een wet- en regelgevende 
machine is waar wij zelf niet bij zitten. 
Daarnaast ging de woordvoerder in op 
momenten waarin de minister zaken 
toezegt en belooft, maar niet in daden 
omzet. "Woorden genoeg, maar daden 
ho maar," wreef hij de minister onder de 
neus. Een voorbeeld daarvan is het 
mestbeleid, dat in een impasse verkeert. 
Aan het eind van dit jaar zou de minister 
duidelijk maken wat het beleid wordt to t 
het jaar 2000. Maar door ernstig 
vergaderen door de ministeries VROM 
en Landbouw is zes maanden vertraging 
opgetreden. En dan maar hopen dat 
individuele ondernemers investering 
doen. In de Kamer is men dermate

verstoord over deze gang van zaken, dat 
zelfs de coalitie-fracties een eigen notitie 
hebben gepubliceerd. "We beseffen dat 
dit geen motie van wantrouwen is," zei 
de woordvoerder, "maar een pluim voor 
bekwame besluitvorming is het even
min." De VVD vindt dat verplaatsings- 
mogelijkheid met de daaraan verbonden 
vrije handel alsnog gewenst is, maar wel 
op een wijze die milieubeweust gedrag 
beloont. De VVD pleit voor afzetrechten 
in plaats van produktierechten, omdat 
dit garandeert dat het basisprincipe 'de 
vervuiler betaalt' dan wordt gehand
haafd. Het CDA is het net als de VVD 
oneens met het mestbeleid van de 
minister.
De woordvoerder sprak ook over de 
subsidies in de agrarische sector. Wat is 
er bedrijfseconomisch mis te stellen dat 
aanvragen beneden de Fl 5000,- eigen
lijk niet nodig zijn. Een bedrijf dat die 
kosten niet op kan brengen is een bedrijf 
met weinig perspectief. Met behulp van 
een simpel voorbeeld gaf de woord
voerder aan dat bij dergelijke kleine 
subsidieaanvragen de overheidkosten in 
verhouding wanstaltig zijn. Kleine 
subsidie aanvragen gebeuren toch, 
onder het motto: het is er en doe ik het 
niet, dan een ander wel. De VVD wil via 
een notitie een goed overzicht in het 
percentage overheadkosten per 
categorie. Over een motie hiervoor was 
de minister niet negatief, maar hij wil 
ook hier eerst overleg. Nu met de 
minister van Financiën.

Inlichtingen: Piet Blauw, 070-318

Paspoort-
monster
Zoals vorige week aangekondigd vroeg 
Jan Kees Wiebenga de Kamer het 
verslag van het mondeling overleg over 
het project met de id-kaart op de 
plenaire agenda te zetten. Donderdag 
had de Kamer dat overleg met staats
secretaris De Graaff-Nauta (CDA). De 
VVD-woordvoerder verzocht de staats
secretaris en de VNG uit de loopgraven 
te komen, om te voorkomen dat we 
binnenkort met twee id-kaarten zitten 
opgescheept. Maar de staatssecretaris 
bleef bij haar standpunt, met als 
argument dat alleen zij verantwoordelijk 
is. Ze wil wel spreken met het VNG, 
maar wat daarbij haar inzet is bleef 
onduidelijk. In een interrumptie vroeg de 
woordvoerder of de staatsecretaris wist 
wat de gevolgen zijn van deze ramp- 
koers. De minister van Justitie, Hirsch 
Ballin (CDA), acht het immers denkbaar 
dat hij de VNG-kaart instemt. De Kamer 
wijst dan die kaart aan en de gevolgen 
van het stopzetten van de procedure zijn 
veel groter dan wanneer het nu gebeurt. 
Om dat te bewerkstelligen diende 
Wiebenga een motie in.
Ook PvdA en CDA kwamen met een 
motie. Maar die is zo omzichtig opge
steld, dat het de staatsecretaris een alibi 
kan verschaffen wel te gaan praten met 
het VNG, om vervolgens toch de poot 
stijf te houden.

Inlichtingen:
Jan Kees Wiebenga, 070-3182904

Begroting Binnenlandse Zaken
Bij de begroting van Binnenlandse Zaken 
betoogde Jan Kees Wiebenga dat het 
beeld van het beleid van minister Dales 
(PvdA) wisselend is. Het verband tussen 
grote operaties op het ministerie is 
onduidelijk. Wat is het gevolg van 
sociale vernieuwing, decentralisatie en 
verzelfstandiging? Het oordeel na drie 
jaar beleid is dat het matig is. De 
decentralisatie-operatie bijvoorbeeld 
loopt niet zoals het moet. Dat blijkt uit 
vier dingen: ten eerste duurt het te lang; 
met de provincies kwam het to t een 
breuk; over de decentralisatie van het 
onderwijs bestaan tegenstellingen in de 
coalitie (gaat de huisvesting naar de 
gemeenten, zoals PvdA en VVD willen?); 
en de gemeenten moeten aan allerlei 
voorwaarden voldoen (het Rijk 
decentraliseert dus 'onder curatele').
Ook het project sociale vernieuwing zou 
volgens de plannen bestuurlijk

vernieuwend zijn. De steden zouden 
grotere beleidsruimte krijgen. Wat over 
is zijn honderden convenanten met 
ontelbare voorschriften. Plus de 
teleurstelling bij de wethouders. Waar 
drie jaar geleden premier Lubbers de 
sociale vernieuwing to t kern van het 
kabinetsbeleid verklaarde, wordt het nu 
en marge afgedaan. Een gemiste kans. 
De VVD maakt zich daarnaast zorgen 
over de snel stijgende gemeentelijke 
milieulasten. Door nationale voor
schriften (NMP) stijgen de riool- en 
reiniginsrechten met 15 a 35% per jaar. 
Bij een dergelijke snelle lastengroei zal 
de steun voor het milieubeleid afnemen.

Tenslotte ging de woordvoerder in op de 
Gemeentelijke Bevolkings Administratie. 
Het project ondervindt vertraging en 
wordt niet ingevoerd in 1994. Dat is 
treurig omdat het oude bevolkings

register lek is; dat heeft zich gewroken 
na de ramp in de Bijlmer.
Een ondeugdelijk bevolkingsregister is 
niet aanvaardbaar, aldus Jan Kees 
Wiebenga.

Inlichtingen:
Jan Kees Wiebenga, 070-3182904



VVD EN HET NIEUWS

Polio Illegalen
Net als in 1978 neemt het aantal 
meldingen van polio-gevallen gestaag 
toe. Net als toen kan men spreken van 
een epidemie onder een kleine bevol
kingsgroep in Nederland, de orthodox- 
gereformeerden. Omdat het beleid rond 
de polio-epidemie nogal rommelig is, 
vroeg Dick Dees aan de staatssecretaris 
van Volksgezondheid Simons (PvdA) 
uitleg over twee zaken. Ten eerste wilde 
hij middels een evaluatie weten welke 
organisatorische maatregelen zijn 
genomen. Wat is gedaan aan voor
lichting, hoe is de communicatie met de 
risico-groepen verlopen? Zijn er 
inderdaad logistieke problemen opgetre
den? Het antwoord op eerdere vragen 
hierover was dermate onbevredigend 
dat deze nadere evaluatie gewenst is. 
Ten tweede wilde Dees het standpunt 
van de staatssecretaris over een 
vaccinatieplicht. Momenteel is 94 ê. 97% 
van de bevolking vrijwillig ingeënt. Het 
is de vraag of verplichting een toege
voegde waarde oplevert. Simons had 
eerst verklaard tegenstander van 
verplichting te zijn. Maar in een 
uitzending van het Capitool bleek hij van 
mening veranderd. De staatssecretaris 
wil blijkbaar aan de Kamer vragen wat 
die er van vind, voordat hijzelf een 
standpunt inneemt. Dat is staats
rechtelijk onjuist en de zaken omdraaien. 
Na overleg met ondermeer de kerkge
nootschappen over voor- en nadelen, 
dient de bewindsman zijn beleid te 
formuleren. Dan kan daarover indien 
gewenst overleg plaatsvinden met de 
Kamer. Groen Links en de PvdA steun
den het verzoek van de VVD. Het CDA 
wil geen discussie over vaccinatie-plicht.

Inlichtingen: Dick Dees, 070-3182917

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van 
de "M r Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Clemens Cornielje, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie, en 
Arno Visser en Dominique Peters, 
medewerkers afdeling Voorlichting. 
De VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen. Een 
abonnement kost fl 75,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, postbus 20018, 2500 EA 
Den Haag (telefoon 070-3182879).

Na de vliegramp in de Bijlmer poogde de 
gemeente Amsterdam de getroffen 
illegalen te helpen door hen een generaal 
pardon voor hun verblijf in Nederland te 
geven. Men deed een algemene oproep 
tot aanmelding, met de belofte dat de 
gegevens van iedereen die niets te 
maken heeft gehad met de ramp 
vernietigd worden. Een gemeente
ambtenaar sprak de verwachting uit niet 
meer dan 300 mensen te zien. Het 
werden er 2000. Misschien was het getal 
van 10.000 illegale Ghanezen dat 
commissaris Nordholt een halfjaar 
geleden noemde toch reëel. Rijen dik 
stonden illegalen in Amsterdam te 
wachten om zich te laten fotograferen en 
registreren. Slechts zo'n 50 bleken 
terecht gehoor te geven aan de oproep. 
De overigen maakten schaamteloos 
misbruik van de situatie, maar mochten 
volgens een woordvoerder "terug de 
illegaliteit in".
In Nederland heerst ongeloof over deze 
gang van zaken. Vooral omdat uit Den 
Haag geen luid protest kwam. Voor de 
goede orde is het van belang drie zaken 
goed gescheiden te houden. 
Vreemdelingenbeleid, minderhedenbeleid 
en illegalenbeleid zijn drie verschillende 
dingen. Over het laatste is iedereen het 
eens: illegalen horen hier niet thuis. Maar 
bij de registratie na de ramp in de Bijlmer 
is een truc uitgehaald. Die registratie 
gebeurde niet zoals het hoort door de 
vreemdelingendienst (die onder verant
woordelijkheid van staatssecretaris Kosto 
valt), maar door ambtenaren van het 
Amsterdamse bevolkingsregister, en die 
vallen onder verantwoordelijkheid van 
burgemeester en wethouders. Het Rijk 
kan dus de dossiers niet opvragen, 
daarom worden ze zoals beloofd vernie
tigd. Er is geen reden vanwege dit inci
dent het illegalenbeleid van de staatsse
cretaris van Justitie aan te vallen, want 
daar is in het algemeen weinig op aan te 
merken. Voor het tegengaan van illegali
teit is verbetering van de opsporingsmo- 
gelijheden nodig en koppeling van 
bestanden levert ook relevante informa
tie op. Een goed illegalenbeleid is voor
waarde om een goed vreemdelingenbe
leid (opvang) te voeren en de integratie 
van minderheden te bevorderen.

Inlichtingen:
Jan Kees Wiebenga, 070-3182904

Betuwe-lijn
De ons omringende landen geven 
enorme bedragen uit om te investeren in 
de infra-structuur. Autowegen, spoor
wegen (voor goederen en personen) en 
vaarwegen (havens) worden verbeterd. 
Nederland voert overleg over de 
eventueel aanleg van een Betuwe-lijn 
die goederen van Rotterdam naar 
Duitsland moet transporteren. Aanleg 
van een spoorlijn heeft consequenties 
voor het milieu. Maar ook het niet- 
aanleggen van een goederenspoorlijn 
heeft gevolgen voor het milieu, de 
goederen moeten dan over de (vaar)weg 
worden getransporteerd.
De VVD staat van te voren niet negatief 
tegenover de plannen. Maar een aantal 
onderzoeken is nog niet afgerond. Het 
kabinet neemt pas een beslissing nadat 
de rapporten beschikbaar zijn. Dat 
betekent dat pas na het Kerstreces een 
einde komt aan de bestaande onzeker
heid en ook door de VVD pas een 
definitief standpunt kan worden 
ingenomen. Er moet een afweging 
worden gemaakt tussen enerzijds milieu
aspecten en anderzijds economische 
consequenties. Wat is de betekenis voor 
de haven van Rotterdam? Ook wat 
betreft Schiphol en de TGV zijn voor 
2000 structurele investeringen nood
zakelijk. Een goed oordeel kan pas 
worden geveld nadat alle benodigde 
informatie beschikbaar is.

Inlichtingen,
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887 en 
Annemarie Jorritsma, 070-3182891

Vervolg van pagina 1

middeninkomens. Dat wil niemand. De 
PvdA benadrukt nu de noodzaak om het 
huidige stelsel van ziektekosten
verzekering te wijzigen met als 
argumenten kostenbeheersing en eerlijke 
lastenverdeling. Het CDA tw ijfelt open
lijk aan ieder onderdeel van het Plan, wil 
het hart (de AWBZ) er uit halen, maar 
zegt wel de staatssecretaris te steunen. 
Hier geldt wat Frits Bolkestein al tijdens 
de Algemene Beschouwingen zei: met 
zulke vrienden heb je geen tegenstan
ders nodig. De politieke conclusie over 
de winnaar en verleizer van het debat 
was duidelijk. De woordvoerder noemde 
de steun van het CDA voor het plan 
cynisch 'hartverwarmend'. "Het Plan 
Simons is van de baan, de staats
secretaris kan niet achterblijven. Een 
man een man, een woord een woord."

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893
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De rituele dans rond het Plan Simons
De grootse nivelleringsoperatie sinds het kabinet-Den Uyl

Uit VVD-Expresse: 1 februari 1990 
Staatssecretaris Simons: "Ik zou in dat 
verband de heer Dees dank willen zeggen 
- en dat is meer dan een obligate opmer
king - voor zijn grote inspanning om de 
laatste jaren onder financieel-economisch 
lastige omstandigheden een verantwoord 
kostenbeheersingsbeleid te voeren. (...) Ik 
kan u zeggen dat de heer Dees daar geen 
steekje heeft laten vallen."
15 juni 1991
De Tweede Kamer begon aan de twee 
volgende stappen naar een nieuw stelsel 
van ziektekostenverzekeringen. Ten 
eerste was het wijzigingsvoorstel van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
aan de orde. Het tweede voorstel (huis
arts en geneesmiddelen per 1 januari 
1992 bij de AWBZ) wijst de VVD af. Het 
beleidsvoornemen van de regering zou 
een verhoging van de collectieve lasten 
met 720 miljoen betekenen.
9 november 1991
Frits Bolkestein: "Het kabinet heeft nog 
steeds niet besloten wat te doen met dit 
plan van Simons. Dat sommige delen 
zullen worden uitgesteld, lijkt wel zeker. 
Misschien worden de huisartsen een jaar
tje langer buiten de nieuwe volks
verzekering gehouden. En het gezicht van 
de CDA-fractie in de Eerste Kamer wordt 
gered, maar wat schieten we daarmee 
op? De bezwaren van de VVD tegen dit 
plan blijven recht overeind staan. Ten 
eerste stevent het kabinet recht af op een 
klassieke volksverzekering. In een tijd 
waarin de staat zich op alle fronten 
terugtrekt, slaat de Nederlandse overheid 
weer de weg naar collectivisering in. En 
net als in de jaren zeventig leidt 
collectivisering tot inkomensnivellering. 
Berekeningen van het CPB laten zien dat 
alleenstaanden en tweeverdieners met 
een netto-inkomen vanaf Fl 2700,- per 
maand 150 a 170 gulden moeten inleve
ren. Tenslotte gelooft vrijwel niemand dat 
dit plan van Simons to t kostenbeheersing 
zal leiden.
Hoe de stelselherziening gezondheidszorg 
verder zal gaan, is te voorspellen. Met 
enig uitstel en kleine wijzigingen gaat dit 
plan van Simons gewoon door. Met steun 
van PvdA èn CDA. Vervolgens wordt de 
ziektekostenverzekering elk jaar het 
onderwerp van inkomenspolitiek. Over 
enkele jaren worden we geconfronteerd 
met enorme uitgavenoverschrijdingen.
Als tenslotte het systeem niet blijkt te 
werken, is de reactie van het CDA voor
spelbaar: "Wij hebben altijd al aan het 
plan Simons getwijfeld".
23 november 1991
Sinds juni is er zoveel maatschappelijk 
verzet gerezen dat de VVD om her
opening van het debat heeft gevraagd.

Niet alleen bij diverse maatschappelijke 
organisaties zijn protesten losgebarsten, 
maar ook het Ziekenfonds en de Raad 
van State hebben een vernietigend advies 
over het Plan uitgebracht. Tevens blijkt 
dat sommige argumenten, op grond 
waarvan de meeste fracties hun goed
keuring baseerden, aan verandering 
onderhevig zijn. Bijna wekelijks komen 
nieuwe cijfers binnen over de premie- 
hoogte en de koopkrachteffecten van het 
voorstel. Tijdens het debat verwachtte 
staatssecretaris Simons voor de inkomens 
tussen de 50.000 en 90.000 gulden een 
negatief koopkrachteffect van 0 tot 
0,2%. Nu wijzen nieuwe cijfers uit dat die 
groep er 4 to t 5'% op achteruit gaat. Het 
CPB bevestigde dit percentage en stelde 
onlangs dat alleenstaande en twee
verdieners met een inkomen van 50.000 
gulden (de middeninkomens) het zwaarst 
worden getroffen. Bij sommigen betekent 
dit jaarlijks een inkomensachteruitgang 
van enkele duizenden guldens.
7 december 1991 
Deze week kwam de praktische 
uitvoering van het Plan Simons aan de 
orde in de Tweede Kamer. Bij de behan
deling van het plan in de Eerste Kamer 
ging het CDA schoorvoetend akkoord. De 
kritiek van de VVD richtte zich op de 
overheveling van de geneesmiddelen 
naar de AWBZ per 1 januari. Zelfs deze 
eerste stap is onvoldoende voorbereid en 
ontbeert een maatschappelijk draagvlak. 
De VVD vreest nog steeds dat de stelsel
wijziging zal ontaarden in een dure klas
sieke volksverzekering waarin alleen 
eenheidsworst wordt vergoed. Het 
volgende punt van kritiek richtte zich op 
de onevenredige inkomenseffecten. 
Staatssecretaris Simons sprak deze 
inkomensachteruitgang niet tegen, maar 
gaf uit zichzelf geen wegen aan om hier 
wat aan te doen. De VVD acht het onac
ceptabel om met een volksverzekerings- 
systeem inkomenspolitiek te bedrijven.
1 februari 1992
De VVD zet een verdere aanval in tegen 
de puinhoop van het Plan Simons en stelt 
vast dat het kabinet zich lelijk heeft 
verkeken op de inkomensgevolgen. 
Koopkrachtdaling treft vooral inkomens
groepen net boven de koopkrachtgrens, 
de middeninkomens en bejaarden met 
een klein pensioen. Simons ontkent 
iedere chaos bij de invoering van de 
eerste stap en noemde de geruchten 
hierover een liberale mythe.
4 april 1992
Staatssecretaris Simons liet weten nog 
steeds ruimte te zien voor premieverla- 
ging. Weliswaar niet met de door hem 
aangekondigde 15 tot 30%, maar 
vermoedelijk met 5 to t 8%. De VVD

reageerde verontwaardigd op deze 
misrekening. De geloofwaardigheid van 
de staatssecretaris is hierdoor aangetast 
en hij zou zich het beste op zijn positie 
kunnen beraden. Margreet Kamp neemt 
de onbestendige voornemens van de 
staatssecretaris ten aanzien van zijn eigen 
plan op de korrel. Wekelijks verschijnen 
nieuwe berichten. Door dit jojo-beleid 
ondermijnt de staatssecretaris zijn geloof
waardigheid.
27 juni 1992
Uit het rapport van de Algemene 
Rekenkamer blijkt dat de premies slechts 
met enkele procenten omlaag kunnen. De 
staatssecretaris erkende daarop in een 
brief aan de Kamer dat hij zich met zijn 
hoge verwachtingen over premiedalingen 
op verkeerde gegevens had gebaseerd.
Een politicus die onbetrouwbaar is kan 
volgens de VVD beter de eer aan zichzelf 
houden. Simons stelde zijn aanblijven 
afhankelijk van brede parlementaire 
steun. Het CDA gaf hem het voordeel 
van de twijfel. De VVD beschouwde de 
uitkomsten van het rapport van de 
Algemene Rekenkamer als de druppel die 
de emmer vol ongeloofwaardigheid laat 
overlopen. Daarom diende Frits 
Bolkestein een motie van afkeuring in.
19 september 1992 
Frits Bolkestein: "En tenslotte het Plan 
Simons. Dat plan mag eigenlijk geen 
naam meer hebben. Het goede nieuws is 
dus dat wat de politieke agenda is 
verdwenen. Het CDA staat achter 
Simons, omdat Simons zelf nergens meer 
voor staat."
Deze week
Doet hij of doet hij het niet? Geeft het
CDA staatssecretaris Simons het
vertrouwen waar hij zo nadrukkelijk om
had gevraagd? CDA-woordvoerder *
Lansink met een staaltje christen-de-
mocratische politiek in de Haagse
Courant: "Ach het probleem is verdampt.
Simons heeft zijn naam zelf al van het 
Plan gehaald en heeft eigener beweging 
aangegeven even stil te staan. Hij wil nu 
eerst een oplossing zoeken voor de 
dreigende kostenoverschrijdingen van 
een half miljard die hij noemde en die 
volgens de Ziekenfondsraad nog hoger 
zou zijn: 800 miljoen. Simons mag wat 
ons (CDA) betreft doorgaan met het 
voorbereiden van nieuwe stappen in het 
plan, maar daarover zal voor '94 geen 
besluit vallen. Wij zeggen dan ook niet 
"Nee tenzij", we zeggen "ja, maar 
anders". We willen beslissingen niet van 
de verkiezingen laten afhangen, maar de 
voorbereiding van nieuwe stappen kost 
nu eenmaal tijd ."



Constructieve oppositie
Op deze plaats heb ik al vaak de rol die de VVD als oppositie-partij speelt besproken De fractie 
vat het parlementair werk samen onder de noemer 'constructieve oppositie' Dat betekent dat de 
VVD leidend in de discussie wil zijn. Dat we initiatieven nemen en alternatieven aandraeen 
Dit blijft natuurlijk actueel. Ook onlangs zijn voorbeelden aanwezig van de wijze waarop dé VVD 
op constructieve wijze oppositie voert. Bij de Algemene Beschouwingen kwamen we met een 
correctie-scenario, waarin de overheid haar uitgaven vermindert en voor de burgers de lasten 
verlaagt. Wanneer dat initiatief navolging had gevonden, was de huidige economische crisis 
minder rampzalig geweest voor de overheids-begroting. Er was een buffer geweest om de 
klappen op te vangen en de overheid had een betere onderhandelingspositie gehad in het overleg 
met de sociale partners. s
Hoe meer de regeringspartijen bakkeleien over maatregelen om het WAO-stelsel te veranderen 
des te meer blijken ze in de buurt te komen van een voorstel dat de VVD r / 2 jaar geleden al 
deed. Ook de PvdA wil de bestaande gevallen ontzien. Het CDA ziet de voordelen van een basis
stelsel. Beter laat dan nooit. Na tijden vol strijd en onzekerheid voor degenen die het aangaat 
zijn we terug bij een goed voorstel dat we graag nog eens onder de aandacht brengen.
Sinds kort vestigen landelijke politici verspreid over het hele politieke spectrum de aandacht op 
illegalen in Nederland. Ook gemeentelijke bestuurders trekken aan de bel. Na de ramp in de 
Bijlmer werd immers zichtbaar hoeveel niet-geregistreerde mensen zich ten onrechte aanmeldden 
als slachtoffer. Op een laakbare wijze probeerden ze munt te slaan uit de ellende van anderen.
Uit een rapport van de gemeente Den Haag dat onlangs verscheen, blijkt dat die stad meer dan
20.000 illegalen 'herbergt'. Landelijk wordt gevreesd voor meer dan 100.000 hier onrechtmatig 
verblijvende personen. Iedereen roept buiten de Kamer dat dit een onhoudbare toestand is. De 
VVD vraagt, zoals het hoort, om een parlementair debat over het probleem. En zoals we gewoon 
zijn komen we met eigen voorstellen.

Frits Bolkestein

Het Verdrag van Maastricht
De VVD hecht van oudsher aan de Europese 
integratie. Maar dan wél een Europa dat zich 
beperkt tot kerntaken, dat niet bureaucratisch 
maar democratisch is. Een open en samenwer
kend Europa. Dus ook een liberaal Europa. Het 
Verdrag van Maastricht echter is geen mooi . 
verdrag. H.W. Sandberg in Het Parool: "Het 
Verdrag is te ingewikkeld, te technisch en te 
onduidelijk en bovendien onmenselijk van 
omvang". Het heeft bij VVD-fractie dan ook 
gemengde gevoelens opgeroepen. Enerzijds zijn 
we positief over vooral de EMU. En per saldo 
zijn we positief over het gemeenschappelijk 
buitenlands- en veiligheidsbeleid en laten we 
geen tranen om het verlies van het "F-woord“. 
Anderzijds is de VVD negatief over de 
onheldere en warrige opzet van het Verdrag, 
over de bepalingen inzake een cohesiefonds 
(ontwikkelingshulp binnen de EG), over de 
vaagheid van het begrip subsidiariteit, en vooral 
over het gebrek aan democratische controle.
Een Europa dicht bij de burger moet zich ook 
vertalen in de staatkundig/volkenrechtelijke 
structuur van dat Europa. De VVD-fractie heeft 
een Europa voor ogen, dat een conglomeraat 
van staten is, waarin bepaalde zaken, zoals het 
monetair beleid, de bevoegdheden van het 
Europees Parlement en het Hof van Justitie op 
federale wijze beter kunnen worden behartigd. 
Sinds Maastricht worstelt heel Europa met het 
begrip subsidiariteit. Waar het om gaat is dat 
EG zich beperkt tot haar kerntaken. Hiervoor 
heeft de VVD de volgende criteria ontwikkeld:
1 - het wegnemen van economische belemme
ringen tussen de lidstaten;
2 - het aanpakken van grens-overschrijdende 
problemen die op het niveau van de lidstaten

niet afdoende kunnen worden bestreden; en 
3 - het benutten van schaalvoordelen die op 
Europees niveau kunnen worden gerealiseerd. 
De bestuurlijke doorzichtigheid en duidelijkheid 
is met Maastricht helaas eerder af- dan toe
genomen. Het is ingewikkeld en bevat zeven 
verschillende, op zich ingewikkelde procedures 
waarlangs Raad, Commissie en Parlement tot 
besluitvorming kunnen komen. Het sociale 
protocol van de Elf is juridisch mistig. Het blijft 
onduidelijk op welke wijze de elf landen gebruik 
maken van de communautaire procedures. Met 
het sociale protocol treden de Elf overigens 
buiten de kerntaken van de EG en gaan zij in 
tegen het beginsel van subsidiariteit.
Een gemeenschappelijk buitenlands beleid van 
de EG-lidstaten voldoet op zich aan onze 
criteria voor kerntaken van de EG. Een dergelijk 
beleid brengt immers schaalvoordelen met zich 
mee, omdat een optreden van de EG als geheel 
effectiever zal zijn en meer gewicht in de schaal 
zal leggen dan een ongecoördineerd en uiteen
lopend optreden van de afzonderlijke lidstaten. 
De VVD-fractie betreurt het niet dat een 
gemeenschappelijk Europees defensiebeleid en 
gemeenschappelijke Europese defensie naar de 
verre toekomst zijn verschoven. De VVD ziet de 
NAVO als het voornaamste kader voor overleg 
en voor het maken van beleidsafspraken t.a.v. 
het Europese veiligheids- en defensiebeleid en 
wij zijn blij dat dit is vastgelegd in het Verdrag. 
Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903 en 
Rudolf de Korte, 070-3182890
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EPU EMU
Tijdens de voorbereiding heeft de 
VVD-fractie gezegd het Verdrag van 
Maastricht te willen toetsen aan de 
volgende ijkpunten: 
a - biedt het Verdrag van Maastricht 
voldoende mogelijkheid voor daad
werkelijke democratische controle, hetzij 
door het Europees Parlement, hetzij door 
de nationale parlementen?; 
b - is het mogelijk op heldere wijze te 
beslissen over de invulling van het op 
zich vage begrip subsidiariteit; zal het 
Verdrag werkelijk leiden to t bestuur 
dicht bij de burger en het slechts op 
Europees niveau behartigen van de 
kerntaken van de EG?; 
c - is het Verdrag voldoende helder voor 
de burgers en is te voorkomen dat de 
EG-bureaucratie op grond van het 
Verdrag op ongecontroleerde wijze te 
veel taken verricht?; en 
d - is in het kader van het Verdrag de 
positie van de kleinere EG-lidstaten 
gelijkwaardig aan die van de grote 
lidstaten?

Alles afwegende staat aan de positieve 
kant de meer realistische en bescheiden 
kijk op Europa, de wens van een 
meerderheid in de Kamer om bevoegd
heden van het Europees Parlementte 
vergroten, de wens van vrijwel de 
gehele Kamer dat het Nederlands 
parlement maximale zeggenschap krijgt 
bij toekomstige Europese belsuitvorming 
en het grote belang van de EMU, zeker 
nu het parlement nog moet instemmen 
met de overgang naar de derde fase.
De VVD is per saldo tevreden over deze 
resultaten en zegde toe voor te 
stemmen. Vervolgens diende de fractie 
twee moties in: één verzoekt (mede 
namens de PvdA) om een inspanning 
van de regering om voor 1994 het 
democratisch gehalte van de EG wezen
lijk te verbeteren, de ander verzoekt om 
een nadere uitwerking van het begrip 
subsidiariteit.

Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903

De Engel en het Beest 
Voor abonee's van de WD-Expresse is 
het mogelijk een exemplaar van Frits 
Bolkesteins essay-bundel "De Engel en 
het Beest" tegen een speciale prijs te 
krijgen. In plaats van de winkelprijs 
Fl 34,90 kunt u dit boek met artikelen 
over politiek krijgen voor Fl 20,-. 
Wanneer u dat bedrag overmaakt op 
girorekening 40.18.232 (onder vermel
ding van 'De Engel en het Beest') krijgt 
u het boek thuis gestuurd.

De totstandkoming van een monetaire 
unie is het hart van het Verdrag. Daar is 
iedereen het over eens. Maar volgens 
woordvoerder Rudolf de Korte was dat 
hart al aan massage toe. In zijn debat 
gaf de woordvoerder aan dat het twee 
peilers bevat: ten eerste de nadruk op 
strikte toepassing van de regels waarin 
de voorwaarden staan (bijvoorbeeld 
grootte nationale schuld) en ten tweede 
de sterke economische verbondenheid 
van Nederland met Duitsland. Het voor
deel van één Europese munt valt weg 
wanneer Nederland fuseert met landen 
die hun geld over de balk smijten. 
Vandaar dat aan de gestelde voorwaar
den moet worden voldaan.
Volgens het Verdrag wordt het monetair 
beleid centraal geleid en het economisch 
beleid decentraal. Deze kloof vormt een 
zwakte in het Verdrag, volgens de 
woordvoerder. Dat erkende ook minister 
Kok. Bovendien ontbreekt een conflict- 
regeling tussen de toekomstige Europese 
Bank en de politiek. Ook het CDA vindt 
dat 'spijtig'.
Het meest spraakmakende punt in het 
EMU-debat bestond uit het wel o f niet 
weggeven van parlementaire controle 
over de toetreding to t de derde fase. 
Oorspronkelijk had het Nederlands 
helemaal geen zeggenschap meer over 
de toetreding van de Nederlandse 
gulden. In Duitsland bedong de 
Bondsdag een concessie; de regering 
moet overleg voeren over het opgeven 
van de Deutschmark. Bij de Algemene 
Beschouwingen ging Frits Bolkestein 
hierop in en verkreeg van premier 
Lubbers hetzelfde recht voor het 
Nederlands parlement.
Discussie ontstond o f d it nu 'opt out' 
was of niet. Formeel niet, maar materieel 
wel, leek de beste situatie-schets. De 
VVD ging weer op d it punt in en 
verkreeg van de minister van Financiën, 
Kok (PvdA), een toezegging die verder 
gaat dan die van de premier. Alvorens 
de toekomstige regering eind jaren 
negentig afreist om de gulden op te 
laten gaan in een Europese munt moet 
daarvoor toestemming gegeven zijn 
door het parlement. Tot de criteria 
waarover wordt beslist behoren ook de 
eventuele fusie-partners en hun 
monetaire en financiële positie. Nu de 
regering aan d it punt is tegemoet 
gekomen, vervalt een belangrijk 
bezwaar.

Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890.

Begroting EZ
Tijdens de behandeling van de begroting 
voor het ministerie van Econmische 
Zaken wees woordvoerder Len Rempt 
minister Andriessen (CDA) erop dat het 
kabinet te veel met de kop naar de 
koopkrachtplaatjes staat en met de kont 
naar Europa. Vooral de economische 
ontwikkelingen in Duitsland beïnvloeden 
de economie in ons land sterk. In de 
begroting is daar weinig van terug te 
vinden. Daarnaast spitste de inbreng van 
de VVD zich toe op bijvoorbeeld het 
voorstel een speciale heffing in te 
voeren op grondstoffen en half
fabrikaten uit het voormalig Oostblok.
De middelen die zo'n heffing oplevert 
kunnen worden teruggesluisd in de vorm 
van investeringen. Nu wordt de markt 
overspoeld door produkten die tegen 
afbraakprijzen worden verkocht. Het 
mes snijdt aan twee kanten; de eigen 
bedrijven worden in de luwte gezet en 
de mogelijkheid gegeven zich te 
specialiseren; en de bedrijven in het 
Oostblok houden de produktie op gang 
en er ontstaat tevens een pot waarmee 
de economie daar geholpen kan worden.
De VVD stelde verder het volgende 
voor: de EG dient de steun aan bedrijven 
(bijvoorbeeld scheepsbouw in oost- 
Duitsland) op concurrentievervalsing te 
toetsen; een streven van de staal
producenten om to t georkestreerde 
afbouw van de capaciteit te komen, 
wordt gesteund.
Industrie-beleid (via overheids- o f semi- 
overheidsopdrachten) is geen sterk punt 
van Nederland. Door het kabinet werd 
het Industriefonds als een soort deus ex 
machina opgevoerd. Bij de Algemene 
Beschouwingen verklaarde Frits 
Bolkestein al tegen zo'n fonds te zijn. De 
woordvoerder ging er nu ook weer op 
in. Het is niet duidelijk wat men precies 
wil: een fonds voor tijdelijk 'zieke' t
bedrijven, of ten behoeve van het 
financieren van risicovolle projecten?
Dat laatste lijkt de VVD overbodig. Het 
is naar de mening van de VVD vooral 
onjuist dat pensioengelden - appeltjes 
voor de dorst - in risicovolle projecten 
worden gestoken. "De minister wil 
kennelijks iets versterken. Hij wil dan 1 
of 2 miljard to t zijn beschikking hebben.
Dat is heel makkelijk, het geld is van een 
ander," aldus de woordvoerder. Ook de 
PvdA begint vraagtekens te zetten bij 
het industriefonds. PvdA-woordvoerder 
Van Gelder plaatste zoveel mitsen en 
maren, dat het eigenlijk is 'uitgekleed'.

Inlichtingen:
Len Rempt-Halmmans de Jongh,
070-3182889
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De WAO-maatregelen
Een brandend huis kun je niet 
verzekeren. Met deze beeldpraak heeft 
de VVD steeds haar ongenoegen over de 
aangekondigde WAO-maatregelen 
duidelijk gemaakt. Het heeft 1'jaar 
geduurd voordat de regering daadwer
kelijk de wetsvoorstellen indiende. Al die 
tijd  spraken PvdA en CDA-politici zich 
overal openlijk uit en niet zelden spraken 
ze daarmee elkaar flink tegen. Wat rest 
is onzekerheid voor 900.000 WAO-ers. 
Nu is de Kamer begonnen met de schrif
telijke behandeling van het wetsvoorstel. 
De PvdA kwam deze week met het idee 
de zaak een jaar uit te stellen. Het CDA 
reageerde boos en verweet haar coalitie
genoot weg te lopen voor verantwoor
delijkheden.

C rite ria
De VVD heeft de grootst mogelijke 
moeite met het voorgestelde leeftijds
criterium: mensen die terecht in de 
WAO zitten kunnen zowel boven als 
onder de 50 jaar oud zijn. Een beter 
onderscheid is dat tussen oude en 
nieuwe gevallen. Tot de bestaande 
gevallen behoren volgens de VVD ook 
diegenen die nog steeds werken maar bij 
wie een ernstige ziekte is vastgesteld.
Het kan zijn dat bijvoorbeeld een MS- 
patiënt nu nog werkt, in de wetenschap 
dat dat na verloop van tijd afgelopen is. 
Volgens de VVD moet het mogelijk zijn 
een limitatieve lijs tte  maken, met

diagnoses die per definitie to t een situ
atie van arbeidsongeschiktheid leiden.

V e ra n tw o o rd e lijk h e d e n  
Daarnaast moet er een betere verdeling 
komen tussen de verdeling van verant
woordelijkheden bij de overheid aan de 
ene kant en sociale partners en individu
eel verzekerden aan de andere kant. Dat 
brengt ook een basisstelsel dichterbij.
Dat laatste spreekt ook het CDA aan, 
wanneer de PvdA de huidige plannen 
blokkeert.
De VVD vindt dat de criteria met betrek
king tot het arbeidsongeschiktheids
criterium aan verandering toe zijn. Er 
moet worden gekeken naar de mogelijk
heden die iemand nog heeft op de 
arbeidsmarkt. Dat moet centraal staan. 
Alles moet worden gezet op arbeids
participatie, ook voor de arbeids
ongeschikten. Maar aangezien er 
absoluut geen sprake is van een succes
vol werkgelegenheidsbeleid, komt ook 
participatie van (gedeeltelijk) arbeids
ongeschikten in de knel. Vooral aan de 
onderkant van het 'loongebouw' zit de 
zaak vast. Het gemiddelde opleidings
niveau van WAO-ers is lager dan dat 
van de werkenden. De stijgende werk
loosheid maakt dit probleem niet 
makkelijker oplosbaar.
Inlichtingen:
Robin Linschoten, 070-3182895

Debat
illegalenbeleid
De aanwezigheid van illegale vreemde
lingen vormt al jaren een groot 
probleem in Nederland. De 
Amsterdamse hoofdcommissaris van 
politie, Nordholt, bekende aan de 
staatssecretaris van Justitie, Kosto 
(PvdA), dat hij moeite had met 
uitvoering van het uitwijzingsbeleid. 
Verschil van mening bleek in 
correspondentie tussen de commissaris 
en de staatssecretaris. Burgemeester Van 
Thijn (ook PvdA) reageerde ook en zei 
dat we, naar zijn mening, afgeleerd 
hadden dingen te zeggen die niet 
realiseerbaar waren. PvdA-voorzitter 
Rottenberg suste de zaak provisorisch 
door te zeggen dat 'verwijderen' voor 
Kosto een juridische term is die anders 
geïnterpreteerd moet worden.

Kam erdebat
De Gemeente Den Haag publiceerde 
vorige week de resultaten van een 
onderzoek naar illegaliteit in de 
gemeente. Zo'n 20 to t 25 duizend 
illegalen verblijven in de hofstad. Ook 
daardoor bleek nogmaals de problemen 
bij het bestrijden van ilegaliteit. 
Verschillende politici (Brinkman, CDA en 
Rottenberg, PvdA) grepen de gelegen
heid snel aan om hun ongenoegen te 
uiten. De scherpe woorden van de PvdA 
wezen op een wending binnen die partij. 
Maar dat gebeurde buiten de Kamer. 
Namens de VVD vroeg Jan Kees 
Wiebenga om een debat met de staats
secretaris van Justitie, Kosto. Hij noemde 
de uitkomsten van het rapport nog eens: 
de uitbuiting van mensen, de 
verpaupering van de steden, het onder
graven van de arbeidsmarkt en het 
negatieve beeld van migranten dat 
ontstaat. De VVD wil een notitie van de 
regering waardoor in het parlement kan 
worden gediscussieerd over het 
illegalenbeleid. (Voor het inhoudelijk 
initiatief van de VVD: zie pagina 4.)

Inlichtingen:
Jan Kees Wiebenga, 070-3182904

Tien jaar Lubbers
Namens de VVD-Tweede Kamerfractie stuurde Frits Bolkestein premier Lubbers 
de volgende gelukwens:

Zeer Geachte M inister President,

Slechts drie ministers president hebben de regering langer dan tien jaar 
aangevoerd en één daarvan bent U. Tenzij de voortekenen bedriegen zult U 
binnenkort ook Ruijs de Beerenbrouck en Drees verslaan. Dat is een zeer 
uitzonderlijk prestatie.
Allerwege wordt waardering geuit voor Uw onvermoeibare werklust, grote 
kennis en tactisch inzicht. Ik slu it me daar graag b ij aan. U bent al tien jaar 
onbetwist leider van het CDA en hebt daarmee de electorale achteruitgang van 
die partij to t stilstand gebracht. Dat is een verdienste van formaat 
Ik heb als staatssecretaris en als minister deelgenomen aan twee kabinetten die 
door U werden geleid. Nooit heeft een persoonlijk o f politiek meningsverschil 
ons toen verdeeld. Nu ontmoet ik U als leider van de oppositie.
Wie weet zullen andere hoedanigheden ons ook in de toekomst te zamen 
brengen. Dat zou m ij zeer verheugen.
Namens de VVD-fractie in de Tweede Kamer wens ik U van harte geluk met dit 
ambtsjubileum.

M et gevoelens van de meeste hoogachting,

Frits Bolkestein
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I llegalen-beleid
Vorige week publiceerde de gemeente 
Den Haag een rapport waarin het aantal 
Haagse illegalen op 20.000 to t 23.000 
wordt geschat!
Is het toeval dat de burgemeester van 
Rotterdam, de heer Peper, naar buiten 
bracht dat 1100 mensen van allochtone 
afkomst op één adres in zijn gemeente 
stonden ingeschreven ? En wat bedoelt 
de heer Brinkman precies als hij deze 
week harder optreden tegen illegalen 
aankondigt? Ook de staatssecretaris van 
justitie, de heer Kosto blijkt daar nu voor 
te voelen, en vice-premier Kok sloot zich 
daarbij aan. Staatssecretaris Kosto 
schatte het aantal illegalen in Nederland 
op 150.000 to t 200.000.
De illegalenproblematiek staat los van 
het minderhedenvraagstuk, dat ruim een 
jaar geleden op de politieke agenda is 
gebracht. Het is goed om dat te 
realiseren, omdat de problematiek rond 
illegalen de discussie over de integratie 
van legale minderheden in de 
Nederlandse samenleving gemakkelijk 
vertroebelt. Daardoor ontstaat het 
gevaar dat de legale allochtonen 
onterecht in een kwaad daglicht worden 
gesteld.
Het minderhedenvraagstuk is gericht op 
de integratie in de samenleving van 
legaal in Nederland verblijvende vreem
delingen. Vreemdelingen die legaal in 
ons land verblijven zijn erkend als 
gedoogde, ontheemde of vluchteling of 
wachten de beslissing op een dergelijk 
verzoek af. Anderen hebben toegang to t 
ons land via een verblijfsvergunning 
door huwelijk, gezinshereniging of 
gezinsvorming of anderszins of zijn in 
het bezit van een vestigingsvergunning. 
Illegalen hebben deze verblijfsstatus niet 
en hebben geen enkele verblijfsstatus.
Zij dienen het land te verlaten, zo staat 
het in de wet.
Het is een kerntaak van de overheid 
ervoor te zorgen dat illegalen niet in ons 
land kunnen verblijven. Dat zij geen 
gebruik kunnen maken van sociale 
voorzieningen, werkgelegenheid en 
huisvesting. (De VVD vindt overigens 
dat voor noodzakelijke medische hulp 
een uitzondering moet worden 
gemaakt.)
Al in het najaar van 1990 heeft de 
VVD-fractie de regering gevraagd om 
maatregelen tegen het bezit van SOFI- 
nummers bij illegalen. Illegalen die 
eenmaal werk hadden en belasting en 
premies betaalden ontvingen inderdaad 
een SOFI-nummer. Daarmee konden zij 
rechtstreeks aanspraak maken op de 
Nederlandse sociale zekerheid. Bij het 
debat in de Tweede Kamer bleek dat er 
geen koppeling was van gegevens
bestanden bij de overheid waaruit de 
vreemdelingenrechtelijke status van de

betrokkene werd afgeleid.
De VVD wil koppeling van gegevens
bestanden binnen de overheid.
Koppeling van het gemeentelijk bevol
kingsregister en het aanstaande 
Vreemdelingen Administratie Systeem 
met elkaar en met andere bestanden die 
worden gebruikt bij overheids
voorzieningen. De VVD vindt dat voor 
een optimaal gebruik van deze 
koppeling van bestanden aan twee voor
waarden dient te zijn voldaan.
Ten eerste dient de koppeling vergezeld 
te gaan van de verplichting aan de 
ambtenaar om de koppeling inderdaad 
uit te voeren. De gevraagde voorziening 
moet worden geweigerd als blijkt dat de 
betrokkene niet over een legale verblijfs
status beschikt.
Ten tweede moet er een meldplicht 
komen voor de ambtenaar wanneer die 
een illegaal op het spoor komt, of op 
grond van de gevonden persoons
gegevens enige verdenking tegen een 
persoon koestert. De ambtenaar dient 
direct de vreemdelingenpolitie in te 
lichten. Justitie moet vervolgens zijn 
werk doen. Voorts moet de afdeling 
bevolkingsregister van de gemeenten 
het recht krijgen om te vragen naar de 
verblijfstitel van mensen die zich in 
willen laten schrijven in het bevolkings
register.
Verder vindt de VVD het onaanvaard
baar dat illegalen werk wordt geboden. 
Daarmee bezetten zij een deel van de 
arbeidsmarkt, ten koste van legale 
minderheden en Nederlanders. En 
bovendien ontbreekt het hen aan sociale 
voorzieningen; want als het goed is 
hebben ze geen SOFI-nummer 
ontvangen omdat bij koppeling van 
persoonsgegevens bleek dat ze illegaal 
waren. Daardoor kunnen ze worden 
uitgebuit door hun werkgevers. 
Werkgevers die illegalen in dienst 
hebben zijn allang strafbaar. De VVD 
vindt dat deze werkgevers nu ook 
moeten worden gepakt; de pakkans 
moet worden verhoogd en de boetes 
moeten worden verhoogd. Ook 
vrijheidsstraffen moeten worden 
uitgesproken tegen werkgevers van ille
galen. De VVD vindt het overigens niet 
aanvaardbaar dat werkgevers - bijvoor
beeld in het Westland - hun bedrijf 
alleen draaiende kunnen houden met 
behulp van illegalen, omdat legale werk
nemers niet voorhanden zijn. De VVD 
heeft een straffer sanctiebeleid voor
gesteld. Iedereen, ook ongeschoolde 
werklozen of mensen met minder 
opleiding kunnen bollen pellen, aard
beien plukken of andere seizoensarbeid 
verrichten.
Zoals de illegale werknemer over
geleverd is aan de willekeur van zijn

werkgever, is ook de illegale huurder 
overgeleverd aan zijn verhuurder. 
Woekerprijzen, ontbreken van huur- 
bescherming, uitbuiting en overbevol
king in de verhuurde kamers van de 
pensions en flats. De VVD vindt dat de 
verhuurders in de sociale huursector en 
de particuliere beleggers strafbaar 
moeten worden gesteld, als zij aan 
illegalen woonruimte verhuren, nét zoals 
illegalen-werkgevers. En als de nood
zakelijke koppeling van gegevensbestan
den is bereikt, hoeft daar ook technisch 
niets in de weg te staan. Dat vergt 
echter de wil van de regering om daar 
iets aan te doen. Met wetgeving. En met 
een voldoende toegerust justitie
apparaat.
Ook de individuele illegaal zelf moet de 
hete adem van de overheid in zijn nek 
voelen. Het kan niet zo zijn dat illegalen 
slechts worden uitgezet als ze een crimi
neel verleden hebben. Toch is dat een 
beleidslijn van justitie, zoals we onlangs 
uit de mond van de Amsterdamse 
hoofdcommissaris van politie Nordholt 
hoorden. De politie moet zijn werk doen 
en prioriteit geven aan opsporing van 
illegalen in ons land. De identificatie
plicht is daarbij een belangrijk hulpmid
del en moet zo snel mogelijk worden 
ingevoerd. Maar ook op de koppeling 
van bestanden met persoonsgegevens 
kunnen wij niet wachten. De ambtenaar 
die aanwijzing heeft dat iemand illegaal 
in ons land is moet verplicht worden dat 
te melden aan de vreemdelingenpolitie. 
Maar ook voor de gerichte opsporing 
door de politie is een goed toegerust 
justitie-apparaat onontbeerlijk.
Dat betekent vervolgens dat, indien 
eenmaal is vastgesteld dat iemand 
illegaal in ons land verblijft, diegene kan 
worden vastgehouden "ter fine van 
uitzetting". De VVD vindt dat ook daar
voor voldoende celruimte beschikbaar 
dient te zijn.
Illegale buitenlanders dienen vervolgens 
zonder aanzien des persoons te worden 
uitgezet naar hun land van herkomst. De 
massale terugkeer van eenmaal uitge
zette vreemdelingen, over de grens bij 
Roosendaal, maar ook naar andere delen 
in de wereld, is een groot probleem. 
Uitzetting naar het land van herkomst is 
overigens niet mogelijk als dat land 
onbekend is doordat de betrokkene 
bijvoorbeeld zijn papieren heeft vernie
tigd. Dan wordt hij volgens de beruchte 
“ Roosendaalprocedure" de grens over
gezet.

Inlichtingen
Jan Kees Wiebenga, 070-3182904
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Perspectief
Deze week heeft zich een betekenisvolle gebeurtenis afgespeeld. Dat is misschien niet opgevallen 
qua grootte, maar de inhoud van de CDA-standpunten mogen zeker niet onderschat worden. De 
fractie-voorzitter van het CDA, Elco Brinkman, had bij het tweede begrotingsdebat dit jaar vooraf 
hoog ingezet; zijn fractie wilde nadere invulling van de kabinetsvoornemens en deed een aantal 
concrete voorstellen daartoe. Hij heeft niet hard door durven zetten; het CDA volgt het huidige 
kabinetsbeleid nog wel, zij het met grote moeite. Tegelijkertijd toont deze opstelling wel aan dat 
het CDA afstand begint te nemen van het regeringsbeleid. De PvdA daarentegen identificeert zich 
met de huidige plannen, die feitelijk inhouden dat alle problemen naar de toekomst worden 
geschoven. De VVD wil structurele oplossingen voor problemen die structureel van aard zijn. De 
VVD en het CDA hebben in grote lijnen dezelfde bezwaren en er is dus in principe een 
Kamermeerderheid voor een andere koers. We wachten af of Elco Brinkman en zijn collega's dit 
keer wel in hun bezwaren volharden. Hun waarschuwingen en voorwaarden kunnen niet meer 
worden ingeslikt zonder verdere aantasting van geloofwaardigheid. Voor een man die premier wil 
worden is dat een onaantrekkelijk perspectief. Frits Bolkestein

Mini Algemene Beschouwingen
Het extra debat van deze week over de begro
ting was nodig omdat het kabinet tijdens de 
Algemene Beschouwingen geen concrete voor
stellen op tafel heeft gelegd als antwoord op de 
verslechterde economische conjunctuur. De 
hoofdlijnen waren volgens het kabinet gezet; 
het ging nog slechts om wat aanvullende maat
regelen in november. Men had goede hoop dat 
het allemaal wel zou meevallen. Minister Kok 
wilde toen van een problematiek van 4 miljard 
niet weten. Hij was "niet zo onder de indruk 
van de donder en bliksem boven het hoofd van 
de Minister van Financiën". Ook Premier 
Lubbers was nog optimistisch. Aan het eind van 
de Algemene Beschouwingen voorspelde hij dat 
"de resterende problematiek verhoudingsge
wijze van bescheiden aard zou zijn". Een week 
later sprak hij in CD-Actueel van een probleem 
van 1,5 miljard o f minder.
De nieuwe becijferingen van het Centraal 
Planbureau kwamen echter hard aan. De PvdA- 
fractie verviel in haar oude mening dat in moeilijke 
tijden men het wel wat minder nauw mag nemen 
met het financieringstekort en de lastendruk. Dat 
vond de PvdA 10 jaar geleden ook al. Het CDA 
was verdeeld en Kamerleden spraken zich - zij het 
anoniem - zeer ontevreden uit over deze 'blanco 
cheque'. Het is de bedoeling dat de structurele 
bezuinigingen binnen enkele weken met concrete 
maatregelen worden belegd. Het verlangen van 
de PvdA om de besluitvorming over de financiële 
problematiek naar 1994 door te schuiven is 
volgens Frits Bolkestein meer dan gehonoreerd. 
Het kabinet heeft de budgettaire problemen voor 
zich uit heeft geschoven - to t in 1994 en zelfs 
daarna - is de eenvoudige conclusie.
Zelfs al waren er momenteel geen tegenvallers, 
dan moest toch worden bezuinigd (zoals de 
VVD in september al aangaf in het correctie- 
scenario). De huidige zwakte in de internationale 
conjunctuur mag volgens de VVD geen excuus 
zijn om niets te doen. Integendeel, het kabinet 
moet de crisissituatie aangrijpen om juist nu een 
stevig pakket van maatregelen op tafel te 
leggen. Hoe^vel de problemen voor het tekort in 
1994 nog eens verergeren, heeft het kabinet 
slechts de helft(!) van de problemen in 1993 én 
1994 met structurele bezuinigingen belegd. De

andere helft van de problemen wil het kabinet 
met incidentele maatregelen dekken.
Geen van de maatregelen (eenmalig o f structu
reel) is concreet ingevuld. 600 miljoen van de 
ombuigingen wordt bereikt via een eenmalige, 
selectieve temporisering van uitgaven. Concrete 
invulling volgt pas over enkele weken. Over de 
resterende, miljard aan niet-structurele bezuini
gingen wordt pas in het voorjaar van 1993 
beslist. Het CDA vroeg om nadere precisereing, 
de PvdA was toch blij verrast met de mate van 
'concreetheid' van haar minister van Financiën. 
Frits Bolkesteins conclusie was dat de kern van 
de economische problemen niet conjunctureel, 
maar structureel van aard is. Daarom moeten 
nu structurele maatregelen worden genomen. 
Maar anders dan tien jaar geleden moeten die 
maatregelen minder algemeen van aard zijn, en 
meer gericht op de specifieke problemen van de 
arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. "M et 
andere woorden; loonmatiging is uitstekend, 
maar er moet meer gebeuren." Bolkestein gaf 
ook aan wat er kan gebeuren: "De Sociale Nota 
van Minister de Vries (CDA) en Staatssecretaris 
ter Veld (PvdA) bevat vele suggesties om de 
financiële afstand tussen werken en niet-werken 
te vergroten. Ik zou zeggen: doe er wat mee.
De subsidiebijbel van Minister Kok bevat vele 
suggesties to t vermindering van de gigantische 
subsidiestroom in ons land. Ik zou zeggen: doe 
er wat mee. Het convergentie-advies van de 
Sociaal-Economische Raad erkent dat ook inko
mensafhankelijke subsidies een obstakel zijn 
voor het accepteren van werk. Ik zou zeggen: 
doe er wat mee."
Minister Kok zei over zijn begeleidende brief: 
'We hebben precies de kaders met elkaar 
bepaald waarbinnen nu de invullingen nodig 
zijn'. Hij sloeg volgens Bolkestein de spijker op 
zijn kop. "W at we hier hebben is het voorberei
dende werk op de echte begroting. Alleen is het 
nu niet maart '92, toen de echte kaderbrief 
uitkwam, maar november '92. Nog geen twee 
maanden voor het begin van het nieuwe jaar 
weet de Kamer nog steeds niet waar zij aan toe 
is. De behandeling van de begrotingshoofdstuk
ken is to t een farce geworden."
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Begroting Verkeer & Waterstaat
Bij de behandeling van de begroting van 
het ministerie van Verkeer & Waterstaat 
stuitte de Kamer op een niet onaanzien
lijk probleem. Twee dagen voor de 
behandeling had de minister toegezegd 
dat op de ingediende begroting nog 
eens tientallen miljoenen incidenteel en 
129 miljoen structureel zal worden 
bezuinigd. Alleen wist nog niemand 
waar dat vandaan moet komen. Het 
verzoek van de VVD bij de regeling van 
werkzaamheden om dan eerst die begro
tingen te behandelen waarop niet bezui
nigd wordt, werd afgewezen. Annemarie 
Jorritsma vertelde minister Maij-Weggen 
(CDA) dat "de VVD-fractie van mening 
is dat juist dit investeringsministerie niet 
had moeten worden aangeslagen en 
zeker niet op de manier waarop dat nu is 
gebeurd". Ook de grootste regerings
partij het CDA zei de bezuinigingen niet 
in de investeringen te zoeken en nog 
geen pasklaar antwoord te hebben, waar 
dat dan wel moet. De PvdA leek het 
verstandig de voorstellen van de minister 
af te wachten. Die zijn eenvoudig te 
omschrijven als incidentele maatregelen 
en boekhoudkundige trucs. Daarmee 
worden de problemen voor de komende 
jaren alleen maar groter, want uitge
stelde aflossingen bijvoorbeeld moeten 
ooit toch worden betaald.

A ardgasbaten
Een tweede gevaar dat dreigt bij de 
investeringen in de infrastructuur is de 
grootte van het aardgasbatenfonds. Bij 
de huidige koers van de dollar zal in 
1994 0 cent te besteden zijn via dat 
fonds; de opbrengsten verdampen 
geheel. Toch is dat jaar 470 miljoen 
begroot. Ook deze cijfers leiden to t de 
conclusie dat de meerjarencijfers zijn 
gebaseerd op drijfzand. De VVD heeft 
indertijd voorgesteld dergelijke investe
ringen te betalen met de opbrengsten 
uit verkoop staatsdeelnemingen (kapi
taal voor kapitaal). Het CDA reageert 
daar nu alleen in zeer algemene bewoor
dingen op en heeft het VVD amende
ment toen ook niet gesteund, maar 
verkondigt tijdens spreekbeurten dat wel 
allerlei wegen moeten worden aange
legd (toevallig in de buurt van de plaats 
van spreken). In Den Haag gaf de CDA- 
minister nu toe dat bepaalde projecten 
alleen met additionele middelen kunnen

worden gefinancierd, zoals bijvoorbeeld 
met verkoop van PTT-aandelen.

T ransport
De woordvoerder wijdde een groot deel 
van haar inbreng aan het belang van de 
positie van Nederland in de transport
sector. De buitenproportionele lastenstij
gingen in het goederenvervoer verster
ken dat niet. Motorruituigenbelasting en 
dieselaccijns worden verhoogd en het 
grijze kenteken wordt misschien afge
schaft. De VVD is er voorstander de 
accijnzen in Europa te harmoniseren, 
maar maakt bezwaar tegen de automati
sche verhogingen van de motorrijtuigen
belasting, terwijl tegelijkertijd tolvignet- 
ten als in Duitsland worden toegestaan. 
Zo raakt Nederland het aandeel van 
27% in het wegvervoer makkelijk kwijt. 
Het CDA wil harmonisering van zowel 
accijns als de motorrijtuigenbelasting. De 
VVD wil dat de minister zich keihard 
opstelt tegen de Duitse plannen om voor 
het weggebruik daar te betalen. En 
anders moet het wegvervoer hier fiscaal 
worden gecompenseerd.

V ervoer
Een tweede punt dat Annemarie 
Jorritsma aansneed was het vervoer over 
water. Ook hier dreigen de investerin
gen in het onderhoud in te zakken. De 
VVD heeft er jaren voor gepleit hiervoor 
een vast bedrag te reserveren, maar 
blijkbaar was het makkelijk bezuinigin
gen op deze post.
Een volgend onderwerp was het open
baar vervoer. Hier is men nog bezig de 
taakstelling uit de Tussenbalans uit te 
voeren. Volgens de VVD is het dus 
ondoenlijk om daar verdere bezuinigin
gen uit te halen. De woordvoerder wees 
nog eens op het belang van netnorme- 
ring; die is bedoeld om vooral op het 
platteland de streekvervoersbedrijven de 
kans te geven om het openbaar vervoer 
in stand te houden tegen zo laag moge
lijke kosten. Een combinatie van bezuini
gingen en netnormering kan een aver
echts effect hebben.

Inlichtingen:
Annemarie Jorritsma-Lebbink, 
070-3182891

Commissie
Dunning
In juni 1988 verscheen een kabinetsnota 
getiteld “ Grenzen aan de zorg", in janu
ari het jaar daarop vond een Kamerdebat 
plaats over de hoofdlijnen van het 
beleid. Toen zijn een aantal belangrijke 
conclusies getrokken en is men begon
nen met de concretisering van de 
uitgangspunten. De VVD betreurt het 
daarom dat dit kabinet bij de start weer 
een nieuwe commissie instelde (commis
sie Dunning). Er is geen behoefte aan 
opnieuw een kostbare, brede maat
schappelijke discussie over hetzelfde 
onderwerp. Woordvoerder Dick Dees 
wees daarop in een Uitgebreide 
Commissievergadering over het rapport 
van de Commissie.
Politici moeten volgens de woordvoerder 
niet weglopen voor beslissingen, maar 
het is wel gewenst dat de deskundigen 
het benodigde materiaal aanleveren. Dat 
is nu niet gebeurd. Noch de 
Gezondheidsraad, noch de 
Ziekenfondsraad noch de commissie 
Dunning heeft advies uitgebracht over 
de vraag wat er wel en wat er niet in 
een verplicht basispakket moet. 
(Daarmee is de zwarte piet toegespeeld 
naar verzekeraars, patiëntenorganisaties 
en de overheid.) Tot nu toe heeft alleen 
de commissie Dekker zo'n advies 
gegeven: breng de subsitutiegevoelige 
sector in een basisverzekering en laat de 
rest (fysiotherapie, geneesmiddelen, 
tandheelkunde) over aan de vrijwillige 
aanvullende verzekering. Dat spreekt de 
VVD nog altijd aan, aldus Dees.
Er is nu behoefte aan een plan van 
aanpak dat door de staatssecretaris en 
het veld van de gezondheidszorg geza
menlijk wordt ontwikkeld en vervolgens 
wordt uitgevoerd.
De woordvoerder ging ook in op het 
probleem van de wachtlijsten. Die 
moeten naar vermogen worden verkort, 
ook uit het oogpunt van kostenbeheer
sing. En indien selectie nodig is, moet 
dat uitsluitend gedaan worden op basis 
van medische criteria. De staatssecretaris 
antwoordde dat hij helaas geen 
antwoord kan geven wanneer de 
wachtlijsten zijn weggewerkt.
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Agenda
18 november 
uitzending Politieke Partijen 
Nederland 1 om 19.52u

19 november 
Frits Bolkestein: 
seminar Bestuurlijke 
Vernieuwing 
Kurhaus, Scheveningen, 
aan vang 13.30u 
paneldiscussie o.l.v. Charles 
Groenhuizen 16.00u

21 november 
discussiedag " Landbouw en 
Natuur"
Zwolle, Postiljonmotel, 
aanvang 10.00u

23 november
Frits Bolkestein, KC Dordrecht 
Cirde Studio's Dordrecht, 
aanvang 17.30u



VVD EN HET NIEUWS

Rokende
puinhopen
Tijdens de Algemene Beschouwingen 
verzekerde de premier dat het wel mee 
zou vallen met nieuwe noodzakelijke 
bezuinigingen. Het was weliswaar herfst, 
maar binnen afzienbare tijd moest het 
toch weer lente worden. Zelfs hartje 
winter verklaarde de premier in zijn 
partij-blad dat hooguit T  miljard aan 
aanpassingen nodig zou zijn. Het afgelo
pen weekeinde kwam het kabinet met 
algemene voorstellen die bijna 3 miljard 
behelzen en dringt langzaam het besef 
door dat het analyseren van de econo
mie geen seizoens-gebonden arbeid is. 
Het kader dat de minister van Financiën 
aangaf betrof 2, miljard bezuinigingen 
die half incidenteel half structureel van 
karakter zijn. Bovendien wordt het invul
len van 750 miljoen uitgesteld to t het 
komend voorjaar.

S leu te lro l
Het CDA speelde een sleutelrol in de 
beoordeling van deze halfslachtige voor
stellen. Vooraf gaf de CDA-fractie aan 
geheel niet tevreden te zijn. Maar de 
fractie-voorzitter, Elco Brinkman, hield 
helaas zijn rug niet recht. Het kabinet 
komt in februari 1993 met aanvullende 
maatregelen, uitstel dus. Hiermee staat 
niet vast dat Brinkman vast houdt aan 
zijn befaamde 3 boeien. En dat terwijl hij 
zelf meermalen te kennen heeft gegeven 
in 1994 geen rokende puinhopen te 
willen zien. Wanneer het kabinet niet 
met een adequaat pakket maatregelen 
komt om de colectieve lastendruk en de 
tekortnormen te realiseren, dan ziet het 
er helaas naar uit dat hij in dat (verkie
zingsjaar toch zit met een bouwval 
waar een zware hypotheek op rust. En 
dat moet hij toch tot inzet van 
verkiezingen maken. Je kunt je afvragen 
of dat verstandig is. Misschien wordt 
Elco Brinkman dan zelf premier, en 
misschien moet hij zelf als eerste de 
schep in de hand nemen om puin te 
ruimen. Wie gaat hem daarbij helpen?

VERVOLG VAN PAG. 2 
In tweede termijn dienden de regerings
fracties een aantal moties in die inhou- 
den dat de staatssecretaris grote delen 
van zijn huiswerk moet overdoen. Het 
CDA was het niet eens met deze inter
pretatie van de VVD-woordvoerder en 
sprak liever over "nog eens goed 
uitwerken van de plannen".

Inlichtingen: Dick Dees, 070-3182917

Toespraak 
Frits Bolkestein
Maandag 9 november hield Frits 
Bolkestein een toespraak voor de 
Kamercentrale Drenthe over de econo
mische terugval waarmee ons land 
wordt geconfronteerd. De beleidsvoor
stellen van het kabinet waren in één 
opzicht heel helder, zei hij: de sociale 
partners moeten de broekriem aanhalen. 
De lonen mogen geen cent omhoog. 
Maar over het eigen huishoudboekje is 
het kabinet buitengewoon vaag. Het 
geeft niet concreet aan hoe het eigen 
huis op orde moet worden gebracht. Zo 
bruin heeft zelfs dit kabinet het nog niet 
gebakken volgens Frits Bolkestein. "Ik 
heb daar maar één verklaring voor. Het 
lijkt er op dat men zo veel mogelijk pijn
lijke maatregelen over de verkiezingen 
probeert heen te tillen.
Premier Lubbers en Vice-premier Kok 
hebben het dus duidelijk moeilijk. Maar 
er is één persoon in Den Haag die het 
nog veel moeilijker heeft. Die persoon is 
CDA-fractievoorzitter Brinkman.

De heer Brinkman heeft keer op keer 
geprobeerd dit kabinet to t krachtdadig 
beleid aan te sporen. Soms lukte dat 
wel, andere keren lukte het weer niet. 
Ook nu zal hij het kabinet weer het vuur 
aan de schenen moeten leggen."

Rampkoers
Vervolgens ging Bolkestein in op de 
bekende boeien van Brinkman: de winst
gevendheid van het bedrijfsleven, de 
lastendruk en het financieringstekort.
"Al in het eerste jaar van zijn bestaan 
voer het kabinet langs de eerste boei 
van de heer Brinkman. De bedrijfswin
sten begonnen onmiddellijk af te nemen. 
Een jaar later, in 1991, voer het kabinet 
ook langs de boei van de collectieve 
lastendruk, die boven de grens van 
53,6% uitkwam. En in 1992 vaart het 
kabinet zelfs buiten alle Brinkman- 
boeien. De tekortnorm wordt niet 
gehaald, de lastendruk gaat door het 
plafond en de bedrijfswinsten zijn met 
15 miljard gedaald. Volgend jaar en het 
jaar daarop dreigt een herhaling van dit 
rampscenario, maar dan nog erger. Nu 
het kabinet zo duidelijk langs alle boeien 
van de heer Brinkman heenvaart, kan ik 
me niet voorstellen dat hij kan instem
men met de halfslachtige maatregelen 
van het kabinet."
Niet alleen de geloofwaardigheid van 
het kabinet staat dus op het spel, maar 
ook de positie van het CDA. De heer 
Brinkman zal moeten laten zien waar hij 
het meest aan hecht, aldus Frits 
Bolkestein maandag in Peize.

Huur
verhogingen
De staatssecretaris van volkshuivesting, 
Heerma (CDA), bepleitte deze week het 
voorstel om de huurverhogingen het 
volgend jaar aan de verhuurders zelf 
over te laten. Het huurprijsbeleid moet 
meer marktgericht worden. Deze huur- 
sombenadering houdt o.a. in een maxi
male huurstijging van 7'h% en een mini
male huurstijging van 4,% (dat laatste 
geldt niet voor commerciële verhuur
ders).
De huren stijgen volgens het marktprin
cipe en alleen to t het maximum wanneer 
een redelijk huurniveau nog niet is 
bereikt. Huurders vrezen dat verhuur
ders misbruik van de situatie maken. 
Maar daarbij moet volgens de VVD ook 
gezegd worden dat dan de concurrentie 
uit de koopsector groter wordt. De 
staatssecretaris gaat er van uit dat de 
extra opbrengsten ten goede komen aan 
volkshuisvesting. De VVD is het met het 
principe van de huursombenadering 
eens, maar wil één verandering aanbren
gen: het maximum in redelijk huurstij
ging uitgedrukt in guldens in plaats van 
procenten. Met de bovengrens van de 
individuele huursubsidie als basis (Fl 
865,-) en huurverhoging van maximaal 
inflatie plus 1 % komt dat neer op hoog
uit 48 gulden voor de sociale en de 
particuliere sector, maximum stijging in 
percenten ondergraaft de oorspronke
lijke bedoeling (572% van 600 gulden 
huur is meer dan 7'k%  van 400 gulden 
huur: het huurverschil wordt nog 
groter).

Inlichtingen:
Broos van Erp, 070-3182896

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van 
de "M r Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Clemens Cornielje, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie, en 
Arno Visser en Dominique Peters, 
medewerkers afdeling Voorlichting. 
De VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen. Een 
abonnement kost fl 75,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, postbus 20018, 2500 EA 
Den Haag (telefoon 070-3182879).
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Frits Bolkestein over het Verdrag van Maastricht:
Het debat over de Europese integratie is 
de afgelopen twaalf maanden onherken
baar veranderd. Aan de ene kant is dat 
een goede ontwikkeling. Maar er is ook 
een schaduwzijde. Het is een goede zaak 
dat de tijd van de overspannen verwach
tingen voorbij is. Nooit zal een voorzitter 
van de Europese Commissie meer spre
ken over de 80% van de economische 
en sociale wetgeving die binnen een 
beperkt aantal jaren uit Brussel zou 
komen. Nooit zal het toegroeien naar 
een Europese federatie de vanzelfspre
kendheid hebben die het eens had. Die 
grotere zin voor de werkelijkheid is 
winst. Maar hij mag niet doorslaan in 
cynisme en onredelijke kritiek op de 
Europese Commissie en haar ambtena
ren, en dat is wel wat nu dreigt te 
gebeuren. Een overtrokken idealisme 
zingt zich los van de werkelijkheid, maar 
als wij elke idealisme laten varen zal de 
Europese eenwording daar ook onder 
lijden.
Soms kan het nuttig zijn een proces zijn 
gang te laten gaan en dan maar te zien 
wat er van komt. "The product is in the 
process", kan een vruchtbare gedach
tengang zijn. Maar niet terzake van de 
Europese integratie. Daar is het niet 
voldoende te zeggen: "De Europese 
integratie is een beweging zonder doel", 
zoals wel is opgemerkt. Juist de vaag
heid van de doelstelling roept twijfel en 
achterdocht op; die hadden kunnen 
worden voorkomen indien de Europese 
regeringsleiders klare wijn hadden 
geschonken. Wat dat betreft was de Top 
van Maastricht een gemiste kans. De 
mistige discussie over het Europese fede
ralisme heeft voor veel verwarring 
gezorgd die had kunnen worden verme
den. Die discussie was ook niet van 
hypocrisie ontbloot want geen enkele 
Europese regering - misschien met 
uitzondering van de Belgische - wil een 
Europese federatie naar Amerikaans of 
Westduits model. Dat had dan beter 
gezegd kunnen worden.
Ook de Minister President is op dit punt 
niet duidelijk geweest. Hij heeft erkend 
dat het wat betreft de Europese integra
tie “ nog alle kanten op kan". Dat is 
misschien zo, maar welke kant wil hij 
opgaan? Aan welke richting geeft hij de 
voorkeur? Ook binnen de VVD heeft dit 
belangrijke punt to t discussie aanleiding 
gegeven. De kernzin uit het programma 
van de Europese liberale partijen, name
lijk dat de Europese Gemeenschap een 
conglomeraat van staten is die besloten 
hebben om bepaalde taken op federale 
wijze uit te voeren, lijkt ons de meest 
gelukkige formulering.
De zinsnede "een conglomeraat van 
staten" wijst op het confederale aspect 
van de Gemeenschap. Zoals ik eerder

heb opgemerkt is er geen Europees volk. 
Er is ook geen Europese taal, noch een 
Europese openbare mening. Er kan dus 
ook geen Europese regering zijn in de 
klassieke betekenis van dat woord; in de 
zin van een volledige bestuurslaag. En 
dat hoeft ook niet. De mensen zijn 
gehecht aan de staten waarin zij wonen 
en waarin zij zich thuis voelen. Aan die 
gehechtheid morrelen, is vragen om 
moeilijkheden - vooral in een onzekere 
tijd als de huidige - en die moeilijkheden 
zijn dan ook gekomen. Ons devies blijft: 
zo vrij als mogelijk, zo gebonden als 
nodig.
Zo gebonden als nodig: dat verwijst naar 
het federale element. De lidstaten willen 
bepaalde taken op federale wijze uitvoe
ren. Maar welke zijn die taken? Het 
subsidiariteitsbegrip geeft op die vraag 
een volstrekt onvoldoende antwoord.
Dat is al uitvoerig betoogd. Ik hoef de 
argumenten niet te herhalen. Wij 
hebben gepoogd dat vage begrip te 
vervangen door drie criteria: een 
Europese bevoegdheid moet gericht zijn 
op óf het wegnemen van een obstakel 
voor het interstatelijke economische 
verkeer, óf het oplossen van een inters
tatelijk probleem, óf het bereiken van 
een schaalvoordeel. Ook die criteria 
moeten in de praktijk worden toegepast 
en dus aan politieke oordeelsvorming 
worden onderworpen. Daar ontkomen 
wij niet aan. Maar zij zijn althans een 
stuk duidelijker dan het subsidiariteitsbe
ginsel, dat niet meer is dan een intentie
verklaring.
Ons probleem met het sociale protocol is 
dat het in belangrijke mate haaks staat 
op het subsidiariteitsbeginsel. Minister 
de Vries heeft dat ook erkend, toen hij - 
daags na de Top van Maastricht - sprak 
van 'symboolwetgeving'. Het is als met 
de Brusselse richtlijn over zwanger
schapsverlof, die ons onlangs bereikte.
De vraag is niet of een bepaalde regeling 
op zichzelf gewenst is. De vraag is, of de 
regeling noodzakelijk in Brussel moet 
worden getroffen. Het is duidelijk dat 
regeringen en ook parlementen hier veel 
alerter moeten zijn dan in het verleden. 
Als Brussel een zaak aanpakt die wij best 
zelf kunnen uitmaken dan moeten wij 
direct onze stem verheffen.
Voor de VVD blijft de economische en 
monetaire unie het belangrijkste punt 
van "Maastricht". Zeker, ook hier zijn 
problemen. Het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken zullen niet mee willen 
doen, de mediterrane landen zullen niet 
meer kunnen doen. Als er vóór de eeuw- 
wiseling nog wat van komt, zal dat 
waarschijnlijk neerkomen op een D- 
markzone plus Frankrijk, inclusief een 
mini Europese Centrale Bank. Maar dat 
is al heel wat. Hier past overigens een

woord van waarschuwing. Italië zal zich 
to t het uiterste verzetten tegen een 
EMU die zonder haar to t stand komt. In 
dat geval zou zij zelfs de voortgang van 
de Europese integratie kunnen frustre
ren. Het is niet zonder reden dat Italië 
altijd allergisch is geweest voor het 
Europa van verschillende snelheden. De 
regering moet dit in gedachten houden. 
Nederland zal waarschijnlijk in het kiel
zog varen van de Bondsrepubliek, zoals 
in monetair opzicht nu ook al het geval 
is. Doen de Duitsers mee, dan kunnen 
wij niet achterblijven, als Duitsland 
tenminste het monetaire plechtanker van 
Europa blijft. Doen zij niet mee, dan 
ontstaat er in het geheel geen EMU.
Wat staat op de Europese agenda? In de 
eerste plaats de klassieke taken: harmo
nisatie van de interne markt, het 
Europese mededingingsbeleid, de 
gemeenschappelijke handelspolitiek. Die 
taken zijn al moeilijk genoeg, getuige 
het gedonder in het GATT. In de tweede 
plaats het dichten van het democratisch 
gat. Dat vraagt ook om een actieve rol 
van de nationale parlementen. Een even
tuele GATT-overeen komst zal worden 
geratificeerd door het Amerikaanse 
congres maar geen Europees parlement 
komt er aan te pas. Dat is te gek voor 
woorden. In de derde plaats de bestrij
ding van de internationale milieu
verontreiniging. Die taak voldoet duide
lijk aan het tweede criterium, dat ik heb 
genoemd. In de vierde plaats de ontwik
keling van een gemeenschappelijk immi
gratie- en justitieel beleid. In de vijfde 
plaats de toetreding van nieuwe lidsta
ten, waaronder Polen, Tsjechië en 
Hongarije. Die toetreding zal alleen 
kunnen plaats hebben als de Europese 
Gemeenschap zich weet te beperkten tot 
haar kerntaken. Tenslotte: voortgang op 
de weg naar een Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid, hoe 
moeizaam dat proces ook is.
De huidige ruzie tussen Frankrijk en het 
VK is onaangenaam. En de trage ratifica- 
tie-procedure in Londen is een tegenval
ler. Maar het is in Nederlands belang de 
Britten geassocieerd te houden bij de 
zaken van het vasteland. Dus geen laat
dunkendheid jegens hen!
De Europese integratie heeft averij 
opgelopen door een teveel aan zowel 
vaagheid als ambitie. Als wij ons met 
daadkracht zetten aan duidelijke maar 
beperkte taken dan zal die averij binnen 
enkele jaren zijn gerepareerd.
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Wie durft daadkrachtig te regeren?
Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer bleek deze week, dat het door de 
VVD-fractie verwoorde ongenoegen over het ontbreken van een echt toekomstgericht kabinets
beleid door een duidelijke meerderheid (waaronder CDA) wordt onderschreven.
Premier Lubbers slaagde er niet in duidelijk te maken dat er sprake is van een echte aanpak van 
een reeks zich steeds indringender aandienende problemen. Met name de forse verslechtering 
van het economisch klimaat en de noodzaak dat ook de overheid daadwerkelijk de tering naar de 
nering moet zetten door vooral het niveau van de consumptie gerichte overheidsuitgaven terug te 
brengen. Maar ook een voortvarender aanpak van de criminaliteit, die nog steeds terrein lijkt te 
winnen, behoort daartoe. Of bijvoorbeeld de ontwikkeling van een beleid waar we echt mee 
vooruit kunnen op het gebied van de volksgezondheid.
De indruk van een minister-president die wel ziet dat er meer moet gebeuren, maar die als het 
ware (evenals de heer Brinkman) de gevangene is van deze - overigens door hemzelf gewenste - 
coalitie, kreeg tijdens het debat meer en meer gestalte. Voor de derde keer in 30 jaar blijkt dat 
een coalitie van christen-democraten en sociaal-democraten niet tot vruchtbaar beleid kan 
komen. De eerste maal lieten de christen-democraten het kabinet ontploffen in de Nacht van 
Schmelzer, de tweede keer traden de socialisten onder leiding van Den Uyl in 1982 terug na een 
korte regeerperiode. En deze derde coalitie bevindt zich feitelijk vanaf de start in een patstelling, 
waarbij het overleven tot de geplande verkiezingen in 1994 de belangrijkste prioriteit blijkt te 
hebben. De onmacht om de WAO-problematiek gezamenlijk aan te pakken, waardoor nu uitstel 
tot ver in 1993 dreigt, is daarvan het duidelijkste voorbeeld.
Hopelijk draagt de onvrede met (gebrek aan) beleid van dit kabinet - dat in de Eerste Kamer breed 
naar voren kwam - er toe bij dat we sneller dan in het voorjaar van 1994 aan de formatie van een 
nieuwe, daadkrachtige regeerploeg met de VVD erin kunnen gaan werken. David Luteijn.

Ontwikkelingssamenwerking
Twee begrotingsfactoren speelden deze week 
een grote rol: ten eerste de norm die jaarlijks 
beschikbaar is voor ontwikkelingssamenwerking 
en ten tweede de wijze waarop en vervolgens 
waaraan dat geld wordt besteed. Sinds 1974 
heeft Nederland een voortrekkersrol op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking; jaar-- 
lijks wordt 1 'h%  van het netto nationaal inko
men beschikbaar gesteld (nu zo'n 6,4 miljard 
gulden). Maar steeds minder van dat bedrag 
komt daadwerkelijk terecht bij ontwikkelings
landen. In een artikel in NRC-Handelsblad van 
enkele weken geleden pleitte Frits Bolkestein 
voor een overstap naar de internationaal gehan
teerde norm van 0,7% van het bruto nationaal 
produkt. Tegelijkertijd moet de zogenaamde 
vervuiling (overheveling van geld van het minis
terie van OS naar andere departementen) een 
halt worden toegeroepen. Dat was deze week 
ook de inzet van de VVD bij een uitgebreide 
commissievergadering over Buitenlanduitgaven 
en de plenaire behandeling van de begroting 
van het ministerie van Ontwikkelings
samenwerking.

Vervuiling
Over de vervuiling van de begroting van minis
ter Pronk (PvdA) is iedereen het eens; de 
minister verleent hand en spandiensten aan zijn 
PvdA-collega's. Zo helpt hij bijvoorbeeld de 
minister van Defensie, Ter Beek (PvdA), bij de 
aanschaf van materieel en de minister van 
Onderwijs, Ritzen (PvdA), bij het betalen van 
lerarensalarissen. Reden voor Frans Weisglas 
tijdens de UCV en Erika Terpstra bij de begro
tingsbehandeling om de handhaving van de 
1'%-norm 'fake' en 'schijnheilig' te noemen. De 
VVD vindt dat we niet moeten doen alsof. De

PvdA sprak zich uit voor hantering van een 
norm van 1 % van het BNP, wat ongeveer 1 
miljard meer is dan het VVD-voorstel. Voor het 
CDA ligt deze discussie intern gevoelig, de partij 
spreekt zich nog niet uit en noemde het een 
discussie over "begrotingstechnieken". Omdat 
de VVD pleit voor de (internationaal erkende) 
norm van 0,7% van het BNP wordt soms de 
suggestie gewekt dat dan miljarden minder naar 
Derde Wereldlanden gaan. Niets is minder 
waar; vergeleken met de huidige situatie en 
ontdaan van alle overhevelingen en oneigenlijke 
elementen op de begroting scheelt het 
ongeveer 250 miljoen.

V ersn ip p erin g
Uit de beantwoording van minister Pronk 
bleken een drietal interessante zaken. Ten 
eerste gaf hij te kennen op te stappen indien te 
veel aan de normering wordt getornd. Maar hij 
wilde niet aangeven waar voor hem de grens 
ligt. Erika Terpstra voorspelde dat met die 
instelling het 'graaien uit de ontwikkelingskas' 
gewoon doorgaat en hij uiteindelijk dichtbij, of 
zelfs lager dan de (harde) 0.7% BNP norm 
uitkomt. Vervolgens gaf de minister toe dat met 
het lagere budget het door de VVD gepropa
geerde anti-versnipperingsbeleid beter is. En 
tenslotte gaf hij toe dat de stelling van Frits 
Bolkestein, dat ontwikkelingshulp geen kritische 
factor is bij het helpen van landen, klopt. Het 
helpt wel mee een basis te leggen en democra
tie te ontwikkelen, maar handel helpt echt.

Inlichtingen;
Erika Terpstra, 070-3182900, en 
Frans Weisglas; 070-3182903
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Het zorgenkind Simons
Eind vorige week vernam de VVD plot
seling dat staatssecretaris Simons (PvdA) 
twee convenanten had voorbereid, die 
op dinsdag 17 november zouden 
worden ondertekend door een zware 
kabinetsdelegatie en de financiers en 
aanbieders in de zorgsector. Alle partijen 
zouden een handtekening zetten onder 
teksten van Simons, die niemand in de 
Kamer kende. Vooral een convenant met 
de aanbieders was merkwaardig, omdat 
de Kamer niet w ist van overleg met hen. 
Margreet Kamp ondernam onmiddellijk 
actie en kreeg D66, Groen Links, en de 
drie christelijke partijen zover gezamen
lijk vragen te stellen. W ant bij de voor
bereiding was de Kamer op geen enkele 
wijze ingelicht, officieel w ist men van 
niets. De vragenstellers wilden daarom 
voor ondertekening de concept-teksten 
te zien krijgen en erover debatteren. De 
minister en staatssecretaris van WVC, 
D'Ancona (PvdA) en Simons, noemden 
de documenten in hun antwoorden 
slechts een 'memorandum'. De tekst 
zouden ze na ondertekening sturen.
PvdA en CDA noemden het verzet tegen 
deze gang van zaken "ketelm uziek". 
Maar de hoofdrolspelers bevestigden dat 
het vooroverleg geheim was: "alle 
deuren naar de achterban gingen zorg
vuldig op slot" gaf een der zorg
aanbieders in een interview toe.

Afhakers
De antwoorden op de gestelde vragen 
waren dus niet bevredigend. De officiële 
ondertekening in de Treveszaal ging 
daarentegen gewoon door. Maar een 
van de uitgenodigde partijen (de aanbie
ders) haakte alsnog af, zodat het kabinet 
alleen tegenover de zorgverzekeraars 
aan tafel zat. Het eerherstel voor Simons 
werd steeds magerder van karakter, 
maar politiek kwam het hem eigenlijk 
goed uit dat alleen de verzekeraars over
bleven. Men wist dat hij met hen in 
overleg was, maar dat gold niet voor 
overleg met de aanbieders. Maar onder
tekening van een document en het 
maken van afspraken heeft ook 
consequenties voor de andere partijen in 
de gezondheidszorg. Mede daarom - en 
vanwege de gevolgde procedure natuur
lijk - besloot de VVD de staatsecretaris 
toch in de Kamer ter verantwoording te 
roepen. Helaas kon dat dus maar voor 
een memorandum.

In v a ls h o ek
Bij dit debat maakte de woordvoerder 
nogmaals duidelijk dat de VVD ophelde
ring wilde over de totstandkoming van 
het overgebleven document. Het was

niet zozeer een inhoudelijke kwestie, 
maar de staatsrechtelijke invalshoek 
werd onder de loep genomen. Dus ook 
het fe it dat het kabinet het verzoek om 
gedachtenwisseling vooraf niet inw il
ligde, stelde Kamp ter discussie.
Afspraken met de finaciers in de zorg
sector hebben gevolgen voor de gehele 
zorgsector. Daarom moet een integrale 
afweging worden gemaakt. Maar dan 
moet de regering dat wel mogelijk 
maken door de Kamer vooraf te kennen 
in beleidsvoornemens.
Verder was de woordvoerder benieuwd 
naar de juridische en de politieke status 
van het document. De staatssecretaris 
stelde dat het memorandum geen 
juridische status heeft, maar slechts een 
intentieverklaring is. Daarmee verlaagde 
hij de status van de afspraken nogmaals, 
w at op zich winst is. O f de verzekeraars 
er blij mee zijn is een tweede. De vraag 
naar de politieke status ontweek Simons 
telkens door alleen te spreken over de 
maatschappelijke status; hij was blij met 
d it accoord met verzekeraars. Juist de 
politieke kant van de zaak is interessant, 
omdat CDA en PvdA het accoord 
verschillend uitleggen. Dat bleek u it hun 
afleidingsmanouvre inzake de staats
rechtelijke kwestie; ze gingen inhoudelijk 
op het document in. Hierdoor kwamen 
een aantal verschillen van inzicht aan 
het licht.

K ete lm u ziek
Het CDA acht zich niet gebonden aan 
het memorandum en wil een eigen risico 
in de AWBZ. De PvdA steunt haar 
staatssecretaris omdat de partij in het 
document een voortgang ziet van de 
nota "Weloverwogen verder". Kamp 
sneerde naar het CDA en vroeg, of dit 
nu de "actieve pas op de plaats" was die 
het CDA bij het Plan Simons bepleit? 
Daarnaast vergeleek ze deze kwestie 
met die waar CDA-fractievoorzitter 
Brinkman zich vorige week zo over 
opwond: minister Ritzen (PvdA) van 
Onderwijs bekrachtigde ook een 
convenant buiten de Kamer om.
Meteen stelde Brinkman vragen aan de 
minister-president. Wanneer het CDA 
consequent was, dan zou het ook nu 
Simons' procedure verwerpen. De CDA- 
woordvoerder vond dat echter appels 
met peren vergelijken. In ieder geval; de 
muzikale fruitmand van dit kabinet raakt 
steeds meer ontstemd. Wie klaagt er nu 
over ketelmuziek?

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893

Instantloterij
Er komt een nieuw soort loterij in 
Nederland, met de instant-, ofwel 
krasloten. VVD-woordvoerder Dick Dees 
wees tijdens het debat op de terugloop 
bij to to  en lo tto  en de noodzaak to t 
produktverbetering. De introductie van 
d it nieuwe kansspel voldoet daaraan.
Over fraudegevoeligheid en mogelijke 
gokverslaving is goed nagedacht, deze 
factoren vormen geen onaanvaardbare 
risico's. Zoals eerder aangekondigd 
diende de woordvoerder een amende
ment in dat mogelijk moet maken dat 
5% van de opbrengst ten goede komt 
aan de sport (Fonds voor de Topsporter, 
zie VVD-Expresse nr. 71) en niet aan de 
schatkist. De regering heeft ondanks een 
in 1990 aanvaarde motie toch het plan 
opgevat de schatkist te laten profiteren 
van de opbrensten van de loterij. De 
VVD v indt dat het goede doelen moeten 
zijn die moeten profiteren. Het Fonds 
voor de Topsporter is daar een voor
beeld van.

Boter b ij de vis 
Het CDA was kritisch over het voorstel 
d it geld direct naar het op te richten 
fonds te laten gaan. De partij ziet het 
geld dat het Rijk krijg t als "compensatie 
voor particulier in itia tie f” . De PvdA 
wachtte het antwoord van de regering 
af. M in ister D 'Ancona (PvdA) vond het 
een aardige gedachte, maar zei zelf al 
andere plannen voor een topsportfonds 
te hebben. Maar het kan nog wel maan
den duren voordat die concreet zijn en 
dan zijn de begrotinsbehandelingen al 
weer verleden tijd . De woordvoerder 
merkte op dat er weer een hoop met de 
mond beleden w ord t, maar dat sympa
thie niet in daden w o rd t omgezet. De 
minister heeft dus leuke ideeën, maar 
doet geen boter bij de vis. Volgende 
week b lijk t o f het in itia tie f van de VVD ’
w o rd t gesteund.

Inlichtingen: Dick Dees, 070-3182917
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Referendum
Er komt een nieuw onderzoek naar de 
mogelijkheid om een beslissend wetge
vingsreferendum in te voeren. Dat is 
mogelijk gemaakt door een ommezwaai 
van het CDA onlangs. Nog in 1989 
verklaarde deze fractie zich met kracht 
tegen het referendum. In 1991, bij het 
debat over de poltieke vernieuwing 
stemde het CDA voor de motie die 
uitsprak dat verder onderzoek niet nodig 
was. Op 12 oktober dit jaar noemde 
fractie-voorzitter Brinkman het een 
"democratisch lapmiddel". Maar wat 
gebeurde een dag later? "Tijdens de 
Algemene Beschouwingen brak dan het 
licht door: het CDA verzet zich niet 
tegen verder onderzoek," ridiculiseerde 
VVD-woordvoerder Jan Kees Wiebenga 
de gang van zaken.

M o t iv e r in g
Het CDA stemde deze week in met het 
verzoek om een nieuw onderzoek. 
Volgens de VVD-woordvoerder voldeed 
dat verzoek in de verste verten niet aan 
de eis tot deugdelijke motivering. Er was 
de motie, en die werd in het 4-regelig 
verzoek niet eens genoemd. Het voorstel 
spitst zich toe op het beslissend wet
gevingsreferendum. Dat is onlogisch.
Wil je het instrument bestuderen, dan 
moeten alle varianten bekeken worden. 
De commissie vraagpunten verwees naar 
de recent gehouden plaatselijke 
referenda. Dat is vreemd: daar werden 
raadgevende referenda gehouden. Maar 
naar de referenda in Frankrijk en Canada 
onlangs werd niet verwezen. Dat was te 
begrijpen: want daar bleek duidelijk hoe 
onzuiver referenda werken. De woord
voerder vond het onzin het referendum 
opnieuw te bestuderen. Dat is al volledig 
gedaan (door de staatscommissie 
Biesheuvel). Er moet nu gekozen 
worden: voor of tegen?
De VVD is tegen referenda om een 
aantal redenen. In het algemeen werkt 
het behoudend.
Ten tweede wordt de invloed van belan

gengroepen vergroot; zij krijgen de 
benodigde honderdduizenden handteke
ningen bij elkaar. Ook het kabinet-Den 
Uyl stelde dat de kiezer geneigd is zijn 
eigen positie veilig te stellen, tegen 
financiële verplichtingen te zijn en zijn 
morele opvattingen op te leggen aan 
minderheden. Er is samenhang in het 
beleid nodig, gekozen Kamerleden bekij
ken voorstellen integraal. De woord
voerder vroeg zich af waar je in 
Nederland een referendum over moet 
houden: over het illegalenbeleid? over 
de salarissen van Kamerleden? of over 
belastingverhogingen?
Inlichtingen:
Jan Kees Wiebenga, 070-3182904

Pompstations
De nieuwe regelingen voor wat benzine- 
tankstations wel of niet mogen verkopen 
na zessen zorgt voor nogal wat verwar
ring. De pomphouders weten niet wat ze 
mogen sinds de nieuwe Algemene 
Maatregel van Bestuur van kracht is. 
Oneerlijke concurrentie wordt het 
genoemd wanneer ze na zessen nog 
bepaalde artikelen verkopen zoals 
bijvoorbeeld tijdschriften, of tabak . Uit 
de voorschriften voor etenswaren kan 
niemand wijs worden. De economische 
controledienst is intussen wel begonnen 
met het controleren op naleving van de 
regels. Maar politie-rechters erkennen 
dat de regeling onwerkbaar is. Het 
gerechtshof in Den Haag neemt een 
deskundige in de arm en het gerechtshof 
in Den Bosch vraagt om advies bij het 
Europees Hof in Luxemburg. Dat was 
reden voor de VVD op de bres te komen 
voor het midden- en kleinbedrijf en de 
minister van Economische Zaken om 
opheldering te vragen. De minister 
antwoordde dat wanneer een maatregel 
wordt genomen er altijd discussie is over 
afgrenzing. Om de winkelsluitingswet 
ligt een perifeer gebied waarover discus
sie blijft. Dat betreft voor pompstations

de verkoop van sigaretten (wel of niet in 
automaten?), welke kleine etenswaren 
mag een pompstation verkopen e.d.? 
Over het stopzetten van de controle zei 
hij desgevraagd daartoe niet direct 
bevoegdheid te hebben, maar hij wil wel 
bevorderen de controles te matigen. 
Inlichtingen:
Broos van Erp, 070-3182896

Waarborg
Een van de belangrijkste redenen voor 
bestuurlijke vernieuwing is de toene
mende afstand tussen burger en politiek. 
Die heeft te maken met ongenoegen 
over overdreven pretenties. Een bezin
ning op de kerntaken van de overheid is 
daarom nuttig om de aanspraken van de 
politiek to t realistische proporties terug 
te brengen. Daardoor kan de geloof
waardigheid van de politiek terugkeren, 
en dus het vertrouwen van de burger.
We moeten, als in de gelijknamige film 
"Back to the future", terug naar de 
toekomst. De overheid moet zich beper
ken to t zaken waar zij werkelijk goed in 
is: to t datgene wat wij aan het eind van 
de twintigste eeuw in redelijkheid van de 
overheid mogen verwachten. Niet meer, 
maar ook niet minder.
Oud minister-president Willem Drees 
schreef vlak voor zijn dood dat naar zijn 
opvatting de verzorgingsstaat te ver was 
doorgeschoten. Hij sprak zijn voorkeur 
uit voor een waarborgende staat waarin 
de overheid op het terrein van de sociale 
zekerheid slechts de bestaanszekerheid 
van de burgers moet garanderen. Dat is 
ook Frits Bolkestein's opvatting. In de 
waarborgstaat staat de verantwoorde
lijkheid van de burger voorop. Deze 
weet zich dan wel beschermd door een 
door de staat gewaarborgd vangnet. 
Voor het overige dient de overheid 
terughoudend te zijn met het scheppen 
van voorzieningen.
(zie verder op pagina 4)

Commissie verkiezingsprogramma
Het hoofdbestuur van de VVD heeft de commissie benoemd die het verkiezingsprogramma 1994-1998 gaat opstellen. Tot 
voorzitter van deze commissie is benoemd de heer Ir D. Luteijn, fractie-voorzitter in de Eerste Kamer. De overige leden zijn:

drs G.M.V. van Aardenne
(voorzitter van het college voor ziekenhuisvoorzieningen)
J.J. van Aartsen
(secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken) 
Mevr. mrM.E. Bierman-Beukema toe Water 
(regionaal inspecteur milieuhygiëne Zuid-Holland)
G. A.W. van Dalen
(voorzitter vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel)
H. Dijkstra
(directeur Friesland College)

mr F.H.G. de Grave 
(wethouder gem eente Amsterdam) 
dr K. Groenveld 
(directeur Teldersstichting)
Mevr. A. van Leeuwen-Gijsberts
(voorzitter ondernemersorganisatie schoonmaak- en bedrijfsdiensten) 
prof. dr ir J.J.C. Voorhoeve 
(directeur Instituur Clingendael)
C. Wolzak
(directeur omroeporganisatie TROS)



Frits Bolkestein over Bestuurlijke Vernieuwing
De departementale herindeling 
We kunnen het veranderen van de over
heid niet aan ambtenaren overlaten. Het 
zijn bij uitstek politici die daarin de lijnen 
moeten aangeven. Dat verklaart ook 
waarom de opdracht van het kabinet 
aan de secretarissen-generaal de depar
tementale indeling te reorganiseren wel 
moest falen. Zij speelden terecht de bal 
terug naar de Ministerraad. En wat 
zagen wij? Zodra het vraagstuk van de 
departementale herindeling op het bord 
van het kabinet terechtkwam, braken er 
"Hoekse en Kabeljauwse twisten" uit.
Zo kwamen er vorig najaar berichten in 
de krant dat het ministerie van 
Landbouw zou overgaan naar 
Economische Zaken. En dat door verder
gaande decentralisatie van de volkshuis
vesting het departement van VROM 
eveneens overbodig zou worden. De 
milieutaak werd opgeëist zowel door 
minister Maij-Weggen van Verkeer en 
Waterstaat als door minister Andriessen 
van Economische Zaken, die immers ook 
het energiebeleid in zijn portefeuille 
heeft.
Er was voorts ruzie op het terrein van de 
buitenlandse politiek. Ruzie enerzijds 
tussen minister Van den Broek en 
premier Lubbers over het primaat van 
het buitenlands beleid. En ruzie ander
zijds tussen de ministers Van den Broek 
en Pronk over de positie van de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking.
Maar waar is het ons eigenlijk om te 
doen? Eerder deze week sprak de Heer 
J.J. van Aartsen, Secretaris Generaal van 
Binnenlandse Zaken, ten behoeve van 
het ARD-debat. Hij zei toen: "De stelling 
dat minder ministers to t betere besluit
vorming leidt, is niet onderbouwd. Het is 
echt niet zo dat over elk onderwerp dat 
in het kabinet wordt behandeld veertien 
ministers meepraten. De discussies gaan 
tussen de meest betrokken ministers en 
dat zijn er bij belangrijke onderwerpen 5 
of 6".
Als oud-minister kan ik u verzekeren dat 
dit waar is. Het zou dan ook aanbeveling 
verdienen meer af te doen in onderraden 
van de Ministerraad zonder dat de 
conclusies van die onderraden nog eens 
door de voltallige Ministerraad behoe
ven te worden bevestigd. Dan kan de 
Ministerraad zelf zich met meer alge
mene onderwerpen bezighouden. 
Departementale herindeling behoort niet 
plaats te hebben om de herindeling 
zelve. Laten wij aktiviteit vooral niet

verwarren met aktie. Reorganisaties zijn 
niet alleen financieel maar ook emotio
neel duur. Het duurt lang voordat zij 
hun definitieve beslag krijgen en de 
betrokken ambtenaren hun uiteindelijke 
draai hebben gevonden. Zij moeten 
daarom alleen worden ondernomen 
wanneer concrete voordelen als het 
ware binnen hand bereik liggen.
Het kan ook nuttig zijn de plaats van 
directoraten te beschouwen. Juist op dat 
niveau wordt soms dubbel werk verricht: 
zie de twee directoraten Politie op de 
ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Justitie.

De kwaliteit van de overheid 
De overheid moet klein zijn, maar van 
hoge kwaliteit. Dat betekent natuurlijk 
ook een goede beloning. Directeur 
Generaal Hans Pont heeft gelijk wanneer 
hij vraagt om meer marktconformiteit en 
differentiatie. Politici moeten overigens 
beseffen dat het onvermogen overbo
dige overheidstaken af te stoten en 
subsidiestromen te verminderen als 
nadelig gevolg meebrengt dat voor een 
betere beloning van het personeel van 
de overheid en in de collectieve sector 
niet genoeg ruimte is. Een kleinere over
heid die minder subsidieert, kan beter 
worden betaald. In december 1990 werd 
door het ministerie van Financiën een 
subsidie-bijbel gepresenteerd. Daarin 
stond voor 28 miljard gulden aan subsi- 
die-regelingen opgesomd waarvan vele 
overbodig zijn. Waarom wordt daar niets 
meer van gehoord?
De kwaliteit van de rijksoverheid kan 
stijgen wanneer de mobiliteit van de 
beleidsambtenaar wordt vergroot. Ik 
voel veel voor het Engelse stelsel van de 
civil service: hogere beleidsambtenaren 
zijn daar niet in dienst van een ministerie 
maar van de hele rijksoverheid. Zij 
worden gedurende hun loopbaan op 
verschillende posities geplaatst, waar
door de dynamiek van het apparaat 
toeneemt en de hokjesgeest afneemt.
Een directeur-generaal moet niet langer 
dan acht jaar op dezelfde post blijven. 
Iets dergelijks geldt overigens ook voor 
bewindslieden. Zij moeten beslissingen 
nemen en keuzes maken op basis van 
gegevens die door deskundigen zijn 
aangereikt. Daarom vind ik dat ministers 
en staatssecretarissen op verschillende 
departementen inzetbaar moeten zijn.
Of men is geschikt als bewindsman of - 
vrouw, maar dan ook op meer dan één

terrein, óf men is het niet. Een bewinds
persoon langer dan vier jaar op zijn post 
laten, is in het algemeen onverstandig. 
Dat het risico van de departementale 
tunnelvisie niet denkbeeldig is, blijkt uit 
het rapport van de Commissie-Kroes 
over het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. Daarin lezen 
wij: "De beleidscultuur is vooral defen
sief en gesloten gebleven tegenover 
andere dan de agrarische belangengroe
pen en andere ministeries". Dat heeft 
het departement er zondere twijfel toe 
gebracht de mestproblematiek jarenlang 
te ontkennen, zoals het rapport 
vermeldt, om vervolgens "toen dat niet 
langer meer was vol te houden, de 
problematiek te bagatelliseren, en toen 
ook dat niet meer kon, deze halfslachtig 
aan te pakken". De problemen op dat 
ministerie zijn nog lang niet ten einde. 
Volgens een ambtenaar daar vormt het 
ministerie en zijn omgeving "een rein
cultuur" van hetgeen machtsbederf kan 
veroorzaken.
Bewindslieden zijn verantwoordelijkheid 
voor alles wat hun ambtenaren doen, 
zoals ik omstandig heb betoogd in het 
Kamerdebat over de bouwsubsidie- 
enquête. Om in verzekeringstermen te 
spreken, zij dragen risico-aansprakelijk- 
heid, geen schuld-aansprakelijkheid.
Dus moeten zij kunnen rekenen op de 
absolute loyaliteit van hun ambtenaren. 
Bij mijn weten krijgen zij die ook. 
Omgekeerd moeten bewindslieden pal 
staan voor hun ambtenaren. De snieren 
die staatssecretaris Gabor in het open
baar aan het adres van zijn ambtenaren 
heeft uitgedeeld waren dan ook onge
past.
Bij mobiele beleidsambtenaren en 
besluitvaardige bewindspersonen past 
niet het verschijnsel van de politieke 
ambtenaren, zoals dat in Frankrijk,
België en de Verenigde Staten is te zien. 
Dat veroorzaakt bij kabinetswisselingen 
een enorme discontinuïteit en doet dus 
af aan de kwaliteit van de overheid.

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van de 
“M r  Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting”, onder redactie van Clemens 
Cornielje, hoofd afdeling Voorlichting van 
de V V D -Tw eede Kamerfractie, en Arno  
Visser en Dom inique Peters, medewerkers 
afdeling Voorlichting.
De VVD-Expresse w ordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen. Een abon
nem ent kost fl 7 5 ,- en is schriftelijk aan te 
vragen bij de V V D -fractie , Tw eede Kamer 
der Staten-Cénèraal, postbus 2 00 1 8 , 2500  
EA Den Haag (telefoon 0 7 0 -3 1 8 2 8 7 9 ).

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN  
OP VOOR HET LIBERALISME
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Niet bij praten alleen
Zelfs als oppositieleider ontkom ik af en toe niet aan een gevoel van medeleven met de rege
ringspartijen. Vooral de heer Brinkman heeft het de laatste tijd nogal moeilijk. Hij deinsde er 
twee weken geleden nog voor terug het kabinet de wacht aan te zeggen, terwijl hij waarschijnlijk 
zelf als eerste de puinhopen van het kabinet-Lubbers/Kok op moet ruimen. Daarvoor is hij aller- 
wege bekritiseerd, niet in de laatste plaats door de VVD. Want de CDA-fractie heeft dit kabinet al 
te vaak uitstel van executie gegeven.
Een kwestie die almaar uitgesteld wordt is bijvoorbeeld de WAO-maatregel. Dat duurt al bijna 
twee jaar. De VVD heeft als eerste partij een duidelijk voorstel op tafel gelegd: de huidige W AO- 
ers worden ontzien en voor toekomstige WAO-ers wordt een basisstelsel ingevoerd. De VVD- 
fractie is voorts van mening dat de huidige patstelling over de W AO moet worden doorbroken.
W ij vinden ons voorstel nog steeds het best, maar we zetten ons verstand niet op nul. De VVD is 
bereid mee te denken over elke systematiek die de bestaande WAO-ers kan ontzien en die voor 
de nieuwe WAO-ers elementen van een basisstelsei bevat. Met de PvdA is een Kamermeerder
heid voorhanden die de bestaande gevallen wil ontzien. W il het CDA meewerken aan een 
Kamermeerderheid voor een basisstelsel? Afgelopen week deed de VVD een handreiking aan het 
CDA, omdat zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet worden verschaft. De heer Brinkman 
reageerde dezelfde avond voor de NOS-camera's desgevraagd ontwijkend. Achteraf merkwaardig 
omdat later deze week een interview werd gepubliceerd met de CDA-fractievoorzitter waarin hij 
blijk geeft wel voor een zogenaamd 'ministelsel' te voelen. De tijd is rijp om over een basisstelsel 
te praten, aldus de heer Brinkman. Laat ik daaraan toevoegen dat de tijd niet alleen rijp is voor 
praten, maar dat de tijd ook vraagt om concrete maatregelen en daadkracht. Frits Bolkestein

Toezicht Kredietwezen
Weinig in het nieuws deze week maar niettemin 
van groot belang was de wijziging van de W ét 
op het Toezicht Kredietwezen die deze week 
plenair werd behandeld. Het behelst een 
verandering van de regelgeving voor krediet
instellingen. Er zijn twee redenen voor die 
verandering; ten eerste aanpassing aan de 
Europese regelgeving (Europa '92), en ten 
tweede de nationale situatie waar er nogal wat 
veranderd is na een aantal grote fusies in de 
financiële wereld.
Na invoering van deze tweede coördinatie richt
lijn geldt voor financiële instellingen binnen de 
Europese Gemeenschap het één-vergunningen- 
systeem en het toezicht van de lidstaat van 
herkomst. Dat biedt voordelen, maar vraagt wel 
om nationale toezichthouders die qua gestreng
heid niet voor elkaar onder doen. De Europese 
richtlijn stelt minimum-vereisten, maar de natio
nale lid-staten mogen daar boven zitten.
De VVD nam op een aantal punten het voor
touw, daarmee werd het motto 'conctructieve 
oppositie' goed in praktijk gebracht. De integri
te it en de kwaliteit van de bestuurders van 
kredietinstellingen is namelijk een cruciaal 
aspect bij het toezicht. In Nederland zijn drie 
grote conglomeraten ontstaan: ING, ABN- 
AMRO en RABO-Interpolis. Deze concentratie- 
beweging werd noodzakelijk geacht om de 
Nederlandse financiële instellingen internatio
naal mee te laten tellen. Het ministerie van 
Financiën en De Nederlandse Bank hebben dit 
goed gevonden. Niettemin is een machtscon
centratie ontstaan waarbij de drie grootste 
kredietinstellingen van ons land een marktaan
deel van circa 80% hebben. Eén van de gevol
gen daarvan is dat een handjevol bestuurders 
van deze grootmachten veel kennis heeft van 
het Nederlands bedrijfsleven. Dergelijke kennis 
geeft veel macht.

A m e n d e m e n te n
Voor liberalen is de aanwezigheid van machts
concentraties aanleiding een tegenmacht als de 
overheid in te schakelen. Dat moet dan bij 
voorkeur met behulp van wetgeving als 
gebeuren. VVD-woordvoerder De Korte deed 
drie voorstellen.
De afstemming van het toezicht van DNB en de 
Verzekeringskamer dient volgens de VVD vast
gelegd te worden in de wet. Vandaar dat de 
woordvoerder een amendement indiende om 
die wettelijke grondslag mogelijk te maken. Dit 
idee vond weerklank bij PvdA, CDA en D66 die 
het ook mede-ondertekenden.
Een tweede aspect waarbij de integriteit van 
bestuurders een rol speelt is de privé-handel in 
effecten. De aangescherpte regels voor bank- 
functionarissen zijn een stap in de goede rich
ting. Maar omdat banken - en zeker de nieuwe 
conglomeraten - deelnemen in het kapitaal van 
ondernemingen, die tegelijkertijd klant zijn van 
de desbetreffende bank, zijn verdergaande 
stappen nodig. Daarom diende de woordvoer
der ook een amendement in dat als doel heeft 
het (onder randvoorwaarden) verplicht verstrek
ken van informatie tussen toezichthouders. 
Misbruik van voorkennis wordt strafrechtelijk 
vervolgd. De minister deed echter de toezeg
ging dat hij binnenkort de uitwisseling van 
informatie - die betrekking heeft op de integri
te it van bestuurders - tussen de toezichthouders 
verplicht maakt. Met die toezegging op zak kon 
de woordvoerder met een gerust hart zijn 
amendement intrekken.

Genezen
" Maar omdat voorkomen ook hier beter dan

Vervolg op pagina 3
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Buitenlandse
Zaken
Tijdens de behandeling van de begroting 
van minster Van den Broek (CDA) van 
Buitenlandse Zaken ging woordvoerder 
Frans Weisglas in op de huidige statio
nering van de Nederlandse troepen in 
Cambodja en Joegoslavië en op de 
humantaire interventie in het algemeen 
(zie ook Frits Bolkestein, VVD Expresse 
nr 64). De woordvoerder wees op een 
ontwikkeling in het volkenrecht: de 
collectieve rechten zijn almaar onaan
tastbaarder geworden, wat uitmondde in 
het gebod tot niet-inmenging. Maar 
daarbij zijn de individuele rechten uit het 
oog verloren. Grenzen moeten minder 
als onaantastbaar worden beschouwd, 
want bij grove en stelselmatige schen
dingen van mensenrechten - of ingeval 
hulp-operaties met geweld worden 
belemmerd - dan is een humanitaire 
interventie op zijn plaats.

Joegoslavië
Momenteel bevinden zich troepen in 
Cambodja. De situatie in dat land blijft 
een probleem en de woordvoerder vroeg 
zich dus af of de troepen daar afgelost 
en vervangen moeten worden. Wellicht 
is het beter mariniers naar Joegoslavië te 
sturen, ter ondersteuning van de troe
pen daar. De VVD vindt dat er een einde 
dient te komen aan de wantoestanden in 
dat land. Hoe moeilijk de situatie ook is, 
we mogen er niet in berusten dat het zo 
doorgaat. Daarom pleitte de VVD enkele 
maanden geleden al voor optreden. Op 
dit moment staat de VVD het volgende 
voor: 1 - voortzetting van het internatio
naal overleg gericht op beëindiging van 
de burgeroorlog; 2 - voortgaan van mili
taire begeleiding van humanitaire trans
porten; 3 - vanuit de lucht onschadelijk 
maken van artilleriestellingen; 4 - 
nagaan of met precisie-acties concentra
tiekampen te bevrijden zijn; 5 - afdwin
gen van het vliegverbod; 6 - stationeren 
van VN-troepen in Kosovo en 
Macedonië als preventieve actie; en 7 - 
het creëren en beveiligen van beveiligde 
gebieden ('save havens’).

Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903

NAVO
Op de plenaire agenda stond ook een 
debat over de rol van Nederland in de 
NAVO. Volgens de VVD blijft de NAVO 
de hoeksteen van het Nederlands veilig

heidsbeleid. Maar in een veranderende 
wereld dient ook de NAVO te verande
ren. De voorgestelde herstructurering 
(minder commando-posten, omvorming 
bestaande samenwerkingsverbanden en 
vormen van nieuwe multinationale 
eenheden) heeft mede daarom de 
instemming van de VVD, aldus woord
voerder Jan Dirk Blaauw. Ook de 
Westeuropese Unie is bezig met 
herstructurering en taakaanpassing. Die 
zijn gevolg van de nieuwe militair- 
strategische situatie en de wens de WEU 
te gebruiken ter versterking van de 
Europese inbreng in de NAVO.
Verder zei hij dat het op korte termijn 
uitbreiden van de NAVO met nieuwe 
lidstaten niet gewenst is. Wel wordt de 
totstandkoming van een Noord- 
Atlantische Samenwerkingsraad (met 
voormalig Warschau-pact en GOS) 
uitermate belangrijk geacht (zie ook 
VVD-Expresse 22, 23 en 39).

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

Defensie
De veranderende internationale situatie 
heeft natuurlijk ook gevolgen voor de 
Defensie-begroting, die minister Ter 
Beek (PvdA) deze week verdedigde. 
Volgens VVD-woordvoerder Sari van 
Heemskerck kunnen we nu met minder 
parate en mobilisabele troepen toe.
Maar we moeten wel heel prudent blij
ven omgaan met het defensie budget. 
Nederland kan volgens de VVD niet 
alleen rekening houden met VN-vredes- 
operaties. Er is in bepaalde delen van 
Europa meer instabiliteit dan ooit tevo
ren. Mede daarom heeft de VVD afstand 
genomen van de extra bezuiningen op 
het defensie-budget. De afgelopen jaren 
heeft dit ministerie verhoudingsgewijs 
veel moeten inleveren, de VVD meent 
dat vanwege de vele huidige herstructu
reringen de grens daarvan is bereikt. 
Maar ook de minister zelf gaf te kennen 
dat nu wat dat betreft voor hem de rek 
er uit is.

D ie n s tp lic h t
Actueel punt is afschaffing van de 
opkomstplicht voor militaire dienst (de 
dienstplicht zelf blijft bestaan, maar leidt 
een 'slapend' bestaan). Dat zou volgens 
de VVD kunnen plaats vinden in vijf jaar, 
maar daar horen wel een aantal voor
waarden bij. Defensie moet bewijzen 
een goede werkgever te zijn en aanto
nen voldoende wervingsmogelijkheden 
te hebben. Daarnaast heeft de land
macht tijd nodig voor reorgansiatie en 
moeten gedwongen ontslagen zo veel 
mogelijk worden vermeden. Vervolgens

moeten er voldoende financiële midde
len zijn om het omschakelingsproces 
goed te laten verlopen. En tenslotte 
dient de inzetbaarheid van het leger niet 
geschaad te worden.
Bij de VVD staat voorop dat wanneer de 
verplichte opkomst voor militaire dienst 
wordt afgeschaft, dat niet ten koste mag 
gaan van de kwaliteit van het defensie- 
apparaat. Dat staat voorop en niet de 
periode van afbouw. Volgens het CDA 
kan het allemaal een stuk sneller dan vijf 
jaar. De PvdA en de minister van 
Defensie denken aan vier a vijf jaar. 
Antwoord op de vraag naar wenselijk
heid van een derde bataljon mariniers gaf 
de minister niet. Daarvoor verwees hij 
naar de nog uit te komen prioriteitnnota.

Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888

Beroeps
onderwijs
De VVD is altijd van mening geweest dat 
binnen het totale onderwijs het beroeps
onderwijs zeer serieus moet worden 
genomen. In een mondeling overleg met 
staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen, Wallage (PvdA), sprak 
de Kamer over het voorbereidend 
beroepsonderwijs. Deze (nieuwe) 
schoolvorm, die het LBO vervangt, 
wordt zodanig aangepast dat de 
programmering van de vakken en de 
examens aansluiten op het voortgezet 
beroepsonderwijs (MBO en leerlingen
wezen). Dat betekent ten eerste dat de 
leerweg voor de leerling aantrekklijker 
wordt, omdat in de vervolgopleiding •
vrijstelling mogelijk is voor beroepsge
richte vakken. Bovendien wordt de 
invloed van het georganiseerd bedrijfsle
ven (RCO) op de inhoud van deze 
beroepsgerichte vakken en de bijbeho
rende examens groter. Dat heeft 
verschillende voordelen: de kwaliteit van 
het onderwijs stijgt, er komen meer 
mogelijkheden stages te lopen in het 
bedrijfsleven, en de aansluiting op de 
arbeidsmarkt verbetert. Op die manier 
wordt de basis gelegd voor een moderne 
opleiding die tegemoet komt aan de 
behoefte bij een belangrijk deel van 
jonge mensen: meer praktijk en minder 
theorie. Politiek betekent het overigens 
een feitelijke voortzetting van onder het 
vorige kabinet ingezet beleid.

Inlichtingen:
Nel Ginjaar-Maas, 070-318
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Ambtenaren
zaken
Deze week vond een mondeling overleg 
plaats met de minister van Binnenlandse 
Zaken, Dales (PvdA), over ambtenaren
zaken. Woordvoerder Robin Linschoten 
verweet haar een gebrek aan krachtda
dige aanpak op dit terrein. De drie doel
stellingen van haar beleid (bevordering 
mobiliteit, terugdringing ziekteverzuim 
en flexibel formatie-beheer) kunnen met 
de beschikbaar gestelde instrumenten 
niet concreet worden gemaakt. De 
ideeën op zich zijn wel goed, maar de 
effectiviteit van de middelen wordt door 
de VVD betwijfeld. Daarbij verschuift de 
minister zaken naar de toekomst. De 
peildatum voor het ziekteverzuim 
bijvoorbeeld valt in 1995; een volgende 
kabinetsperiode.

M a rk tc o n fo rm
Verder pleitte de woordvoerder voor een 
meer marktconforme aanpak van het 
ambtenarenbeleid. Arbeidsvoorwaarden 
moeten meer gelijk worden aan die in 
het bedrijfsleven en het overleg mét 
ambtenarenbonden moet gelijkwaardig 
met vergelijkbaar overleg in de markt
sector worden. De woordvoerder vroeg 
de minister om een notitie waarin de 
toekomstige positie van 'de ambtenaar' 
staat beschreven. Een ander punt was de 
Grote Efficiency Operatie. De VVD 
bepleit al jaren inkrimping van het 
ambtenarenapparaat. Het CDA sluit zich 
daar nu bij aan. Via de media was al 
tevoren te kennen geven dat die partij 
een terugdringing van het aantal ambte
naren van 10% nastreeft. Maar ook die 
ambitie moet in een volgende kabinets
periode verwezenlijkt worden.

Inlichtingen:
Robin Linschoten, 070-3182895.

Bijstand
verhalen
De laatste weken heeft het verhalen van 
bijstand op ex-partners nogal wat stof 
doen opwaaien in de media. Enkele 
extreme gevallen kwamen uitvoerig in 
de aandacht. Tijdens een mondeling 
overleg met de staatssecretaris van 
Sociale Zaken, Ter Veld (PvdA) sprak de 
Kamer hierover. Daarbij bleek dat de 
wet niet wordt uitgevoerd zoals zij was 
bedoeld. Vandaar de uitzonderlijke 
gevallen.

Wanneer twee mensen scheiden kan het 
zijn dat beide partners economisch zelf
standig zijn. Dan wordt in veel gevallen 
(terecht) geen alimentatie-betaling over
eengekomen. Wanneer na een aantal 
jaren een van de twee onverhoopt 
beroep op een bijstanduitkering moet 
doen, dan kan het niet zo zijn dat dit 
alsnog op de ex-echtgenoot wordt 
verhaald. Toch gebeurt dit nu wel.

Geen a lim e n ta t ie  
Dat moet worden veranderd; de wet is 
bedoeld voor die situaties waarin bij de 
scheiding onterecht geen alimentatie 
wordt afgesproken. Het kan dan zijn dat 
de ex-partner bijstand ontvangt en daar
bovenop (na onderlinge afspraak) geld 
ontvangt. Beide ex-echtgenoten zijn dan 
financieel beter af, alleen de belasting
betaler niet. De VVD vindt dat men zich 
moet houden aan de verplichtingen die 
bij een huwelijk zijn afgesproken. Betaalt 
iemand geen alimentatie aan de ex-part
ner - terwijl die niet economisch zelf
standig is - dan moet bijstandsuitkering 
verhaald worden. De staatssecretaris 
deed de toezegging ervoor te zorgen dat 
de wet op de bedoelde manier wordt 
toegepast.

Inlichtingen:
Robin Linschoten, 070-3182895

Europa '92
Over een goede maand ligt "Europa 
1992" definitief achter ons en zal de 
Europese Interne Markt een feit zijn. Om 
deze puzzle in elkaar te laten passen 
zullen nog vele wetsontwerpen de revue 
moeten passeren. Een aantal is reeds 
gepasseerd:
- Wijziging van de Wet op de

Omzetbelasting
Wijziging van de Wet op de Accijns

- Wet op de verbruiksbelasting van
Alcoholvrije Dranken

De eerste twee zijn een direkt gevolg 
van het afschaffen van de fiscale gren
zen. Er is voorlopig voor gekozen BTW 
en accijnzen te heffen in de Lid-staat 
van bestemming van goederen (geen 
onderlinge verrekening achteraf). Een 
complicatie is dat het na 31 december 
1992 niet meer mogelijk zal zijn goede
ren te exporteren naar/te importeren uit 
een andere Lid-staat. Het was daarom 
nodig nieuwe belastbare feiten te intro
duceren: de Intracommunautaire 
verwerving ( "interne import ") en de 
Intracommunautaire Levering ( “ interne 
export” ). De controle hierop zal niet 
meer aan de grens gebeuren. Deze 
wordt verlegd naar de voordeur van de 
bedrijven, met alle extra administratieve

verplichingen vandien. De enige 
compensatie die daar tegenover staat is 
dat er door kan worden gereden bij het 
passeren van de grenzen.

S m okke len
Tegelijkertijd vervalt voor de burgers de 
mogelijkheid om te smokkelen. Zij beta
len voortaan alleen BTW en accijnzen bij 
aankoop en kunnen vervolgens zonder 
verhoogde hartslag de Intra-EG-grenzen 
passeren. Van de technisch zeer inge
wikkelde regelgeving, waar de onderne
mers mee te maken krijgen, zullen zij 
niets merken.
Het andere wetsvoorstel volgt uit het 
streven to t Europese harmonisatie. De 
accijns op alcoholvrije dranken moet in 
dat verband worden afgeschaft, maar 
helaas heeft de Regering van deze 
gelegenheid geen gebruik. De accijns is 
vervangen door een verbruiksbelasting 
en de heffingsgrondslag is zelfs nog 
uitgebreid. Het wetsvoorstel ging zelfs 
zo ver dat siroop ± 2 gulden per fles 
duurder zou worden en kinderfeestjes in 
Nederland dus nooit meer hetzelfde 
zouden zijn. Gelukkig hebben we het 
wetsvoorstel flink kunnen bijstellen. De 
schade blijft nu beperkt en er wordt een 
begin gemaakt met de afschaffing van 
deze onzalige belasting.
Voor onze fractie b lijft bij de behande
ling van al deze wetsvoorstellen voorop 
staan dat "Europa 1992" voor 
Nederland nooit een verslechtering van 
de concurrentie-positie mag betekenen 
en er voorzieningen moeten worden 
opgenomen om misstanden snel, flexibel 
en effectief aan te pakken.
Kortom, op fiscaal terrein zijn de laatste 
twee maanden van dit jaar echte feest
maanden.

Inlichtingen:
Jos van Rey, 070-3182899
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genezen is," zoals De Korte stelde, was 
nog een derde amendement van belang. 
Er dient momenteel weliswaar een 
fysieke of procedurel scheiding tussen 
krediet-, emmissie- en effectenbemidde
ling te zijn. Maar in de Raad van bestuur 
van een conglomeraat of holding kijkt 
men over die scheiding heen. Daarom 
stelde de woordvoerder middels dit 
amendement to t doel, dat De 
Nederlandse Bank aanbevelingen of 
richtlijnen kan geven ter voorkoming 
van ongeoorloofde handelingen van 
bestuurders. Ook dit amendement wordt 
ondersteund door de andere partijen in 
de Kamer.

Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890
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Fragmenten uit toespraak Frits Bolkestein 
maandag 23 november
Amerikanisering politiek 
Er is de laatste jaren veel gepraat over 
'de amerikanisering van de politiek'. De 
burgers zouden niet meer echt in de 
politiek geïnteresseerd zijn. Er werd 
gewezen op de lage opkomst bij verkie
zingen. Het zou in de politiek niet meer 
gaan om de inhoud, maar om de perso
nen. Niet meer om het doel, maar om 
het smoel. Ideëen zouden slechts ballast 
zijn; het ging immers om de presentatie. 
De politiek zou een soort Henny 
Huisman-show worden. Met dit verschil 
dat naar Henny Huisman wél veel 
mensen kijken.
De VVD heeft nooit meegedaan aan dit 
doemdenken over de politiek. Maar ook 
in het buitenland is het geklaag over de 
Veramerikanisering van de politiek gelo
genstraft. En wel in Amerika zelf.
Nog afgezien van de uitslag waren de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen om 
twee redenen verheugend. De eerste 
reden is dat Bill Clinton niet is gekozen 
omdat hij zo mooi saxofoon speelt. Het 
was zijn keuze voor een actiever econo
misch beleid die de de doorslag heeft 
gegeven. Het ging niet om de persoon, 
maar om de inhoud.
De tweede reden voor optimisme is dat 
voor het eerst in tw intig jaar de opkomst 
bij de Amerikaanse verkiezingen weer 
fors is gestegen. Als het er werkelijk om 
spant, dan valt het met de apathie van 
de burger erg mee. Het probleem zit 
niet bij de burger, het probleem zit bij de 
politiek. Als de politiek de burger naar 
het stemhokje wil lokken, dan moet zij 
eerst uit haar hok kruipen. Wie wil dat 
de burger kiest, moet hem iets te kiezen 
bieden.
D it kabinet beantwoordt de economi
sche tegenvallers met bezuinigingsmoe- 
heid en onmacht. Tijdens de Algemene 
Beschouwingen van begin oktober wist 
de Tweede Kamer niet waar zij aan toe 
was. Het kabinet had immers nog geen 
antwoord op de tegenvallers. Dat 
antwoord zou een maand later komen. 
Maar twee weken geleden bleek dat het 
kabinet opnieuw met halve maatregelen 
kwam. De ene helft van de benodigde 
bezuinigingen was niet ingevuld. En de 
andere helft werd zelfs doorgeschoven 
naar latere jaren. Minister Kok vergelijkt 
zich graag met een marathonloper. 
Waarom is hij dan na de eerste honderd 
meter bezuinigen al moe?
Tien dagen geleden heeft de Tweede 
Kamer over het vooruitschuifbeleid van 
het kabinet gedebatteerd. Ons betoog 
was duidelijk. Weinig overheden in de 
wereld geven meer geld uit dan de 
Nederlandse overheid. In weinig landen

wordt zoveel overheidsgeld aan 
consumptie besteed. Op elke twee 
werkenden in de marktsector zitten bijna 
drie mensen in de collectieve sector. 
Vrijwel nergens wordt de burger zo 
zwaar belast als in Nederland. En als die 
burger durft te vragen om lastenverlich
ting, dan wordt hij door CDA en PvdA 
beschuldigd van consumentisme. CDA 
en PvdA denken dat de overheid het 
geld beter kan uitgeven dan de burger.
Zij zien liever dat de burger te goedkoop 
in een gesubsidieerd huis woont. De 
VVD wil dat lagere belastingen de 
burger in staat stellen een reële huur te 
betalen. Wij liberalen geloven niet in 
betutteling. Wij geloven in de verant
woordelijkheid van de burger.
Wie is het slachtoffer van de 
Nederlandse belastingschroef? Niet de 
rijke Nederlander die al lang in België 
woont. Niet de grote onderneming met 
haar leger van belastingexperts. Niet de 
calculerende zwartwerker die de uitke
ring als basisinkomen misbruikt. Nee, het 
slachtoffer van de belastingschroef is de 
werknemer die gewoon, w it werk 
verricht. Die werknemer werkt elk jaar 
to t in juli voor de overheid en pas 
daarna voor zichzelf. Voor die werkne
mer wil de VVD opkomen.
De conclusie van de VVD-fractie is dat 
zelfs als er geen economische tegenval
lers waren, er toch zou moeten worden 
bezuinigd. De huidige problemen 
kunnen niet als alibi dienen voor 
onmacht. Integendeel, het kabinet moet 
deze crisissituatie aangrijpen om juist nu 
stevige maatregelen te nemen. Het kabi
net moet durven snijden in overdrachts
uitgaven. Het kabinet moet durven snij
den in subsidies. Het kabinet moet een 
duidelijke financiële afstand scheppen 
tussen werken en niet-werken. Werken 
moet weer lonen.

Criminaliteit
Verleden week werden wij opgeschrikt 
door een onderzoek waaruit bleek dat 
Nederland een internationale koppositie 
heeft ingenomen inzake de criminaliteit. 
Ruim één op de drie Nederlanders werd 
in 1991 slachtoffer van de een of ander 
vorm van criminaliteit. Het aantal slacht
offers van mishandeling ligt in 
Nederland hoger dan in vele Europese 
landen.
Ik verbind twee conclusies aan deze 
schrikbarende cijfers. De eerste is dat de 
mythe dat onze verzorgingsstaat een 
buffer vormt tegen de criminaliteit nu 
definitief is ontmaskerd. Niemand hoeft 
in Nederland van honger om te komen. 
Toch wordt er links en rechts geroofd.

gestolen en ingebroken. Elke grote stad 
heeft zeer vele drugscafés. Maar een 
veilige fietsenstalling is nauwelijks te 
vinden. De burger snapt er niets meer 
van. Volgens hem is de tijd van lank
moedigheid definitief voorbij.
Mijn tweede conclusie is dat in de 
komende jaren veel meer middelen 
moeten worden ingezet tegen de opruk
kende criminaliteit. Ondanks alle inspan
ningen in de laatste tien jaar is er nog 
steeds te weinig politie en celcapaciteit. 
Bestrijding van de criminaliteit is de 
beste vorm van sociale zekerheid.

Tot slot
Het woord duidelijkheid is in mijn voor
dracht vaak gevallen. Toch is duidelijk
heid geen harde noodzaak voor een 
oppositiepartij. Zij kan profiteren van de 
fouten van het kabinet. De VVD kiest 
niet voor deze eenvoudige strategie. De 
VVD investeert in duidelijkheid. De VVD 
heeft to t drie keer toe tegenbegrotingen 
naast het kabinetsbeleid geplaatst. De 
VVD heeft als eerste stelling genomen in 
het WAO-debat. De VVD heeft haar nek 
uitgestoken in het minderhedendebat.
En de VVD heeft als enige grote partij 
een serieus Europa-debat gevoerd.
Steeds weer proberen wij duidelijkheid 
te bieden, ook als het moeilijk is.
Nu zult u mij zeggen: die duidelijkheid is 
mooi, maar wat levert zij ons op? Ten 
eerste resulteert duidelijkheid in realisti
sche verwachtingen. Door nu niet meer 
te beloven dan we kunnen waarmaken 
voorkomen we dat we, net als de PvdA, 
onze kiezers straks zwaar moeten teleur
stellen. Ten tweede resulteert duidelijk
heid in een stabiele achterban. Twee jaar 
geleden stond de VVD er nog bar slecht 
voor. Nu staan we rond de 27 zetels in 
de peilingen. Op dit moment heeft geen 
partij zo'n trouwe achterban als de VVD. 
Daar mogen we trots op zijn.
Politieke duidelijkheid heeft ook een 
nadeel. Onze aantrekkingskracht op de 
zwevende kiezer is op dit moment niet 
zo groot als we wel zouden willen. De 
zwevende kiezer is zoekende. Hij houdt 
nog niet van duidelijkheid. Toch denk ik 
dat wij een belangrijk deel van het 
zwevend electoraat aan ons kunnen 
binden. En wel op het moment dat ook 
de kiezer echt moet kiezen. Op het uur 
U in mei 1994, of zoveel mogelijk 
eerder. Samen met U werken wij naar 
dat moment toe. Samen met u maken 
wij onze partij nog sterker.

t
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Je moet er wel iets voor doen.......
Een in te ru n iv e rs ita ir  onderzoek naar het parlementaire doen en laten, gaf deze week als licht- 
Duntie dat de politiek althans op één punt de publieke opinie is genaderd. In 1972 ervoeren 
mensen in Nederland de bedreiging van de openbare orde en veiligheid als een van de grootste 
problemen De politiek dacht daar heel anders over. De VVD was in die periode een roepende in 
de woestijn. Anno 1992 ziet iedereen dat de criminaliteit de pan uit rijst 
Datzelfde geldt voor de aandacht die de VVD destijds vroeg voor het bestrijden van fraude en 
misbruik van uitkeringen. De VVD werd toen beschuldigd van een heksenjacht op uitkerings
gerechtigden. Deze week bleek uit een onderzoek van de gemeente Groningen dat ruim de helft 
van de mensen met een uitkering in die stad daarmee fraudeert. Niemand kan dit probleem nu 
meer ontkennen en men lijkt bereid tot actie over te gaan.
Deze twee voorbeelden raken het thema van de geloofwaardigheid van de politiek. Mensen 
willen gehoord en verstaan worden. Anders verliezen zij hun vertrouwen in de overheid.
De vraag waar we vandaag voor staan is niet alleen hoe we dit nu verder aanpakken, maar ook 
hoe we dergelijke taboes in de toekomst kunnen vermijden.
Dat kan alleen door in de samenleving gevoelde problemen daadwerkelijk onder ogen te zien en 
bespreekbaar te maken. En oplossingen aan te dragen die praktisch uitvoerbaar zijn. Goede 
bedoelingen zijn niet genoeg. Een overheid is slechts geloofwaardig en betrouwbaar wanneer zij 
de door haar gestelde regels ook weet te handhaven. Frits Bolkestein

Begroting Sociale Zaken
Een belangrijk debat over de begroting van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid van minister De Vries (CDA) en staats
secretaris Ter Veld (PvdA) deze week. Door 
woordvoerder Robin Linschoten werd op drie 
punten ingezet: ten eerste het organisatorisch 
beleid op het ministerie zelf, ten tweede de 
WAO en het bassisstelsel en ten derde het 
verschil tussen enerzijds woorden (die blijken uit 
o.a. de Sociale Nota '93) en de uiteindelijke 
beleidsmatige daden.

D ikke  o n v o ld o e n d e  
De woordvoerder wees de minister erop dat de 
Kamer dit jaar weer eens werd geconfronteerd 
met het feit dat een goedkeurende accountants
verklaring voor de uitgaven op het departement 
ontbreekt. De VVD vraagt zich daarom ernstig 
af o f het departement van Sociale Zaken wel 
goed wordt bestuurd. Vorige week verscheen 
bovendien ook nog eens een rapport van de 
Rekenkamer waarin een vernietigend oordeel 
wordt uitgesproken over het toezicht op 
misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen. 
Toezicht faalt en ontbreekt zelfs helemaal op 
bepaalde punten. Dus vanwege zowel het 
ontbreken van accountantsverklaringen en het 
zeer negatieve rapport van de Rekenkamer 
verdient het het beheer en het financieel bestuur 
een dikke onvoldoende. Dat staat los van de 
politieke meningsverschillen over het beleid zelf, 
zei de woordvoerder. De minister antwoordde 
het aantal obstakels bij de accountants
verklaringen pas geleidelijk aan ingezien te 
hebben, maar zei dat er in ieder geval vooruit
gang is.

CDA & W A O
Deze kwestie werd in de media na de eerste 
dag van het debat overschaduwd door de 
positie van het CDA bij de WAO-maatregelen. 
Verschillende partij-woordvoerders wilden 
weten wat de mening van de CDA-fractie is na

de partij-raad van het vorige weekeinde. Is die 
veranderd? De CDA-woordvoerder gaf daar 
geen antwoord op en zei dat het vanzelf wel 
zou blijken bij de verdere afhandeling van de 
wetsvoorstellen. Voor de VVD gaf deze 
discussie nog eens gelegenheid naar voren te 
brengen dat het basisstelsel een principiële 
keuze is: beslissingen over een dure of minder 
dure verzekering wordt gemaakt door de 
mensen zelf.

S o c ia le  N o ta  '93
Vervolgens wees de woordvoerder erop dat in 
het kabinetsbeleid weinig terug te vinden is van 
de inhoud van de Sociale Nota '93. De VVD 
onderschrijft veel van de analyses in die nota, 
zeker waar het gaat om arbeidsparticipatie aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt. In de Sociale 
Nota staat bovendien een opvallende zin: 
"Daarbij komt dat loonmatiging in ons land de 
afgelopen jaren niet meer wordt ondersteund 
door lastenverlichting, maar veeleer op proef is 
gesteld door lastenverzwaring." De woord
voerder benadrukte meermalen dat dit de keuze 
is geweest van de minister zelf en niet iets is 
wat over hem heen valt.

T a x -c re d it
Een kwestie die breeduit uit werd gemeten is 
het PvdA voorstel om met een tax-credit 
systeem te komen in plaats van het huidige 
belastingvrije voet. De PvdA nam daarmee weer 
een ouderwets nivellerende positie in.
Navolging van die voorstellen zouden grote 
koopkrachtgevolgen hebben voor de midden
inkomens. Daarom bestreed de VVD het idee 
achter dit voorstel fel. De PvdA bracht het 
namelijk onder het mom van werkgelegenheids
beleid. Die vlieger ging niet op, ook minister De 
Vries en het CDA zagen niets in het voorstel.

Inlichtingen: Robin Linschoten, 070-3182895



Een hele belasting Rujmte
Op de agenda stond deze week onder 
andere het belastingplan voor 1993. 
Woordvoerder was Rudolf de Korte. Hij 
begon zijn betoog met te stellen dat de 
geschatte belastingopbrengsten voor het 
komend jaar op losse schroeven staan, 
omdat de minister van Financiën de 
internationale conjunctuur te hoog heeft 
ingeschat.
De VVD uitte voorts een aantal 
fundamentele punten van kritiek op het 
totale plan. Ten eerste zit in het 
scenario, ook na de onlangs gemaakte 
aanpassingen, geen bijdrage tot 
verhoging van de arbeidsparticipatie aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt. 
Nivellering is troef. Op geen enkele 
wijze wordt analyse van de de Sociale 
Nota '93 waargemaakt.

Inf la t ie -correct ie  
Tweede punt waar de VVD ernstig 
bezwaar tegen maakt, is het kortwieken 
van de inflatie-correctie. Toen dat vorig 
jaar gebeurde zei de CDA-fractie dat dat 
eens maar nooit weer zou gebeuren. Nu 
dus toch weer. De VVD vindt de koppe
ling van de inflatie-correctie voor 1993 
aan hét restant van de sociale minima uit 
1992 vreemd en volstrekt willekeurig. 
Ook de Raad van State heeft hier 
uitvoerig kritiek op geleverd. Volgens de 
VVD dient de inflatie-correctie volgend 
jaar op 2'% en niet op 0,7% uit te 
komen. Daarom diende de woordvoer
der op dit punt een amendement in. 
Want met deze kabinetsplannen wordt 
tegen alle adviezen in (o.a. van de SER) 
de WIG verder vergroot.

Arbeidskostenfor fa i t  
Vervolgens diende de woordvoerder ook 
een amendement in dat als doel heeft 
het arbeidskostenforfait van 5% naar 
6% te verhogen (met een maximum van 
ƒ 100,-). De woordvoerder wees tevens 
op het belang van differentiatie tussen 
arbeidsmarkt gerelateerde en niet- 
arbeidsmarkt gerelateerde uitkeringen. 
Ook de gammele argumentatie die de 
verhoging van het huurwaarde-forfait 
(de 'eigen-huis-belasting') ondersteunt 
ontsnapte niet aan de toets der kritiek. 
Tenslotte haalde de woordvoerder de 
VVD-motie voor het afschaffen van de 
vermogensbelasting in herinnering. Het 
CDA stemde daar tegen, in tegenstelling 
to t vele pleidooien die buiten de Kamer 
klinken voor afschaffing van diezelfde 
vermogensbelasting.

C o n c u rre n tie
Aansluitend op het betoog van De Korte 
sprak Jos van Rey over de indirecte 
belastingen. Hij wees de regering erop 
alert te zijn op concurrentie- 
verslechteringen voor het Nederlands

bedrijfsleven. De verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting, de verhoging 
van de dieselaccijns en de toepassing 
van de tariefindeling van de omzet- 
belasitng zijn daar voorbeelden van. De 
verhoging van de dieselaccijns is een 
reëel gevaar voor het voorbestaan van 
veel pompstations in de grensstreken.
De regering laat zich blijkbaar aan deze 
bedrijfstak niet veel gelegen liggen. De 
VVD en de PvdA kwamen vervolgens 
met gezamelijk initiatief om de tank
stations to t 10 kilometer van de grens 
jaarlijks Fl 10.000,- voordeel te geven 
met behulp van uitstel van het afdragen 
van accijns. Dat amendement werd op 
het allerlaatste moment door de PvdA 
ingetrokken onder druk van het kabinet. 
De woordvoerder noemde het optreden 
van de PvdA-fractie in deze zaak 
schijnheilig.

Auto's belast
Mogelijke concurrentie-verslechteringen 
voor het bedrijfsleven kunnen ook 
ontstaan als gevolg van de hoge 
aanschafprijs van auto's. Met het 
ontstaan van de interne markt vanaf 1 
januari 1993 is het niet meer mogelijk de 
'bijzondere verbruiksbelasting'(BVB) te 
handhaven. Daarom wordt de BVB 
omgezet in een wet op de Belasting van 
personenauto's en motorrijwielen (BPM). 
maar de BPM moet hetzelfde effekt 
hebben als de BVB. met als gevolg dat 
auto's in Nederland nog altijd duurder 
blijven dan in onze buurlanden. Het 
grijze-kenteken probleem is verschoven 
naar het midden van 1993.

Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890 en 
Jos van Rey, 070-3182899.

voor Europa
Donderdag vergaderde de Kamer over 
de associatie-verdragen met Polen, 
Tsjecho-slowakije en Hongarije, dat wil 
zeggen de overeenkomst om to t een 
Europese Economische Ruimte te komen. 
Internationaal economisch en politiek 
gezien zijn deze verdragen van zeer 
groot belang. De EER doet een v rij - 
handelsgebied ontstaan dat het grootste 
in de wereld is. Maar het moet ook meer 
zijn dan vrijhandel; de toetredende 
landen passen hun nationale wetgeving 
aan.

M i dde n-E uropa  
De drie midden-Europese landen zijn 
sterk Europees gericht. De overgang 
naar een vrije markteconomie moet in de 
toekomst naar het lidmaatschap van de 
EG leiden. Maar de overgang naar een 
vrije markteconomie binnen een 
democratisch stelsel moet zowel multila
teraal als bilateraal geholpen worden.
De huidige associatie-akkoorden zijn 
compromissen afgestemd op het laagst 
haalbare niveau. Daardoor is minder 
markttoegang verkregen dan Nederland 
wilde. Maar we moeten ons ook realise
ren dat de drie midden-Europese landen 
nog een lange weg hebben af te leggen 
voordat ze zowel econmisch en qua 
structuur krachtig genoeg zijn voor het 
EG-lidmaatschap. De criteria daarvoor 
zijn: de beginselen van een rechtstaat, 
de mensenrechten, wettelijk en econo
misch kader voor een markteconomie, 
een meerpartijenstelsel en vrije democra
tische verkiezingen. De woordvoerder 
Jan Dirk Blaauw wees erop dat de 
huidige ontwikkelingen in midden- 
Europese landen to t ongerustheid leiden. 
Het is te hopen dat nationalistische en 
ethnische tegenstellingen geen schade 
veroorzaken aan de democratie en de 
rechtsstaat in die landen.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.

Agenda
Zondag 6 december : 12.OOu Nederland 3 “ Het Capitool"

Frits Bolkestein en Thijs Wöltgens

Zondag 6 december : TV Nederland 1: “ In de de hoofdro l.....!"

Zaterdag 12 december: Partijraad, Bussum



VVD EN HET NIEUWS

De fractie nodigt u uit
Wegens overweldigend succes wordt het faezoekersprogramma van de VVD- 
Tweede Kamerfractie in 1993 voortgezet.
Met ingang van 22 januari a.s. bent u elke maandag of vrijdag weer van harte 
welkom met uw afdeling, jaarclub, mede-bestuursleden, collega's of buren. 
Gewoon alleen of met z'n tweeën kan natuurlijk ook 
U wordt om 11.00 uur ontvangen door een van de fractie-medewerkers, 
waarna de rondleiding kan beginnen. Na afloop hiervan krijgt u onder het 
drinken van een kopje koffie in de fractie-kamer een film te zien over de 
Tweede Kamer. Om 12.30 uur volgt dan een vragen- en antwoorden 
halfuurtje met een van onze kamerleden. Ter afsluiting krijgt iedereen een 
informatiepakketje.
Het bezoekersprogramma loopt van 22 januari to t en met 28 juni 1993.
U kunt zich hiervoor opgeven door tijdens kantooruren te bellen met Sandra 
Boot, tel: 070-3183035.

Boze boeren
Afgelopen woensdag demonstreerde een 
aantal boze boeren in Den Haag tegen 
de landbouwovereenkomsten tussen de 
EG en de VS. Deze overeenkomst moet 
passen binnen de GATT; een handels
overeenkomst tussen 108 landen met als 
doel de internationale economische orde 
te liberaliseren. Op het gebied van de 
landbouw gaat het om exportbeperkin
gen en subsidie-systemen. Op hoofd
lijnen vindt de VVD dat het GATT- 
akkoord overeenkomsten vertoont met 
de VVD- plannen.

Toejuichen
De VVD juicht liberalisering van de 
wereldhandel toe. Dat is goed voor de 
algemene economie en dus ook goed 
voor de land- en tuinbouw; immers 2 
van de 3 agrarische ondernemingen 
bestaan bij de gratie van export. 
Daarnaast vindt de VVD dat eindcon- 

*  clusie pas gemaakt kan worden wanneer
alle compenserende maatregelen bekend 
zijn. De VVD gaat er vooralsnog vanuit 
dat de GATT-plannen passen binnen 
bestaande hervormingsvoorstellen, de 
zogenaamde MacSharry-voorstellen. 
Over exportbeperkingen en subsidie
systemen bestond nog een verschil van 
mening tussen EG en VS. Het huidige 
dossier hoeft niet geaccordeerd te 
worden door de GATT. Bovendien is de 
GATT nog niet afgerond, er is nog een 
dienstendossier en een dossier op het 
gebied van het intellectueel eigendom. 
De overeenkomst in het landbouw

dossier betekent niet veel nieuws. Er 
wordt verder gewerkt aan de afbouw 
van subsidies. De export van landbouw- 
produkten wordt hierdoor zeker niet 
onmogelijk. Ten eerste blijft de export 
ongelimiteerd, en wordt alleen de 
gesubsidieerde export met 21 % 
vermindert. Om een voorbeeld te geven: 
Nederland exporteert 25% van zijn kaas 
buiten de EG. Daarover moet 21 % 
minder subsidie worden gegeven.
Feitelijk heeft de afbouw van subsidies 
dan betrekking op zo'n 5% van de 
kaasexport.

M eer positie f
Door de afbouw van subsidies zullen de 
inkomens bij een aantal ondernemers 
onder druk komen te staan. Maar 
aangezien 2/3 van de landbouw afhan
kelijk is van de export, en de GATT 
exportbevorderend is, zijn er meer 
positieve kanten dan negatieve aan de 
overeenkomst, tenslotte vallen onder 
zowel de MacSharry als de GATT-over
eenkomsten compenserende maatrege
len. Die zijn gerelateerd aan het aantal 
hectares en het aantal dieren van de 
agrarische onderneming. De VVD is wel 
van mening dat indien de inkomens op 
onaanvaardbare wijze worden aan
getast, opnieuw moet worden gesproken 
over de gebruikte instrumenten.

Inlichtingen:
Piet Blauw: 070-3182881.

Boekbespreking
Politieke maatregelen zijn de conse
quenties van gesproken en geschreven 
woorden. Spreken in het openbaar doen 
alle poltici regelmatig. Schrijven in 
kranten, tijdschrijften of boeken echter 
niet. Donderdagmiddag reikten Frits 
Bolkestein en Thijs Wöltgens, fractie
voorzitter van de PvdA, elkaar het eerste 
exemplaar van hun geschreven woorden 
aan. De essay-bundel van Bolkestein is 
getiteld "Woorden hebben hun 
betekenis", Wöltgens epistel heet "Lof 
van de politiek".

O ve reenkom sten  
De VVD-fractievoorzitter merkte op dat 
de twee boeken op een aantal punten 
overeenkomsten vertonen, en dan niet 
alleen het feit dat in beide gevallen de 
naam van de filosoof Fukuyama valt op 
de eerste bladzijde. Ten eerste schrijven 
beide politici over democratie en de 
opkomst bij verkiezingen. Een tweede 
overeenkomst is het “smoel-doel" 
vraagstuk, zoals Bolkestein het typeerde: 
de zogenaamde Amerikanisering van de 
politiek. Waar ook niet veel verschil in 
zit is de lof op gematigdheid en beschei
denheid. Tenslotte gaan beide politici er 
vanuit dat hun vak 'toegepaste ethiek' 
of 'moreel ondernemerschap' is.

Versch i l
Natuurlijk zijn er een groot aantal 
verschiLlen tussen beide boeken.
Bolkestein merkte op dat zijn collega 
nadrukkelijk ingaat op de ongelijkheid 
van mensen, maar dat hij dat alleen in 
financiëel-economische zin doet. In 
cultureel opzicht echter is diversiteit rijk
dom. Om met Carry van Bruggen te 
spreken: "Eenheidsdrift is doodsdrift, 
distinctiedrift is levensdrift".
Ook Wöltgens sprak enkele woorden. ___
Ook hem waren de genoemde overeen- ■ ■  
komsten opgevallen. Hij prees Bolkestein J
om het doorprikken van mythes in zijn 
opstellen. Volgens hem heeft de VVD- 
fractievoorzitter er vooral plezier in 
linkse mythes door te prikken. Hij vroeg 
Bolkestein daarom eens een rechtse 
mythe door te prikken.
Wat Bolkestein en ook de pers specifiek 
opviel in Wöltgens boek is diens vraag 
de kwestie rond kernenergie uit 
ecologische overwegingen opnieuw te 
bezien.

COLOFON De VVD-Expresse ;ls « e n  u itgave  van de " M r  A nnelien  Kappeyne van de C oppe llo  S tich tin g ” , onde r redactie  van 
C lem ens C orn ie lje , hoo fd  a fd e lin g  V o o rlich tin g  van de W D -T w e e d e  Kam erfractie , en A rn o  Visser eh D om in ique  Peters, 
m edew erkers a fd e lin g  V o o rlich ting . De VVD-Expresse w o rd t g ed ru k t b ij Roeland D ruk te  Scheveningen.
Een abonnem ent kos t ƒ 7 5 ,- en is sch rifte lijk  aan te  vragen bij de V V D -fra c tie , Tw eede Kam er der Staten-G eneraal, 
postbus 20018 , 2 5 0 0  EA Den Haag (te le foon  0 7 0 -3 1 82 8 7 9 ).



Meer politie
Door Hans Dijkstal

Eén van de gesels van onze tijd is de 
omvangrijke criminaliteit. Nadat met 
veel moeite geprobeerd is de groei van 
de criminaliteit een halt toe te roepen, 
zien we dat het aantal geregistreerde 
misdrijven sinds een paar jaar stabiel is 
op een verontrustend hoog niveau van 
ongeveer 1 miljoen misdrijven per jaar. 
Alsof dat nog niet erg genoeg is, zien we 
een stijging van het aantal misdrijven, 
waar geweld bij wordt gepleegd. Parallel 
hieraan is het sterk toegenomen bezit 
van onder andere vuur- en steekwapens. 
Dit vergroot het subjectieve gevoel van 
onveiligheid. Het is dan ook begrijpelijk 
dat velen zich afvragen hoe ze zich 
moeten verdedigen tegen eventueel 
geweld. Daarbij komt dan soms de 
gedachte op of men zichzelf niet ter 
verdediging moet bewapenen en 
sommigen voegen zelfs de daad bij het 
woord. Het ligt voor de hand dat dit 
verschijnsel meer voorkomt bij mensen, 
die beroepshalve in situaties terecht 
komen, die een verhoogd risico met zich 
meebrengen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor toezichthoudende functies.
In het Eindrapport van de Commissie 
Kleine Criminaliteit uit I986 werd terecht 
geconcludeerd dat de toename van de 
criminaliteit onder andere verklaard kon 
worden uit de sterk afgenomen functio
nele contróle. Het beleid is er nadien op 
gericht om een aantal toezichthoudende 
functies terug te krijgen in onze samen
leving. Men kan dan denken aan beroe
pen als conciërge, huis-meester, park
en stadswacht, conducteur etc.
Helaas heeft de praktijk geleerd dat men 
in deze beroepen met meer geweld 
wordt geconfronteerd. Zo zijn er meer
dere, zeer ernstige voorvallen geweest, 
zoals onlangs nog een ernstig incident 
met een conducteur in Rotterdam. Het is 
zeer begrijpelijk dat dergelijke incidenten 
telkens weer tot grote ongerustheid bij 
betrokkenen leidt. Het is ook niet 
vreemd dat bij de vraag wat hiertegen te 
doen valt, de wens to t bewapening met 
wapenstok of zelfs vuurwapen en 
bijvoorbeeld to t de mogelijkheid van 
gebruik van handboeien naar boven 
komt.
Gezien de verstrekkende gevolgen moet 
hier zeer zorgvuldig mee om worden 
gegaan en dient ertegen gewaakt te 
worden dat er niet op emotionele gron
den beslissingen worden geforceerd.
In het beleid to t nu toe is op weloverwo
gen gronden het gewelds-monopolie bij 
de politie gelaten. Daar wordt in het 
selectie- en opleidingsbeleid ook nadruk
kelijk rekening mee gehouden.
Bovendien bestaat er een gedetailleerde 
geweldsinstructie, die de politieleiding 
hanteert om het handelen van de 
uitvoerende politieman te sturen en te 
controleren. Het zal duidelijk zijn dat bij 
toezichthoudende functies de selectie, 
opleiding en begeleiding van een geheel

andere orde is.
De actuele discussie gaat over de vraag 
of de conducteurs in het openbaar 
vervoer een wapenstok en handboeien 
zouden moeten hebben. Wie daar 
welwillend tegenover staat, moet dan 
ook de vraag beantwoorden of dat ook 
niet zou moeten gelden voor de huis
meesters, conciërges en park- en stads
wachten.
Daar voeg ik aan toe portiers, parkeer
wachters, beveiligings- en bewakingsbe- 
ambten etc. Ik denk dat dat een zeer 
slechte ontwikkeling zal zijn. Daar komt 
bij dat de praktijk leert dat geweld vaak 
weer geweld uitlokt. Escalatie is een zeer 
reëel gevaar. In dergelijke situaties is 
conflictbeheersing en zelfdiscipline van 
groot belang. Dat moet je geleerd 
hebben.
Ik kom dan ook to t de conclusie dat we 
niet de weg op moeten om bijvoorbeeld 
conducteurs in het openbaar vervoer uit 
te rusten met wapenstok en handboeien. 
De vraag, die dan op tafel ligt, is: wat 
dan wel? Het antwoord is in wezen heel 
simpel: voldoende politie. Voldoende 
politie om met meer resultaat de crimi
naliteit te bestrijden. Voldoende politie 
om de burger te laten zien dat de over
heid consequent wetsovertredingen 
opspoort en vervolgt. Voldoende politie 
om in bepaalde situaties met tijdelijke 
acties negatieve ontwikkelingen de kop 
in te drukken. Voldoende politie om op 
te kunnen roepen als bijvoorbeeld 
toezichthoudende functionarissen, zoals 
conducteurs, in moeilijk-heden dreigen 
te geraken.
Ik praat dan over een substantiële 
uitbreiding van de Nederlandse politie. 
Helaas is de zoveelste poging van de 
VVD om to t die uitbreiding te komen, 
enige weken geleden in de Kamer 
gestrand. Een motie van D66 en de VVD 
om f 100 miljoen extra uit te trekken 
voor versterking van de politie werd 
wederom door de regeringspartijen 
PvdA en CDA verworpen. Al degenen in 
de politiek die zich terecht grote zorgen 
maken over de veiligheid van bepaalde 
functionarissen, hebben nu de kans om 
voor verantwoorde oplossingen te 
kiezen: gewoon meer, goed geselec
teerde en goed opgeleide politiemensen. 
Vooral in de steden, maar ook op het 
platteland.

Wat Gij niet wilt
Door Len Rempt-Halmmans de Jongh

De behandeling van de Algemene Wet 
Gelijke behandeling moet uitgesteld 
worden to t na het Kertreces. Bij dit 
nadeel is er dan wel het voordeel dat de 
woordvoerders er zich wat rustigers op 
kunnen voorbereiden. Zeker degenen die 
niet ademloos van bewondering voor 
deze wet zijn, moeten een goed gefun
deerde en gedegen inbreng leveren. En 
in onderling overleg to t verbetering van 
de wet zien te komen. Het is in ieder 
geval buitengewoon treurig dat het kabi
net weigert om op heel eenvoudige 
vragen van de VVD een recht-voor-de- 
raap-antwoord te geven. Nee, dan laat 
men het oordeel aan de rechter over en 
zo koopt de mede-wetgever gewoon een 
kat in de zak. Vooral het feit dat het 
kabinet er blijkbaar niet over piekert om 
de privacy van de betrokkenen, zoals 
homo's, expliciet te garanderen is de 
VVD een doorn in het oog. Wat de VVD 
betreft gaat het bijvoorbeeld een school
bestuur niet aan op welke wijze mensen 
in de beslotenheid van het eigen huis 
met elkaar omgaan. Zolang dat maar 
geen strafbare feiten betreft. Maar het 
kabinet laat dat mooi in het midden. 
Privacy is heilig. Het is dat collega 
Groenman (D66) kennelijk voor-informa- 
tie had, anders zou de VVD ongetwijfeld 
verontwaardigd de betrokken bewinds
lieden aan de tand hebben gevoeld over 
het opschrijven van kentekens van auto's 
in sommige hoerenbuurten. Inclusief het 
sturen van missiven naar de betrokkenen 
thuis. Het is toch niet te geloven hoe de 
politie soms met het recht op privacy 
omgaat. Maar zou iemand mij kunnen 
uitleggen wat het principiële verschil is 
tussen deze aantasting van privacy en 
het in het openbaar dwingen van homo- 
VIPS, om openlijk voor hun sexuele 
geaardheid uit te komen. Soms wordt 
niet geschroomd om hen met naam en 
toenaam 'aan de kaak te stellen' en te 
twijfelen aan de moed dat te doen. Ook 
voor de behandeling van het wetsvoor
stel AWGB wordt woordvoerders die 
waarschijnlijk homo zijn maar niet uit de 
kast wensen te komen, afgeraden dit 
wetsvoorstel te behandelen. Zou zo 
iemand niet objectief kunnen oordelen? 
Natuurlijk kan het voorbeeld van homo- 
VIPS voor anderen een steun in de rug 
zijn om de gevoelens waarmee men zelf 
nogal eens worstelt te aanvaarden. Maar 
waarom mogen zelfs VIPS niet zelf bepa
len of, en zo ja, wanneer en hoe en met 
wie men daarover wil praten? Het kan 
mij eerlijk gezegd geen bal schelen wie 
van mijn collega's in de Tweede Kamer 
wel/niet openlijk/in het geheim homo of 
lesbo zijn. Het gaat mij en hun eventuele 
mede-homo's en lesbo's geen klap aan 
of zij wel/niet uit de kast willen komen. 
Volgens de VVD is een kast wel iets klei
ner dan een huis, maar even ontaantast- 
baar. (Samenvatting uit de Gay-krant)
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Voorkomen en genezen
Jarenlang voelde de VVD zich een roepende in de woestijn waar het ging om bijvoorbeeld een 
thema als misbruik en fraude met uitkeringen. Vooral bij de sociaal-democratische en 
aanverwante partijen was het onderwerp taboe. Ook het CDA kreeg slappe kniëen. Rust aan het 
front van de sociale zekerheid, was het motto waarmee de christen-democraten in 1986 de 
verkiezingen in gingen. De realiteit was vervolgens helaas een compromis op dit terrein. Toch is 
tijdens de kabinetsperiode ‘86-'89, met de VVD in de regering, een aanvang gemaakt met fraude
bestrijding bijvoorbeeld door koppeling van bestanden met behulp van de sofi-nummers.
Sinds kort ziet ook de PvdA de ernst van de situatie. Thijs Wöltgens verwijt de VVD desondanks 
veel gezegd maar niets gedaan te hebben. Welke gevolgen alle trammelant van zijn partij 
indertijd had, wordt voor het gemak vergeten. Sterker nog, volgens de PvdA-fractievoorzitter zou 
pas nu zijn begonnen met de aanpak van de fraude. En daarom worden volgens hem de feiten op 
dit moment pijnlijk duidelijk. Een sterk staaltje gelegenheidspolitiek. De PvdA heeft zich altijd 
tegen aanpak van misbruik van uitkeringen verzet en dan past het niet achteraf te verwijten dat 
een ander wel iets maar onvoldoende heeft gedaan.
In de jaren zeventig heeft de VVD bij monde van Hans Wiegel het onderwerp bespreekbaar 
gemaakt, ondanks luidruchtig verzet van de zogenaamd progressieven. In de jaren tachtig is de 
VVD begonnen met de eerste aanpak van uitkeringsfraude, ondanks verzet van het CDA. Nu 
neemt de VVD verder initiatief en komt zij met een voorstel voor een pakket maatregelen in de 
vorm van een 10-punten-plan. Fraudebestrijding vraagt om een geïntegreerde aanpak: voorkomen 
én genezen. Frits Bolkestein

10-punten-plan bijstandsfraude
Bij het debat naar aanleiding van het onderzoek 
naar bijstandsfraude in Groningen presenteerde 
Robin Linschoten een 10-punten-plan.

De overkoepelende gedachte achter dit pakket 
maatregelen is, dat wie gebruik wil maken van 
het vangnet van de overheid ook openheid van 
zaken moet geven.

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

1 - Alle gemeenten worden verplicht een
fraudebestrijdingsplan op te stellen.

2 - De rijksconsulenten krijgen de ópdracht
nauwkeurig toe te zien dat het' 
gemeentelijk fraudebestrijdingsplan in de 
praktijk ook wordt uitgevoerd.

3 - De gelden die in het kader van de
Rijkssubsidie-regeling voor sociale 
rechercheurs beschikbaar waren, en die nu 
onderdeel zijn van de sociale 
vernieuwingspot, worden weer 
geoormerkt voor de fraudebestrijding.

4 - In het hele land komen er (onaan
gekondigde) huiscontroles.

5 - Indien de bijstandscliënt daaraan geen
medewerking wil verlenen, wordt de 
uitkering onmiddellijk ingetrokken.

6 - Als de gemeente gerede tw ijfel heeft over
de juistheid van een door de cliënt 
gepresenteerde woonsituatie, mag de 
gemeente van de cliënt verlangen dat deze 
de beweerde woonsituatie aannemelijk 
maakt.

7 - Bij herhaalde fraude moet de gemeente
kunnen volstaan met een afwijzing van de 
nieuwe aanvraag. De VVD wenst een 
onderzoek naar de mogelijkheden dit 
wettelijk te regelen.

8 - Het bureau inschrijving van de
universiteiten en hoge scholen wordt 
informatieplichtig gemaakt.

9 - Sommige sectoren in het economisch leven
zijn extra gevoelig voor fraude/zwartwerk. 
Bij een vermoeden van dit type aktiviteiten 
zou de gemeente gebruik moeten kunnen 
maken van de mogelijkheid, dat de 
betrokkene zelf het ontbreken van 
inkomsten aannemelijk maakt.

10 - Het aantal sociaal-rechercheurs wordt 
vergroot (tot 1 op 500).
De kosten hiervoor komen voor rekening 
van de Rijksoverheid.

Inlichtingen: Robin Linschoten, 070-3182895.
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Heropening Defensie-debat
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Minderheden Mediabeleid
beleid
Afgelopen maandag vond een Uit
gebreide Commissievergadering plaats 
over het minderhedenbeleid met de 
minister van Binnenlandse Zaken, Dales 
(PvdA), de coördinerend bewindspersoon 
op dit terrein. Woordvoerder Jan Kees 
Wiebenga ging eerst kort in op het 
rechts-extremistisch geweld in Europa. 
Wanneer raciaal geweld in Nederland 
plaats vindt dan moet daar keihard tegen 
worden opgetreden, ondermeer met 
behulp van snelrecht, zei hij. Aan de orde 
kwam ook de manier waarop politici en 
politieke partijen zich opstellen en hande
len in de discussies over minderheden en 
illegalen. GroenLinks pleit voor een 
bepaalde gedragscode. Maar de VVD- 
woordvoerder wees die partij op het 
plaatsen van een dubieuze advertentie in 
NRC-Handelsblad naar aanleiding van de 
discussie binnen de PvdA: met behulp 
van een gedicht van Van Randwijck werd 
een verband gelegd tussen nazisme toen 
(de jodenvervolging) en socialisme nu 
(vermeende illegalenvervolging).
De GroenLinks woordvoerder haastte zich 
te verontschuldigen en publiekelijk 
afstand te nemen van de advertentie.

2 nota's
De woordvoerder maakte een verwijt aan 
de minister vanwege het uitblijven van 
twee beloofde nota's: over gezinshereni
ging en over illegalenbeleid. In dat 
verband wees hij op het al eerder door 
de VVD uitgebrachte 10-punten plan 
Minderheden (zie ook VVD-Expresse nr 
44). "De VVD vindt dat gezinshereniging 
- van de eerste generatie - in grote lijnen 
gehandhaafd kan worden, maar dat aan 
gezinsvorming voorwaarden gesteld 
kunnen worden," zei de woordvoerder. 
Een inkomenseis en een wachtperiode 
van 5 jaar zijn hierbij bespreekbaar, gear
rangeerde huwelijken moeten worden 
tegengegaan. Actueel punt is ook het 
volwassenenonderwijs in de Nederlandse 
taal. De VVD vindt dat wanneer de 
wachtlijsten daarvoor zijn weggewerkt 
een sanctie-beleid voor uitkeringsgerech
tigden bij weigering in werking moet 
treden. Uitgangspunt voor de VVD bij 
het immigratiebeleid is namelijk dat 
migranten zelf de handen uit de mouwen 
moeten steken bij scholing en het zoeken 
naar werk. Dus het werkgelegenheids
programma van de Stichting van de 
Arbeid op zich is prima (60.000 in 4 jaar) 
maar met de huidige immigratiestroom 
(30.000 per jaar) is dan nog altijd een 
even groot aantal werkloos.
Inlichtingen:
Jan Kees Wiebenga, 707-3182904

Media is één van de immateriële punten 
waarin de VVD zich onderscheidt van de 
andere partijen. De standpunten zijn 
vastgelegd in een 10-punten-plan (zie 
VVD-Expresse nr. 63). Tijdens de 
Uitgebreide Commissievergadering over 
het mediabeleid met minister D'Ancona 
(PvdA) ontstond 'uitgebreide' beroering. 
Wat bleek: de minister heeft al 2 jaar 
geleden juridisch vastgelegd dat een 
nieuwe FM-radio-zender niet voor de 
private omroep in aanmerking komt.
Dan hebben we dus al die tijd voor niets 
daarover gediscussieerd, was de alge
mene conclusie (ook die van de PvdA). 
Dit werd duidelijk na voorstellen, o.a. 
van VVD-woordvoerder Dees, om de 
FM-zender voor een (privaat) muzieksta
tion te bestemmen - vanwege de nood
zakelijke geluidskwaliteit - en de AM- 
zender voor praatprogramma's van radio 
1 (publiek). Nu blijkt dat dus al vast te 
liggen, vanwege de financieringswijze. 
De PvdA-woordvoerder zei "stupefait" 
te zijn.

O m ro epb ijd rage  
De VVD uitte ook algemene bezwaren 
tegen de verdeling van de etherruimte 
voor de radio. De publieke omroep 
wordt genereus behandeld en de private 
omroep stiefmoederlijk bedeeld. 
Bovendien bracht de woordvoerder in 
herinnering dat een speciaal advies 
(commissie-Donner) zegt dat regelingen 
voor de publieke omroep getoetst 
moeten worden aan de criteria voor het 
EG-recht.
Op antwoord van vragen van de 
woordvoerder zei de minister dat een 
verlaging van de omroepbijdrage er 
voorlopig niet in zit.
Inlichtingen:
Dick Dees, 070-3182917

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van 
de "Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Clemens Cornielje. hoofd afde
ling Voorlichting van de VVD- 
Tweede Kamerfractie, en Arno Visser 
en Dominique Peters, medewerkers 
afdeling Voorlichting. De VVD-

W V C-
begroting
De belangrijkste punten op de begroting 
van het onderdeel Volksgezondheid van 
het ministerie van WVC zijn al enige 
weken geleden ook bij een UCV over 
het Financiëel Overzicht Zorg bespro
ken. De VVD uitte kritiek op staats
secretaris Simons (PvdA) vanwege diens 
nalatigheid op het gebied van de 
kostenbeheersing. In 1989 startte de 
staatssecretaris overenthousiast aan zijn 
plannen voor een stelselwijziging. Het 
roer moest om dus werden de eigen 
bijdragen afgeschaft. Nu zijn de kosten 
uit de hand gelopen en staat de staats
secretaris voor de taak grote ombuigin
gen uit te voeren. De ziekenhuizen, 
geneesmiddelen en specialisten moeten 
zoveel inleveren dat er volgens de 
Macro Economische Verkenningen 
sprake is van een heroïsche taakstelling.
Had de staatssecretaris de eigen bijdra
gen maar niet afgeschaft en minder tijd 
besteed aan zijn plannen, dan zat hij nu 
niet met budgetteringsproblemen. 
VVD-woordvoerder Margreet Kamp 
diende een motie in die het mogelijk 
moet maken om per 1 juni volgend jaar 
de ziekenfondswet zo te wijzigen dat 
eigen bijdragen weer ingevoerd kunen 
worden. Gelet op de harde uitspraken 
over kostenbeheersing van het CDA 
bestaat grote kans dat die partij die 
motie ondersteunt.

W aren w et
Naast deze motie diende de woordvoer
der een tweede in die van belang is voor 
het bedrijfsleven. Het kabinet heeft het 
plan opgevat heffingen in te voeren 
voor controles en keuringen die worden 
uitgevoerd ter uitvoering van de 
Warenwet. Naast een financiëel belang ■ 
voor het bedrijfsleven telt hier ook een 
principieel punt. De Overheid kan toch 
geen heffing leggen op de publieke 
taken die zij heeft! Dan wordt een alge
meen publiek belang gefinancierd door 
een beperkte groep. De motie spreekt 
zich uit voor het ongedaan maken van 
dit kabinetsvoornemen.
Inlichtingen:
Margreet kamp, 070-3182893

Expresse wordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen.
Een abonnement kost fl 75.- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten- 
G en er aal, postbus 20018, 2500 EA 
Den Haag (telefoon 070-3182879).



December
moorden
O p 8 december was het precies tien jaar 
geleden dat in Suriname onverwacht 15 
onschuldige burgers door het m ilitair 
bewind werden vermoord, de zoge
naamde decembermoorden. D it jaar was 
het voor het eerst dat een officiële 
herdenking plaats vond op de plaats 
waar dat hoort, Suriname zelf. Bij een 
mondeling overleg naar aanleiding van 
een recent bezoek aan Suriname van de 
M inister van ntwikkelingssamenwerking, 
Pronk (PvdA) - en ook bij een 
Nederlandse herdenkingsdienst - prees 
woordvoerder Frans Weisglas de 
Surinaamse president Venetiaan dat die 
de herdenking mogelijk had gemaakt.

V e r d e r e  steun
Vervolgens wees de woordvoerder erop 
dat juist nu Nederland Suriname moet 
helpen. Op het gebied van bestuur, poli
tie en justitie moet Nederland daadwer
kelijk bereid zijn ondersteuning te 
bieden. M et onze deskundigheid kan het 
verval en de verloedering van de econo
mie ten goede worden gekeerd. 
Natuurlijk moeten de financiële midde
len ten gunste komen aan hen om wie 
het gaat en niet bij degenen die zich in 
de afgelopen periode al bovenmatig 
hebben verrijkt. De woordvoerder 
ondersteunde de afspraak van de minis
ter in Suriname dat verdere steun voor 
de betalingsbalans pas beschikbaar komt 
nadat de Europese Gemeenschap een 
positief oordeel heeft gegeven over het 
economisch aanpassingsprogramma van 
Suriname.
Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903

Vrouwen in
school-
management
Sinds 10 jaar is het onderwijsbeleid erop 
gericht meer vrouwen in het bestuur en 
het management van scholen te krijgen. 
In het onderwijs bestaat namelijk een 
groot verschil in het percentage vrou
wen dat voor de klas staat, en het 
percentage vrouwen dat in het manage
ment zit. Om dat recht te trekken zijn 
indertijd scholingscursussen gestart, die 
erg populair zijn. Daarnaast zijn kandi
datenbanken opgestart om bij vacatures 
vrouwen naar voren te brengen. Toch is

de achterstand niet voldoende ingelo
pen. Vooral in het basisonderwijs lig t 
een probleem.

W etsvoorste l len  
De staatssecretaris van Onderwijs, 
Wallage (PvdA), is to t de conclusie geko
men dat deze vorm van emancipatie niet 
langer uitsluitend op basis van vrijw illig 
heid kan, en dat een bepaalde weerstand 
overwonnen moet worden. Daarom 
kwam hij deze week in een mondeling 
overleg met het voorstel to t een wette
lijke regeling te komen. Volgens een 
meerderheid van de Kamer - het CDA 
was daar niet bij - stond te weinig in de 
voorgelegde nota. De Kamermeerderheid 
wil de nota aanscherpen en to t voor
schriften komen. Scholen moeten een 
eigen plan maken om meer vrouwen in 
het management te krijgen en daarin 
streefcijfers noemen. Vervolgens moet 
dat beleid worden geëvalueerd en het 
resultaat moet in de jaarcijfers bekend 
worden gemaakt. Na deze opmerkingen 
beloofde de staatssecretaris binnenkort 
met een wetsvoorstel te komen, dat het 
beleid moet aanscherpen.
Inlichtingen:
Nel Ginjaar-Maas, 070-3182883

Extra politie
Naar aanleiding van het debat over de 
Justitie-begroting ontstond een misver
stand over de financiering van de 
genoemde extra politie-mensen (zie ook 
pagina 4). U itgangspunt is dat eerst het 
noodzakelijke aantal vast w ord t gesteld, 
en pas daarna naar het benodigde 
bedrag w ord t gezocht. Voor het jaar 
1993 heeft de VVD al een oplossing 
voorhanden: de 100 miljoen u it het 
correctie-scenario (mede mogelijk 
gemaakt door te snoeien in het woud 
van subsidies). De PvdA vroeg om nog 
“een tipje van de slu ier” op te lichten. In 
een reeks mogelijke voorbeelden viel 
abusievelijk ook het terrein van 
Defensie. D it punt viel de media extra 
op, omdat de VVD immers onlangs nog 
had gezegd niet verder op Defensie te 
willen bezuinigen. De woordvoerder 
doelde op het correctie-scenario uit 
september. D it misverstand kon snel 
recht worden gezet: in het correctie- 
scenario w ordt niet bezuinigd op 
Defensie (zie ook VVD-Expresse 72). 
Inlichtingen:
Benk Korthals, 070-3182902

Heropening Migraine
defensiedebat
De VVD heeft bij de behandeling van de 
Defensiebegroting van minister Ter Beek 
(PvdA) gevraagd naar de onderbouwing 
van diens plannen. Is er bijvoorbeeld een 
behoorlijke veiligheidsanalyse waar de 
NAVO het mee eens is? Is er vanuit de 
NAVO met instemming gereageerd op 
de vergaande bezuinigingsplannen van 
Nederland? Toen woordvoerster Sari van 
Heemskerck vorige week opmerkte dat 
ons land internationaal een aantal wenk
brauwen deed fronsen, was niet alleen 
de minister diep verontwaardigd, ook 
twee PvdA-Kamerleden vielen hem luid
keels bij.
Het gelijk van de VVD is de afgelopen 
week duidelijk via verschillende media 
gebleken. Naar aanleiding van deze 
publicaties - waaruit heel duidelijk blijkt 
dat de bezuinigingen slecht vallen bij de 
NAVO en dat er "gevaarlijke" repercus
sies dreigen ten aanzien van de 
Amerikaanse aanwezigheid in Europa - 
heeft de VVD samen met D66 herope
ning van het debat gevraagd. De VVD 
wil opheldering over de gang van zaken. 
Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888.

Bijna een half miljoen Nederlanders 
heeft last van chronische migraine. 
Velen hebben echter baat bij een nieuw 
geneesmiddel, Imigram, maar moeten 
daarvoor sinds 1 december 25 gulden 
per tablet bijbetalen. Een injectie kost 
nog meer. Dat is het gevolg van een 
sinds kort bestaande procedure en die 
beslissing valt onder de verantwoorde
lijkheid van staatssecretaris Simons 
(PvdA). De coalitie wil niet vanwege één 
geneesmiddel van de procedure afw ij
ken, ondanks het gebrek aan ervaring 
met deze procedure. De staatssecretaris 
wijst in verband met de hoge kosten 
voor migrainepatiënten met de vinger in 
de richting van de producent. Daarnaast 
is er verschil van mening tussen de 
staatssecretaris van Volksgezondheid en 
deskundigen over de werking van het 
middel. De VVD deed daarom het voor
stel om op korte termijn een onafhanke
lijk advies te vragen aan deskundigen en 
to t die tijd de bijbetaling voor het 
geneesmiddel op te schorten. De rege
ringspartijen voelen daar niets voor en 
stemmen volgende week zeer waar
schijnlijk tegen het voorstel.
Inlichtingen:
Jan Franssen, 070-3182886.



Meer politie (2)
Het op afdoende manier tegengaan van 
criminaliteit is al jaren een belangrijk 
thema voor de VVD. Het is bovendien 
een onderwerp waar het gaat om daden 
en het niet kan blijven bij (veelbelo
vende) woorden.
Criminaliteitsbestrijding is een kerntaak 
van de Overheid, en daarom één van de 
weinige terreinen waar de VVD wel 
uitbreiding van het aantal ambtenaren 
bepleit. "De Overheid moet niet zede- 
preken maar boeven vangen,” is de laat
ste maanden een door Frits Bolkestein 
veelgebruikte opmerking tijdens spreek
beurten.
Vorige week stond op de opinie-pagina 
een artikel van Hans Dijkstal over de 
vraag o f conducteurs in het openbaar 
vervoer met wapenstok en handboeien 
bewapend moeten worden. Wie daar 
welwillend tegenover zou staan vindt 
dan ook dat hetzelfde zou moeten 
gebeuren bij conciërges, portiers, 
parkeerwachters enzovoort, omdat ook 
zij in toenemende mate met geweld 
worden geconfronteerd. Maar die weg is 
volgens de VVD niet de goede.

E x tra  g e ld
W at nodig is om de toch al zo omvang
rijke en nog almaar toenemende crimi
naliteit aan halt toe te roepen is een 
substantiële uitbreiding van de politie. Al 
bij de Algemene Beschouwingen diende 
fractievoorzitter Frits Bolkestein (samen 
met D66) een motie in waarin wordt 
gevraagd om 100 miljoen extra voor 
bestrijding van criminaliteit. Datzelfde 
bedrag staat ook in het correctie-scena- 
rio dat de VVD vlak voor Prinsjesdag 
indiende en waarin de 100 miljoen werd 
gedekt o.a. uit vermindering van subsi- 
die-uitgaven.
CDA en PvdA wilden daar niet aan en 
kwamen met een motie die vroeg om 
het schamele bedrag van 30 miljoen 
voor criminaliteitspreventie. Een druppel 
op een gloeiende plaat. En zelfs dat 
vindt de regering al teveel, bleek deze 
week. Het beleid gericht op bestrijding 
van criminaliteit verdampt.

E x tra  m ensen
De VVD legde zich daar niet bij neer en 
kondigde deze week bij de J u s tit ie 
begroting aan binnenkort met een voor
stel te komen gericht op een aanzienlijke 
uitbreiding van het politiekorps. Bij de 
begrotingsbehandeling noemde Benk 
Korthals het aantal extra agenten waar 
de VVD naar streeft: 10.000 man in een 
aantal jaar tijd. Dat plan wordt 
aanstaande maandag toegelicht door 
Hans Dijkstal tijdens een Uitgebreide 
Commissievergadering.
De VVD hoopt dat de discussie nu 
verder gaat over wat er verder in kwan

titatieve en kwalitatieve zin moet gebeu
ren om een antwoord te geven op de 
problemen die de huidige criminaliteit 
met zich mee brengt.

De f in a n c ie r in g  
Vervolgens kan discussie plaats vinden 
over de financiering. Voor het jaar 1993 
heeft de VVD dat al aangegeven; de 
1.500 man extra in dat jaar kost onge
veer 90 miljoen en wordt gefinancierd 
met de speciaal beschikbaar gestelde 
gelden uit het correctie-scenario. Voor 
de jaren daarna moet nog dekking 
worden gevonden. De VVD spreekt de 
wil uit ook daarvoor een oplossing te 
vinden.
Maar eerst terug naar het benodigd 
aantal extra agenten. Voor uitbreiding op 
zich is een aantal redenen aanwijsbaar. 
Ten eerste loopt de sterkteontwikkeling 
van de Nederlande politie uit de pas met 
maatschappelijke ontwikkelingen, in het 
bijzonder de interne veiligheid. Uit een 
rapport van McKinsey blijkt bovendien 
dat de politie tegenwoordig nieuwe en 
andere taken heeft, zoals milieuhandha
ving, zware criminaliteit, vreemdelingen
toezicht, slachtofferhulp en pro-aktief 
politiewerk.
De geregistreerde criminaliteit neemt toe 
en het aantal slachtoffers daarvan ook. 
Uit een recent verschenen rapport van 
de Verenigde Naties bleek, dat 
Nederland ten opzichte van de andere 
Westerse landen in 1991 de hoogste 
slachtofferkans kende. Tegelijkertijd is 
de sterkte van de politie hier per inwo
ner lager dan in de ons omringende 
landen. Dat wordt een groter probleem 
wanneer na 1 januari de binnengrenzen 
van de Europese Gemeenschap verval
len. Het lage niveau qua preventief en 
repressief optreden maakt Nederland 
'aantrekkelijk' voor criminelen.

A rm o e d e
Het huidige beleid en de reorganisatie 
van de politie proberen te komen to t 
een verbetering van de werkdruk van 
politie-mensen. Maar ze geven geen 
antwoord op de vraag naar het 
gewenste niveau van de politie. Een 
verschuiving van prioriteiten heeft to t 
gevolg dat de 1.420 politie-mensen die 
er in grote steden bij komen, op het 
platteland weggehaald worden. 
"Verdeling van de armoede," noemde 
Benk Korthals dat in het debat. Om die 
'armoede' tegen te gaan, wil de VVD er 
volgend jaar dus in ieder geval 1.500 
agenten bij.
Een ander belangrijk punt is dat de 
behoefte naar veiligheid binnen de 
samenleving to t gevolg heeft dat de 
particuliere veiligheidsdiensten explosief 
groeien. Particuliere dienstverlening op

zich is geen probleem, maar op het 
terrein van publieke veiligheid moet de 
politieke controle gewaarborgd zijn. 
Wanneer veiligheid te koop is, is zij niet 
meer in gelijke mate voor een ieder 
beschikbaar. De Overheid heeft hier een 
eigen verantwoordelijkheid, die ze niet 
mag afwentelen op derden.

De c ij fe rs
Uit statistieken blijkt dat de criminaliteit 
per 100.000 inwoners in Nederland 2,7 
maal zo groot is als in België. Meer dan 
de Verenigde Staten ook, een land dat in 
Europa toch een slechte reputatie heeft 
op d it gebied. Nederland scoort ook laag 
in de verhouding tussen het aantal poli- 
tie-fuiictionarissen en het aantal inwo
ners. Waar er hier 344 inwoners zijn ten 
opzichte van iedere politie-agent is dat 
elders in Europa anders: in Duitsland 
275, in België 272, in Frankrijk 264 en in 
Italië 261. Eigenlijk moet onze politie 
wel veel efficiënter werken, anders is er 
helemaal geen houden aan. Maar de 
ophelderingsgraad van misdrijven ligt 
hier op 20% - erg laag dus - en in 
Duitsland op 47%. Daar kunnen we nog 
wat van leren.

M e e r  p o l i t ie
Vanuit verschillende invalshoeken is de 
conclusie gerechtvaardigd dat er meer 
politie nodig is. Uit onderzoek blijkt dat 
Nederland de meest professionele politie 
van West-Europa heeft. Teamgericht 
werken en pro-aktieve aanpak scoren 
hoog. Verbetering in de doelmatigheid 
hebben dus al hun vruchten afgewor
pen. Dan b lijft alleen een verhoging van 
het aantal agenten oplossing. De vraag 
is echter hoeveel.
Wanneer de politiekorpsen qua grootte 
opgetrokken worden to t vergelijkbaar 
niveau als in Duitsland en België dan 
betekent dat een verhoging van 10.000 
respectievelijk 11.000 mensen. Een 
kwantitatieve doorberekening van het 
genoemde McKinsey-rapport met de 
extra politie-taken levert uitbreiding op 
met 25% van de huidige politie-sterkte; 
wat ook neerkomt op ongeveer 10.000 
man. Dus vanuit verschillende invalshoe
ken komt de VVD met het voorstel de 
politie substantieel uit te breiden. De 
gedachte gaat als gevolg van doorreke
ning uit naar 10.000 man politie extra in 
een periode van 5 a 6 jaar. De VVD 
nodigt andere politieke partijen uit zich 
in gelijke zin uit te spreken, met als doel 
te komen to t een grotere veiligheid. 
Inlichtingen:
Hans Dijkstal, 070-3182884 en 
Benk Korthals, 070-3182902.
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Aan het eind van ieder jaar is het goed gebruik terug te kijken op de twaalf maanden die voorbij 
zijn. Even stil staan, om vervolgens de toekomst een ervaring rijker tegemoet te treden. Maar 
helaas blijft daarbij dit jaar weinig van daadkrachtig regeringsbeleid in de herinnering hangen.
Ik heb eens geschreven dat het voor een politicus nooit goed is om te vroeg te zijn. Maar ook met 
late reacties is niemand geholpen. Het aanvoelen van het juiste moment is in de politiek en het 
bestuur van groot belang. Het gaat om signaleren en bijtijds maatregelen durven nemen.
In deze aflevering van de VVD-Expresse vindt u een overzicht van de constructieve wijze waarop 
de VVD het afgelopen jaar onderwerpen heeft opgepakt en duidelijk heeft uitgewerkt. In veel van 
de beschreven gevallen bleek ons voorstel na enige tijd meer algemeen aanvaard. Was de VVD te 
vroeg, of waren anderen te laat?
Deze week maakte de minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek, bekend af te treden 
en naar Brussel te verhuizen. Ruim 1' jaar voordat de officiële regeringstermijn voorbij is, stapt 
één van de beste ministers op. Velen vragen zich af waarom, en dan nog wel op dit tijdstip. De 
VVD ziet in Van den Broek een van de weinige ministers aan wie het nu juist niet aan daadkracht 
ontbrak. In de twee kabinetten met de VVD waardeerden we zijn beleid, de afgelopen drie jaar is 
dat niet veranderd - een paar verkeersongevallen daargelaten. Daarom betreurt de fractie het dat 
juist deze minister opstapt, terwijl de rest blijft zitten.
Later zal wellicht blijken hoe goed zijn gevoel voor het juiste moment was.
1992 is voor de VVD een goed jaar geweest. Een sterke en stabiele aanhang is het gevolg van de 
consequente en duidelijke lijn die is gevolgd. Wanneer die wordt doorgetrokken zien we de 
toekomst met vertrouwen tegemoet. Met onze keuze voor duidelijkheid, durf en daadkracht 
zullen we bij de komende verkiezingen de vruchten van de constructieve inzet kunnen plukken.

Frits Bolkestein

Onderwijs
Bij de behandeling van de begroting van het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
wees woordvoerder Jan Franssen minister 
Ritzen (PvdA) erop dat Nederland alfa-land 
dreigt te worden. “ De aanmelding voor de 
technische studies aan universiteiten, hoge 
scholen en mbo-instellingen is het afgelopen • 
jaar tamelijk dramatisch terug gelopen," aldus 
de woordvoerder. Het onderwijs moet meer 
technologie-minded worden, daarom is een 
grootscheeps initiatief nodig van overheid en 
bedrijfsleven. Al op de basisschool moet 
aandacht voor techniek worden bijgebracht.

De salarissen
Al sinds het vervolg op de Algemene Beschou
wingen sluimerde een conflict tussen de minis
ter van Onderwijs en het CDA. De minister van 
Onderwijs had vrij onverwacht een akkoord 
gesloten over verhoging van de salarissen van 
leerkrachten, totale kosten 700 miljoen. 
Fractievoorzitter Brinkman stelde schriftelijke 
vragen aan de minister-president over een 
salaris-akkoord met de onderwijsbonden en 
wilde per omgaande antwoord. Deze ongebrui
kelijke procedure van de CDA-fractievoorzitter 
had to t gevolg dat het akkoord to t 'raam
overeenkomst' werd gedegradeerd.

Deze raamovereenkomst speelde een belang
rijke rol bij de begrotingsbehandeling van het 
ministerie deze week. Het CDA steunt de plan
nen voor salarisverhoging niet, omdat momen
teel aan alle werknemers gevraagd wordt de 
lonen te matigen. De VVD erkent daarentegen 
dat de startsalarissen van leraren te laag zijn. De 
woordvoerder zei echter niet verder te willen

gaan dan 350 miljoen extra. De PvdA prees de 
plannen van de minister uitbundig.

T o e lich tin g
Donderdag laat kwam de Kamer in derde ter
mijn vanwege de nadere toelichting die per 
brief was verschenen. Uit de discussie en de 
brief bleek dat de minister geen ander stand
punt over de salarissen en de personeelsposten 
wilde innemen. De minister bleek to t 1996 vast 
te willen houden aan uitbreidingen van de sala
rissen, tenzij zich andere omstandigheden voor
doen. Die omstandigheden moeten dan direct 
invloed hebben op de Onderwijsbegroting. De 
VVD-woordvoerder stelde vast dat de minister 
dan sinds het begin van het debat niet van 
standpunt was veranderd en de raamovereen
komst overanderd wilde uitvoeren.
Het CDA diende bij de stemming een motie en 
een amendement in. De motie sprak zich uit 
tegen de voorgestelde verhoging van de post 
salarissen met 700 mijoen. De VVD onder
steunde die motie niet - vanwege de lage start
salarissen - en deze werd mede daardoor ook 
niet aangenomen. Een gevoelige nederlaag voor 
het CDA en zijn fractievoorzitter. Uit het amen
dement bleek het wantrouwen van het CDA 
jegens de minister. De motie vroeg to t indam
ming van de financiële ruimte op verschillende 
personeelsposten. Men vermoedt dat de minis
ter daar te veel had opgepot en dat er geld vrij 
gemaakt kan worden voor de bouw van school
gebouwen. De VVD ondersteunde dat amende
ment, wat de minister in problemen bracht.
Rond 1 maart geeft hij daarover uitsluitsel. 
Inlichtingen: Jan Franssen, 070-3182886
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Begrotings-
perikelen
In de laatste week voor het Kerstreces 
ontstond nog enige beroering over de 
invulling van enkele begrotingen. Het 
begon maandag bij een uitgebreide 
commissievergadering over de politie.

M e e r p ol i t ie
De VVD wil in een aantal jaren uitkomen 
op een substantiële vergroting van het 
politie-korps met 10.000 man, dat wil 
zeggen 25% van het huidig aantal agen
ten erbij (zie VVD-Expresse 80). In het 
Alternatieve beleidspakket van de VVD 
stond de bestrijding van de criminaliteit 
al genoemd als één van de v ijf doelstel
lingen. Tijdens de Algemene Beschou
wingen diende de VVD samen met D66 
een motie in om in 1993 100 miljoen 
extra vrij te maken voor politie en justi
tie. Die werd door CDA en PvdA 
verworpen.

Hoev ee l  meer?
De PvdA en het CDA besteedden veel 
van hun spreektijd tijdens de politie-UCV 
aan lange betogen over de misdaad in 
Nederland. Krantekoppen werden geci
teerd en statistieken werden opgesomd. 
Ook VVD-woordvoerder Hans Dijkstal 
ging daar op in. Maar de hamvraag blijft 
natuurlijk: "W at doet de overheid erte
gen?" Vandaar de pogingen van de VVD 
de verschillende partijen uit te laten spre
ken hoeveel manschappen de politie
korpsen nodig hebben. Tijdens het debat 
bleek hoeveel de coalitie-partijen in 
gedachten hebben: 500 man volgend 
jaar. Om dat te bewerkstelligen dienden 
ze amendementen in.
Maar daarbij dook direct een probleem 
op: de wijze van financiering was niet 
zonder risico's. Men gaat er vanuit dat het 
volgend jaar minder ziekteverzuim kent 
dan begroot is en uit het verschil daartus
sen moet de politie-aanwinst gefinancierd 
worden. Daarnaast wilden de coalitiepar
tijen geld halen uit de budgetten bestemd 
voor de voorlichtingsaktiviteiten van de 
ministeries. De VVD vroeg daarom bij de 
regeling van werkzaamheden om een 
reactie van de regering, voordat hierover 
kan worden gestemd. Uit de briefwisse
ling bleek dat het kabinet het volgen van 
de amendementen ontraad.
Inlichtingen:
Hans Dijkstal: 070-3182884

Dales dreigt
De amendementen die werden inge
diend om extra agenten te betalen

doken weer op tijdens een plenair debat 
met de minister van Binnenlandse Zaken, 
Dales (PvdA), over het personeelsbeleid 
van de Overheid. W ant bovenop deze 
amendementen kreeg de minister nog 
een motie te verwerken waarin om een 
personeelsreductie van 1000 man werd 
gevraagd bovenop de huidige Grote 
Efficiency Operatie. De minister moet 
dan twee zaken tegelijk verwerken en 
verklaarde in het debat, dat indien dat 
zou gebeuren zij net zo goed kon aftre
den. Maar ook de motie en de amende
menten werden niet ingetrokken. VVD- 
woordvoerder vroeg de minister wat er 
nu gaat gebeuren? Er komt aanstaande 
vrijdag een brief, was het antwoord. Net 
voordat de voorzitter kon afhameren, 
drong de woordvoerder erop aan dat die 
brief met uitleg er in ieder geval moest 
zijn voor de stemming op donderdag. 
Donderdagnacht verklaarde de minister 
niet af te treden en de Kamer per brief 
uit te leggen hoe zij de cumulatie van 
amendementen zal verwerken. 
Inlichtingen:
Robin Linschoten, 070-3182895

Kritiek op 
Defensie
Als door een wesp gestoken reageerde 
de minister van Defensie, Ter Beek 
(PvdA), twee weken geleden toen VVD- 
woordvoerster Sari van Heemskerck zich 
hardop afvroeg of Nederland internatio
naal gezien zijn statuur aan het verliezen 
is. De PvdA-Kamerleden sprongen hun 
minister direct bij. Hoe komt u hierbij? 
was hun reactie.
Een aantal dagen later bleek uit artikelen 
in de media dat er van uit de NAVO 
inderdaad kritiek was op de plannen van 
de minister. Wist de minister daarvan? 
Dat bleek indirect uit de brief die hij ter 
nadere toelichting schreef. Afgelopen 
maandag werd het debat vanwege deze 
kwestie heropend met een derde 
termijn. De minister verklaarde daar 
nogmaals dat hij regelmatig contact 
heeft met de NAVO. De woordvoerster 
antwoordde daarop, dat het niet alleen 
ging om het leggen van de contacten 
zelf - de consultatie, de vorm - maar ook 
om de inhoudelijke kritiekpunten die uit 
die contacten blijken. Daar moet naar 
geluisterd worden, in verband met de 
wederzijdse afstemming van plannen 
tussen de NAVO-partners. De minister 
bleef volhouden dat hij niet op de 
hoogte was van NAVO-kritiek op het 
moment van het vorige debat, en met 
behulp van citaten wilde hij laten blijken 
dat diezelfde NAVO-top tevreden is met

de wijze waarop Nederland vroegtijdig 
informatie geeft. Echter, tijdens die 
vroege contacten is niet gesproken over 
de Nederlandse plannen. Daarom wilde 
hij ook niet verder op vragen in gaan, 
met verwijzing naar de nog te verschij
nen prioriteitennota. Daarom gaf de 
woordvoerster een stemverklaring 
waarin zij stelde de begroting alleen 
technisch te beoordelen. De definitieve 
beleidsmatige afweging komt in januari 
'93 pas aan de orde.
Inlichtingen: Sari van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, 070-3182888

Europese Raad
VVD-woordvoerder Frans Weisglas 
noemde de Europese Raad in Edinburgh 
het afgelopen weekend de "top van het 
navelstaren". Ten aanzien van Oost- 
Europa en Joegoslavië is weinig bereikt.
De euforie bij de regeringsleiders over 
deze top is daarom misplaatst.
De VVD betreurt het dat de uitgaven 
voor de zuidelijke landen de komende 
jaren bijna verdubbelen. Het is een foute 
benadering de economische ontwikkeling 
van die landen met hulp to t stand te 
brengen. De ontwikkelingen van de 
markt zelf - als gevolg van de eenwor
ding - zouden de economie vooruit 
moeten helpen. Daarnaast is het de vraag 
of het geld effectief wordt besteed.
De VVD staat negatief tegenover de 
beslissing de vergaderingen van het 
Europees Parlement in Straatsburg te blij
ven houden. Zo blijft het een reizend 
circus, aldus de woordvoerder. Positief is 
dat binnenkort wordt begonnen te onder
handelen met Oostenrijk en Zweden over 
toetreding van die landen to t de EG.
Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903 V

Financiën
In het debat over de najaarsnota van de 
Minister fan Financiën Kok (PvdA) zette 
woordvoerder Rudolf de Korte op een rij 
hoe halfslachtig de regering noodzake
lijke bezuinigingen uitvoert: de 2,7 
miljard wordt v o o r, incidenteel en maar 
vo o r" structureel opgelost. Het over
heidstekort loopt mede daardoor in 
1994 op to t 8 miljard. Daarmee w ordt in 
de toekomst geen enkele ruimte 
gecreëerd voor lastenverlichting. 
Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890
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Hoe
vergaderen?

vrijdag 22 januari 1993 13.30u - 17.30u 
Symposium Teldersstlchting:
“Van Torbecke tot Telders: de actualiteit van de liberale traditie iri Nederland" 
Rijksuniversiteit Groningen. Broerstraat 5

Schriftelijke aanmeldingen bij:
Prof. mr B.M. Teldersstichting 
Koninginnegracht 55a 
2514 AE DEN HAAG

zaterdag 23 januari 1993 13.30 - laat 
45-jarig jubileum VVD 
Oosterpoort Groningen

's middags symposium: “ De rol van politieke partijen na het jaar 2000"
‘s avonds: conference Seth Gaaikema

Enquete Bijstandswet
Vorige week bij het plenair debat over 
het onderzoek in Groningen naar fraude 
met bijstandsuitkeringen kwam het CDA 
met het voorstel om een parlementaire 
enquête te houden. Aanvankelijk was 
het de bedoeling van het CDA dit onder
zoek te betrekken bij de huidige enquete 
die de uitvoeringsorganen Sociale 
Zekerheid onderzoekt. Maar geen van 
de andere partijen vond dat een goed 
idee vanwege praktische en principiële 
bezwaren, zoals de vertraging die dat 
met zich mee brengt en het verschil in 
onderwerpen dat dan onderzocht moet 
worden. Bovendien herinnerde men zich 
de weerstand die het CDA had tegen die 
enquête. De media speculeerden uitge
breid over de verborgen motieven van 
het CDA.
De woordvoerder van het CDA beloofde 
vorige week een brief met nadere uitleg 
en motivering. Daarin kon het CDA niet 
veel meer dan benadrukken dat het 
geheel van wet en uitvoering onderzocht 
moest worden. Woordvoerder Robin 
Linschoten zei daar op zich niet tegen te 
zijn, maar stelde dat op dit moment 
eerst afdoende maatregelen noodzakelijk 
zijn om de huidige fraude te bestrijden. 
Vandaar het tienpuntenplan dat hij 
indiende (zie ook VVD-Expresse nr. 80).

De voorstel len
In een procedurevergadering moest
verder worden gediscussieerd over het

voorstel van het CDA. D66 en 
GroenLinks vinden het niet nodig, VVD 
en PvdA zijn er niet bij voorbaat tegen, 
maar vragen zich af wat het voor rele
vante nieuwe gegevens kan opleveren. 
Pikant detail is dat de minister van 
Sociale Zaken, De Vries (CDA), ook geen 
voorstander is van de voorgestelde 
enquête. Er is nu een werkgroep in het 
leven geroepen - waarin namens de 
VVD Robin Linschoten plaats neemt - 
die een vooronderzoek doet naar de 
eventuele punten waar een enquete zich 
op kan richten.
Interessanter is dat verschillende onder
delen uit het VVD-tienpuntenplan zijn 
overgenomen door de coalitie. Samen 
met PvdA en CDA ondertekende de 
VVD een motie die vraagt om verplicht- 
stelling van gemeentelijke fraude- 
bestrijdingsplannen. De VVD-motie die 
voorstelt onaangekondigde huisbezoe
ken te doen werd zowel door CDA als 
PvdA mede ondertekend! Op een vraag 
of het mogelijk is de uitkering in te trek
ken bij weigering mee te werken aan 
controle van de opgegeven gegevens, 
antwoordde de staatssecretaris van 
Sociale Zaken instemmend.
Inlichtingen:
Robin Linschoten, 070-3182895

Deze week stond op de plenaire agenda 
het voorstel van het Presidium bij wijze 
van experiment vanaf januari '93 één 
dag per week minder te vergaderen. 
Plenaire vergaderingen vinden dan nog 
maar 1' dag per week plaats (dinsdag en 
woensdag). Daarmee wordt meer tijd 
voor contacten en aktiviteiten buiten het 
kamergebouw beoogd.
De VVD kan zich niet vinden in die 
voorstellen, zei woordvoerder Jan Kees 
Wiebenga. Er is momenteel namelijk een 
commissie bezig de werkwijze van de 
Tweede Kamer in het geheel te onder
zoeken. Het experiment is daar nu van 
losgekoppeld. De proef wordt tijdens het 
vergaderen 'oude stijl' uitgevoerd, in 
plaats van na de wijziging van het rege- 
lement van orde (nieuwe stijl). Wat is 
dan de waarde van deze proef?

Ti jdgebrek?
Daarnaast is er een aantal praktische 
bezwaren. Zoals het groter worden van 
overlappingen tussen de mondeling 
overleggen en de plenaire vergaderin
gen. De VVD vindt het verstandiger 
eerst het nieuwe reglement van orde 
vast te stellen. Daarnaast is een andere 
agenda-vulling ook geen luxe: algemeen 
politieke onderwerpen plenair en de 
technische in commissieverband. 
Wanneer verbetering van contact tussen 
kiezer en gekozene het motief van 
vergadertijd-beperking is, dan kan ook 
besloten worden de avondvergaderingen 
af te schaffen. Maar V  dag vergaderen 
per week is volgens de VVD zonder 
wijziging van de werkwijze geen goede 
zaak, en zeer waarschijnlijk onhoudbaar 
wegens de belangrijke wetsvoorstellen 
(WAO en Wet gelijke behandeling) die 
het komende halfjaar te verwachten zijn. 
Dat bleek een paar uur na het debat al: 
bij de eerstvolgende regeling van werk
zaamheden werd besloten de eerste 
weken na het reces wel op donderdag te 
vergaderen. Hiermee werd meteen afge
weken van het zojuist genomen besluit. 
Inlichtingen:
Jan Kees Wiebenga, 070-3182904

Colofon
De VVD-Expresse is een uitgave van de “Mr Ar.nelien Kappoyne van de Coppello Stichting", onder redactie van 
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medewerkers afdeling Voorlichting. De VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Diuk Ie Scheveningcn.
Een abonnement kost ƒ 75,- en is schriftelijk aan te vragen bij de WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
postbus 20018, 2500 ÊA Den Haag (telefoon 070-3182879).
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Constructieve oppositie
Het algemene thema waaronder de 
VVD-Tweede Kamerfractie haar wijze 
van werken graag samenvat is 'construc
tieve oppositie': initiatieven nemen, 
alternatieven aandragen en leidend zijn 
in de discussie. Overzichten waarin de 
uitwerkingen daarvan zijn al eerder 
samengevat (VVD-Expresse nr. 43 en 
nr. 62). Hieronder een overzicht voor 
het jaar 1992.

Januari '92:
De VVD stelt een t ie n p u n te n p la n  v o o r  
h e t  im m ig r a t ie b e le id  op. Daarin wordt 
onder andere gesteld dat uitwassen als 
schijnhuwelijken en schijnerkenningen 
moeten worden tegengegaan (zie VVD- 
Expresse 44). In november komt plotse
ling een diïcussie op gang over het 
beleid ten aanzien van illegaal in 
Nederland verblijvende buitenlanders. 
Ook dan doet de VVD concrete voor
stellen (zie VVD-Expresse 75).
Februari '92:
In de tweede maand van het jaar volgt 
een tweede t ie n p u n te n p la n ,  ditmaal 
gericht op b e s t r i jd in g  v a n  d e  w e r k lo o s 
h e id . De lonen en de uitkeringen 
moeten niet worden gekoppeld en het 
wettelijk minimumloon wordt geïndivi
dualiseerd, met als doel de nieuwkomers 
met een zwakke positie op de arbeids
markt aan een baan te helpen (zie VVD- 
Expresse 45). Op Prinsjesdag blijkt dat 
de werkloosheid voor het eerst sinds 
jaren weer stijgt.
Tevens werd een t ie n p u n te n p la n  v o o r  de  
p e n s io e n e n  gepresenteerd. Hierin staat 
ten eerste dat de VVD mordicus tegen 
het afschaffen van de aftrekbaarheid van 
de pensioenpremies is. Andere kernpun
ten zijn: flexibilisering van de pensioen
leeftijd; grotere vrijheid bij keuze voor 
het type oudedagsvoorziening en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en 
verschillende leefvormen (zie VVD- 
Expresse 47). Begin december pakt Elco 
Brinkman (CDA) dit onderwerp ook op. 
Maart '92:
De VVD presenteert samen met D66 en 
Groen Links een initiatief wetsvoorstel: 
W e t b e v o r d e r in g  e v e n re d ig e  a rb e id s k a n 
sen  a llo c h to n e n '. Deze wet moet een 
bijdrage leveren aan het bestrijden van 
vooroordelen en vormen van discrimina
tie die een rol kunnen spelen in het 
personeelsbeleid.
April '92:
De VVD eist een p a r le m e n ta ir  o n d e r 
z o e k  naar de wijze waarop de s o c ia le

u i tv o e r in g s o rg a n e n  de verschillende 
sociale zekerheidswetten hebben uitge
voerd. Volgens een rapport van de 
Algemene Rekenkamer is er in 1988 en 
1989 geen controle geweest op de 
rechtmatigheid en de doelmatigheid van 
de sociale uitkeringen (zie VVD-Expresse 
53). In september, wordt een p a r le m e n 
ta ir e  e n q u e te  ingesteld, met daarin de 
leden Henk van Hoof en Margreet 
Kamp.
Mei '92:
Tijdens een debat over u itk e r in g s f r a u d e  
ondertekent de hele Kamer een motie 
van de VVD om de gegevensbestanden 
van de Gemeentelijke Sociale Dienst aan 
de bestanden van het Ziekenfonds te 
koppelen. Zo kan fraude met sociale 
verzekeringen snel worden opgespoord. 
Juni '92:
De VVD presenteert samen met D66 en 
Groen Links een i n i t i a t i e f  om to t een 
n ie u w e  u itv o e r in g s o r g a n is a t ie  v a n  d e  
s o c ia le  v e rz e k e r in g e n  te komen (zie 
VVD-Expresse 62). Voorgesteld wordt 
om één onafhankelijk uitvoeringsorgaan 
op te richten - het Zelfstandig 
Bestuursorgaan Sociale Verzekering - 
voor het uitvoeren van alle werknemers
verzekeringen (WW, WAO/AAW en 
Ziektewet).
Augustus '92:
De Tweede Kamer komt vervroegd terug 
van reces in verband met de situatie in 
J o e g o s la v ië . De VVD vindt dat ten 
eerste het handelsembargo strenger 
moet worden nageleefd, en bepleit ten 
tweede dat met behulp van militaire 
bescherming de humanitaire hulptrans- 
porten hun doel kunnen bereiken.
Daarbij kan bescherming vanuit de lucht 
noodzakelijk zijn. Ten derde stelt de 
VVD dat de concentratiekampen in de 
Balkan ontmanteld dienen te worden en 
vluchtelingen ruimhartig een tijdelijk 
onderdak moeten krijgen in de Europese 
landen (zie VVD-Expresse 64). In 
december zijn deze voorstellen helaas 
nog altijd even aktueel.
September 92':
Op Prinsjesdag wordt de Miljoenennota 
gepresenteerd. De VVD reageert dat het 
hier gaat om verloren ambities en verlo
ren kansen. De PvdA vindt dat het om 
een degelijke begroting gaat. Later blijkt 
het tegendeel. De VVD stelt tegenover 
de regeringsbegroting een A l t e r n a t ie f  
B e le id s p a k k e t  met vijf hoofddoelstellin
gen: lastenverlichting, betere verhouding 
tussen werkenden en niet-werkenden,

onderscheid tussen arbeidsmarkt- en 
niet-arbeidsmarktgerelateerde 
uitkeringen, verbetering infrastructuur 
en bestrijding criminaliteit. Uit de door
rekeningen van het Centraal Planbureau 
blijkt dat de gevolgen van dit pakket 
gunstiger zijn dan die van het voor
gestelde regeringsbeleid (zie VVD- 
Expresse 71).
Oktober '92:
De VVD doet een concreet voorstel om 
to t invulling van een F o n d s  v o o r  
T o p s p o r te rs  te komen (zie VVD-Expresse 
71). Met behulp van dit fonds moeten 
sporters van olympisch niveau 
voldoende financieel worden onder
steund, opdat zij geen gebruik hoeven 
maken van bijstand of studiefinancie
ring. In december wordt een VVD-motie 
die oproept zo'n fonds te vormen 
aanvaard.
November '92:
Over a fs c h a f f in g  v a n  d e  d ie n s tp l ic h t  
wordt aan het eind van het jaar veel 
gezegd en geschreven. De VVD stelt dat 
onder bepaalde voorwaarden op termijn 
de opkomstplicht(l) afgeschaft kan 
worden, niet de dienstplicht zelf. Maar 
indien dat gebeurt moet de krijgsmacht 
voldoende tijd krijgen - zo'n v ijfjaa r - 
om zich voor te bereiden op die reorga
nisatie. De handhaving van de kwaliteit 
van het defensieapparaat blijft voor de 
VVD voorop staan. Defensie moet daar
naast bewijzen een goede werkgever te 
zijn en aantonen voldoende wervings- 
mogelijkheden voor beroepsmilitairen te 
hebben (zie VVD-Expresse 78).
December 92:
Na onderzoeken waaruit blijkt dat op 
grote schaal wordt gefraudeerd met 
b i js ta n d s u i tk e r in g e n  komt de VVD met 
een t ie n p u n te n p la n .  De daaruit voort
vloeiende moties over een verplicht frau- 
debestrijdingsplan voor gemeenten en 
onaangekondigd huisbezoek worden 
kamerbreed overgenomen (zie VVD- 
Expresse 80).
De VVD doet een voorstel om in een 
aantal jaren het a a n ta l  a g e n te n  m e t
1 0 .0 0 0  te  v e rg ro te n , in 1993 te begin
nen met 1500. Deze substantiële uitbrei
ding moet helpen de oprukkende crimi
naliteit in Nederland tegen te gaan (zie 
VVD-Expresse 80).
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