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Ons grootste avontuur
In de afgelopen week vond tijdens de regeling van werkzaamheden een 
gedachtenwisseling plaats over de wenselijkheid van een debat over de 
onafhankelijkheid van Indonesië.
De VVD-fractie heeft geen behoefte aan een debat over het dekoloni- 
satieproces in de Tweede Kamer. De redenen zijn drieledig.
In de eerst plaats heeft een dergelijk debat al plaatsgehad. In 1969 sprak 
de Kamer uitvoerig over dit onderwerp. Dat leverde een stroom van 
publikaties op, maar men moet wel kennis willen nemen van datgene 
wat gepubliceerd is om tot de erkenning te komen dat het debat inder
daad heeft plaatsgehad.
Een tweede reden is gelegen in het feit dat Indonesië niet op een debat 

zit te wachten. De ambassadeur van dat land heeft dat ook volstrekt duidelijk gemaakt.
De derde reden is dat naar onze mening politici zich behoren bezig te houden met vandaag en 
morgen, met het heden en met de toekomst, en dat zij het debat over het verleden behoren over 
te laten aan historici. Indonesië was het grootste avontuur dat Nederland heeft beleefd. Het is 
onjuist met de blik van nu te kijken naar de afloop van een proces dat aan het begin van de 17e 
eeuw is begonnen.
De VVD is overigens van mening dat de onafhankelijkheidsdatum van Indonesië erkend behoort 
te worden als vallende op 17 augustus.
Ik weet uit eigen waarneming dat op die dag de ambassadeur van Nederland in Jakarta deelneemt 
aan de plechtigheden die op die dag plaatshebben. De kamerdelegatie naar Indonesië heeft haar 
vertrek vervroegd om op die dag in Jakarta aanwezig te kunnen zijn. Ik denk dat het onverstandig 
zou zijn om van die constante beleidslijn af te wijken.

Frits Bolkestein

DO CUM ENT AT fm E lC E
N E D E R L A N P i!  f P

p A f f r y E N
Basisstelsel
Tijdens het mondelinge vragenuur werd door 
CDA-fractieleider Heerma aandacht gevraagd 
voor de toekomst van het sociale zekerheids
stelsel. Aanleiding hiervoor waren uitspraken 
van de ministers Kok en Melkert (beiden PvdA), 
die naar voren brachten dat in deze kabinetspe
riode een basisstelsel, zoals dat door de VVD is 
bepleit (zie hiervoor VVD-Expresse nrs. 131 en 
132) niet noodzakelijk is. Heerma vroeg het 
kabinet daarom om een brief met een nadere 
toelichting.
Frits Bolkestein gaf Heerma als antwoord dat de 
VVD-fractie niet op de brief zit te wachten. De 
reden hiervoor is duidelijk: wat het regeer
akkoord hierover bevat is volstrekt helder. In 
het regeerakkoord is een pakket aan maatrege
len vastgelegd, dat in totaal een bezuiniging 
van 18 mld. in 1998 moet opleveren. Verder is 
er afgesproken dat er, ter gelegenheid van de 
begrotingsvoorbereiding voor het jaar 1997, 
dus in mei of juni 1996, een ijkpunt komt om te 
bezien of de maatregelen al genomen zijn of 
zullen worden genomen, en of deze de te 
verwachten sommen aan ombuigingen zullen

opleveren. Is dit niet het geval, dan zal worden 
bekeken of er nadere maatregelen nodig zijn, 
waarbij niets is uitgesloten.
Dat is de defensieve kant van het ijkpunt 
volgend jaar mei/juni. Daarnaast is er een 
offensieve kant. Die houdt in dat zal worden 
gekeken naar de toekomst van onze sociale 
zekerheid na 1998 en in de volgende eeuw. De 
vraag is daarbij: welk stelsel van sociale zeker
heid heeft Nederland nodig en kan het zich 
veroorloven na deze kabinetsperiode?
Frits Bolkestein stelde dat 'de VVD-fractie geen 
behoefte heeft aan de brief waarnaar de heer 
Heerma vraagt. Het regeerakkoord spreekt 
volstrekt heldere taal daarover. Wij houden ons 
daaraan. De discussie die zal komen, in ieder 
geval over de toekomst, vindt over ruim een 
jaar plaats.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885.

Concert Radio
Zondag 29 januari a.s. presenteert Frits Bolkestein het 
radioprogramma 'Rottumerplaat' op Concert Radio.

Het programma wordt uitgezonden 
tussen 16.00 en 18.00 uur.

Frits Bolkestein zal ± 15 klassieke muziekstukken 
selecteren en uitleggen waarom 

hij deze heeft gekozen.
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Illegalen Huisvesting (voorlopige)
verblijfsgerechtigdenTijdens een overleg met staatssecretaris 

Schmitz (PvdA) van justitie heeft de 
Kamer gesproken over de positie van 
illegalen in ons land. Kort voor de 
jaarwisseling bracht de bewindsvrouwe 
een notitie naar buiten met daarin crite
ria waaraan illegalen zouden moeten 
voldoen om gelegaliseerd te worden. De 
notitie baarde veel opzien omdat al snel 
duidelijk werd dat VVD, D66, CDA en 
andere fracties grote bezwaren hadden 
tegen de criteria uit de notitie. Later 
verklaarde de staatssecretaris dat zij de 
gang van zaken betreurde. 
WD-woordvoerder Jan Rijpstra sprak 
tijdens het overleg de hoop uit dat de 
Kamer in een eerder stadium betrokken 
zal kunnen worden bij te nemen maat
regelen, niet omdat de WD-fractie geen 
vertrouwen heeft in het beleid van de 
staatssecretaris maar omdat het dossier 
van illegalen in de samenleving gevoelig 
ligt.

M isve rs tan d
De woordvoerder ruimde het mis
verstand uit de weg dat de WD-fractie 
al jaren instemt met legalisatiemaat- 
regelen. De woordvoerder van de vorige 
WD-Tweede Kamerfractie, Wiebenga, 
heeft namelijk herhaaldelijk in de Kamer 
gezegd dat regularisatieregelingen 
zouden moeten worden voorgelegd aan 
de Kamer, omdat de WD-fractie tegen 
een generaal pardon is. De woordvoer
der vroeg ook opheldering over een 
brief gedateerd november 1994 van de 
Raad van State, waarin wordt gesteld 
dat als er geen duidelijke beleidsmaat
regelen worden uitgevaardigd, alle 
gevallen gelegaliseerd zullen worden.

Geen vaste  c r ite r ia
De woordvoerder toonde zich een 
tegenstander van het uitvaardigen van 
vaste beleidslijnen inzake illegaliteit. Dat 
geeft namelijk aan dat er vaste criteria 
worden opgesteld waar illegalen zich op 
kunnen beroepen. De WD-fractie is van 
mening dat er geen vaste criteria opge
steld dienen te worden omdat dit een 
verruiming van beleid inhoudt, er 
worden immers legaliseringscriteria 
opgesteld.
Uit de reactie van de staatssecretaris viel 
op te maken dat zij begrip toont voor de 
beleidslijn van de WD-fractie. Ook liet 
zij doorschemeren dat zij de circulaire 
niet zou uitvaardigen.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905.

In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer met minister Dijkstal van Binnen
landse Zaken en staatssecretaris Tommel 
(D66) van volkshuisvesting over de 
huisvesting van verblijfsgerechtigden en 
houders van een voorlopige vergunning 
tot verblijf.

H u isvestin gsw e t
Nellie Verbugt voerde namens de 
WD-fractie het woord ten aanzien van 
de verblijfsgerechtigden. Zij bracht naar 
voren dat de noodzaak van gericht 
beleid om in de huisvesting te voorzien 
van diegenen die volgens de wet als 
erkend vluchteling zijn toegelaten om 
humanitaire reden door de WD-fractie 
wordt ingezien. Het maatschappelijk 
draagvlak moet echter niet worden 
ondermijnd. Dat betekent dat in de 
regeling zowel sprake moet zijn van 
rechten maar ook van plichten. De 
WD-fractie hecht waarde aan integratie 
van verblijfsgerechtigden in onze samen
leving. Het stimuleren van de integratie, 
door middel van een inburgerings
contract met rechten en plichten inzake 
het leren van de Nederlandse taal, het 
volgen van onderwijs en het actief deel
nemen aan het arbeidsproces, verdient 
daarom alle aandacht binnen het beleid. 
De woordvoerder vroeg aan het Kabinet 
om een integrale aanpak voor huis
vesting, opvang en inburgering. Zij uitte 
haar bezorgdheid ten aanzien van het 
oplopend woningtekort dat door de toe
stroom van meer verblijfsgerechtigden 
onder druk staat.
Tenslotte pleitte de woordvoerder voor

een snelle evaluatie van de nieuwe 
regeling omdat het Kabinet in de nieuwe 
situatie niet langer via bestuurlijk over
leg tot een taakstelling en het verkrijgen 
van medewerking van gemeenten kan 
komen. Dat betekent dat er minder 
maatschappelijke terugkoppeling plaats 
zal vinden. De voorgestelde regeling 
voorzag een evaluatie na vijf jaar. De 
woordvoerder diende daarom een amen
dement in dat gesteund wordt door D66 
en PvdA en dat voorziet in een evaluatie 
na twee jaar.

V oo rw aarde lijk e  vergunning  
tot v e rb lijf
Houders van een voorwaardelijk vergun
ning tot verblijf zijn zij die niet direct uit 
Nederland worden gezet vanwege de 
algemene situatie in het land van her
komst. Zij mogen maximaal drie jaar 
blijven. Kunnen zij na die drie jaar nog 
niet worden uitgezet dan volgt een 
vergunning tot verblijf. Als de prognoses 
uitkomen dan zullen in 1995 10.000 
vvtv'ers moeten worden opgevangen. 
Die 10.000 worden volgens het wets
voorstel evenredig over de Nederlandse 
gemeenten verdeeld.
De gemeenten moeten zorgen voor 
huisvesting, gas, water, elektriciteit, 
verwarming, stoffering, meubilering, 
ziektekostenverzekering, WA-verzeke
ring, persoonlijke uitgaven en buiten
gewone kosten. Ter financiering krijgen 
de gemeenten een maandelijks bedrag 
van het Rijk. Als een vvtv'er inkomsten 
uit arbeid of vermogen heeft mag de 
gemeente dat verrekenen met de kosten 
van zorg. Indien een vvtv'er zonder 
toestemming naar een andere gemeente 
verhuist, vervalt het recht op zorg. 
WD-woordvoerder Henk Kamp noemde 
de regeling 'uitblinkend in eenvoud, wat 
betreft de verdelingssystematiek en 
financiering.' De bedragen die de 
gemeenten krijgen zijn zeker niet hoog, 
maar in de regeling zijn mogelijkheden 
ingebouwd de kosten van zorg te 
beperken.
De woordvoerder pleitte voor het 
vergroten van het draagvlak bij de 
gemeenten, met inachtneming van het 
uitgangspunt dat soberheid noodzakelijk 
is.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892 
Henk Kamp, 070-3182898.
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Betuwelijn
In de afgelopen week presenteerde de 
commissie Betuweroute, onder voor
zitterschap van oud-VVD Tweede 
Kamerlid Loek Hermans zijn rapport. De 
Commissie had als opdracht een oordeel 
te geven over een drietal vragen: welke 
noodzaak bestaat er voor een oost-west 
verbinding, welke (financierbare) alter
natieven zijn er en welke varianten zijn 
nog denkbaar voor het voorgestelde 
tracé.
De Commissie kwam tot de conclusie 
dat een spoorverbinding van Rotterdam 
naar het (Duitse) achterland noodzake
lijk is omdat alleen op die wijze (naast 
het water) een goed alternatief voor het 
wegverkeer mogelijk wordt en dus de 
groei van de goederen goed kan worden 
verwerkt. Alles afgewogen is de Betuwe
route daarbij de beste oplossing. Het 
door het vorig kabinet voorgestelde 
tracé kent een evenwichtige, verant
woorde aanpak. Verdergaande verbete
ringen zijn mogelijk, maar niet absoluut 
loodzakelijk om te kunnen spreken van 
;en verantwoord ontwerp en moeten 
vorden afgewogen tegen verbeteringen 
■Iders.

'oo ru itg ang
VD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw 
ndt het een vooruitgang dat de 

commissie een eenduidige analyse heeft 
gepresenteerd. De winstgevendheid van 
de exploitatie van de Betuwelijn weegt 
zeer zwaar voor de fractie. Het kabinet 
moet dan ook uiterst voorzichtig de 
voorgestelde 1,2 miljard gulden voor 
verbeteringen inzetten. De woordvoer
der pleit voor een gefaseerde aanleg en 
kan - met het oog op eerlijke concur
rentie - zich alleen verenigen met beper
kingen voor vrachtwagens als die in 
Europees verband worden genomen. De 
belangrijkste conclusie voor de VVD- 
fractie is dat de goederenlijn niet in één 
keer behoeft te worden aangelegd. Uit 
het rapport blijkt dat er voor de komen
de acht jaar nog voldoende capaciteit is 
op bestaand spoor. De komende jaren 
kunnen dan ook worden benut om de 
knelpunten in het tracé, dat onder het 
vorig kabinet is uitgestippeld, op te 
heffen. Ook zou deze periode gelegen
heid bieden andere bouwtechnieken 
beter te bestuderen. De VVD-fractie zal 
het rapport goed bestuderen, evenals de 
onderliggende 500 pagina.s aanvullend 
materiaal. Na bestudering en na het 
standpunt van de regering zal de fractie 
met een definitief standpunt komen 
(eind maart).
Minister Jorritsma zal in de komende 
maanden een beslissing nemen.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw: 070-3182887.

Overstroming
Limburg
Voor de vierde maal in twee jaar tijd 
hebben de bewoners langs de oevers 
van de Maas en Rijn te kampen met 
overstromingen. Afgelopen woensdag 
was de situatie rond Maastricht zo 
ernstig dat de bewoners van de plaatsen 
Itteren en Borgharen huis en haard 
moesten verlaten. Tijdens de regeling 
van werkzaamheden vroeg Jos van Rey, 
namens de VVD-fractie om een brief van 
het kabinet op dit punt. Minister 
Jorritsma van Verkeer & Waterstaat had 
laten weten dat zij één van de voorstel
len van de commissie Boertien (zie 
hiervoor ook Expresse nr. 94) versneld 
zou uitvoeren. Het gaat om de verbre
ding van de Maaskaden. De woordvoer
der wil nu van de minister weten of er 
meer maatregelen die de commissie 
heeft aanbevolen versneld zullen worden 
uitgevoerd. De VVD-fractie toonde zich 
ook bezorgd over de hulpverlening die 
niet op alle punten evengoed verloopt. 
De woordvoerder vroeg om de toezeg
ging dat alle hulp die nodig is zal 
worden geboden.
Tenslotte informeerde Jos van Rey naar 
de financiële aspecten van deze over
stroming. Hij drong aan op een snelle 
afhandeling van de schadevergoeding 
via eenzelfde structuur die werd 
gehanteerd bij de vorige overstromingen 
en bij de aardbeving in Limburg die 
begin 1993 plaatsvond. Ook wil de 
woordvoerder van minister Zalm van 
Financiën weten hoe de stand van zaken 
is m.b.t de verzekerbaarheid van dit 
soort gebeurtenissen. Er is nog niet veel 
duidelijkheid over de systemen die 
gehanteerd kunnen worden en de 
termijn waarop een beslissing over de 
verzekerbaarheid wordt genomen.

Inlichtingen:
Jos van Rey, 070-3182899.

Grondwets
wijzigingen
In de vorige kabinetsperiode heeft de 
Kamer in eerste lezing een aantal 
Grondwetswijzigingen behandeld (zie 
hierover VVD-Expresses 120 en 121). De 
Grondwet kan alleen gewijzigd worden 
als de Kamer twee keer over de wijzigin
gen spreekt. Tussen de beide lezingen 
moeten er verkiezingen hebben plaats
gevonden. Een van de wijzigingen 
betreft het vervangen van Kamerleden 
wegens zwangerschap en bevalling. 
Voorgesteld wordt voor 16 weken een 
vervangend Kamerlid te laten functione
ren. De VVD-fractie wijst het ontstaan 
van twee soorten volksvertegenwoor
digers af. Een Kamerlid kan in 16 weken 
niet tot wasdom komen. Daar komt nog 
bij dat de regeling niet geldt bij ernstige 
ziektes of (langdurig) verblijf buitens
lands. Het (theoretische) doel van het 
bereiken van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen zal hierdoor niet 
dichterbij komen. Elders in de wereld 
bestaat geen soortgelijke regeling. De 
VVD-fractie heeft in de vorige zittings
periode naar voren gebracht dat 
politieke partijen zelf interne afspraken 
moeten maken inzake deze kwestie. De 
vorige regering en de meerderheid van 
de Kamer namen deze suggestie niet 
over.

C onsis ten tie
Het nieuwe kabinet neemt het vorige 
standpunt van de regering over. Er zijn 
bij de schriftelijke behandeling in tweede 
lezing geen nieuwe argumenten opgeko
men. In verband met de consistentie van 
de VVD-benadering bracht VVD- 
woordvoerder Jan te Veldhuis dan ook 
naar voren dat de VVD-fractie ook in 
tweede instantie tegen het wetsvoorstel 
zal stemmen.

D ien stp lich t
Wel kan de VVD-fractie instemmen met 
de wijzigingen die zijn aangebracht ten 
aanzien van de krijgsmacht. De grond
wettelijke belemmeringen voor het 
afschaffen van de opkomstplicht zijn 
door de wijzigingsvoorstellen van de 
Grondwet opgeheven. Er moet wel een 
krijgsmacht blijven bestaan die de moge
lijkheid heeft om dienstplichtigen op te 
roepen. De VVD-woordvoerder in de 
vorige kabinetsperiode, Wiebenga, 
diende daarom een amendement in dat 
regelde dat de krijgsmacht moet bestaan 
uit vrijwillig dienenden (beroeps
militairen), en daarnaast ook nog kan 
bestaan uit dienstplichtigen.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901.
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Tsjetsjenië Agenda
In de komende twee maanden vinden er in het kader van de Provinciale Staten 
verkiezingen op acht maart aanstaande, landelijke VVD-activiteiten plaats. Wij bren
gen U hiervan reeds op de hoogte, zodat U er in de agenda rekening mee kunt 
houden.

Het uitvoerend comité van de Liberale 
Internationale (LI) heeft zijn bezorgdheid 
uitgesproken over de ontwikkelingen in 
Tsjetsjenië. Frits Bolkestein die vice- 
voorzitter van de LI is, woonde op 
21 januari de vergadering van het 
comité in Belfast bij.
De LI betwist niet het recht van de 
Russische Federatie om zijn eigen 
grenzen te beschermen, binnen het 
raamwerk van de Russische Grondwet, 
internationale wetten, mensenrechten, 
en OVSE-verdragen waar de Russische 
Federatie zich aan heeft verbonden.
Het Russische ingrijpen in Tsjetsjenië is 
echter door het gebruik van geweld, de 
schending van mensenrechten en het 
onevenredig inzetten van militairen, 
onverdedigbaar. De militaire acties in 
Tsjetsjenië doen ernstig afbreuk aan het 
vertrouwen in het democratisch proces 
in de Russische Federatie.
De LI veroordeelt het verlies aan 
mensenlevens en het lijden van de 
burgerbevolking door de gevechten in 
Tsjetsjenië en steunt alle inspanningen 
om Rusland er van te overtuigen een 
dialoog te starten binnen de OVSE 
(Organisatie voor Veiligheid en Samen
werking in Europa) om het conflict op te 
lossen.
De Liberale Internationale roept de 
Russische regering en de Tsjetsjeense 
strijders op alle vijandelijkheden - 
onvoorwaardelijk en onmiddellijk - te 
staken en te zoeken naar een politieke 
oplossing van het conflict met inachtne
ming van de belangen van zowel het 
Russische als het Tsjetsjeense volk.
Alleen zo'n oplossing kan voorkomen 
dat het hervormings- en democra
tiseringsproces, als mede de stabiliteit in 
de Russische Federatie in ernstige mate 
kan worden bedreigd. Alleen een demo
cratisch Rusland kan een volwaardige 
partner zijn van andere democratische 
landen.
De Liberale Internationale roept op tot 
de volgende maatregelen tot de 
problemen zijn opgelost:
1. De Russische regering mag niet 

langer worden uitgenodigd de 
G7-topontmoetingen bij te wonen;

2. Het Verdrag om conventionele strijd
krachten in Europa te beperken zal 
niet ten gunste van Rusland worden 
veranderd,

3. De procedure om Rusland toe te 
laten tot de Raad van Europa zal 
worden uitgesteld.

Inlichtingen:
Frits Bolkestein, 070-3183852.

Februari

03 Afsluitende bijeenkomst werkbezoek 
grote steden.
Stadhuis Utrecht.
Aanvang 19.30 uur

18 Start van de VVD- 
verkiezingscampagne 
Circle Studios 
Karei Lotsyweg 125 
Dordrecht 
Aanvang 14.00 uur

20 Grote bijeenkomst Limburg 
Motel Stein-Urmond 
Mauritslaan 65 
Stein

21 Grote bijeenkomst Groningen 
Coendersborg 
Coendershaag 1 
Groningen

22 Grote bijeenkomst Zeeland 
Zalencentrum De Stengen 
Stengenplein 1 
Heinkenszand

23 Grote bijeenkomst Flevoland 
Congres-theatercentrum Agora 
Agorahof 2 
Lelystad

27 Grote bijeenkomst Drenthe 
Motel Assen (Van der Valk) 
Balkenweg 1 
Assen

28 Grote bijeenkomst Overijssel 
Twentse Schouwburg 
Langestraat 49 
Enschede

M aart

01 Grote bijeenkomst Friesland
Rooms Katholiek Verenings Gebouw 
Sint Martiniplantsoen 39 
Franeker

02 Grote bijeenkomst Gelderland 
Cultureelcentrum De Stroud 
Brinkstraat 91 
Putten

03 Grote bijeenkomst Noord-Holland 
Claus Partycentrum 
Kruisweg 1405 
Hoofddorp

06 Grote bijeenkomst Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis Den Domp 
Kerkstraat 26 
Haaren

07 Grote bijeenkomst Utrecht 
Afsluiting landelijke campagne 
Central Studios 
Gietijzerstraat 3 
Utrecht

08 Centrale Uitslagenavond 
Provinciehuis Flevoland 
Lelystad
Aanvang: 19.00 uur

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de 
"M r Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie. 
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-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. 
Abonnementenadministratie:
Ans Koning (telefoon 070-3182875).



h s
m

De strijd tegen het water
Net als in 1953 wordt Nederland in 1995 geconfronteerd met zijn eeuw- 

f ige vijand: het water. We hebben te maken met een ramp van nationale 
omvang in het rivierengebied. Evacuatie is een ingrijpende gebeurtenis in 
het menselijk leven. Tienduizenden mensen zijn er de afgelopen dagen

kmee geconfronteerd. Op dit moment kan ik alleen maar de hoop uitspre
ken dat de dijken zullen standhouden en het water spoedig zal zakken. 
Het aanwijzen van een schuldige is op dit moment niet op zijn plaats.

Het is waar dat in het verleden andere aspecten dan de veiligheid hebben 
meegespeeld In deze problematiek. Maar gedane zaken nemen geen 
keer.

Wat er nu moet gebeuren is duidelijk. In de eerste plaats moet de overheid alle middelen ten 
dienste stellen om de veiligheid van de burger te garanderen. Met man en macht moet worden 
gewerkt om erger te voorkomen.
In tweede instantie moet er -als het water gaat zakken- een goede regeling voor de afwikkeling 
van de schade komen. Overheid, bedrijven en particulieren moeten ieder een deel van de schade 
dragen. De overheid zal in deze zaak niet krenterig moeten zijn.
Ten derde zal er gewerkt moeten worden aan een plan om op de lange termijn de problemen het 
hoofd te kunnen bieden. Het is duidelijk geworden dat overstromingen In het rivierengebied 
vaker voorkomen dan men tot nu toe heeft berekend. Op nationaal en Europees niveau moet men 
daarom -op korte termijn- besluiten nemen. Want het veiligheidsaspect komt op de eerste plaats.Frits Bolkestein

WATERSNOOD
Premier Kok heeft bij het begin van de vergade
ring van de Kamer op dinsdag een verklaring 
afgelegd over de kritieke situatie die in grote 
delen van Nederland is ontstaan als gevolg van 
de uitzonderlijk hoge stand van het water.
'Uit eigen waarneming en ook via de media 
leven wij van uur tot uur mee met de angst, de 
zorgen en de emoties van vele tienduizenden 
burgers. Nog maar dertien maanden na de 
zware overstromingen van december 1993 
ervaren de mensen in Limburg opnieuw de 
grote kwetsbaarheid van het Maasdal, is er 
opnieuw sprake op tal van plaatsen van een 
uiterst kritieke situatie en hebben mensen weer 
te lijden onder een enorme overlast en zware 
schade. Tezelfder tijd staan wij langs de Rijn en 
de Waal voor dreigingen die ingrijpender 
kunnen zijn èn qua overstromingshoogte en qua 
tijdsduur. De beslissingen waarvoor de betrok
ken mensen staan, zijn zwaar emotioneel gela
den. Zij laten ha've en goed achter, zonder te 
weten hoe het straks weer aan te treffen', aldus 
de minister-president.
De premier gaf aan dat de regering op zo kort 
mogelijke termijn duidelijkheid zal geven over 
de afwikkeling van schade. De regelingen die 
voor de schadeafwikkeling zullen worden 
getroffen, zullen vergelijkbaar zijn met die bij de 
wateroverlast in december 1993. Hij deed een 
beroep op het Rampenfonds, dat enige uren 
daarna girorekeningnummer 9575 openstelde 
voor slachtoffers van de watersnood.
Kok sprak ook over de structurele problemen 
van de wateroverlast. 'Waterschappen, het Rijk, 
provincies en gemeenten zullen ieder voor zich 
en met elkaar de hand aan de ploeg moeten 
slaan om een betere bescherming te bieden 
tegen het overstromingsgevaar langs de grote 
rivieren.' 'Een deltaplan voor de veiligheid van 
de rivieren, daaraan zullen wij met elkaar vorm 
en inhoud geven. De plannen zijn voor handen 
en procedures en financiële bezwaren mogen 
een verantwoorde uitvoering ervan niet in de 
weg staan.'

Veiligheid
VVD-woordvoerder Piet Blauw heeft in het 
verleden (zie hiervoor VVD-Expresse 64 en 94)

gepleit voor het vooropstellen van het veilig
heidsaspect bij het behandelen van deze 
problematiek. De afgelopen jaren speelden ook 
andere waarden een invloedrijke rol. De VVD 
was en is nog steeds van mening dat rivier- 
dijkverhoging noodzakelijk is. De problemen 
zijn door veranderde omstandigheden in 
Nederland en de ons omringende landen een 
jaarlijks terugkerend verschijnsel geworden. 
Daarom moeten zo snel mogelijk maatregelen 
worden genomen.
Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat 
heeft aangekondigd dat de dijkverzwaring langs 
de Rijn en de Maas versneld worden uitgevoerd 
en voor 2000 klaar moeten zijn. Piet Blauw is 
van mening dat 20% van de dijken alleen via 
een noodwet kunnen worden versterkt. De 
overige 80% kan via bestaande wetgeving 
worden uitgevoerd, met korte inspraak- en 
onteigeningsprocedures.
Ook de verzekerbaarheid van overstromings- 
schade moet betrokken worden bij deze 
discussie. Jos van Rey, stelde over dit onder
werp tijdens een algemeen overleg met het 
kabinet, afgelopen donderdag vragen aan 
minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken, die 
coördinerend minister is als het gaat om de 
watersnoodramp. De woordvoerder bracht naar 
voren dat hij sinds Limburg op 13 april werd 
getroffen door een aardbeving voor de derde 
keer bij een algemeen overleg over de verzeker
baarheid van rampen aanwezig was. Bij deze 
ramp is het reeds te laat voor een verzekerings
mogelijkheid, maar gezien de voorspellingen 
moet er van worden uitgegaan dat dit soort 
verschijnselen zich vaker zullen voordoen. De 
woordvoerder die zijn dank uitsprak aan al 
diegenen die de ontstane situaties hebben 
opgevangen, hulpverleners, militairen, provinci
ale en gemeentelijke ambtenaren etc. vroeg om 
een voorstel binnen drie weken. De woordvoer
der stelde dat de burger eerlijk tegemoet moet 
worden getreden en dat 'vermijdbare schade 
niet wordt vergoed'. De aankondigingen 
kwamen deze keer zeer ruim van tevoren en dat 
betekent dat de directe schade aan inboedels 
aanmerkelijk lager zal liggen', aldus de 
woordvoerder.

Inlichtingen: Piet Blauw, 070-3182881,
Jos van Rey, 070-3182899.
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ENQUETE
OPSPORINGS
METHODEN
In de afgelopen week heeft de 
Enquêtecommissie Opsporingsmethoden 
haar eerste verslag uitgebracht. De 
commissie, waarvan het VVD-kamerlid 
Otto Vos deel uit maakt, heeft bericht 
over de opzet van het onderzoek dat zij 
gaat verrichten.

Interne onderzoeken
De interne onderzoeken moeten leiden 
tot rapportages waarin een beeld wordt 
gegeven van een bepaalde organisatie of 
een bepaald thema. De enquêtecom
missie zal een aantal organisaties 
onderzoeken ten aanzien van hun 
functioneren met betrekking tot de 
opsporing:
- criminele inlichtingendiensten
- tactische recherche
- kernteams
- inlichtingendiensten
- bijzondere opsporingsdiensten
- Openbaar Ministerie
- rechters-commissarissen
- Ministeries van Justitie en 

Binnenlandse Zaken
Bij elk van deze organisaties worden - 
indien van toepassing- vergelijkbare 
vragen gesteld:
* Hoe kan het gebruik van opsporings

methoden van betrokken organisaties 
getypeerd worden? Hoe rechtmatig, 
verantwoord en effectief zijn de 
gebruikte opsporingsmethoden?

* Welke opsporingsmethoden worden 
door de betrokken organisatie 
gehanteerd? Hoe worden de opspo
ringsmethoden gebruikt?

* Welke controle en sturing vindt plaats 
op het gebruik van deze opsporings
methoden?

* Hoe vindt de opslag van informatie 
plaats? Met welke organisaties wordt 
opsporingsinformatie uitgewisseld?

Daarnaast zal aandacht worden besteed 
aan de advocatuur, zittende magist
ratuur en particuliere recherchebureau's.

Methoden van opsporing
Cruciaal is het uitgangspunt dat 
onderzoek moet worden gedaan naar de 
methoden van opsporing alsmede naar 
de organisatie die daarvoor in het leven 
is geroepen. Er is voor gekozen vanuit 
organisaties onderzoek te doen, omdat 
op die manier de toegang tot informatie 
beter gestructureerd kan worden dan

wanneer vanuit opsporingsmethoden 
wordt onderzocht.
Naast de verschillende organisatie
onderzoeken zal de commissie tevens 
een aantal thema's nader bezien.
* Aard en omvang zware, georga

niseerde criminaliteit
* Wettelijke en jurisprudentiële kaders 

opsporingsmethoden
* Bestuurlijke rechtshandhaving
* Privacyregelingen
* Corruptiegevoeligheid opsporings

methoden en organisatie
* Opleiding recherche
* Internationale aspecten opsporings

methoden en informatie-uitwisseling
* Rechtsvergelijkend perspectief opspo

ringsmethoden
* Rol vaste commissie inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten
De onderzoeken vormen een basis voor 
de verhoren en de eindrapportage en zij 
dienen tevens voor de selectie van de op 
te vragen documenten.
Naar verwachting zullen de verhoren 
voor het zomerreces van de Kamer een 
aanvang nemen.

inlichtingen: Benk Korthals, 
070-3182902.

AKTIEPLAN 
LICHAMELIJKE 
OPVOEDING - 
SPORT
De regeringspartijen VVD, D66 en PvdA 
hebben de staatssecretarissen Terpstra 
(VW S) en Netelenbos (O CW ) schrifte
lijke vragen gesteld over een verschenen 
rapport van TNO over een gezondheids
onderzoek onder scholieren. In dit

rapport wordt onder andere 
geconstateerd dat 6 %  van de scholieren 
ongezond is. Tevens geven de onderzoe
kers aan dat het lid zijn van een 
sportvereniging als zeer belangrijk wordt 
gezien uit het oogpunt van de sociale 
ontwikkeling van de jeugd. 
Staatssecretaris Terpstra bepleitte 
onlangs uitbreiding van sportbeoefening 
op scholen en in verenigingen. Ze zei 
geschrokken te zijn van een rapport over 
de gebrekkige motoriek van de jongste 
schooljeugd.
VVD-woordvoerder Jan Rijpstra 
onderschrijft het belang van voldoende 
lessen lichamelijke opvoeding. Ook pleit 
hij voor een goed niveau van het lespro
gramma. De VVD ziet ook het belang 
van sportbeoefening op jonge leeftijd 
voor later in.
Aan beide bewindspersonen wordt om 
een notitie gevraagd, in nauwe 
samenspraak met een aantal orga
nisaties, met als inhoud een actieplan 
lichamelijke opvoeding -sport. Dit kan 
op redelijk korte termijn, voor de zomer 
van 1995, omdat er voldoende rappor
ten en onderzoekgegevens aanwezig 
zijn. De VVD vindt dat er nu daadwerke
lijke stappen gezet moeten worden om 
het deelnemen aan bewegingsonderwijs 
en sport te bevorderen en te 
professionaliseren.

Inlichtingen: Jan Rijpstra, 070-3182905.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de 
“ Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-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. 
Abonnementenadministratie:
Ans Koning (telefoon 070- 
3182875).
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KANSSPELEN

Benk Korthals

Afgelopen donderdag debatteerde de 
Kamer met staatssecretaris Schmitz 
(PvdA) van Justitie over de wijziging van 
de W et op de kansspelen in verband met 
het instellen van een College van 
Toezicht op de kansspelen.
Het wetsvoorstel beoogt o.a. de instel
ling van een College van toezicht op de 
kansspelen onder gelijktijdige opheffing 
van de Raad voor de Casinospelen. Het 
College heeft een adviserende taak met 
betrekking tot vergunningen t a v. de 
landelijke gemonopoliseerde kansspelen 
en grote loterijen. Voorts houdt het 
College toezicht op de naleving van de 
wet. In bepaalde gevallen heeft het 
College een aanbevelingsbevoegdheid in 
het tegengaan van negatieve 
maatschappelijke effecten.
Het College krijgt ook als taak het 
bevorderen van overleg, coördinatie en 
samenwerking tussen instellingen en 
personen die op grond van een vergun
ning een kansspel organiseren.
Bij de samenstelling van het College ligt 
de nadruk op de onafhankelijkheid van 
de leden ten opzichte van alle sectoren 
van de kansspelmarkt. De taakvervulling 
van het College wordt om de drie jaar 
onder de loep genomen. De financiering 
vindt plaats uit de algemene middelen.

12 C as ino 's
VVD-woordvoerder Benk Korthals gaf 
aan dat de VVD in hoofdlijnen met het 
wetsvoorstel kan instemmen. Het is van 
belang voor de taakuitoefening van het 
College van toezicht op de kansspelen 
dat er op korte termijn duidelijk komt 
vast te staan, wat de doelstellingen van 
het kansspelbeleid zijn. Die doelstel
lingen zijn namelijk nogal aan verande
ring onderhevig. De woordvoerder vroeg 
daarom om een spoedige toezending 
van de Notal Kansspelbeleid aan de 
Kamer.
De woordvoerder stemde in met het 
aantal van 12 casino's. Bestuurlijk gezien 
kan het aantal niet meer teruggebracht 
worden. Hij vroeg de staatssecretaris 
echter bijtijds aan te kondigen wanneer 
het voornemen bestaat om het aantal uit 
te breiden.

Inlichtingen: Benk Korthals, 
070-3182902.

ASSURANTIE-
BEMIDDE-
LINGSBEDRIJF

Jos van Rey

De Kamer heeft ingestemd met de wijzi
ging van de wet assurantiebemiddelings- 
bedrijf. Met het wetsvoorstel wordt 
beoogd de wetgeving voor deze 
bedrijfstak aan te passen aan een aanbe
veling van de Europese Commissie. Doel 
van deze aanbeveling is te bevorderen 
dat de lid-staten regels vaststellen met 
betrekking tot de toegang tot c.q. uitoe
fening van het beroep van assurantie
tussenpersoon.
Ook is het de bedoeling de regeling voor 
de gevolmachtigde agent te modernise
ren. Dit vloeit voort uit het algemene 
streven te komen tot vereenvoudiging 
en vermindering van regelgeving.

Deel w e tsvo o rste l ingetrokken
VVD-woordvoerder Jos van Rey heeft 
zich -in de schriftelijke fase van de 
behandeling van het wetsvoorstel- 
kritisch opgesteld omdat de VVD de 
opvatting huldigt dat het vrije onderne
merschap voorrang dient te genieten op 
de implementatie van vrijblijvende 
Europese regelgeving. Het voorstel bij de 
registratie van tussenpersonen te 
vermelden of de betrokkene al of niet 
onafhankelijk is heeft tot grote verwar
ring geleid. De poging om een onafhan- 
kelijkheidscriterium te formuleren werd 
door Jos van Rey gekwalificeerd als een 
'mission impossible', temeer daar de 
mate van (on)gebondenheid in geen 
enkele relatie staat tot de kwaliteit van 
het advies. Dit onderdeel van het 
wetsvoorstel verdraagt zich ook niet met 
het regeerakkoord, waarin een sterke 
groei van het aantal ondernemingen en 
van de werkgelegenheid in het Midden- 
en Kleinbedrijf wordt bepleit door 
middel van minder regelgeving, admi
nistratieve lastendruk en meer 
ondersteuning en erkenning van 
persoonlijk initiatief.
Het kabinet heeft zich deze kritiek 
aangetrokken en -voor het eerst in haar 
regeerperiode- het wetsvoorstel op dit 
punt ingetrokken.

Inlichtingen: Jos van Rey, 070-3182899.

ONTSLAG
TOETS
In een overleg met minister Melkert 
(PvdA) van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over de preventieve 
ontslagtoets, heeft VVD-woordvoerder 
Otto Vos naar voren gebracht dat de 
VVD-fractie zich nog niet met de 
coclusies van de minister kan verenigen. 
De minister wil de toetsing vooraf
gaande aan het ontslag, handhaven en 
opwaarderen. Omdat het kabinet de 
werkgelegenheid wil bevorderen, onder 
meer door aanpassing van de regel
geving die de werking van de arbeids
markt belemmert vraagt de VVD zich af 
hoe dat uitgangspunt te rijmen valt met 
de handhaving van een dubbele ont
slagtoets via de Regionale Dienst 
Arbeidsvoorziening (RDA) en de kanton
rechter. De VVD is van mening dat er op 
dit moment onvoldoende argumenten 
zijn om af te wijken van het standpunt 
dat de rechtsbescherming aan de 
kantonrechter kan worden overgelaten 
op basis van een volle redelijkheidstoets. 
De VVD ziet als oplossing een proces
gang die binnen zes weken tot een 
beslissing leidt. De woordvoerder denkt 
daarbij in eerste instantie aan de kanton
rechter op basis van een volle redelijk
heidstoets. Ook het probleem van 
mogelijk oneigenlijk gebruik van onts
lagbescherming bij ziekte kan aldus 
worden ondervangen. De werkgever zou 
in voorkomende gevallen via de 
facultatieve weg van de kantonrechter 
gebruik kunnen maken, die het recht 
heeft terughoudend door ontslagverbo- 
den heen te breken.

Dynam iek arbe idsm ark t
De VVD zou de discussie over het onts
lagrecht in zijn geheel, bestuurlijk en 
civielrechtelijk, op de agenda willen 
plaatsen. Vanuit de uitgangspunten, dat 
het ontslagrecht eenvoudig en over
zichtelijk dient te zijn, de dynamiek van 
de arbeidsmarkt dient te bevorderen, 
oog heeft voor de bescherming van de 
zwakkere partij, en aansluit bij inter
nationale normen, is de VVD klaar voor 
een fundamentele discussie over de 
herziening van het ontslagrecht, dat nog 
steeds hoofdzakelijk op oorlogs- 
noodrecht is gebaseerd.

Inlichtingen: Otto Vos, 070-3182900.
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NOTA MEDIAWET
STANKBELEID SPONSORING
VVD-woordvoerder Broos van Erp is 
ongelukkig met de Nota Stankbeleid. In 
deze nota staat onder andere dat de 
geur van vers brood stank veroorzaakt 
en moet worden bestreden. De uitvoe
ring van deze nota is in strijd met het 
streven om minder regels te stellen aan 
het bedrijfsleven en te komen tot 
lastenverlichting. Inmiddels hebben de 
vaste Kamercommissies van VROM  en 
Economische Zaken een werkbezoek 
gebracht aan een aantal bakkerijen en 
de belachelijkheid van de stanknota 
erkend. Op de nota is -zoals in het 
regeerakkoord is vastgelegd- geen 
Bedrijven Effect Rapportage toegepast. 
Dit roept veel weerstand op in het 
bedrijfsleven.
Er zijn bedrijfstakken die een convenant 
hebben met de overheid. Het bedrijs
leven heeft nu de angst dat die afspra
ken door de overheid nu wettelijk 
worden verscherpt.
Ca. 40%  van de internationaal opere
rende ondernemingen overweegt binnen 
vijf jaar de bedrijfsactiviteiten te gaan 
verplaatsten naar het buitenland 
(onderzoek VU Amsterdam en de 
Federatie voor Nederlandse Export).De 
woordvoerder is onder andere daarom 
van mening dat de Nota Stankbeleid 
moet worden afgewezen.

Inlichtingen: Broos van Erp, 
070-3182896.

Afgelopen dinsdag bleek dat de Kamer 
meer sponsoring van tv-programma's 
van de publieke omroep wil toestaan 
dan staatssecretaris Nuis (D66) van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Tijdens de behandeling 
van een wijziging van de mediawet op 
dit punt bleek dat VVD, PvdA, D66 en 
AOV meer sponsoring willen toestaan 
dan alleen bij programma's over sport en 
cultuur.
VVD-woordvoerder Sari van Heemskerck 
Pillis-Duvekot pleitte voor uitbreiding 
van de soorten programma's waarbij 
sponsoring is toegestaan en diende op 
dit punt een amendement in. Uitzon
deringen zijn voor de VVD nieuws- 
actualiteiten, kinder- en consumenten
programma's en politieke programma's. 
De VVD heeft altijd aangedrongen op 
een vrijwillige regeling omdat de

toepassing en handhaving dan veel 
eenvoudiger is, en men slagvaardiger 
kan opereren.

Europese r ich tlijn
De woordvoerder bracht naar voren dat 
het wetsontwerp niet aansluit bij de 
Europese richtlijn. Daarnaast biedt het 
voor een aantal categorieën geen duide
lijkheid. Die duidelijkheid moet later 
komen via Algemene Maatregelen van 
Bestuur, zo zegt de staatssecretaris. De

VVD is hier tegen omdat er aansluiting 
moet komen bij de Europese richtlijn, 
maar minder rigide, minder beperkend 
en minder betuttelend.
Hoewel de woordvoerder niet 
enthousiast is over de wetswijziging zal 
de VVD het wetsontwerp, om twee 
redenen, steunen. Ten eerste gaat het 
om een concessie van vijfjaar. Deze 
periode wordt besteed aan een zeer 
grondige, fundamentele discussie over 
de toekomst van het publieke bestel en 
het nieuwe commerciële bestel. Ten 
tweede hebben de omroepen op dit 
moment aanzienlijke tekorten, die van 
jaar tot jaar groter worden. De VVD wil 
omroepen de ruimte geven om fondsen 
te werven op verantwoorde wijze. Per 
slot van rekening is de VVD voorstander 
van zowel een commerciële als ook een 
goede publieke omroep.

Inlichtingen: Sari van Heemskerck Pillis- 
Duvekot, 070-3182888.

JAAR
CONGRES 
VROUWEN  
IN DE VVD
Op 17 en 18 maart 1995 houdt de 
organisatie 'Vrouwen in de VVD haar 
jaarcongres'.

Vrijdagavondprogramma:

- Speech Frlts Bolkestein
- Speech VVD-voorzitter Willem 

Hoezema

- Inleidingen op het thema gezond
heidszorg door prof. drs. J van Londen 
en mevrouw G.H. Okma

Zaterdagprogramma:

Vier rondetafelgesprekken o.l.v. Dienny
Kroos-van der Mey over:
a. Technologische ontwikkelingen
b. Kortere verpleegduur 

ziekenhuis/verpleeghuis
c. Harmonisatie opleidingen/erken- 

ningseisen
d. Vernieuwingen in de geestelijke 

Volksgezondheid

U kunt kiezen uit het bijwonen van:
1. het gehele congres (2-persoons 

kamer) f 150,-
2. vrijdagavond + diner, logies en 

ontbijt f 125,--

3. vrijdagavond + diner f 60,--
4. vrijdagavond zonder diner f 15,--
5. zaterdag + lunch f 45,--
6. toeslag 1-persoonskamer, na 

toewijzing in Lunteren te voldoen 
f 25,--

Als U aan dit congres wilt deelnemen 
kunt U zich aanmelden onder gelijk
tijdige overmaking van het verschul
digde bedrag op Bankrekening 
nr 533822734 (giro van de bank 
82 4200, t.n.v. ABN AM RO t.n.v. 
Mevr. Angèle Voets-de Wit, 
Beukenweg 21 
6881 CK Velp 
085-619115.
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Lastenverlichting
De lastenverlichting die het kabinet tot 1998 gaat realiseren, bedraagt 
negen miljard gulden. De helft daarvan wordt al in 1995 aan burgers en 
bedrijven teruggegeven. Door deze lastenverlichting wordt arbeid goed
koper waardoor werkgevers gestimuleerd worden nieuwe arbeidskrachten 
in dienst te nemen.
Mijn collega Jacques Wallage van de Partij van de Arbeid heeft deze 
week naar voren gebracht dat er minder algemene lastenverlaging voor 
het bedrijfsleven moet worden dborgevoerd als de werkgevers onvol
doende inzetten voor uitbreiding van de werkgelegenheid. Hij wil meer 
geld uittrekken voor overheidsinvesteringen die banen opleveren. Ook is 
hij bezorgd over de CAO-onderhandelingen die op dit moment worden 

gevoerd. Hij is bevreesd voor een te grote loonstijging waardoor er minder geld beschikbaar komt 
voor werkgelegenheldsmaatregelen.
De zorgen die Wallage heeft, deel Ik. Want er moeten meer arbeidsplaatsen komen. Niet voor 
niets is het credo van het kabinet: 'Werk, werk en nog eens werk'. Maar het proces van economi
sche groei dat aan de gang is, moet wel tijd worden gegund. Werkgelegenheidsgroei loopt altijd 
een beetje achter bij economische groei. Minister Zalm van Financiën voorziet voor het volgende 
jaar een banengroei van meer dan honderdduizend arbeidsplaatsen. Ik zie geen enkele reden aan 
die voorspelling te twijfelen.
Lastenverlichting voor het bedrijfsleven is een absolute voorwaarde voor banengroei. Wie 
bevreesd is voor onvoldoende banengroei moet natuurlijk niet de lastenverlichting terugdraaien. 
Dat zou zijn als het voor straf afpakken van boeken van een kind dat is blijven zitten.
Natuurlijk moeten de sociale partners de loonkosten beperken. Een geringe loonmatiging is goed 
voor de werkgelegenheid. Maar als geld voor lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt 
gebruikt voor werkgelegenheid in de collectieve sector wordt het paard achter de wagen gespan
nen. Bovendien moeten de afspraken gemaakt In het regeerakkoord worden nagekomen. De helft 
van de toegezegde lastenverlichting is reeds door de Kamer goedgekeurd.

Frits Bolkestein

Ziektewet en WAO
In de afgelopen week presenteerde VVD-staats- 
secretaris Linschoten namens het kabinet de 
voornemens met betrekking tot de Ziektewet en 
de WAO zoals die voor advies aan de SER zul
len worden voorgelegd. Op hoofdlijnen zien de 
kabinetsvoorstellen er als volgt uit.

Privatisering  Ziektew et 
De Ziektewet wordt geprivatiseerd. Dat bete
kent dat deze wet verdwijnt en werkgevers een 
loondoorbetalingsverplichting krijgen. Het 
ziekterisico kunnen werkgevers dan zelf dragen 
öf zich daarvoor op de particuliere markt verze
keren. Een stap in het VVD-streven om, waar 
mogelijk, meer privaat en minder collectief te 
regelen in de sociale zekerheid.

W A O -p rem ied ifferentiatie  
Ten aanzien van de WAO wordt, in overeen
stemming met het Regeerakkoord voorgesteld de 
premie te differentiëren. De premie - die volledig 
ten laste van de werkgevers zal komen (waarbij 
loonkostenneutraliteit overigens wel leidraad zal 
zijn) - zal gaan variëren naarmate in een 
bepaalde bedrijfstak of bedrijf meer of minder 
mensen arbeidsongeschikt zijn. De VVD-fractie 
pleit ervoor om die premiedifferentiatie zoveel 
mogelijk per bedrijf te laten plaatsvinden. Zo 
kunnen ondernemingen meteen de effecten 
merken van hun inspanningen de arbeidsonge- 
schiktheidsinstroom zoveel mogelijk te beperken.

A fschaffing  malus 
Zeer verheugd is de VVD-fractie dat met de 
introductie van de premiedifferentiatie in de 
WAO eindelijk de fel bekritiseerde malus zal 
worden afgeschaft! Bezien zal worden of de 
bonus in enigerlei vorm zal kunnen blijven 
bestaan. De VVD pleit al geruime tijd voor 
afschaffing van de malus en had daartoe zelfs 
een initiatiefwet gereed. Gelukkig kiest het 
kabinet nu ook voor volledige afschaffing van 
de malus.

Verzekering arb e id s
ongeschikt neidsrisico  
Ook is er een doorbraak bereikt als het gaat om 
de wijze waarop het arbeidsongeschiktheids- 
risico is verzekerd. De mogelijkheid zal worden 
geschapen om dat risico niet langer in de 
publieke sector bij bedrijfsverenigingen maar op 
de private markt te verzekeren: de zgn. “op- 
ting-out". Wel zal dit naar de mening van de 
VVD-fractie niet zonder meer mogen worden 
ontmoedigd door een te hoog premieverschil in 
de markt- en publieke sector ten gevolge van 
de voorgeschreven financieringswijze. De 
marktsector zal eerlijker moeten kunnen concur
reren met de publieke sector. Te grote lang
durige premieverschillen dragen daar naar de 
mening van de VVD-fractie niet toe bij. Voor dit 
probleem zal naar een aanvaardbare oplossing 
moeten worden gezocht.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885.

Colofon
WD-Expresse is een uitgave van de 
“Mr Annellen Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Ernst van 
Splunter, voorlichter VVD-Tweede Kamer
fractie. Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie.
WD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen.
Een jaar-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. 
Abonnementenadministratie: Ans Koning 
(telefoon 070-3182875),
Het gironummer van de Mr Annelieh 
Kappeyne van de Coppello Stichting is 
616 1616...
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Huurbeleid
In een algemeen overleg met de Kamer 
heeft staatssecretaris Tommel (D66) van 
Volkshuisvesting zijn huurbeleid verde
digt. De bewindsman stelt het volgende 
voor:

a) minimale stijging huursom (per 
corporatie) 3 ,5% , zijnde inflatie + 
0 ,5% , met minimum 3,5%

b) maximale redelijke stijging per 
woning 6,5%

c) subsidie-afbraak 5,5%  (na brutering 
alleen voor particuliere sector)

d) puntprijzen/max. redelijke huur 
5,5%

Het huurbeleid voor 1995 kan niet los 
gezien worden van de binnenkort te 
behandelen brutering (zie hiervoor VVD- 
Expresse 124) waarbij de verhuurders 
verregaand zelfstandig worden en het 
Rijk op afstand gaat staan. De onderde
len a en d zijn in overeenstemming met 
de met de sector gemaakte meerjarige 
afspraken.

E ig en  w o n in g b e z it  
VVD-woordvoerder Pieter Hofstra 
bracht in het overleg naar voren dat 
zowel de brutering als de per 1 juli 
ingevoerde huurliberalisatie positief 
gewaardeerd kunnen worden. De VVD is 
sterk voorstander van het eigen woning
bezit (op dit moment nog minder dan 
50% van het totaal aantal woningen) en 
vindt daarom dat de huren een afspiege
ling moeten zijn'van de kostprijs/markt- 
waarde van het huis.
Daarbij dient geen onderscheid gemaakt 
te worden tussen enerzijds corporaties 
en anderzijds particuliere verhuurders. 
Onder de liberalisatiegrens dienen 
dezelfde criteria voor de huurprijs te 
gelden. De huren moeten worden 
bepaald, ongeacht het inkomen van de 
huurders, op basis van alleen kwaliteit 
en kostprijs/dagwaarde. Voor lagere 
inkomens geldt daarnaast de IHS als het 
enige huisvestingssubsidie-instrument: 
een subsidie op maat afhankelijk van 
inkomen, woonkwaliteit en feitelijke 
huur.

H u u rso m stljg ln g  
De woordvoerder bracht in het overleg 
naar voren dat de minimale huursomstij- 
ging per corporatie (voorstel 3,5% ) zou 
mogen vervallen, door de te verzelfstan
digen sociale sector haar eigen verant
woordelijkheid te laten nemen.
De VVD stemt in met de extra verhogin
gen van de relatief goede en goedkope 
huurwoningen. Deze extra verhogingen 
zijn gewenst om de bestaande scheef
groei van prijs/kwaliteit te bestrijden. 
Verlaging van de voorgestelde maximale 
6,5%  acht de VVD niet gewenst.

P u n tp rijs verhoging  
Veel wezenlijker voor de gemiddelde 
huurverhoging die op termijn niet boven 
de inflatie c.q. de bouwkostenstijging 
mag uitkomen, is de zogenoemde punt- 
prijsverhoging met 5,5% . De VVD acht 
een verlaging van dit percentage 
bespreekbaar, zij het in combinatie met 
een dan hoger vast te stellen maximum 
voor goede en relatief goedkope 
huurwoningen.

In it ia t ie f
De VVD heeft geen behoefte aan een 
uitgebreide wetgeving om huurdersbe- 
langen te versterken zoals bijvoorbeeld 
voorgesteld is in het initiatief-wetsvoor- 
stel dat door de PvdA is ingediend. De 
voorkeur gaat uit naar een eigen rege
ling door de marktpartijen waarmee 
reeds is begonnen. De woordvoerder 
stemde in met het voorstel van de 
staatssecretaris om in december 1995 
een nadere bijstelling van het huurprijs
beleid voor 1996 te bespreken. De 
staatssecretaris houdt vast aan de huur- 
brief voor 1995. De VVD steunt hem 
daarin. Andere partijen willen een 
plenair debat over deze brief dat wellicht 
in de komende weken zal volgen.

Inlichtingen:
Pieter Hofstra, 070-3182886.

Langdurig
illegalen
In de afgelopen week heeft staats
secretaris Schmitz (PvdA) van Justitie 
overlegd met de coalitiepartners over de 
circulaire betreffende de positie van 
langdurig illegalen. VVD-woordvoerder 
Jan Rijpstra wilde de circulaire aanscher
pen omdat in de oorspronkelijke tekst 
van het stuk de individuele toetsing 
(iedere illegaal wordt individueel beoor
deeld) op de tocht kwam te staan. Dit 
had kunnen betekenen dat een groot 
aantal illegalen zou worden gelegali
seerd. De woordvoerder is van mening 
dat het beleid er op gericht moet zijn dat 
alleen in uitzonderlijke gevallen (huma
nitaire gronden) tot legalisering moet 
worden overgegaan. De circulaire voor
ziet hierin nu hij is gewijzigd.
De woordvoerder verwacht dat -met de 
voorwaarden die in de circulaire vermeld 
staan- het nagenoeg onmogelijk zal zijn 
dat illegalen voor legalisering in aanmer
king zullen komen.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905.

Bodemsanering
Deze week gaf VVD-woordvoerder Jan 
Hendrik Klein Molekamp een reactie op 
het eindrapport van de commissie 
Welschen over bodemsanering.
De VVD vindt de 100 miljard gulden die 
de bodemsanering gaat kosten als het 
NMP-2 wordt uitgevoerd te veel. De 
woordvoerder vraagt om een aanpak 
waarbij de prioriteit komt te liggen bij 
het voorkomen van nieuwe vervuilings- 
bronnen, het inventariseren van de 
bestaande situaties en saneren daar 
waar de volksgezondheid en de milieu- 
situatie (bv. het grondwater) dit nodig 
maakt.
De VVD steunt wel de gedachte om de 
elektriciteitsdistributiebedrijven mee te 
laten betalen voor de grondvervuiling 
door voormalige gasfabrieken. Dit geldt 
ook voor vuilnisstortplaatsen. Dit mag 
echter niet leiden tot tariefsverhogingen. 
De VVD is tegen het idee om een 
collectief bodemsaneringsfonds per 
bedrijfsdoelgroep op te zetten. Dit is 
volgens de woordvoerder in strijd met 
het begrip 'de vervuiler, respectievelijk 
de veroorzaker betaald'.
Afgelopen week overlegde de Kamer 
met minister De Boer van VROM over 
dit onderwerp. De woordvoerder bracht 
naar voren dat het ministerie van VROM 
veel te gedetailleerde regelgeving op het 
gebied van bodemsanering kent. Dit 
werkt vertragend. De VVD pleit voor 
meer bevoegdheden voor provincie en 
grote gemeenten en minder bemoei
zucht van het ministerie.
De minister reageerde positief op deze 
gedachte van de VVD. Opvallend was 
dat zij de term 'saneren op maat' 
gebruikte, terwijl haar voorganger 
'multifunctionaliteit' bepleitte.
Na het zomerreces komt de minister met 
concrete voorstellen.

Inlichtingen:
Jan Hendrik Klein Molekamp, 
070-3182884.



TOT BUITENPOST

Jaarcongres vrouwen in de VVD
Op 17 en 18 maart 1995 houdt de organisatie 'Vrouwen in de VVD haar jaar
congres';

V rij dagavo ndprogramma:
* Speech Frits Bolkestein
* Speech VVD-voorzitter Willem Hoekzema
- Inleidingen op het thema gezondheidszorg door prof. drs. J van Londen en 

mevrouw G.H. Okma 
Zaterdagprogramma:
Vier rondetafelgesprekken o.I.v. Dienny Kroos-van der Mey over:
a. Technologische ontwikkelingen
b. Kortere verpleegduur zlekenhuis/verpleeghuis
c. Harmonisatie opleidingen/erkenningseisen
d. Vernieuwingen in de geestelijke Volksgezondheid

U kunt kiezen uit het bijwonen van:
1. het gehele congres (2*persoons kamer) f 150,—
2. vrijdagavond + diner, logies en ontbijt f 125,—
3. vrijdagavond + diner f 60,—
4. vrijdagavond zonder diner f 15,.—
5. zaterdag + lunch f 45 ,—
6. toeslag 1-persoonskamer, na toewijzing in lunteren te voldoen f 25,—

Als U aan dit congres wilt deelnemen kunt U zich aanmelden onder gelijktijdige 
overmaking van het verschuldigde bedrag op Bankrekening nr 533822734. (giro 
van de bank 82 4200, t.n.v. ABN AMRO t.n.v. Mevr. Angèle Voets-de Wit, 
Beukenweg 21, 6881 CK Velp. Telefoon 085-619115.

Medische
keuringen
In de afgelopen week behandelde de 
Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het 
D66-Kamerlid Van Boxtel. Dit wetsvoor
stel beoogt de rechten van hen die 
gekeurd moeten worden (aanstellings-, 
pensioen- en verzekeringskeuringen) te 
verbeteren.
Keuringen zouden beperkt moeten 
blijven tot een op zich aanvaardbaar 
doel. Keuringsgegevens mogen slechts 
gebruikt worden voor het doel waarvoor 
zij zijn verkregen. De keuringsmethoden 
worden begrenst ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van hen die 
worden gekeurd. Het wetsvoorstel regelt 
verder het klachtrecht, recht op herkeu
ring en het recht in bepaalde gevallen 
medewerking aan keuringen te weige
ren. Ook wordt de onafhankelijke positie 
van de keurend arts geregeld.

Z e lf re g u le r in g
WD-woordvoerder Margreet Kamp 
bracht naar voren dat het nu geldend 
regime van zelfregulering bij verzeke
ringskeuringen goed lijkt te werken. Op 
het gebied van de aanstellingskeuringen 
is er een protocol in een vergevorderd 
stadium van ontwikkeling. Het kabinet is 
daarom van mening dat er daarom voor
alsnog onvoldoende reden aanwezig is 
voor wetgeving. De woordvoerder is het 
daar mee eens.
De Kamer sloot echter een compromis 
wat inhoudt dat de procedure van 
behandeling van de initiatiefwet wordt 
voortgezet. Als blijkt dat zelfregulering 
door verzekeraars en organisaties van 
artsen, werkgevers en werknemers 
beneden de maat blijft kan de initia
tiefwet direct in werking treden.
De evaluatie van de zelfregulering zal 
over twee a drie jaar plaatsvinden.

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893.

Misbruik
chemicaliën
In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer over het misbruik wat gemaakt 
wordt van op zich onschuldige chemica
liën. Doel van het wetsvoorstel is te 
voorkomen dat deze stoffen worden 
gebruikt om illegale verdovende midde
len te produceren en te verhandelen. 
Voor VVD-woordvoerder Hella Voüte-

Droste is het wetsvoorstel een 'bijdrage 
aan de bestrijding van illegale vervaardi
ging van en handel in verdovende 
middelen en psychotrope stoffen'. Er is 
echter een probleem op het gebied van 
de administratieve lastendruk voor het 
bedrijfsleven. Deze wet draag bij aan 
extra regelgeving voor het bedrijfsleven. 
Voor elke transactie met betrekking tot 
de geregistreerde stoffen is docu
mentatie vereist (handelsbescheiden, 
vrachtbrieven, etikettering, vervoers
documenten). Het kan voorkomen dat 
voor dezelfde chemicaliën verschillende 
benamingen en etiketteringen verplicht 
zijn, omdat deze chemicaliën vallen 
onder de Wet Milieugevaarlijke stoffen 
(WMS) én onder de Wet Voorkoming 
Misbruik Chemicaliën èn onder de 
uitvoeringswetgeving ten gevolge van 
het Verdrag Chemische Wapens.

M in is te r ië le  c o m m iss ie  
Ter bestrijding van de administratieve 
lastendruk die het bedrijfsleven 13,1 
miljard per jaar kost is een ministeriële 
commissie in het leven geroepen. Deze 
commissie heeft onlangs het plan van 
aanpak "Marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit" naar de Kamer 
gestuurd. Het kabinet beoogt een 
adequate toetsing van voorgenomen 
regelgeving en afschaffing van regels die 
onnodig belastend zijn. Tevens zal de 
bedrijfseffectentoets worden toegepast. 
Consequente lijn van deze aanpak is dat 
de Wet Voorkoming Misbruik

Chemicaliën niet zou moeten worden 
aangenomen. Aangezien het hier echter 
de implementatie van een Europese 
richtlijn betreft diende de woordvoerder 
met steun van de PvdA en D66 een 
motie in waarin zij de regering verzoekt 
het wetsvoorstel samen met andere 
wetten en regels, die betrekking hebben 
op chemicaliën, op te nemen in de eerste 
tranche van de operatie Marktwerking, 
deregulering en wetgevingskwaliteit.

Inlichtingen:
Hella Voute Droste, 070-3182907.

Agenda
Dinsdag 14 februari zal 
Frits Bolkestein te zien zijn in het 
programma 'Heimelijke genoegens' 
van de KRO. In dit programma 
worden de geneugten van bekende 
Nederlanders nader onder de loep 
genomen.
Het programma begint om 19.29 
uur en is te zien op Nederland 1.

Woensdag 15 februari is 
Frits Bolkestein de gast van 
Ton Elias in zijn programma op AT5 
(Amsterdamse lokale televisie). Dit 
programma wordt uitgezonden van 
18.30-19.00 uur op AT5 en op een 
later tijdstip in Groningen.



OPINIE

Ontwikkelingshulp:
Geld alleen is niet voldoende voor ontwikkeling.
Samenvatt ing van het art ikel  van Frits Bolkestein,  
afgelopen maandag gepubl iceerd in De Volkskrant.

Voorwaarden
Geld alleen is niet voldoende voor 
ontwikkeling. De twee miljard gulden 
die Suriname tussen 1975 en 1982 heeft 
ontvangen, moeten als verloren worden 
beschouwd. Ook is geld geen noodzake
lijke voorwaarde. Als dat wel zo was, 
zaten we allemaal nog in het stenen tijd
perk.
Grondstoffen zijn ook niet nodig. 
Nederland had (tot voor kort) geen 
grondstoffen maar wel een Gouden 
Eeuw. Venetië is gebouwd op modder. 
Geografische ligging is wel van belang. 
Vergelijk Hong Kong en Nepal. Zij 
hebben ongelijke kansen op ontwikke
ling. Maar dat kan ontwikkelingshulp 
niet verhelpen.
Japan wss In 1865 ssn binnen 
gekeerde, feodale samenleving. In 1905 
versloeg het de Russische vloot in de 
Straat van Tsushima. Korea was in 1953 
een totaal verwoest land. Nu rijden 
Koreaanse auto's op Nederlandse 
wegen. In veertig jaar kan een land zich 
ontwikkelen tot een moderne natie. De 
vraag is dus niet: waarom zijn arme 
landen arm? De vraag is: waarom zijn 
rijke landen rijk? Oorspronkelijk waren 
immers alle landen arm.

Effectiviteit
Welke landen in de zogenaamde Derde 
Wereld hebben zich ontwikkeld? Vooral 
die in Oost en Zuid Oost Azië. Zij 
hebben dat gedaan door hun beleid op 
de wereldmarkt te richten. Zeker: de 
regeringen van die landen speelden een 
grote rol maar dan toch vooral terzake 
van de omgevingsfactoren die nodig zijn 
voor het opbloeien van een economie. 
Verder lieten zij de markt zijn werk 
doen. Het leiden van ondernemingen 
lieten zij aan ondernemers over. In 1993 
had de gemiddelde inwoner van 
Singapore of Hong Kong een grotere 
koopkracht dan die van Nederland.

Aflaat
Meestal bestaat er een verband tussen 
de omvang van een overheidsbegroting 
en de effectiviteit van de daaruit 
betaalde maatregelen. Bij ontwikkelings
hulp is dat niet het geval. Die begroting 
stijgt jaar in, jaar uit resultaat of niet. In 
het samenvattend rapport 1994 van de 
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te

Velde valt te lezen: "De omvang van de 
hulp bleek los te staan van de resultaten 
van de hulp. Het totale hulpvolume 
werd veeleer bepaald door input- 
factoren, de beschikbaarheid van midde
len, dan door de output, de mate waarin 
het programma succesvol was"
Daarmee is ontwikkelingshulp op de 
middeleeuwse aflaat gaan lijken. Wij 
laten ons aanpraten dat onze rijkdom de 
oorzaak van hun armoede is. Daarom 
voelen wij ons schuldig. En daarom moet 
het geld de deur uit. Wat er mee ge
beurt, is vaak minder belangrijk. Maar 
Europa is even weinig de oorzaak van de 
onderontwikkeling van Afrika als Rome 
van die van Gallië. Voorts is schuld
gevoel een zeer egocentrische emotie. 
Hei gaat namelijk over het ego. 
Liefdadigheid (noodhulp) gaat over de 
ander.

Oplossingen
Betekent dit alles 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 handelsbelemmerin
gen die Westerse landen hebben opge
worpen dan zij aan ontwikkelingshulp 
ontvangt.
Ten tweede kunnen gendustrialiseerde 
landen een goed economisch beleid 
voeren, zodat inflatie en rente laag zijn 
en besparingen en groei hoog. Hoe 
hoger de groei hier, des te meer kansen 
daar. (Het is onzin te denken dat onze 
groei ten koste van de hunne gaat).
Ten derde kennisoverdracht, dat wil 
zeggen internationaal onderwijs. Wij 
doen daar al aan maar zouden veel meer 
kunnen doen. Beurzen vormen een 
goede en gemakkelijk te controleren 
vorm van ontwikkelingssamenwerking. 
Ten vierde ontwikkelingslanden in hun 
goede beleid steunen en van hun slechte 
beleid afbrengen.
Ten vijfde noodhulp om ellende te leni
gen en mensen door barre tijden heen te 
helpen.

Wereldbankrapport
Het Wereldbankrapport "The Challenpe

of Development" concludeert dat vier 
factoren bepalend zijn voor economische 
ontwikkeling: intern stabiel economisch 
beleid; vrije interne concurrentie; 
investeringen in de bevolking (onderwijs, 
gezondheidszorg, gezinsplanning) en 
internationale vrijhandel. Ontwikkelings
hulp komt in deze rij niet voor, hoewel 
zij investeringen in de bevolking wel kan 
versnellen. Ontwikkelingshulp is dus 
geen bepalende factor voor de ontwik
keling van een land. Ook al besteedden 
wij vijf procent van ons nationale inko
men aan ontwikkelingshulp, het zou een 
betrekkelijk gering verschil maken.

Evaluatie
Hoeveel moeten wij dan aan de Derde 
Wereid uitgeven? Het enige antwoord 
kan zijn: precies zoveel als wij in inter
nationaal verband hebben afgesproken, 
want belofte maakt schuld. Slechts vier 
Westerse landen halen die norm van 
0,7% van het bruto nationaal produkt. 
Voor meer is geen reden. In guldens van 
nu heeft ontwikkelingshulp sinds de 
jaren zestig Nederland 120 miljard 
gekost. Tot het jaar 2000 moet op zo'n 
50 miljard gulden nieuw geld worden 
gerekend. Zou het niet verstandig zijn 
grondig te evalueren waar het oude toe 
heeft geleid voordat opnieuw geld wordt 
uitgegeven? Geen beoordeling per 
project maar een analyse van facade en 
werkelijkheid. Die zou een belangrijk 
onderdeel van de herijking van ons 
buitenlandse beleid moeten zijn.



Startschot
DOCUMENT ATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

^  PARTIJEN

Vandaag gaat in Dordrecht onze Provinciale Statencampagne van start. 
Ruim twee weken lang zullen wij de kandidaten voor Provinciale Staten 
vanuit de Tweede Kamer ondersteunen.
Mijn collega's en ik zullen, vanuit onze landelijke positie, eigen accenten 
zetten.

'Werk, werk en nog eens werk' is het motto van dit kabinet. Om werk te 
scheppen, wil de VVD de lasten voor burgers en bedrijfsleven verminde
ren. Dat is goed voor de bedrijven en de werkgelegenheid.

Ook wil de VVD dat de overheid doelmatiger - en dus zuiniger - gaat 
werken.

Op beide terreinen is de inzet van de provincie onmisbaar. Daarom is een sterke inbreng van de 
VVD in de provinciale staten wenselijk. De VVD is een partij met een band die loopt via de 
Europese en landelijke bestuurslaag naar de regionale en lokale bestuurders. De provinciale 
bestuurders vormen de verbindende schakel tussen Rijk en Gemeente. Hun positie is dus van het 
grootste belang.

Uw stem bij de verkiezing van de Provinciale Staten telt dus zwaar en zelfs dubbel. De Staten 
kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de VVD in 
een aantal provincies de grootste partij zal worden. Als dat lukt, zullen er op acht maart veel 
nieuwe VVD-statenleden bijkomen, waardoor ook de Eerste Kamerfractie groeit.

Ik hoop u allen vanmiddag te mogen begroeten in Dordrecht. En mocht dat onverhoopt niet 
lukken, tot ziens op één van de vele bijeenkomsten die tussen nu en acht maart in het hele land 
worden georganiseerd.

Frits Bolkestein

Betuweroute en A-73
In de afgelopen week vond een interpellatie 
plaats, betreffende twee infrastructurele 
werken: de Betuweroute en de Limburgse 
autoweg A73.
Het CDA gaf tijdens de interpellatie aan dat zij 
de regering wilde bewegen voor 8 maart, dag 
van de Statenverkiezingen, duidelijkheid te ver
schaffen over de aanleg van de Betuweroute. Zij 
diende dan ook een motie in waarin de regering 
gevraagd wordt om uiterlijk 3 maart een besluit 
over de Betuweroute te nemen. Deze motie was 
mede ondertekend door Groen Links.
Het kabinet is van mening dat de termijn van 
besluitvorming binnen 6 maanden zoals vastge
legd in het regeerakkoord niet zo vast ligt als 
het CDA en GL het zien. "Het rapport van de 
Commissie Hermans is geen rapport waar men 
eenvoudig “Ja'' of “Nee" tegen zegt". “Het 
gaat om de zorgvuldigheid van de besluitvor
ming", aldus minister Jorritsma van Verkeer en 
Waterstaat. Hiervoor is ondermeer voldoende 
overleg met lagere overheden nodig. Voor de 
besluitvorming over de Betuweroute betekent 
dit dat er enkele weken extra nodig zullen zijn. 
VVD-fractievoorzitter Bolkestein ondersteunde 
tijdens de interpellatie het standpunt van het 
kabinet, evenals de PvdA en D,66. Het CDA 
vroeg de fractievoorzitter naar de mening van 
de VVD over de aanleg van de Betuweroute. 
Bolkestein gaf aan dat de VVD-fractie eerst het 
standpunt van het kabinet afwacht voordat de 
VVD haar mening zal geven. De VVD-fractie wil 
met name van de bewindslieden weten hoe zij 
de opmerkingen van de Commissie Hermans

terzake de rentabiliteit van dit grote project zal 
onderbouwen. “De VVD-fractie vraagt niet om 
een wiskundig bewijs, alleen plausibiliteit", 
aldus de woordvoerder.

A-73
Groen Links had nog enkele vragen over de 
besluitvorming met betrekking tot de A-73 en 
diende een motie in waarin gevraagd werd 
uiterlijk 3 maart een besluit te nemen over de 
aanleg van de A-73.
Het kabinet kon hier kort over zijn, omdat zij 
volgende week met een besluit zal komen.
De VVD-fractie hecht aan een breed bestuurlijk 
draagvlak in Limburg dat bestaat vóór aanleg 
op de Oost-oever van de Maas. Een snelle 
besluitvorming is naar de mening van de VVD- 
fractie wenselijk. Ook andere partijen gebruik
ten de interpellatie om een reactie te geven op 
de vragen van het CDA en GL.
De PvdA gaf aan dat zij voor aanleg op de 
West-oever is. Haar standpunt over de 
Betuweroute is: aanleggen zoals voorgesteld 
door de Commissie Hermans.
Dt66 heeft voorkeur voor aanleg van de A-73 
op de West-oever, maar indien de regering 
overtuigende argumenten heeft voor een aanleg 
op de Oostelijke oever dan zal dat in overwe
ging worden genomen.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt: 070-3182892 
Jan Dirk Blaauw: 070-3182887
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Hoger
onderwijs
De Tweede Kamer debatteerde deze 
week over de nadere invulling van de 
intentieverklaring inzake de ontwikkeling 
van het hoger onderwijs. Op 9 decem
ber 1994 had de minister van OC&W 
deze intentieverklaring gesloten met de 
voorzitters van de samenwerkende 
universiteiten en hogescholen. Bij de 
behandeling hiervan, eind december 
1994, door de Tweede Kamer hadden de 
VVD en de andere regeringsfracties 
vooral forse kritiek geleverd op de 
voorgenomen collegegeldverhoging van 
f 1000 voor studenten. In reactie hierop 
had de minister in samenwerking met de 
instellingen een nadere uitwerking van 
de intentieverklaring aangekondigd.

Hoofdpunten
Woordvoerder Monique de Vries bena
drukte tijdens het debat van de afgelo
pen week dat de aanvullende-voorstellen 
een aantal verbeteringen te zien geven:
1. de collegegeldverhoging van f 1000 

wordt gereduceerd tot een gefa
seerde verhoging van f 500 (1996:
f 150; 1997: f 175; 1998: f 175) 
onder gelijktijdige vermindering van 
de rijksbijdrage voor de instellingen. 
Ook deeltijdstudenten, auditoren en 
examenstudenten krijgen te maken 
met de collegegeldverhoging;

2. de universiteiten krijgen een extra 
korting opgelegd van f 23 miljoen in 
1996; f 27 miljoen in 1997;
f 21 miljoen in 1998 en f 16 miljoen 
in 1999 en volgende jaren. De hoge
scholen krijgen in verband met hun 
budgettaire situatie geen extra kort
ing opgelegd;

3. de verhoging van de collegegelden 
wordt gekoppeld aan de opstelling 
van een werkprogramma kwaliteit en 
studeerbaarheid voor studenten. De 
bedoeling hiervan is goede onder
wijsprogramma^ in combinatie met 
kwalitatief goed onderwijs te waar
borgen;

4. voor de instellingen is een bedrag 
van f 500 miljoen beschikbaar ten 
einde het onderwijs te verbeteren.
Dit bedrag wordt gekoppeld aan een 
door de instellingen op te stellen 
kwaliteitsplan;

5. het ministerie stelt structureel een 
bedrag van f 34 miljoen beschikbaar 
ter opvanging van de verdere 
noodzakelijke bezuinigingen.

C o lleg eg eld en
De compensatie van de collegegeldver
hoging voor inkomensgroepen tot 
f 64.500 blijft helaas overeind. Omdat 
de midden- en hogere inkomens niet 
gecompenseerd worden gaat hiervan 
een nivellerende werking uit. Deeltijd
studenten, auditoren en examenstu
denten die geen studiefinanciering 
ontvangen worden echter niet gecom
penseerd. De woordvoerder is verheugd 
over het feit dat er een koppeling wordt 
gelegd tussen de jaarlijkse collegegeld
verhoging en de totstandkoming van het 
werkprogramma voor studeerbaarheid.

Inlichtingen:
Monique de Vries, 070-3182894.

Uitbreiding 
Europese Unie
VVD-woordvoerder Frans Weisglas heeft 
er in de afgelopen week tijdens een 
debat met minister van Mierlo (D66) van 
Buitenlandse Zaken op gewezen dat de 
EU een evenwicht moet zoeken tussen 
snelle toetreding van de Midden-en 
Oosteuropese landen en de slagvaar
digheid van de Unie. Hiertoe moeten 
zowel de Midden- en Oosteuropese 
landen als de huidige lidstaten van de 
EU een inspanning leveren.

V e re iste  aan p assing en  van 
p o ten tië le  lid staten  
De vereiste aanpassingen voor de toet
reders zijn als criteria geformuleerd in de 
conclusies van de Europese Raad van 
Kopenhagen. Kern is dat een huidig 
geassocieerd land in staat moet zijn om 
de verplichtingen van het lidmaatschap 
na te kunnen komen door te voldoen 
aan de politieke en economische voor
waarden.

A anp assin g en  van de EU 
De aanpassingen van de Unie moeten 
gericht zijn op zowel het vergroten van 
de effectiviteit en daadkracht van de 
Unie als de financiële beheersbaarheid. 
Effectiviteit en daadkracht kunnen alleen 
worden bereikt wanneer de EU zich 
beperkt tot kerntaken. Volgens de VVD 
heeft het Verdrag van Maastricht zich 
begeven buiten de kerntaken: het 
sociale beleid zoals dat in het Verdrag is 
neergelegd gaat te ver. Wanneer de 
regering in de Intergouvernementele

Conferentie in 1996 Maastricht gaat 
evalueren, moet aandacht worden 
geschonken aan de vraag welke 
onderwerpen na Maastricht ten onrechte 
naar Europa zijn overgeheveld.
Beperking tot de kerntaken impliceert 
dat de EU zich durft over te geven aan 
een grootscheepse exercitie van deregu
lering. Daar waar wij binnen Nederland 
proberen tot minder regels, minder 
wetgeving te komen, moet dat ook in 
Europa gebeuren. Het zou een belangrijk 
onderdeel van de Nederlandse inzet 
moeten zijn: minder en niet meer regels 
in Europa.

Vergroten van de e ffe c tiv ite it  
en daadkracht
Behoud van de effectiviteit en daad
kracht van de Unie zal ook moeten bete
kenen dat zal worden gewerkt met 
zogenaamde kopgroepen. In een 
vergrote Europese Unie zal niet steeds 
sprake kunnen zijn van een volledig 
gezamenlijk optreden van alle 28 
lidstaten. Er zal onvermijdelijk een 
Europa van verschillende snelheden tot 
stand komen, waarbij per onderwerp 
een wisselende kopgroep zal ontstaan. 
Daarbij moet voorop staan dat in 
beginsel alle lidstaten aan ieder beleid
sterrein van de Unie moeten deelnemen, 
al hoeft dat niet op hetzelfde moment. 
Een andere belangrijke randvoorwaarde 
is dat het bestaan van verschillende 
kopgroepen niet mag leiden tot verspl
intering van de interne markt. Per 
beleidsterrein zullen net als bij de EMU 
duidelijke criteria moeten worden vast
gesteld.

F in a n cië le  beheersbaarheid  
De tweede vereiste voorafgaand aan de 
toetreding is vergroting van de finan
ciële beheersbaarheid van de EU. 
Toetreding van landen als Polen, 
Hongarije, Tsjechië en Slowakije leidt bij 
ongewijzigd financieel beleid tot een 
enorme toename van de begroting van 
de EU. Landbouw-, structuur- en 
cohesiebeleid zouden moeten worden 
gewijzigd. Dit zou een thema moeten 
worden op de IGC.
Ook moet ten behoeve van het 
vergroten van de financiële beheers
baarheid de fraude keihard aangepakt 
worden.

Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903



TOT BUITENPOST

Wijziging van 
de Rijkswet op 
het Neder
landerschap
Deze week is in de Tweede Kamer de 
eerste tranche van de wijzigingen van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap 
behandeld. De belangrijkste punten 
daaruit zijn de herformulering van het 
kernartikel over de naturalisatie; de 
dubbele nationaliteit voor vreemdelin
gen in Nederland; het niet meer automa
tisch verlenen van het Nederlanderschap 
aan een kind dat wordt erkend (maar 
pas na drie jaar verzorging en opvoeding 
door een Nederlander); behoud van de 
Nederlandse nationaliteit voor 
Nederlanders in het buitenland.

Het kernartikel over de naturalisatie 
wordt opnieuw geformuleerd. 
Naturalisatie is pas mogelijk als de 
verzoeker vijfjaar toelating en hoofdver
blijf in Nederland dan wel de 
Nederlandse Antillen of Aruba heeft 
gehad. Zo wordt voorkomen, dat een 
illegaal die hier vijfjaar heeft gewoond, 
kan worden genaturaliseerd. Dit heeft 
de instemming van de VVD.

Zeer kritisch daarentegen staat de VVD 
tegenover de dubbele nationaliteit. 
Voorgesteld wordt het vereiste van 
afstand doen van de oorspronkelijke 
nationaliteit te schrappen. Het wetsvoor
stel maakt het dus mogelijk naast de 
Nederlandse nationaliteit een andere 
nationaliteit te hebben. In de huidige 
wetgeving moet iemand die zich laat 
naturaliseren afstand doen van zijn 
oorspronkelijke nationaliteit, tenzij dat 
niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor Marokkanen. Naar de mening van 
de VVD moet de migrant bij het 
verwerven van het Nederlanderschap 
een keuze maken. Als men kiest voor de 
Nederlandse nationaliteit, dan moet men 
afstand doen van de oorspronkelijke 
nationaliteit. Als gevolg van een motie 
van CDA en PvdA is de afgelopen jaren 
reeds op deze wetswijziging vooruitgelo
pen. De VVD vond dat zeer verwerpelijk, 
want zo werd gehandeld in strijd met de 
wet. PvdA en D66 hebben geen bezwaar 
tegen een meervoudige nationaliteit.

De VVD stemt in met de bepaling dat 
een kind dat wordt erkend pas na drie 
jaar verzorging en opvoeding door een 
Nederlander de Nederlandse nationaliteit 
krijgt.

Aanvankelijk was in het wetsvoorstel 
bepaald, dat Nederlanders die tevens 
een vreemde nationaliteit hebben na 
tien jaar ononderbroken verblijf in het 
buitenland het Nederlanderschap 
zouden verliezen. Mede op grond van 
de inbreng van de VVD is deze bepaling 
gewijzigd. Nederlanders met een 
dubbele nationaliteit die tien jaar in het 
buitenland verblijven, kunnen nu hun 
Nederlandse nationaliteit behouden. 
Voorwaarde is dat ze in het bezit zijn 
van een verklaring van het 
Nederlanderschap dan wel van een 
Nederlands paspoort.

Inlichtingen:
Benk Korthals, tel.: 070-3182902

Euthanasie
Afgelopen woensdag debatteerde de 
Kamer met de ministers Borst (D66) van 
Volksgezondheid en Sorgdrager (D66) 
van Justitie over het vervolgingsbeleid 
inzake euthanasie. Het debat was een 
gevolg van de uitspraak die de Hoge 
Raad deed in de zaak Chabot, waarbij 
het ging om hulp bij zelfdoding van een 
vrouw die geestelijk verminkt was. In 
deze zaak ging het niet om een patiënt 
die lichamelijk leed maar psychisch ten 
einde raad was.
VVD-woordvoerder Dick Dees sprak zijn 
waardering uit voor het feit dat het 
kabinet in een brief aan de Kamer 
uiteengezet heeft welke gevolgen voor 
het vervolgingsbeleid worden verbonden 
aan het Chabot-arrest. Met deze brief 
legt het kabinet verantwoording af en is 
de parlementaire controle op aanpas
singen in het vervolgingsbeleid, 
waarvoor de minister van Justitie een 
primaire verantwoordelijkheid draagt 
mogelijk.

W ette lijk e  regeling  
De VVD-fractie is om twee redenen 
voorstander van een wettelijke regeling. 
In de eerste plaats is het de taak van de 
formele wetgever (regering en parle
ment) om de normen te formuleren en 
de grenzen te stellen bij vraagstukken 
van leven en dood. Het is geen goede 
zaak dat in een parlementaire democra
tie normstelling toevalt aan de rechter. 
In de tweede plaats kunnen oplossingen 
via de rechtspraak sterk gekleurd zijn 
door één bepaalde zaak en ontbreekt 
vaak de duurzaamheid, het gezag en de 
volledigheid, die eigen behoren te zijn 
aan een wettelijke regeling.

In ho ud elijke  to etsin g  
De woordvoerder stelde dat de VVD- 
fractie meent dat de conclusies van de 
minister zowel een procedurele als een 
inhoudelijke toets behoeven. De proce
durele toets wekt bij de VVD een indruk 
van zorgvuldigheid en behoedzaamheid. 
Bij de inhoudelijke toetsing ligt een 
aantal spanningsvelden.
1. Moet er al dan niet sprake zijn van 
een stervensfase?
2. Wat zijn de verschillen tussen somat
isch lijden en psychisch lijden?
3. Wordt er voldoende onderscheid 
gemaakt tussen levensbeindiging op 
verzoek en levensbeëindiging zonder 
verzoek?
4. Wat is de perceptie van het arrest en 
de rechtsoverwegingen van de Hoge 
Raad?

Prin cip iee l debat 
'Ondanks alle meningsverschillen over 
euthanasie en ondanks het feit dat het 
moeilijk was om compromissen te 
vinden, kan in elk geval worden vastge
steld dat de Kamer als mede-wetgever, 
samen met de regering, op buiten
gewoon zorgvuldige en gewetensvolle 
wijze met de problematiek is omgegaan', 
zo stelde de woordvoerder. De VVD- 
fractie vindt dat als het gaat om 
opzettelijke levensbeëindiging zonder 
verzoek van de patint, met grote 
behoedzaamheid en zorgvuldigheid te 
werk moet worden gegaan. Dit moet 
niet aan de rechter worden overgelaten. 
De woordvoerder nodigde de bewinds
lieden dan ook uit, de toezeggingen van 
het vorig kabinet gestand te doen, om 
de Kamer te informeren over haar opva
ttingen. Over deze opvattingen moet 
dan een principieel en inhoudelijk debat 
worden gevoerd over normen, zorgvul- 
digheidsvereisten en aandvaardbaarheid 
van het ingrijpen. Tot die tijd zullen 
gevallen van opzettelijke levensbeëindi
ging zonder verzoek, met het oog op de 
handhaving van de wettelijke norm, naar 
de mening van de VVD-fractie steeds 
aan de rechter moeten worden voorge
legd, al beseft de woordvoerder dat zich 
hierbij menselijke dilemma's kunnen 
voordoen.

Inlichtingen: Dick Dees, 070-3182917.
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Thorbeckeprijs
Maandag 13 februari ontving Frits Bolkestein uit handen van dhr. J.Th .J. van den Berg, voorzitter van de Thorbeckestichting, 
de Thorbeckeprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan de politicus die zich het afgelopen jaar het meest welsprekend heeft 
getoond. Bij deze gelegenheid hield Frits Bolkestein een toespraak die hieronder, in verkorte vorm is afgedrukt.

Eigen cu ltu u r
"Men heeft in Nederland geen hoge pet 
op van de eigen cultuur", zei mijn veel 
te vroeg overleden collega Annelien 
Kappeyne van de Coppello bij de behan
deling van de nota over de internatio
nale culturele betrekkingen op 18 juni 
1979. Zij weet dat aan een minderwaar
digheidscomplex. Ik vermoed dat zij 
gelijk had. Dat minderwaardigheidscom
plex werd in de jaren zeventig versterkt 
door de invloed van Nieuw Links. Die 
stroming meende dat alle leefwijzen en 
dus alle culturen gelijkwaardig waren.
Een "l'm OK, you're OK"-gevoel leidde 
tot een cultuurrelativisme en een te 
gemakkelijk internationalisme, dat in 
feite laksheid verried. Het Erasmushuis in 
Djakarta - het Nederlands Cultureel 
Centrum daar - werd in april 1970 door 
onze ambassadeur met een toespraak in 
het Engels geopend. Zou het Maison 
Descartes in Abidjan of de British Coun- 
cil in Nairobi ooit in een andere taal dan 
het Frans of Engels zijn geopend?

V laan d eren
Wij projecteren ons minderwaardig
heidsgevoel op de Vlamingen, op wie 
sommigen onder ons zeer ten onrechte 
neerkijken. De rij van vooraanstaande 
Vlaamse kunstenaars is lang. Sinds het 
midden van de jaren tachtig zijn de 
Vlamingen bezig met een lange mars 
door onze theater-instellingen.
Op de bijeenkomst van het Algemeen 
Nederlands Congres in Brussel op 28 
april 1990 liet onze toenmalige minister 
van Cultuur Hedy d'Ancona zeggen dat 
er geen cultuurgemeenschap tussen 
Nederland en Vlaanderen bestond. De 
reacties in Vlaanderen logen er niet om. 
De Gazet van Antwerpen had het over 
"een kiein-Hollandse mentaliteit". Op 1 
augustus van dat jaar liet de Vlaamse 
minister van Cultuur weten dat het 
Nederlandse ministerie zijn Vlaamse 
tegenhanger "denigrerend en beledi
gend" had behandeld.
Nu kan men twisten over de betekenis 
van de woorden "cultuur" en "cultuur
gemeenschap". Wij spreken dezelfde 
taal. Taal is de belangrijkste drager van 
de cultuur. Toch wordt de Gazet van 
Antwerpen even weinig boven de grens 
gelezen als NRC-Handelsblad daaronder. 
En er zijn duidelijke verschillen in onze 
politieke culturen. Nederlandse bewinds
lieden hebben niet de bevoegdheid 
eigen kabinetten te benoemen. In 
Vlaanderen spelen partijvoorzitters de 
eerste viool. In Nederland niet - althans

niet in de VVD. Er is in Nederland 
minder cliëntelisme. En, zoals gezegd, 
ons taalgebruik is armetieriger.

De N ederlandse  taal
"Doe maar gewoon dan doe je al gek
genoeg", ligt ons voor in de mond.
Maar eenvoud kan gebrek aan stijl 
maskeren. Op zichzelf zijn uiterlijkheden 
van beperkt belang. Maar zij werken 
door in gebieden die tot de essentie 
behoren. Men ziet dat aan de 
beheersing van het Nederlands bij ons. 
De indirecte rede wordt nauwelijks nog 
begrepen en slechts door een enkeling 
gebruikt. Niet alleen worden er vele 
fouten van grammatica en stijl gemaakt; 
wie zich daaraan ergert, gaat voor een 
kniesoor door. Het woord "misschien" 
dreigt uit het Nederlands te verdwijnen. 
Overal wordt het vervangen door 
"mogelijk". In plaats van "hoewel" 
wordt het afschuwelijke "ondanks het 
feit dat" gebruikt.

C a lv in ism e
Onze soberheid kan kaalheid worden. 
Onze bewondering voor Willem Elsschot 
wordt niet door Hugo Claus gedeeld. In 
1989 zei de grote Vlaamse schrijver 
Claus: "Nederlanders zijn een beetje 
bang voor het grote gebaar. (-) Jullie 
Calvinisten geloven dat soberheid, 
eenvoud, ja zelfs zuinigheid deugden 
zijn. (-) Wat Calvinisten beschouwen als 
overbodige krullen en varianten is bij 
ons de essentie". Voor een deel voel ik 
met hem mee. Maar of het waar is dat 
grote literatuur niet sober kan zijn, zoals 
Claus beweert, betwijfel ik. Aeschylus 
was sober. Kafka ook.
Overigens kunnen Belgen ook kort zijn. 
De grote Belgische staatsman Paul-Henri 
Spaak moest eens Den Haag bezoeken. 
Om hem te begeleiden werd een 
Nederlandse politicus afgevaardigd, die 
lid van de ARP was. Van welke partij 
was hij lid, wilde Spaak weten. Van de 
Anti-Revolutionaire Partij, liet deze man 
naar waarheid weten. En welke revolutie 
betreft dat dan, zo vroeg Spaak verder? 
De Franse revolutie, luidde het wat 
verlegen antwoord. "Toujours?", vroeg 
Spaak.

B ee ld sp raak
Niets werkt zo goed als analogie om een 
betoog te verduidelijken. "Zoeken naar 
een eerlijke politicus is als vragen naar 
vis in een groentewinkel", zei de 
Japanse minister van financiën een paar 
jaar geleden. Dat sloeg natuurlijk op

Japan. "Voor een democratisch verkozen 
politicus is het even moeilijk een gezond 
begrotingsbeleid te voeren als voor een 
hond om een worstvoorraad aan te 
leggen". Dat geldt voor Japan en Neder
land. Of het ook voor België geldt, mag 
de Heer Tobback zeggen. "Met de 
sociale partners over afschaffing van de 
overlegeconomie praten, is als met de 
kalkoen het kerstmaal bespreken “ . Dat 
geldt zonder twijfel voor zowel 
Nederland als België.
Maar het is niet waar dat hoe fraaier de 
beeldspraak is, des te beter zij doel treft. 
Aan het begin van het kabinet Van Agt- 
Wiegel zei een collega: "Het pad van dit 
kabinet zal niet bezaaid zijn met rozen 
maar met gebalde vuisten". Afschuwelij
ke beeldspraak maar de voorspelling 
kwam uit. "Men begint met paars en 
men eindigt met bont en blauw", zei de 
Heer Tobback na de jongste kabinetsfor
matie in Nederland. Een zeer aanspre
kend beeld maar of dat bewaarheid 
wordt, moet nog blijken. Hoedt u dus 
voor het beeld dat plausibel lijkt maar 
voos is. Politiek gaat niet over de vorm 
maar over de inhoud.
"Het zou bepaald ongewenst zijn als 
onverhoeds honderdvijftig kristalzuivere 
redenaars elkaar te lijf zouden gaan met 
de vlammende zwaarden van hun wels
prekendheid, op de plaats waar nu de 
moeilijk uit hun bastaardwoorden 
komende compromissenbakkers hun 
ondoorzichtig werk doen". Dat schreef 
de huidige staatssecretaris voor cultuur 
Aad Nuis in 1985. Het geldt nog steeds. 
In ons parlement schaadt retorische 
overdaad.

W elsprekend heid  
In het jaar 75 na Christus schreef de 
Romeinse geschiedschrijver Tacitus dat 
welsprekendheid slechts onlusten 
vergezelde en de prikkel was van een 
onbeheerst volk, wars van gehoorzaam
heid en ernst. Daarom kan zij in goed 
geordende staten ook niet ontstaan. 
"Zolang Rome stuurloos was, zolang het 
zich afmatte in partijschappen en twisten 
en tweedracht, zolang er geen vrede 
was op het forum en geen eendracht in 
de senaat (-), heeft onze staat ongetwij
feld een sterke welsprekendheid voort
gebracht, evenals in een braakliggend 
veld enkele welige kruiden opschieten". 
Aldus Tacitus.

Dat gaat ons wat ver. Toch blijft mijn 
mening: hoe saaier de politiek, des te 
gelukkiger het land.
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^  PARTIJENOm is om
De CDA-fractie heeft in de afgelopen week twee maal een verrassende 
wending gemaakt. Dinsdag gebeurde dat bij de behandeling van het 
wetsvoorstel omtrent het ter beschikking stellen van organen, woensdag 
bij de het debat over de Wet op het Nederlanderschap.
Orgaandonatie is een gevoelig onderwerp. Het gaat hier om het menselijk 
lichaam. De onschendbaarheid van het menselijk lichaam is dankzij mijn 
vroegere collega Annelien Kappeijne van de Coppello in de Grondwet 
opgenomen. Een regeling die inhoudt dat iedereen die ouder is dan 18 
jaar in principe orgaandonor is, verdraagt zich hiermee slecht.
Ik heb mij gestoord aan de uitspraak van CDA-woordvoerder Lansink die 
heeft gezegd dat 'alle mensen van elkaar zijn'. De VVD is van mening dat 
in beginsel niemand op de snijtafel moet belanden voordat hij of zijn 
familie daar toestemming voor heeft gegeven.

Bij het debat over de wet op het Nederlanderschap is het CDA afgestapt van het beginsel van 
enkelvoudige nationaliteit. De VVD-fractie -en met haar tot voor kort het CDA- is van mening dat 
men moet kiezen voor één nationaliteit. De wetgeving om te komen tot twee nationaliteiten is 
ondoorzichtig en zal leiden tot lange procedures. De VVD is voorstander van duidelijke 
wetgeving ingevoerd door een betrouwbare overheid.
Mijn collega Heerma heeft deze week tijdens een interpellatie over de Betuwelijn en de A-73 
gepleit voor politieke geloofwaardigheid. Dat staat hem netjes in een week waarin zijn partij op 
twee belangrijke punten van de ene dag op de andere van opvatting verandert.

Frits Bolkestein

Huurprijsbeleid
In de afgelopen week debatteerde de Kamer 
met staatssecretaris Tommel (D66) over de brief 
die de bewindsman aan de Kamer had gezon
den over het huurprijsbeleid. VVD-woordvoer- 
der Pieter Hofstra die zijn maiden-speech hield, 
bracht naar voren dat de VVD naar subsidieloos 
bouwen streeft en naar meer marktwerking in 
de huursector. De huurwaarde moet worden 
bepaald door de kwaliteit en de marktwaarde 
van de woning en niet door:
- het soort eigenaar
- de bij de bouw verkregen subsidie
- het inkomen van de bewoner.
Uiteraard moet er een subsidiemogelijkheid zijn 
voor de lagere inkomens en daarvoor ziet de 
VVD de Individuele Huur Subsidie (IHS) als het 
enige instrument.

Regulering
Andere partijen hebben zich in het verleden 
tegen huurverhoging verzet omdat de zoge
noemde 'procesvereisten' er nog niet waren. De 
woordvoerder stelde dat de VVD weliswaar oog 
heeft voor de positie van de huurder maar de 
voorstellen van de regering en de markt wil 
afwachten. Aan de overregulering van de PvdA 
is in een tijd van deregulering geen enkele 
behoefte.

Percentages
In de huurbrief is bepaald dat de minimum- 
huurverhoging van 3,5%  per woningbouwcor
poratie zal bedragen. Bij de zelfstandige corpo
raties hoeft de overheid de huurders niet te

beschermen tegen een te lagen huurverhoging, 
zo schertste de woordvoerder. De VVD-fractie 
heeft geen bezwaar tegen de 6,5%  maximale 
huurstijging die allen geldt voor woningen met 
een te lage huur. Op deze manier wordt een 
rechtvaardiger en meer marktgerichte huurprijs 
bevorderd.
De 'puntprijsverhoging' is voor de feitelijke 
huurverhoging van structureel belang. De VVD- 
fractie stemt, voor dit jaar, in met de 
substantiële verlaging van 5,5 naar 4,5%  zij het 
in combinatie met de maximumverhoging van 
6,5% .

Kosmetisch
De woordvoerder hekelde de opstelling van de 
PvdA, CDA en D66 die publicitair gewin willen 
halen met verlaging van de maximale huurstij
ging van 6,5 naar 6,0. De suggestie werd 
gewekt dat de huren niet werden verhoogd 
maar verlaagd. Overigens heeft dit verschil 
nauwelijks invloed op de feitelijke huurverho
ging. De VVD heeft daarom geen behoefte om 
aan deze kosmetische behandeling mee te doen, 
Met genoegen stelde de woordvoerder vast dat 
de staatssecretaris de VVD-lijn heeft gekozen. 
Een motie die werd ingediend om de maximale 
huurverhoging naar 6,0%  te brengen zal door 
de staatssecretaris naast zich neer worden 
gelegd. Aanstaande woensdag stemt de Kamer 
over de motie.

Inlichtingen:
Pieter Hofstra, 070-3182886.

Verder in dit nummer
- VVD-tienpuntenplan grote steden - Maidenspeech Pieter Hofstra

- Orgaandonatie - Wet op het Nederlanderschap
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Opkomst is 
verantwoorde
lijkheid van 
politiek én 
burger
door mr A.J. te Veldhuis lid van de VVD- 
Tweede Kamerfractie

Vorige week hield mijn collega, dr. J.P. 
Rehwinkel van de PvdA, een pleidooi voor 
herinvoering van de opkomstplicht bij 
verkiezingen. De VVD ziet daar niets in.

Evenredige vertegenwoordiging

In 1917 onderging het kiesstelsel een 
grote verandering. Het districtenstelsel 
werd vervangen door het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging. Tevens 
werd bepaald dat de kiezer verplicht was 
het kiesrecht uit te oefenen. Later was

Liberaal reveil
Deze week verschijnt het eerste 
nummer van Liberaal Reveil van 
1995. Hierin staan ondermeer de 
volgende artikelen:

- Hoe liep de weg naar Paars?
F. Bolkestein

- Politieke partijen waarheen?
K. Groenveld

- Freedom out of the fog?
Engelse liberalen als 3e kracht 
in de Britse politiek

P.G.C. van Schie

- Een tweede liberaal beschavings 
offensief?

G. A. van der List

U kunt dit nummer bestellen door 
f 9,50 over te maken op girore- 
keningnummer 240200 ten name 
van 'Stichting Liberaal Reveil te 
Wageningen onder vermelding 
van 'Liberaal Reveil nr. 1 1995'.
U kunt zich ook opgeven als 
abonnee van Liberaal Reveil voor 
f 55,- per jaar.
Jongeren tot 27 jaar betalen f 30,- 
U kunt zich aanmelden voor een 
abonnement bij:
Liberaal Reveil, Koninginnegracht 
55a, 2514 AE Den Haag.

alleen sprake van een opkomstplicht, 
wat inhield dat de kiesgerechtigde zich 
bij het stembureau moest melden, wat 
overigens niet betekende dat het kies
recht daadwerkelijk werd uitgeoefend.
De burger kon namelijk weigeren te 
stemmen. Na vele jaren van discussie 
werd de opkomstplicht in 1970 
afgeschaft.

Opkomstcijfers
De argumentatie bij voorstanders van 
herinvoering van de opkomstplicht is het 
dalende opkomstpercentage bij 
verkiezingen. Hierbij merk ik op, dat dit 
niet geldt voor alle verkiezingen. 
Inderdaad was de opkomst bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement in juni 1994 bedroevend laag 
(35,7%). Het was dan ook de derde 
gang naar de stembus dat jaar. De 
opkomstpercentages voor de Tweede 
Kamerverkiezingen daarentegen zijn 
onverminderd hoog (1989: 80,3%;
1994: 78,8%). Deze kleine teruggang is 
niet noemenswaardig. Wel moet erkend 
worden dat het enthousiasme voor de 
gemeenteraads-en provinciale verkie
zingen minder groot is. De VVD betreurt 
dat in hoge mate want het is belangrijk 
dat burgers hun stem uitbrengen. Dit 
enkele gegeven is echter geen reden te 
pleiten voor herinvoering van de 
opkomstplicht.

Grondrecht
Het kiesrecht is een individueel recht, 
het is zelfs een grondrecht. Naar de 
mening van de VVD tast een opkomst
plicht, individuele rechten van de 
burgers aan. De overheid mag niet 
dwingen. Burgers zijn mondige mensen 
die zelf het belang van verkiezingen 
inzien. De opkomstplicht is een anachro
nisme, en staat haaks op de tijdgeest. 
Door de opkomstplicht drukt Rehwinkel 
de burgers een stempel van 
onvolwassenheid op. De VVD is tegen 
deze betutteling. De landelijke politiek 
geeft de burgers terecht een steeds 
grotere eigen verantwoordelijkheid, 
waarbij de overheid zichzelf steeds meer 
op afstand zet. In zo'n verhouding past 
geen opkomstplicht.
Ook ten aanzien van het kiesrecht 
hebben de burgers een eigen 
verantwoordelijkheid. Als een lage op
komst al een gevolg is van een kloof 
tussen burgers en politiek, dan moet de 
agenda van de politiek worden aange
past. Dan moet de politiek zich uitdruk
kelijk bemoeien met die onderwerpen 
waar de burgers zich mee bezighouden. 
Dat betekent aandacht voor gevoelige 
onderwerpen. Ik noem criminaliteitsbe
strijding en allochtonenbeleid. De partij 
van Rehwinkel, de PvdA, heeft een seri
euze discussie over die onderwerpen 
jarenlang van zich afgeschoven.

Dualisme
Debatten moeten altijd op een open en 
eerlijke wijze plaatsvinden en er moet 
sprake zijn van dualisme in plaats van 
monisme. Voorkomen moet worden dat 
politiek in achterkamertjes wordt 
bedreven en dat regeringspartijen allerlei 
zaken te veel onderling regelen zonder 
openlijk debat. Voor de politiek is hier 
een taak weggelegd de burgers te 
enthousiasmeren en te motiveren. Er 
moet voor worden gewaakt dat het zicht 
op de besluitvorming verdwijnt.
Op zichzelf is de opkomstplicht geen 
garantie voor een betere weerspiegeling 
van het maatschappelijk krachtenveld. 
Het is namelijk mogelijk dat er een 
blanco stem, ofwel een ongeldige stem 
wordt uitgebracht. Ook proteststemmen 
moeten niet worden uitgesloten. 
Rehwinkel neemt ze op de koop toe.

Handhaving
Mocht de opkomstplicht worden 
ingevoerd, dan is het de vraag hoe hij 
kan worden gehandhaafd. Hoe kan deze 
plicht worden afgedwongen? Als daar 
geen antwoord op is, wordt de geloof
waardigheid van de overheid aangetast. 
Maar in geval van daadwerkelijke straf
rechtelijke sancties wordt een zware 
druk gelegd op het al overbelaste 
Openbaar Ministerie. De opkomstplicht 
is dus niet of nauwelijks af te dwingen 
dan wel te sanctioneren. Overigens heb 
ik begrepen, dat Rehwinkel sancties niet 
nodig acht; want als de plicht in de wet 
is vastgelegd, zou daar een moreel appèl 
vanuit gaan. De 'plicht' wordt dan 
echter wel een lege huls omdat het 
gezag van de overheid wordt aangetast.

Particuliere mening 
Als de PvdA een voorstander is van de 
opkomstplicht, is het opmerkelijk dat dit 
standpunt niet bij de debatten over de 
staatkundige vernieuwing naar voren is 
gebracht. Of brengt Rehwinkel een 
particuliere mening naar voren? In ieder 
geval wordt hij niet gesteund door zijn 
partijgenoot van den Berg, lid van de 
Eerste Kamer die weinig ziet in een 
hernieuwde opkomstplicht. Noch een 
stemplicht noch een opkomstplicht 
verzekeren dat burgers daadwerkelijk 
hun stem uitbrengen. Zo schiet je het 
doel voorbij. Vanuit de gedachte dat de 
burger zijn stem móet uitbrengen, zou 
eventuele invoering van de kiesplicht 
veel beter zijn. Dan wordt namelijk de 
kiezer echt gedwongen om een keuze te 
maken uit een aantal kandidaten. De 
vraag is of Rehwinkel dat wil. De VVD in 
elk geval niet. Het kiesrecht is een 
individueel recht en dat moet zo blijven.

Inlichtingen: Jan te Veldhuis, 070- 
3182901.
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Orgaandonatie
VVD-woordvoerder Margreet Kamp 
heeft haar verbijstering niet onder stoe
len of banken gestoken na de draai die 
het CDA heeft gemaakt tijdens het 
debat over het wetsvoorstel betreffende 
de orgaandonatie. De VVD-fractie is van 
mening dat organen alleen voor trans
plantatiedoeleinden mogen worden 
gebruikt als de overledene dat voor zijn 
dood in een verklaring heeft kenbaar 
gemaakt. De Kamer debatteerde de 
afgelopen week over het wetsvoorstel 
dat orgaandonatie regelt met de minis
ters Borst van Volksgezondheid en 
Sorgdrager van Justitie.

Draai
In de schriftelijke fase van de behande
ling van het wetsvoorstel had ook de 
CDA-fractie haar voorkeur uitgesproken 
voor een systeem met een codicil, 
waarin de wil van de donor tot uitdruk
king zou komen. Tijdens de plenaire 
behandeling koos CDA-woordvoerder 
Lansink echter voor een geen bezwaar
systeem. In dit systeem kunnen organen 
voor transplantatiedoeleinden worden 
weggenomen tenzij de overledene voor 
zijn dood uitdrukkelijk kenbaar heeft 
gemaakt hiertegen bezwaar te maken.

25 jaar
De woordvoerder bracht naar voren dat 
er 25 jaar is gewerkt om tot de indiening 
van een wetsvoorstel te komen. Het 
kabinet Lubbers lil, waarin het CDA zat, 
diende het wetsvoorstel dat afgelopen 
week op tafel lag in. Het ontwerp gaat 
uit van het toestemmingsprincipe, dat in 
de hele gezondheidszorg uitgangspunt is 
en in de grondwet is verankerd.
De VVD-fractie is van mening dat een 
oproep aan de samenleving kan worden 
gedaan een keuze te maken of het iets 
voor de zieke medemens wil doen. Maar 
de overheid moet solidariteit niet willen 
afdwingen. 'Wie zijn wij om iedereen op 
te leggen om iets te ondergaan in zijn 
eigen lichaam, niet ten nutte van 
zichzelf, maar van een ander? Daar 
leggen wij dat accent', aldus de woord
voerder.

Tekort aan organen 
De woordvoerder benadrukte dat het 
tekort aan donoren, het belang van 
orgaanbehoevende zieken en artikel 22 
van de Grondwet waarin gesteld wordt 
dat de overheid maatregelen moet 
nemen ter bevordering van de volks
gezondheid dwingen tot een goede 
regeling betreffende orgaandonatie. Dit 
mag echter niet leiden tot een systeem 
waarin de overheid solidariteit afdwingt. 
Gerichte voorlichting en campagnes niet 
alleen om een codicil te hebben, maar

ook te dragen zijn essentieel. 

Nabestaanden
Het toedelen van een beslissende rol aan 
de nabestaanden is in feite een inbreuk 
op het zelfbeschikkingsrecht van de 
betrokkene, zo stelde de woordvoerder. 
In het wetsvoorstel is opgenomen dat de 
nabestaanden alleen dan een beslissende 
rol kunnen spelen als de overledene niet 
zelf zijn uitdrukkelijke wil heeft vastge
legd. Dit betekent bovendien dat de 
visie van nabestaanden niet wordt 
gevraagd als er een codicil aanwezig is.

Uitstel
Door de veranderde opstelling van het 
CDA werd op voorstel van het kabinet 
de behandeling van het wetsvoorstel 
gestaakt. Het kabinet zal zich nader 
beraden, maar liet tijdens het ordede- 
batje over het uitstel weten nog steeds 
uit te gaan van het toestemmingsbe- 
ginsel.

Inlichtingen: Margreet Kamp, 070- 
3182893.

Nederlander
schap
In de vorige editie van VVD-Expresse is 
een artikel opgenomen over de wet op 
het Nederlanderschap. In de afgelopen 
week werd de behandeling van dit 
wetsvoorstel voortgezet.
Net als bij de behandeling van de wet op 
Orgaandonaties maakte de CDA-fractie 
een ommezwaai. Ter elfder ure maakte 
de CDA-woordvoerder duidelijk toch te 
kiezen voor de mogelijkheid van een 
dubbele nationaliteit voor iemand die 
vijfjaren in Nederland heeft verbleven.
Er moet dan wel met redenen worden 
omkleed waarom iemand kiest voor een 
dubbele nationaliteit.
VVD-woordvoerder Benk Korthals 
beschreef deze toets als een 'lege huls'. 
In de praktijk zal het er op neerkomen 
dat de ambtenaren van Justitie op de 
kortst mogelijke termijn het bijltje er bij 
neer gooien, omdat de toets niet is uit te 
voeren. De woordvoerder noemde het 
een typisch voorbeeld van slecht 
uitvoerbare, ondeugdelijke wetgeving.

Inlichtingen: Benk Korthals, 070- 
3182902

Agenda
Maandag 27 Februari

Grote manifestatie Drenthe 
Motel Assen 
Balkenweg 1 
Assen
Sprekers: Minister Dijkstal 
(Binnenlandse Zaken)
Staatssecretaris Terpstra 
(VWS)
Presentatie: Cees Mijnten 
Aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 28 Februari

Grote manifestatie Overijssel 
Twentse Schouwburg 
Langestraat 49 
Enschede
Sprekers: Frits Bolkestein 
Staatssecretaris Linschoten 
(Sociale Zaken)
Presentatie: Willem Bemboom 
Aanvang: 20.30 uur

Woensdag 1 Maart

Grote manifestatie Friesland 
Rooms Katholiek Verenigings 
Gebouw
Sint Martiniplantsoen 39 
Franeker
Sprekers: Minister Zalm 
(Financiën)
Minister Van Aartsen 
(Landbouw)
Presentatie: Willem Bemboom 
Aanvang: 20.00 uur

Donderdag 2 Maart

Grote manifestatie Gelderland 
Cultureel Centrum De Stroud 
Brinkstraat 91
Putten J
Sprekers: Frits Bolkestein 
Staassecretaris Linschoten 
(Sociale Zaken)
Presentatie: Cees Mijnten 
Aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 3 Maart

Grote manifestatie Noord 
Holland
Claus Partycentrum 
Kruisweg 1405 
Hoofddorp
Sprekers: Minister Dijkstal 
(Binnenlandse Zaken)
Minister Jorritsma 
(Verkeer & Waterstaat)
Presentatie: Cees Mijnten 
Aanvang: 20.00 uur



ORWIE

Tien-puntenplan VVD Tweede Kamerfractie voor 
het te voeren grote-stedenbeleid

1. ) Duidelijke criteria voor 20 a 25 
grotere steden
* In aanmerking voor het grote-steden
beleid komen die steden die zich 
kenmerken door een cumulatie van 
problemen op het terrein van werkloos
heid, criminaliteit, drugsproblematiek, 
schoolverzuim, dak- en thuislozen etc.. 
Daarbij spelen ook de mogelijkheden tot 
het oplossen van de problemen en de 
bereidheid van de gemeenten eigen 
(financiële) inspanningen te leveren een 
rol. Het is van belang dat gemeenten in 
brede zin hoge prioriteit aan ontwikkel
ing van economische activiteiten geven.
* Het door Staatssecretaris Kohnstamm 
genoemde aantal van 19 steden die voor 
het grote-stedenbeleid in aanmerking 
komen is te klein en te rigide. Dit aantal 
moet in principe op basis van boven
staande criteria tot 20 a 25 kunnen wor
den uitgebreid.

2. ) Grote-stedenbeleid niet vrijblijvend: 
gemeenten primair zelf verantwoorde
lijk
* De VVD benadrukt dat de verantwoor
delijkheid voor het te voeren beleid 
primair bij de grotere steden zelf ligt.
Het Rijk schept slechts bestuurlijke en 
financiële randvoorwaarden voor het te 
voeren beleid en toetst deze marginaal 
aan de hand van voorafgestelde criteria.

3. ) Tweedeling: geen duale stad
* Een mogelijke tweedeling in de steden 
van groepen burgers in actieven en 
inactieven dient te worden bestreden 
danwel te worden voorkomen. De 
bevordering van deelname aan het 
beroepsonderwijs en voldoende arbeids- 
marktrelevante scholing zijn in dit 
opzicht belangrijke instrumenten 
(preventie). Dak- en thuislozenzorg, 
maar ook andere vormen van zorg, 
dienen laagdrempelig te zijn.
* Ook in de grotere steden zal banen
groei primair door versterking van de 
marktsector dienen plaats te vinden. Dit 
wordt bewerkstelligd door het landelijk 
door de VVD voorgestane beleid, zoals 
bijvoorbeeld lastenverlichting en dere
gulering. Toch is het ook nodig additi
oneel in de collectieve sector extra 
banen voor langdurig werklozen op de 
terreinen veiligheid en zorg (waaronder 
kinderopvang) te scheppen.
* Gemeenten zullen de uitstroom uit de 
bijstand tot speerpunt van beleid 
moeten maken. Naast een straf sanctie
beleid dienen ook begeleiding, 
ondersteuning en evt. aanmoediging 
onderdeel te zijn van een evenwichtig 

uitstroombeleid.

4. ) Deregulering/decentralisatie
* Allereerst dient op nationaal niveau de 
regelgeving sterk te verminderen, onder 
meer via versoepeling van de vestigings
wetgeving en minder strakke milieure
gels. In grotere steden zullen mede in 
dat perspectief experimenten moeten 
plaatsvinden met regelarme lokaties, 
met name gericht op het midden-en 
kleinbedrijf en starters. Dit is naast 
lastenverlichting voor het midden- en 
kleinbedrijf en fiscale faciliteiten ten 
behoeve van (door-)startende onderne
mers één van de manieren om de econo
mische bedrijvigheid te vergroten en ex
tra werkgelegenheid in de marktsector 
te creren.

5. ) Economische en sociale infra
structuur
* In het algemeen dient de economische 
ontwikkeling een hoge prioriteit te krij
gen in het stedelijk beleid. Zo zullen 
steden zich moeten kenmerken door een 
goede bereikbaarheid van binnensteden 
per auto, fiets en openbaar vervoer, 
evenals door een goede externe ontslui

ting via traditionele en moderne infra
structuur (electronic highway).
Ook zullen voldoende hoogwaardige 

bedrijfslocaties
beschikbaar moeten zijn. Maar er 

dienen ook voldoende hoogwaardige 
onderwijs-, scholings-, sport- en cultuur- 
voorzieningen te zijn. Voor een even
wichtige bevolkingsopbouw is een gedif
ferentieerd, op de vraag gericht, 
woningbouwbeleid noodzakelijk.

6. ) Criminaliteit
* Politie moet meer zichtbaar op straat 
aanwezig zijn. Naast capaciteitsuitbrei
ding dient de produktiviteit van de poli
tie drastisch te worden vergroot door 
efficiencyverbetering, roosteraanpassing 
en mogelijk in bepaalde gevallen één 
agent per surveillance. Ook de eerder 
genoemde extra banen in de toezichts- 
sfeer zullen bijdragen aan het terugdrin
gen van de criminaliteit en het vergroten 
van het gevoel van veiligheid. Bovendien 
dienen vreemdelingen die zijn veroor
deeld voor een misdrijf het land onher
roepelijk te worden uitgezet.

7. ) Drugsproblematiek
* Overlast door drugshandel en coffee
shops alsmede overlast door gebruik(- 
ers) moet worden bestreden, via het 
vergunningenbeleid en het opnemen van 
instrumenten in de Algemene 
Politieverordening. Eventuele belemme
ringen in nationale wetgeving om te 
komen tot een effectieve bestrijding van

de overlast dienen te worden opge
heven. Drugscriminelen moeten zeer 
streng worden vervolgd. De kleinere 
criminaliteit als gevolg van het drugge
bruik dient te worden bestreden via een 
lik-op-stukbeleid. Coffee-shops dienen 
te voldoen aan dezelfde sluitingstijden 
als andere horecabedrijven; bij overtre
ding van de vergunningsvoorwaarden 
dienen ze onherroepelijk te worden 
gesloten.

8. ) Minderhedenbeleid
* Het minderhedenbeleid dient te 
bestaan uit een beperking van de immi
gratie, het bevorderen van de integratie 
van de hier verblijvende minderheden en 
het bestrijden van de discriminatie.
* Er dienen inburgeringscontracten te 
worden afgesloten. Hier in kan onder 
meer worden opgenomen: het verplicht 
stellen van het leren van de Nederlandse 
taal (daarvoor dienen dan wel voldoende 
financiële middelen aanwezig te zijn), 
het kennisnemen van de Nederlandse 
samenleving en het zich voorbereiden op 
de arbeidsmarkt.

9. ) Leefbaarheid en sociale veiligheid
* Gemeenten moeten als eerst 
verantwoordelijken prioriteit geven aan 
de leefbaarheid en sociale veiligheid in 
de stad. Daarbij kan worden gedacht 
aan vandalismebestrijding, voldoende 
toezicht op school, het inschakelen van 
onder meer woningbouwcorporaties bij 
de realisering van inbraak- preventie, 
voldoende groenvoorzieningen, de 
verwijdering van vuil op straat en vol
doende stadsverlichting.

10. ) Instrumenten grote stedenbeleid
* Grote-stedenbeleid dient expliciet 
breed gedragen kabinets- beleid te zijn, 
gericht op een praktische aanpak van 
knel- punten. Zonodig dient de hiervoor 
verantwoordelijke Staats- secretaris een 
aantal coördinerende bevoegdheden te 
krijgen.
* In het kader van het grote-stedenbe
leid dienen de financiële middelen van 
het Fonds Sociale Vernieuwing niet te 
worden overgeheveld naar het Gemeen
tefonds. Er zal dan ook een herijking 
moeten plaatsvinden van de financiële 
middelen in het Fonds Sociale 
Vernieuwing.

Inlichtingen:
Johan Remkes,
070-3182883.
Desirée de Groot
070-3182876 (beleidsmedewerker 
Binnenlandse Zaken)
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Agenda
DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKF 

_  PARTIJEN

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op acht maart loopt 
ten einde. Het gaat goed met de VVD. Overal in het land zijn de zalen 
vol. De sfeer is goed. Maar het is niet allemaal rozegeur en maneschijn. 
Uit opinieonderzoek is gebleken dat de opkomstcijfers bij de Provinciale 

*— r i* " S t a t e n v e r k i e z i n g e n  van aanstaande woensdag zullen tegenvallen. Dat
stemt mij niet vrolijk. Daarom dring ik er bij u op aan in de laatste dagen 
van de campagne het belang van deze verkiezingen te benadrukken. 
Tijdens de watersnood, twee maanden geleden is gebleken dat de 
provincie een belangrijk bestuursorgaan is. Bovendien is de bestuurslaag 
tussen Rijk en gemeenten volop in beweging. Ik denk aan de regio's 
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Twente. De VVD wil om die 

redenen in de provinciale volksvertegenwoordiging zo sterk mogelijk aanwezig zijn. Ik heb het al 
vaker gezegd: de VVD is geen actiepartij maar een beleidspartij met politici op alle bestuurs- 
niveau's.
Daar komt nog bij dat bij deze verkiezingen uw stem voor twee telt. De Provinciale Staten kiezen 
namelijk in mei de Eerste Kamer. Dat de Senaat belangrijk is heeft zij de afgelopen vier jaar over
tuigend bewezen.
Ik heb tijdens de campagne aan het einde van iedere avond aan de aanwezigen gevraagd de 
agenda tevoorschijn te halen. Bij de datum acht maart 1995 moet staan: Stemmen ! Laat ik met u 
ook die afspraak maken. Zegt het voort aan vrienden, kennissen en andere relaties. Want de 
provinciale agenda voor de komende jaren moet voor een groot deel door de VVD worden 
bepaald.
Waar de VVD voor staat is duidelijk want de agenda van de VVD is een open boek.
Op grond van de positieve sfeer in de campagne verwacht ik dat er na acht maart een flink aantal 
nieuwe VVD-statenleden zullen zijn en dat daardoor de Eerste Kamerfractie zal groeien. Met dat 
vertrouwen gaan wij de eindfase van deze verkiezingsstrijd in. Ik hoop u allen te mogen 
begroeten tijdens de slotavond van de campagne in de Central Studios te Utrecht en een dag later 
in het provinciehuis van Flevoland in Lelystad op de uitslagenavond.

Frits Bolkestein

A-73
De Tweede Kamer is van mening dat de A-73 
langs de oostoever van de Maas moet worden 
aangelegd. Na een debat met de ministers 
Jorritsma en Van Aartsen, respectievelijk van 
Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur
beheer en Visserij en De Boer (PvdA) van 
VROM, werd de motie Reitsma-Verbugt met 71 
stemmen voor en 70 stemmen tegen aanvaard. 
De motie sprak zich uit voor aanleg ten oosten 
van de Maas.

33 ja a r
VVD-woordvoerder Nellie Verbugt bracht naar 
voren dat zij het betreurde dat het kabinet, de 
avond voor het debat had besloten te kiezen 
voor een tracé ten westen van de Maas. Met 
die keus werd voorbijgegaan aan het politiek/ 
bestuurlijk draagvlak dat in Limburg voor de 
oostvariant bestaat. Zowel het provinciaal 
bestuur als alle betreffende gemeenten op beide 
oevers van de Maas hebben een voorkeur voor 
oost. Op zichzelf is dat niet vreemd omdat sinds 
1985 een kabinetsbesluit bestaat voor deze 
variant. Bij de keuze voor de industrieterreinen 
en bouwlokaties is hiermee rekening gehouden. 
Overheden en bedrijven hebben in deze lijn 
geïnvesteerd. Er zijn verwachtingen gewekt. 
Bedrijven en overheden rekenden op 
consistentie van rijksbeleid.

Lange te rm ijn
De woordvoerder stelde dat de aanleg van een 
weg primair een verkeerskundig probleem is dat 
om een structurele oplossing vraagt, voor korte 
én lange termijn. Mensen en bedrijven zijn 
geconcentreerd op de oostoever. Daarom is 
deze oever ook het drukst met herkomst-en 
bestemmingsverkeer. De westoever is landelijk 
gebied. Ook is er het probleem van de grens
overschrijdende aansluitingen. Bij Venlo en 
Roermond zullen aansluitingen moeten komen, 
indien voor west wordt gekozen. De Neder

landse autosnelwegen kunnen niet blijvend op 
de Nederlandse grens vastlopen. Een keuze 
voor de westoever betekent bij Roermond een 
volledig nieuwe verbinding vanaf de 
Nederlands-Duitse grens met een nieuwe 
kruising van de Maas met de A-73-Zuid op 
west.

Eén n ieu w e v erb in d in g  
De WD-fractie heeft een voorkeur voor een 
gebundelde aanpak van de nationale, regionale 
en lokale verkeersproblematiek via één nieuwe 
verbinding waarbij een tracé op de oostoever 
het meest profijt geeft. De woordvoerder bena
drukte dat de VVD zwaar hecht aan voordelen 
die ontstaan door een optimale bundeling van 
bestaande infrastructuur, een optimale ontlas
ting van het bestaande wegennet, een aanzien
lijk gunstiger bediening van de kernen, geen of 
praktisch geen nieuwe doorsnijding van open 
gebied en een groter ontlastend vermogen voor 
het onderliggende wegennet.

D erde te rm ijn
VVD-fractievoorzitter Bolkestein die namens de 
VVD de derde termijn van de kant van de 
Kamer voor zijn rekening nam, bracht naar 
voren dat hij de beslissing van het kabinet 
betreurde. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk zijn 
er argumenten te over die voor de oostvariant 
pleiten. 'De bestuurlijke meerderheid is voor 
oost. Waarom willen wij het beter weten dan de 
Limburgers zelf? Zijn de provinciale bestuurders 
natuurbarbaren?', zo vroeg de fractievoorzitter 
zich af.
Na de stemming deelde minister Jorritsma mee 
dat het kabinet in de ministerraadsvergadering 
van vrijdag 3 maart de motie zal bespreken.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892.
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Van wie is mijn lichaam ?
Door Margreet Kamp

Het CDA is plotseling van koers 
gewijzigd in het debat inzake de orgaan
donatie. Die omslag wekte verbazing in 
de Kamer. De wet op de Lijkbezorging, 
waarin orgaandonatie tijdelijk is gere
geld, is gebaseerd op het toestemmings
beginsel, evenals het wetsvoorstel over 
orgaandonatie, dat ook door het kabinet 
Lubbers III is ingediend. Tijdens de 
schriftelijke voorbereiding van dit laatste 
wetsvoorstel, diejaren heeft geduurd, 
heeft het CDA steeds vastgehouden aan 
dat beginsel. En dan ineens, binnen één 
fractievergadering, stapt het CDA ervan 
af en dient het een amendement in om 
het toestemmingssysteem te verlaten ten 
gunste van het bezwaarsysteem.

B e s l is s y s te m e n
Er zijn verschillende uitgangspunten bij 
de keuze voor een beslissysteem. Die 
uitgangspunten zijn nauw verbonden 
met het doel dat de wet moet dienen. 
Ligt het accent op verhoging van het 
aantal ter beschikking komende organen 
of op bescherming en rechtszekerheid 
van de donor?
Hier raakt de discussie een essentieel 
punt, namelijk de botsing tussen het 
individueel en het algemeen belang. 
Waar het CDA in zijn bijdrage aan het 
plenaire debat zei: 'Wij zijn niet van 
onszelf maar van elkaar', zegt de VVD 
'leder individu heeft de vrije zeggen
schap over het eigen lichaam. Ook na 
het overlijden moet de onaantast
baarheid van het menselijk lichaam 
blijven bestaan'.
Deze twee principieel verschillende visies 
leiden tot twee principieel verschillende 
beslissystemen.

B e z w a a rs y s te e m  
Het bezwaarsysteem gaat uit van het 
beginsel dat iedereen donor is, tenzij 
ontheffing is gevraagd. Het toestem
mingssysteem gaat uit van het beginsel 
dat niemand donor is, tenzij daar expli
ciet toestemming voor is gegeven. Op 
deze systemen zijn verschillende 
varianten denkbaar die in zekere mate 
rekening houden met nabestaanden, 
voorlichting en (een vorm van) regist
ratie.
Het voordeel van het bezwaarsysteem is 
dat het waarschijnlijk meer donororga
nen zal opleveren. Iedereen is immers 
bewust of onbewust donor. Wil men dat 
niet, dan moet men zelf het initiatief 
nemen en zich ofwel schriftelijk laten 
registreren ofwel een negatief codicil 
invullen. Het voordeel van het toestem
mingssysteem is dat het recht doet aan 
het zelfbeschikkingsrecht van het 
individu. Als het individu geen actie

onderneemt zal het geen donor zijn. 
Donor wordt men alleen uit vrije wil. Het 
aantal donoren zal minder zijn omdat 
een handeling moet worden verricht. 
Men moet namelijk ofwel een positief 
codicil invullen ofwel zich als donor laten 
registreren.

T o e s te m m in g ssy s te e m  
De VVD hecht zeer aan het toestem- 
mingsbeginsel. Daarbij beroept zij zich 
op artikel 11 van de Grondwet, tot stand 
gekomen op initiatief van Annelien 
Kappeyne van de Coppello. Dat artikel 
behelst dat ieder behoudens bij of 
krachtens de wet te stellen beperkingen, 
recht heeft op onaantastbaarheid van 
het lichaam. Dit recht eindigt niet op het 
ogenblik van overlijden. Het blijft in 
beginsel ook daarna voortbestaan. Het 
toestemmingsbeginsel is leidraad in de 
gehele gezondheidszorg. Voor iedere 
medische behandeling moet de patiënt 
zelf toestemming verlenen.
De VVD begrijpt zeer goed dat vanwege 
het tekort aan donoren en het belang 
van de orgaan behoevende zieke 
pleidooien worden gehouden om het 
toestemmingsbeginsel te verlaten. Ook 
op basis van artikel 22 van de Grond
wet, waarin gesteld wordt dat de over
heid maatregelen moet nemen ter 
bevordering van de volksgezondheid, 
kan men pleiten voor het bezwaar- 
beginsel. Maar voor mijn fractie is dat 
niet bespreekbaar.

A fg e d w o n g e n  s o lid a r i t e i t  
Het bezwaarsysteem komt er namelijk 
op neer dat de overheid wettelijk 
bepaalt dat iedereen solidair moet zijn, 
tenzij ontheffing is aangevraagd. 
Afgedwongen solidariteit ten koste van 
het zelfbeschikkingsrecht staat niet in 
verhouding tot de mogelijkheden die er 
zijn om het aanbod van donoren te 
vergroten. Omdat bij de keuze voor een 
bezwaarsysteem voorbij wordt gegaan 
aan Artikel 11 van de Grondwet, moet 
dit systeem voldoen aan criteria als 
relevantie, subsidiariteit en proportio
naliteit. Maar aan die criteria wordt niet 
in voldoende mate voldaan.
De wet op de orgaandonatie ging van 
start met een centrale registratie. In dat 
systeem krijgt iedere Nederlander op de 
leeftijd van 18 jaar een kaart in de bus 
waarop kan worden aangegeven wat hij 
of zij beslist met betrekking tot zijn of 
haar organen na de dood. Er zijn dan 
drie opties: men kan toestemmen in 
donatie, bezwaar aantekenen of de 
keuze aan de nabestaanden laten. Deze 
gegevens worden centraal geregistreerd 
en kunnen dag en nacht door artsen

VAN BINNENHOF

worden geraadpleegd. Er is veel voor dat 
systeem te zeggen, maar ook hier moet 
bovengenoemde, principiële keuze 
worden gemaakt. Het CDA, met zijn 
visie dat het individuele lichaam de 
gemeenschap toebehoort, zal bij het niet 
invullen van de kaart kiezen voor 
uitname van organen. De VVD, die prio
riteit legt bij het zelfbeschikkingsrecht, 
zal in dat geval pleiten tegen uitname.

Toestem  m ings reg ister  
In de loop van de schriftelijke voorberei
ding is besloten van het centraal gere
gistreerde volledige beslissysteem af te 
stappen. De kosten en uitvoeringslasten 
wogen niet op tegen de onzekerheid 
omtrent de opbrengsten. Daarom is het 
enigszins verwonderlijk dat D66, Partij 
van de Arbeid en CDA nu opnieuw voor 
een registratiesysteem kiezen. Als dan 
toch terug gegaan wordt naar een 
registratiesysteem, waarom dan niet 
naar een toestemmingsregister? Iedere 
Nederlander krijgt dan op 18 jarige 
leeftijd een kaart met twee keuzes: men 
kan kiezen voor het donorschap of men 
kan de nabestaanden laten beslissen.

W aterd icht systeem  
Wie de kaart niet instuurt, wordt geacht 
bezwaar te hebben en is dus geen 
donor. Dit is een waterdicht systeem dat 
volledig recht doet aan het zelfbeschik
kingsrecht en de integriteit van het 
menselijk lichaam. Er wordt actie 
verwacht van hen die bereid zijn donor 
te worden. Het doet een beroep op 
mensen om bewust te kiezen voor 
solidariteit met zieke medemensen. Wie 
niets doet, is dus geen donor.
Hoewel er, vanwege de vraag naar orga
nen, veel stemmen opgaan voor het 
loslaten van dit toestemmingsbeginsel is 
de VVD verheugd dat de Minister van 
Volksgezondheid Els Borst vasthoudt 
aan het toestemmingsprincipe en dus 
niet aan een koerswijziging denkt.

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893.



TOT BUITENPOST

Meevallers
Op verzoek van GroenLinks heeft de 
Kamer afgelopen donderdag gede
batteerd over de aanwending van finan
ciële meevallers. GroenLinks fractie
voorzitter Rosenmöller pleitte bij deze 
gelegenheid voor een verbetering van de 
positie van de laagstbetaalden. Premier 
Kok, die namens het kabinet het woord 
voerde bracht naar voren dat de financiële 
situatie op dit moment beter is dan was 
voorzien aan het begin van de kabinets
periode. Aangezien men bij het opstellen 
van het regeerakkoord uitging van een 
behoedzaam scenario van het Centraal 
Planbureau zijn er nu meevallers. Het 
financieringstekort wordt langzaam maar 
zeker teruggedrongen. Tot nu toe gaan 
alle meevallers naar een verdere terug
dringing van het schatkisttekort. Te 
verwachten valt dat deze ontwikkeling zal 
doorzetten. De vraag zal zich voordoen 
wat er dan moet gebeuren.

G em o ed eren  g e te m p erd  
VVD-woordvoerder Rudolf de Korte 
constateerde met genoegen dat de 
premier de gemoederen tot bedaren had 
gebracht. In het regeerakkoord staan 
duidelijke afspraken over meevallers. 
Zolang het financieringstekort niet tot 
2,7% van het BNP is teruggebracht is 
een discussie over besteding van nieuwe 
meevallers niet aan de orde. Er gaapt 
nog een gat van vijf miljard gulden 
tussen nu en dat moment.
De woordvoerder stelde dat geen olie op 
het vuur moet worden gegooid als dat 
vuur goed brandende is. Die olie moet 
bewaard worden voor perioden als het 
minder gaat. De huid moet niet worden 
verkocht als de beer nog niet is 
geschoten.

Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890.

Agenda
Maandag 6 Maart

Grote Manifestatie Noord-Brabant
Gemeenschapshuis Den Domp
Kerkstraat 26, Haaren

Sprekers : Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken)
Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken)

Presentatie : Willem Bemboom 
Aanvang : 20.00 uur

Dinsdag 7 Maart

Afstuiting campagne
Central Studios
Gietijzerstraat 3, Utrecht

Aanwezig : Alle bewindslieden en parlementariërs 
Presentatie : Willem Bemboom 
Aanvang : 19.30 uur

W oensdag  8 M aart

Centrale Uitslagen avond
Provinciehuis Flevoland 
Visarenddreef 1, Lelystad

Presentatie ■ Willem Bemboom 
Aanvang : 19 00 uur

TV-debat
Op zondag 5 maart neemt Frits 
Bolkestein namens de VVD deel aan de 
discussie die de fractieleiders van PvdA, 
CDA, VVD en D66 met elkaar hebben. 
Dit debat wordt rechtstreeks uitgezon
den op Nederland 3 vanaf 20.45 uur. De 
presentatie is in handen van Ferry 
Mingelen en Paul Witteman.
Op dinsdag 7 maart neemt Frits Korthals 
Altes namens de VVD deel aan een debat 
tussen vier kandidaat-Eerste Kamerleden. 
Dit debat wordt uitgezonden in het tv- 
programma 2-Vandaag op Nederland 2 
tussen 18.15 uur en 18.45 uur.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van
de "Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting", onder redactie van 
Ernst van Splunter, voorlichter VVD-Tweede Kamerfractie.
Eindredactie: Tom van der Maas,
hoofd afdeling Voorlichting van de VVD-Tweede Kamerfractie.

VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-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.

Abonnementenadministratie: Ans Koning (telefoon 070-3182875).

Het gironummer van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting is 
616 1616.

3



Voorrang voor Nederlandse belangen?
Op 25 februari jl. hield Frits Bolkestein een toespraak t.g.v. de VVD-disussiedag 'Herijking Buitenlands Beleid' te Noordwijk. 
Een samenvatting van zijn rede volgt hieronder.

N a tio n a a l b e lan g  
De titel van dit congres is de vraag of 
voorrang moet worden gegeven aan 
Nederlandse belangen. Ik kan mij niet 
indenken dat in landen als Frankrijk of 
Engeland ooit een congres onder deze 
titel zal worden georganiseerd. Want in 
die landen is het vanzelfsprekend dat het 
nationaal belang op de eerste plaats 
komt. In Frankrijk kan een socialistische 
president over de nationale grandeur 
praten zonder dat dit op de lachspieren 
werkt. In Engeland wordt een premier 
als held ontvangen als hij op een top
conferentie "game, set and match" heeft 
weten binnen te halen. Maar in Neder
land wordt slechts besmuikt over het 
nationaal belang gesproken.

G idslan d
In de naoorlogse periode kwam ons 
verlangen naar een sterke internationale 
rechtsorde ruim aan zijn trekken in de 
ontwikkeling van de Europese Gemeen
schap. De Europese economische 
eenwording had bovendien grote zake
lijke betekenis voor Nederland als 
handelsnatie. Europees en nationaal 
belang liepen voor Nederland zelfs zoda
nig parallel dat wij bijna ophielden over 
het nationaal belang na te denken. Onze 
traditionele zendingsdrang kreeg daar
entegen - vooral na de revolutie van 
1968 - steeds meer de overhand. 
Nederland werd Gidsland: de morele 
grootmacht van de wereld. De tijden van 
Nederland-Gidsland liggen gelukkig 
achter ons. Maar nog steeds zijn de 
sporen van onze zendingsdrang zicht
baar. Onze ontwikkelingshulp is daar 
wellicht de meest sprekende uitdrukking 
van. Ons land is een van de zeer weinige 
in de wereld die zich aan het streefcijfer 
van 0,7% BNP houden. Wij doen zelfs 
meer dan dat. Vergeleken met onze 
partners in de Europese Unie besteden 
wij twee keer zo veel aan ontwikkelings
hulp. Hoewel de effectiviteit van die 
hulp zeer ter discussie staat, blijft zij bij 
bezuinigingen bijna altijd buiten schot.
In Nederland lijkt het makkelijker de 
uitkeringen te verlagen dan op de 
ontwikkelingshulp te beknibbelen.

D e ko lo n isatie
Onze hang naar een internationale 
rechtsorde heeft ons soms verblind voor 
de politieke verhoudingen in de wereld. 
Ons gebrek aan gevoel voor machtspo
litiek bleek al bij de dekolonisatie van 
Indonesië. Onze hardleersheid bleek 
andermaal bij de onafhankelijkheid van 
Nieuw Guinea. Het meest recente voor
beeld van onze naieve kijk op de wereld

was Zwarte Maandag, in de aanloop tot 
de Europese Top van Maastricht. Op 30 
september 1991 presenteerde Nederland 
een blauwdruk voor een nieuw Europa, 
waarin de nationale staten op cruciale 
terreinen soevereiniteit moesten afstaan. 
Het was een onrealistisch plan dat een 
vernietigend onthaal kreeg. Niet alleen 
van de grote lidstaten, maar ook van 
een land als Denemarken, dat zeer aan 
zijn nationale identiteit is gehecht.

A fdrachten
Terwijl Nederland dus op het politieke 
vlak een wereldvreemde koers heeft 
gevaren, werden onze financiële belan
gen binnen Europa verwaarloosd. Ik doel 
daarmee op onze afdrachten aan de 
Europese Unie. Jaarlijks worden binnen 
Europa meer dan honderd miljard gulden 
aan subsidies rondgepompt. Dat rond
pompen is op zich al erg genoeg. Maar 
bovendien weten wij van deze Zilver
vloot niet veel de Nederlandse haven 
binnen te loodsen. De komende vijfjaar 
is Nederland met een netto-bijdrage van 
in totaal 25 miljard gulden relatief de 
grootste betaler van de Europese Unie. 
Het staat natuurlijk buiten kijf dat 
Nederland zeer veel baat heeft bij het 
bestaan van de Europese interne markt. 
Maar die voordelen gelden voor alle lid
staten. Er is dus geen reden waarom wij 
buitensporig veel extra zouden moeten 
bijdragen, zeker niet in het licht van de 
binnenlandse bezuinigingen. Terwijl wij 
onze begroting moeten uitwringen om 
onze dijken te versterken, worden op 
het vakantieparadijs Tenerife mede met 
ons geld snelwegen aangelegd. Alles 
wijst er op dat de boog van onze inter
nationale inspanningen te zwaar gespan
nen is. Een ruwe schatting leert dat wij 
in 1998 in vergelijking met onze 
Europese partners ongeveer 15 miljard 
gulden meer zullen uitgeven aan de 
Europese Unie, asielzoekersopvang en 
ontwikkelingshulp.

B uiten lan d u itg aven  
Het tweede gevolg van onze veron
achtzaming van het nationaal belang is 
dat juist die buitenlanduitgaven die 
primair op de eigen veiligheid zijn 
gericht - de defensie - sterk onder druk 
zijn komen te staan. Tot nu toe zijn de 
ombuigingen op Defensie nog net 
verdedigbaar geweest. Anders had de 
VVD er niet voor getekend. Maar de 
grenzen zijn bereikt. Onze veiligheid 
vereist dat Defensie van nu af aan uit de 
wind wordt gehouden. Genoeg is ook 
eens een keertje genoeg. Van de voor
gestelde bezuinigingen op defensie wil

de VVD f.250 miljoen elders laten neer
slaan. Er is dus alle reden voor een gron
dige herijking van het Nederlandse 
buitenlandse beleid. Wij zullen daar in 
de loop van het jaar met het kabinet 
over praten. Voor de VVD-fractie staan 
daarbij de volgende punten centraal.

U itgangspunten
Ten eerste moet er een echt open afwe
ging komen van de herverdeling van de 
financiële middelen. Dit betekent dat 
ontwikkelingssamenwerking net als alle 
andere overheidsuitgaven moet worden 
behandeld en niet immuun mag zijn 
voor bezuinigingen. Het aantal landen 
waaraan Nederland hulp geeft, kan dras
tisch worden verminderd.
Het tweede wat wij nodig hebben is een 
nieuw realisme in ons Europees beleid. 
Europa staat meer dan ooit centraal in 
onze Minister Van Mierlo moet alles uit 
de kast halen om op korte termijn in 
Brussel nog wat in de wacht te slepen.
De ratificatie van het Eigen-middelenbe- 
sluit zou daarmee zeer zijn gediend. Een 
strukturele sanering van de Europese 
financiën zal tijdens de Inter-Gouverne- 
mentele Conferentie van 1996 moeten 
worden ingezet. Ten derde wil ik nog 
enkele opmerkingen maken over ons 
veiligheidsbeleid. De politieke omwente
ling in Oost-Europa zal ons in de 
komende jaren politiek, economische en 
emotioneel diep blijven raken. De 
Oosteuropese staten verkeren nu in een 
veiligheidsvacuüm. Begrijpelijkerwijs 
streven zij naar lidmaatschap van de 
NAVO. Voorwaarde daarvoor is echter 
dat er een zekere afstemming met 
Rusland over de beste veiligheid- 
structuur in Europa moet zijn. Het is 
duidelijk dat die niet gemakkelijk zal zijn 
te bereiken. Daarom moeten wij 
behoedzaam zijn. Wij mogen geen 
veiligheidsgaranties afgeven die wij niet 
kunnen waarmaken.
Wat de VVD betreft, hoeft die herijking 
van het buitenlands beleid niet tot vuist
dikke nota's en oeverloze discussies te 
leiden. Waar het vooral om gaat, is dat 
wij een cultuuromslag in ons buitenlands 
beleid bereiken. Die cultuuromslag moet 
er toe leiden dat het nationaal belang de 
plaats krijgt die het toekomt. Want een 
wereld waarin politiek en economie 
steeds meer internationaal worden 
bepaald, vraagt niet om minder maar 
juist om meer rekenschap van dat natio
nale belang. De nationale staat is en 
blijft de belangrijkste bron van politieke 
loyaliteit en van soevereiniteit. Wie dat 
vergeet, zet zijn toekomst op het spel.
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Felicitatie
Mijn hartelijke gelukwensen gaan uit naar alle VVD-Provinciale Staten
leden die afgelopen woensdag zijn gekozen. In zes van de twaalf provin
cies is de VVD nu de grootste partij. Dat is een historische verkiezings
uitslag. Voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis is de VVD bij 
verkiezingen de grootste partij gebleken.
Ik zou de nieuwe statenleden dringend willen aanraden abonnee te 
worden van dit blad. Zij zijn nieuwe politici die goed geïnformeerd 
moeten zijn. En de politiek steunt op actuele informatievoorziening.
In de campagne heb ik benadrukt dat uw stem bij deze verkiezingen voor 
twee telt. Dat Is vanaf mei in de nieuwe Eerste Kamerfractie te merken.

Het aantal senatoren zal bijna twee keer zo groot worden. De fractie van de VVD aan -zoals wij in 
de Tweede Kamer zeggen- de overkant, wordt dan de grootste.
Graag wil ik dank zeggen aan allen die mij -in welke vorm dan ook- hebben gefeliciteerd met dit 
resultaat. Ons huis in Amsterdam staat vol met bloemen. Daar ben ik blij mee want mijn vrouw 
heeft mij de afgelopen weken veel moeten missen.
Veel journalisten hebben mij de vraag gesteld of deze uitslag gevolgen voor de coalitie op 
landelijk niveau heeft. Mijn antwoord luidt: 'Nee'. De VVD mag bij de woensdag gehouden 
verkiezingen, omgerekend naar Tweede Kamerverhoudingen, 43 zetels hebben behaald, de enige 
uitslag die landelijk telt is die van 3 mei 1994. Wij haalden toen 31 zetels. Die uitslag was een 
stevige basis voor deelname aan de regering. Wij staan, zes maanden na het aantreden van het 
kabinet Kok, nog steeds achter die keuze. Onze bewindslieden doen het goed. Het kabinet blinkt 
uit door daadkracht en eensgezindheid.
De uitslag van afgelopen woensdag is een provinciale, geen landelijke. Als de kiezer afgelopen 
woensdag al een signaal in onze richting heeft gegeven, is het één van waardering voor een 
duidelijke opstelling in de Tweede Kamer. Niets meer en niets minder.
De VVD heeft het regeerakkoord getekend en de coalitiegenoten kunnen ons daar aan houden.
Wij zijn de samenwerking met PvdA en D66 aangegaan voor vier jaar. Dit kabinet moet zijn 
periode voltooien. Samen met mijn collega's wil ik mij daarvoor inzetten.

Frits Bolkestein

Verkiezingen Provinciale Staten 
8 maart 1995

Z e te lv e rd e lin g  E e rste  Kam er - F ic t ie v e  Z e te lv e rd e lin g  Tw e ed e  Kam er

TK '94 PS '95 
EK

PS '95 
TK

(fictief)

VVD 31 23 43

CDA 34 19 36

PvdA 37 14 27

D66 24 7 14
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Provincie
Rotterdam

In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer met minister Dijkstal en staatsse
cretaris Van de Vondervoort van Binnen
landse Zaken over de nieuwe provincie 
Rotterdam.
Voor VVD-woordvoerder Johan Remkes 
was de kernvraag van dit debat of de 
kaderwet voor het Rijnmondgebied goed 
wordt ingevuld. De VVD is van mening 
dat het Rotterdamse gebied een beter en 
effectiever bestuur moet krijgen ter 
stimulering van economische ontwikke
lingen. De woordvoerder stelde dat het 
van bestuurlijke consistentie getuigt dat 
deze voorstellen nu zijn ingediend.

Taken en instrum enten  
Cruciaal voor de vraag welke inhoude
lijke toegevoegde waarde deze bestuur
lijke reorganisatie zal hebben, is de 
toedeling van taken en bestuurlijke 
instrumenten aan een nieuwe provincie 
en aan de gemeenten. 'Als er in dat 
opzicht in essentie niets verandert, is de 
meerwaarde buitengewoon gering', zo 
meende de woordvoerder. De VVD- 
fractie vindt het dan ook terecht dat het 
wetsvoorstel kiest voor een verregaande 
integratie van functionele bestuursvor
men met de taken van de nieuwe 
provincie en een grotere sturende 
regisserende rol van de provincie bij een 
aantal strategische beslissingen over 
woningbouwlocaties, bedrijfslocaties en 
infrastructuur. Ook de zeggenschap over 
de haven is voor de VVD buitengewoon 
essentieel.

P o litie , brandw eer en 
ram p en bestrijd in g  
Een punt van discussie was voor de 
woordvoerder de gekozen verdeling van 
taken en bevoegdheden op de terreinen 
politie, brandweer en rampenbestrijding. 
Het beheer van de politie valt onder de 
Commissaris van de Koningin. Hierop 
heeft de VVD geen kritiek omdat deze 
bevoegdheid is ingebed door controle en 
bestuur van provinciale staten.
Het gezag van de politie is wel een 
discussiepunt. Er is gekozen voor een

constructie waarbij het gezag bij de 
burgemeester ligt. De woordvoerder 
vroeg de bewindslieden de komende 
maanden na te gaan of in het pers
pectief van een bredere discussie over de 
toekomst van de politie, het niet voor de 
hand zou liggen om ook op dit punt wat 
meer in de richting van de Commissaris 
van de Koningin en de provincie te 
kijken.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883.

Zware motor
rijtuigen
Onlangs diende het kabinet het wets
voorstel belasting zware motorrijtuigen 
in. VVD-woordvoerder Henk Kamp 
betreurt het dat de regering zich 
genoodzaakt ziet een voorstel te doen 
tot weer een heffing voor het weg
vervoer. Heffingen voor het wegvervoer 
moeten bij voorkeur direct in verband 
staan met het gebruik van de weg en de 
concurrentiepositie van de Nederlandse 
vervoerbedrijven niet doen verslechte
ren.
Het voornemen van Duitsland om net als 
in Frankrijk het gebruik van autosnelwe
gen te belasten maken een regeling 
echter noodzakelijk. Dat is de reden 
waarom de VVD-fractie in principe met 
het verdrag over dit onderwerp instemt 
en met de invoering van een gebruiks
recht voor zware motorrijtuigen.

H o u d ersch ap sb e lastin g  
De gekozen systematiek van een 
houderschapsbelasting gekoppeld aan 
inschrijving in het kentekenregister -een 
systematiek die lostaat van het gebruik 
van de weg- is strijdig met het verdrag 
dat uitgaat van het gebruik van de weg. 
Het verdrag spreekt namelijk van 'het 
gebruik van bepaalde wegen door zware 
vrachtauto's. De regering laat eerst de 
nieuwe belasting voor binnenlandse 
vrachtauto's gelden voor alle wegen en 
koppelt de belasting vervolgens aan het 
kentekenregister. Zo wordt het een 
zuivere houderschapsbelasting en daar
mee het tegenovergestelde van een 
gebruiksbelasting.
Bovendien betreft de houderschapsbe
lasting in het voorstel uitsluitend binnen
landse vrachtauto's. Buitenlandse 
vrachtauto's kunnen wèl betalen voor 
het feitelijke gebruik per dag, week of 
maand.

C o n cu rre n tie p o sitie  
De woordvoerder maakt zich zorgen als

het gaat om de concurrentiepositie van 
het Nederlandse bedrijfsleven. De loon
kosten van de Nederlandse chauffeurs 
bedragen weliswaar 85% van die van de 
Duitse chauffeurs maar driekwart van de 
Nederlandse internationale vervoersbe
drijven in 1993 draaiden met verlies en 
het Nederlandse marktaandeel op het 
vervoer tussen Italië en Nederland is 
sinds 1992 met 30% gedaald.

D uits voorbeeld  
De woordvoerder heeft aan het kabinet 
gevraagd of de nadelige gevolgen van 
de belastingen voor het Nederlandse 
bedrijfsleven niet beter kunnen worden 
beperkt volgens Duits voorbeeld. In 
Duitsland geldt de nieuwe belasting uits
luitend voor autosnelwegen met de 
mogelijkheid naast jaarkaarten ook dag-, 
week- en maandkaarten te kopen. Bij 
pompstations langs de autosnelwegen 
kunnen dan dezelfde automaten worden 
geplaatst als in Duitsland. De controle 
van de binnenlandse vrachtauto's kan 
dan op dezelfde wijze plaatsvinden als 
de door het kabinet voorziene controle 
van de buitenlandse vrachtauto's.

Inlichtingen: ................
Henk Kamp, 070-3182898.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de 
"Mr Annellen Kappeyne van de 
Coppeilo Stichting", onder redactie ■
van Ernst van Splunter, voorlichter 
WD-Tweede Kamerfractie. 4

Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie.

VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 75,- en 
is schriftelijk aan te vragen bij 
de VVD-fractie,
Tweede Kamer der Staten-Ceneraal, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Abonnementenadministratie;
Ans Koning
(telefoon 070-3182875).

Het gironummer
van de Mr Annelien Kappeyne van 
de Coppeilo Stichting is 616 1616.
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Provinciale Statencampagne
Dinsdag 7 maart sloot de VVD de verkiezingscampagne Provinciale Staten 1995 af. Bij deze gelegenheid hield Frits Bolkestein 
een toespraak, die in samengevatte vorm, hieronder staat afgedrukt.

Kabinet
Als alles volgens plan verloopt, hoeft de 
VVD de eerstkomende drie jaar geen 
verkiezingscampagne meer te voeren. 
Het kabinet Kok-Dijkstal-Van Mierlo is 
een half jaar aan het werk en heeft een 
aantal belangrijke wapenfeiten op zijn 
naam staan. De grootste lastenver- 
lichtingsoperatie in de naoorlogse 
geschiedenis, een strenger asielbeleid, 
een vermindering van het schatkisttekort 
en forse ombuigingen. Dat zijn maatre
gelen die er niet om liegen.
Ik begrijp dan ook werkelijk niet waarom 
de fractieleider van het CDA het kabinet 
gebrek aan daadkracht verwijt.
Het is waar dat er nog geen besluiten 
liggen over de Betuwelijn, het land
bouwbeleid en de energieheffing.
Maar ik heb er alle vertrouwen in dat 
toegezegde voorstellen over die onder
werpen ons spoedig zullen bereiken. Als
het CDA na een half jaar oplossingen........
verwacht voor problemen die zij zelf 
heeft laten liggen, zoekt zij spijkers op 
laag water. Een partij die 35 jaar het 
departement van landbouw heeft 
beheerd en na zes maanden liberaal 
beleid klaagt dat het puin nog niet is 
geruimd, is niet geloofwaardig.

Oppositie?
De VVD heeft tijdens deze campagne 
het verwijt gekregen teveel oppositie- en 
te weinig regeringspartij te zijn.
Ik begrijp niet waar deze verwijten op 
zijn gebaseerd.
Ik noem u drie voorbeelden die aanto
nen dat de VVD het kabinet ten volle 
steunt.
In de eerste plaats heeft de VVD het 
regeerakkoord ondertekend. Alle afspra
ken die in de kabinetsformatie zijn 
gemaakt, hebben onze volledige steun. 
Wij hebben onze handtekening geplaatst 
en onze coalitiepartners kunnen ons 
daar aan houden.
Ten tweede heeft de VVD ingestemd 
met alle hoofdstukken van de Rijks
begroting. In het najaar hebben de 
nieuwe bewindslieden deze verdedigd. 
De VVD-fractie heeft bij geen van de 
debatten een voorbehoud gemaakt.
Ten derde gaan de drie coalitiepartners 
uit van dezelfde doelstelling: banen
groei. Soms is er discussie over de 
manier waarop wij ons doel moeten 
bereiken. Maar het credo: 'Werk, werk 
en nog eens werk' staat na zes maanden 
nog kaarsrecht overeind.

Dualisme
Het is een feit dat het dualisme in het

eerste halfjaar van dit kabinet nieuw 
leven is ingeblazen. Dat werd overigens 
hoog tijd. De functie van het politieke 
debat is immers het naast elkaar leggen 
van verschillende meningen, met als 
uitkomst een beter resultaat. In het vorig 
kabinet was daar niets van te merken.
De politieke discussie had achter de 
schermen tussen de twee coalitie
partners plaats. De enige keer dat er 
zichtbaar werd onderhandeld was toen 
Hans Dijkstal en Robin Linschoten met 
het CDA een hamburger gingen eten. En 
die lag kennelijk zo zwaar op de maag 
dat het CDA zich enige dagen later in de 
bami verslikte.
De nieuwe verhoudingen hebben een 
opleving van het politiek debat laten 
zien. Overigens is de VVD niet de enige 
partij die er soms anders over denkt dan 
het kabinet.
D66-fractievoorzitter Wolffensperger 
mag mij verwijten dat wij de verschillen 
teveel en de overeenkomsten te weinig 
benadrukken, tijdens de debatten over 
de kerncentrale van Borssele en de huur
prijsverhoging stond zijn fractie aan de 
ene en de bewindsman van zijn eigen 
partij aan de andere kant. En dat neem 
ik hem allesbehalve kwalijk. Want de 
Tweede Kamer moet de regering contro
leren. Als de oppositie het laat afweten - 
en dat doet het CDA - moeten de 
regeringsfracties bij de les blijven.

Bewindslieden
Een andere reden om het kabinetsbeleid 
voluit te steunen zijn onze VVD- 
bewindslieden. Iedere dag opnieuw laten 
zij een verfrissend geluid horen. Ook dat 
is wennen.
Een saxofoonspelende vice-premier en 
een zingende minister zie je per slot van 
rekening niet iedere dag.
Maar dat is niet waarom het gaat. Waar 
het wel om gaat is, dat zij en hun colle
ga's zich iedere dag voor de volle 
honderd procent inzetten om het kabi
net tot een succes te maken.
Gerrit Zalm heeft een nieuwe manier van 
begroten ingevoerd die nu al zijn 
vruchten afwerpt, of moet ik zeggen 
kuit doet schieten? Nu de dollar al weer 
enige dagen instabiel is blijkt dat een 
voorzichtige koers de beste is. Sinds dit 
kabinet is aangetreden gaat het niet 
meer over tegen- maar over meevallers. 
In Joris Voorhoeve hebben we een 
minister die de geesten rijp heeft 
gemaakt voor het standpunt dat op 
Defensie niet verder mag worden bezui
nigd.
Jozias van Aartsen heeft geen mest aan

zijn laarzen zegt Gerrit Braks. Maar heeft 
deze omroepvoorzitter ooit zelf een 
microfoon omhoog gehouden? Hij heeft 
na 35 jaar zachtzinnig landbouwbeleid 
aangegeven dat er nieuwe wegen 
moeten worden ingeslagen.
Annemarie Jorritsma is er nadat anderen 
25 jaar vergeefs onderhandelden in 
geslaagd spijkers met koppen te slaan 
inzake de Scheldeverdragen met 
Vlaanderen. Zonder hulp van Gordon 
wist zij de besprekingen uit de impasse 
te halen.
En waar haar voorgangster vooral proef
ballonnen opliet, hakt zij te land ter zee 
en in de lucht knopen door.
Begin dit jaar was vice-premier Hans 
Dijkstal letterlijk dag en nacht in touw 
om de wateroverlast niet tot een ramp 
te laten uitgroeien. Hij coördineert de 
VVD-inbreng in het kabinet. En dat doet 
hij op humoristische en inspirerende 
manier. Ik vermoed dat hij de leraar is 
die de dames ministers en staatssecreta
rissen hun wekelijkse gymles geeft.

P ro v in c ie
De bestuurlijke tussenlaag, tussen Rijk 
en gemeente, verricht veel onzichtbare 
taken maar is daarom niet minder 
belangrijk. Bovendien wordt over de 
huidige vorm van de provincie druk 
gediscussieerd.
Ik heb het in alle provincies gezegd, en 
herhaal het ook in
Utrecht: uw stem telt bij deze verkiezin
gen voor twee.
De Provinciale Staten kiezen in mei 
namelijk de Eerste Kamer. Dat de Senaat 
belangrijk is heeft zij de afgelopen vier 
jaar overtuigend bewezen. Dat was 
zeker niet in de laatste plaats te danken 
aan de VVD-fractie. De VVD is haar 
voorzitter David Luteijn hiervoor veel 
dank verschuldigd. Laten wij ervoor 
zorgen dat de Eerste Kamerfractie tè 
groot zal worden voor de huidige, overi
gens zeer stijlvolle, fractiekamer.
Het gaat goed met de VVD. In alle 
provincies was er een hoge opkomst op 
onze verkiezingsavonden. De sfeer is 
goed. Maar nu komt het er op aan. Ook 
de provincie verdient een breed demo
cratisch draagvlak. Wat uw provincie 
nodig heeft is een overwinning van de 
VVD.
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Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, donderdag 

De W D  heeft gisteren bij de 
provinciale Statenverkiezin
gen een monsterzege behaald.

Voor hel eerat m  de politieke geschie
denis w erddeW D degrootatepartijvan  
ons land. Zelfs in  tuut mms rode bolwer
ken uxiren, zoals Amsterdam en Rotter
dam, eindigde de VVD aU eerste.

CDA krabbelt iet» op
Met die uitkomst brak de liberale leider 

Flits Bolkestein alle records van zijn promi
nente voorgangers Hans Wiegel en £d  Nij- 
peL«. De winst van de VVD ws* niet de enige 

- aaxtJverschuivira rirtaren. Op hun beurt fis- 
I tien de PvdA <m ïX B m n  zware verkiezings- 
; nederlaag,
. Het CDA 
; krabbelde 
. iets op.

Een blije 
VYTMeidor 
Bolkestein
ziet in de overweldigende tege bet bewijs 
dal zijn strategie vanbei «ügelöpen half jaar 
snccesv ol is geweest.

Geen gevaar voor paar»
,.£r Is een grote mate van eensgezindheid 

in de partij en de herkenbaarheid van de 
VVD naar buiten toe b  versterkt", aldus, Boi- 
keetein.die door de ultslag^eengevaren ziet 
voor de p u m  coalitie. ,.wij komen onze af
spraak na om dit kabinet tot 1W  te laten zit- 

. ten."
Maar premier Kak waarschuwde Bolke

stein gisteravond ai vast „zijn hand niet te 
overspelen". Hij houdt de liberale leider 
aan njn verklaring dat de VVD loyaal het 
kabinet «beleid blijft steunen. Ab roo gelijke 
verklaring vee» bet n eem  vaa de VVD gat 
de minister-presldeni dat de W D -leider, ,er 
kennelijk in geslaagd is om het ongenoegen 
van veel Nederlanders te verzamelen".

Een teleurgestelde DC6 leider Ven Mierio 
vreest dat de uitslag Op een of andere manier 
toehconsequeirtieszal hebben •  VVO-teè 
voor de politieke verhoudin
gen in Den Haag.„lk loop ai te 
lang mee in dat vak om dit te 
verhullen."

CDA-fractieveeniiter 
i teenna tag  a i teindelijk zijn

■rtii winst boeken. .Aelke- 
‘end bet afgelopen half 

''•> been in bet re- 
‘s*n en met

dor Bodre- 
«Nii be
teefde git-
teren .M i __
flnost hour" in Lstyeted, waar 
de Sbeteten hun verkiestnge- 
overwfnning vierden. Toen 
Bdketteia vip peer geleden 
eentred «la leider veh WO. 
ging eOet nog niet to  ven een 

'*+>e. ■ ;

Liberalen slopen boh^^en  
PvdA in vier gr**'

!■

Van onze parieme

- grote steden uitgegr'
‘n. die De t'

Statenleden proficiat !!!
De uitslag van 8 maart 1995 is voor onze partij een historische. In zes provincies is de VVD de grootste partij.

Er zijn tientallen nieuwe WD-statenleden gekozen.
De redactie van VVD-Expresse feliciteert hen allen. Maar nu komt het er op aan.

Politiek bedrijven steunt op actuele informatievoorziening. VVD-Expresse geeft die informatie.
Iedere week bespreekt Frits Bolkestein een actueel onderwerp in zijn column.

De activiteiten van de VVD-Tweede Kamerfractie worden op de voet gevolgd.
En tot besluit vindt u iedere week een opinie-artikel op de achterpagina.

U kunt zich abonneren. Bel:

070-3182875
W D. DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND.

*
 1
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PARTIJEN
Het werk gaat door
De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen heeft veel reacties 
losgemaakt. In mijn column van vorige week heb ik al vermeld dat velen 
mij -in allerlei vormen- hebben gelukgewenst. In het weekeinde kwamen 
ook andersoortige geluiden naar voren. Er zijn termen gevallen als 
'Bolkomania' en het 'Bolkestein-effect'. Ook werd naar voren gebracht 
dat de VVD landelijke onderwerpen op de agenda van de Provinciale 
Statencampagne heeft geplaatst. Op het punt van het buitenlands beleid 
is dat inderdaad het geval. Andere nationale thema's zoals de orgaando
natie en de A-73 stonden echter op de agenda van de Tweede Kamer.
Voor de VVD spreekt voor zich dat het wetgevende werk doorgaat, ook 
in tijd van verkiezingen.

Net als vorige week wil ik benadrukken dat de enige verkiezingsuitslag die landelijk telt die van 3 
mei vorig jaar is. Natuurlijk ben ik blij met de provinciale uitslag. Maar de VVD wil zich niet 
afzetten tegen dit kabinet.
Tenslotte wil ik hier kort ingaan op de college-vorming in de Provincie Gelderland. Bij deze besp
rekingen is nog voor de onderhandelingen daadwerkelijk zijn begonnen de VVD buiten de deur 
gezet. Dat is merkwaardig. Mijn partij heeft in Gelderland zijn aanhang zien verdubbelen. PvdA,
CDA en D66 die in het oude college zaten hebben alledrie verloren. Er is bekend geworden dat 
nog voor de verkiezingen is besloten de VVD uit te sluiten. Dat betekent dat de uitslag van acht 
maart is genegeerd. Dat is verwerpelijk. Want waar de kiezer wordt genegeerd haakt hij af.

Frits Bolkestein

INTERNATIONAAL BELEID
Op dinsdag 7 maart formuleerde Frits Bolkestein tijdens de slot
bijeenkomst van de Provinciale Statencampagne te Utrecht een 
aantal VVD-uitgangspunten t.a.v. internationaal beleid

0. Het Liberalisme is een grote internationale beweging die géén 
grenzen kent.

1. De VVD is vóór Europese integratie.
Maar waarom zou Nederland landen als Engeland, Frankrijk en 
Italië moeten subsidiëren?

2. De VVD is van mening dat de EU moet worden uitgebreid met 
Polen, Hongarije en Tsjechië. Als deze landen lid zijn geworden, 
is een historische onrechtvaardigheid hersteld.

3. De VVD is voor vrijhandel en tegen protectionisme. De 
Europese industrie moet bestand zijn tegen de kille wind van 
de concurrentie uit de hele wereld.

4. De VVD is voorstander van internationale afspraken, in het 
bijzonder ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking.

5. De VVD steunt de Nederlandse deelname aan humanitaire 
vredes operaties. MaarNederlandse militairen mogen niet het 
risico lopen te sneuvelen in Bosnië zonder dat Nederlandse 
ministers kunnen meepraten over hun inzet.



WATERSNOODSCHADE
Het zal 
weinigen 
zijn ontgaan 
dat Gelderse 
boeren de 
afgelopen 
week
protesteer
den tegen 
de regeling 
die minister 
Van Aartsen 
van Land

bouw, Natuurbeheer en Visserij heeft 
voorgesteld ter afhandeling van de 
watersnoodschade.
VVD-woordvoerder Willem Keur bracht 
tijdens het afrondend debat over dit 
onderwerp naar voren dat bij het 
vaststellen van de criteria, tussen de 
Kamer en het kabinet overeenstemming 
bestond over de hoofdlijnen van het te 
voeren beleid. Bij het overleg dat hier
over is gevoerd waren ook 
vertegenwoordigers van gedupeerden 
aanwezig. Die protesteerden niet. Toch 
meldden zich later actiegroepen die het 
niet eens bleken te zijn met de regeling.

E rg e rn is
De woordvoerder zei zich 'geweldig 
gestoord' te hebben aan wat er is 
gebeurd tijdens de acties. De VVD heeft 
begrip voor de emoties die leven bij de 
getroffenen die moesten evacueren. Het 
is echter niet juist om poppen aan 
viadukten op te hangen en ze in doods
kisten te verbranden, wat gepaard ging 
met spreekkoren.
De VVD-fractie kan zich vinden in de 
door de minister voorgestelde regeling, 
zij het met een aantal kanttekeningen. 
De bewindsman nam na overlegd te 
hebben met de Kamer een aantal knel
punten weg. Het betrof het niet-maxi- 
meren van het eigen risico, de 
evacuatiekosten en een beter en soepe
ler beleid ten aanzien van de eigen inge
brachte arbeid. De minister gaf ook aan 
dat hij de regeling ruimhartig wilde 
bekijken en deze te interpreteren naar 
de regeling zoals die werd getroffen in 
1993, bij de vorige watersnood.

V e rv o lg sc h a d e  
De woordvoerder diende samen met 
PvdA en D66 een motie in, om op 
termijn onbillijkheden en knelsituaties 
weg te nemen. De regelingen m.b.t. de 
vervolgschade en het eigen risico in zijn 
algemeenheid zijn op moment niet 
duidelijk. 'Om welk soort bedrijven gaat 
het, waar liggen de verschillen, om

hoeveel bedrijven gaat het?', vroeg de 
woordvoerder zich af.

In de motie wordt het kabinet gevraagd 
de Stichting Fonds Waterschade 1995 
Land- en Tuinbouw in staat te stellen 
invulling te geven aan aanvullende 
maatregelen, als op basis van taxaties 
blijkt dat bij uitvoering van de schade- 
vergoedingsregeling er in individuele 
gevallen sprake is van ontrechtvaardig- 
heden en/of knelsituaties. Ook werd in 
de motie gevraagd dat de regering zal 
bevorderen dat de stichting zich daarbij 
ook zal richten op het aftoppen van het 
eigen risico tot een nader te bepalen 
maximum.
De motie, die afgelopen woensdag aan 
de orde kwam, werd met steun van D66 
en de PvdA aanvaard.

Inlichtingen: Willem Keur, 070-3182895.

MALUS
Tijdens het 
mondelinge 
vragenuur 
afgelopen 
dinsdag heeft 
het CDA- 
Kamerlid 
Biesheuvel 
staatssecreta
ris Linschoten 
van Sociale 
Zaken en 
Werk

gelegenheid vragen gesteld over het 
afschaffen van de zogenaamde malus.
Dit is de boete die werkgevers moeten 
betalen als een van hun werknemers 
arbeidsongeschikt is geworden. De VVD- 
fractie is van mening dat deze boete 
moet worden afgeschaft en heeft op dit 
punt ook een intiatiefwetsvoorstel in 
voorbereiding.
De staatssecretaris bracht naar voren dat 
ook het kabinet van mening is dat de 
malus moet verdwijnen. Hij heeft 
daarvoor ook een aantal voorstellen 
ontwikkeld die nu bij de Sociaal-Econo- 
mische Raad liggen. De SER is gevraagd 
hierover zo spoedig mogelijk te advise
ren zodat in april reeds concrete 
wetsvoorstellen kunnen worden inge
diend. In het regeerakkoord is afge
sproken dat de malus per 1 januari 1996 
zou verdwijnen. Linschoten wil deze 
datum echter vervroegen.

T IC A
Dit zou echter kunnen leiden tot uitvoe
ringstechnische problemen voor de 
bedrijfsverenigingen. Daarom heeft de 
staatssecretaris het adviesorgaan TICA 
(Tijdelijk instituut coördinatie en afstem
ming) om advies gevraagd over het 
afschaffen van de malus. 
VVD-woordvoerder Henk van Hoof 
bracht naar voren dat het indruk
wekkend was te zien dat het CDA nu 
zijn best doet de malus van tafel te krij
gen. In de vorige kabinetsperiode is 
hiervan niets gebleken. De woordvoer
der stelde vast dat het duidelijk is dat de 
voorstellen van het kabinet zijn gekop
peld aan de wetsvoorstellen rond 
Ziektewet en WAO. Tijdens een werk
bezoek aan het TICA kon hij vaststellen 
dat er zeer nadrukkelijk wordt gekeken 
naar het naar voren halen van de datum 
van 1 januari 1996. Hij gaf aan dat het 
VVD-initiatief een snellere route zou 
kunnen zijn voor de staatssecretaris als 
het TICA positief adviseert. Immers, de 
Raad van State heeft het initiatief al 
bekeken, de wetsvoorstellen van het 
kabinet zouden deze lange route nog 
moeten bewandelen.
De staatssecretaris deed de toezegging 
de Kamer vóór 1 april een commentaar 
te doen toekomen over deze kwestie, in 
onderlinge samenhang.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de 
“Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie. 
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 75,- en 
is schriftelijk aan te vragen bij de 
W D-fractie, Tweede Kamer der 
Staten-Ceneraal, postbus 20018, 
2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans 
Koning (telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr 
Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting is 616 1616.



TOT BUITENPOST

MILITAIR OEFENTERREIN DRENTHE
Afgelopen week nam staatssecretaris 
Gmelich Meijling het besluit om af te 
zien van de inrichting van een com- 
pagniesoefenterrein in het Drentse 
Havelte. De discussie over de aanleg van 
compagniesoefenterreinen (COT) duurt 
al enige jaren. In het Structuurschema 
Militaire Terreinen van 1985 werd de 
behoefte aan zes COT'n vastgesteld. Die 
behoefte was toen uiteraard nog 
gebaseerd op de omvang en de taakstel
ling van de krijgsmacht van de jaren ‘80. 
Invoering van nieuwe wapensystemen 
en gezamenlijk optreden van tanks en 
infanterie vormden de basis voor de 
nieuwe behoefte. Een COT zou een 
minimale omvang moeten hebben van 
zo'n 1000 hectare en zou dicht in de 
buurt van kazernes moeten zijn gelegen. 
De COT's waren gepland in de 
omgeving van Oirschot, Soesterberg, 
Ermelo, Ede, Havelte en Lauwersmeer. 
Na het bekend worden van de plannen 
kwamen al snel allerlei comités in het 
geweer die onder het inmiddels bekende 
NIMBY-argument actie voerden tegen 
de aanleg van de oefenterreinen. Als 
gevolg van de ingrijpende wijzigingen in 
de internationale veiligheidssituatie werd 
opnieuw naar de behoefte aan COT'n 
gekeken. Op basis van de Prioriteiten
nota, waarin de landmacht meer dan 
gehalveerd werd, kon ook de behoefte 
aan oefenterreinen worden bijgesteld. In 
1993 werd dan ook besloten om in prin
cipe af te zien van de aanleg van een 
COT bij Soesterberg en Ermelo. Niet de 
argumenten van de actiecomités gaven 
hier de doorslag maar de gewijzigde be
hoefte. De noodzaak tot inrichting van 
de overige vier COT'n bleef echter 
bestaan. De procedures rond de 
oefenterreinen Lauwersmeer en Oirschot 
zijn inmiddels afgerond. De afgelopen 
maand was dit ook het geval voor 
Havelte. Gezien de ingrijpende beslis
sing, - zo zou ongeveer 400 hectare 
landbouwgrond moeten worden inge
richt als oefenterrein - heeft de staatsse
cretaris op verzoek van de VVD-fractie 
nog eens indringend gekeken naar de 
daadwerkelijke oefenbehoefte. Was er 
eem harde noodzaak voor een COT 
Havelte? Uit het aanvullende onderzoek 
is gebleken dat met de inrichting van 
twee COT'n en een oefenterrein voor de 
luchtmobiele brigade bij Ede, voorzien 
kan worden in de behoefte aan com
pagniesoefenterreinen voor de 
Koninklijke landmacht. Daarnaast 
bestaat voor een beroepsleger meer dan 
voorheen de mogelijkheid om gebruik te 
maken van oefenfaciliteiten in het 
buitenland. Ofschoon de vorige minister 
van defensie Ter Beek de realisatie van 
een COT Havelte wilde doorzetten,

hebben een juiste timing en gebruik van 
de juiste argumenten het tij ten gunste 
van Drenthe gekeerd. Drenthe kan dus 
opgelucht ademhalen. De kwestie rond 
het COT Havelte bewijst opnieuw dat de 
VVD bewindslieden op defensie niet

Het adviesstelsel in Nederland zal in drie 
fasen worden herzien. In de afgelopen 
week debatteerde de Kamer met minister 
Sorgdrager van Justitie en staatssecreta
ris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken 
(beiden D66) over het eerste deel: het 
wetsvoorstel inzake de afschaffing van 
adviesverplichtingen. In dit voorstel 
worden adviesverplichtingen omgezet in 
adviesbevoegdheden. Het tweede wets
voorstel houdt het opheffen van alle 
bestaande adviesorganen in, met uitzon
dering van de Raad van State. De positie 
van dit College van Staat is namelijk in 
de Grondwet verankerd. Uiteindelijk leidt 
de herziening tot de invoering van 
nieuwe adviescolleges; één per departe
ment.

D w in g e n d e  te rm ijn  
VVD-woordvoerder Bibi de Vries toonde 
zich tevreden over het voorliggende 
wetsvoorstel, dat een flexibeler aanpak 
van het aanvragen van adviezen door de 
regering mogelijk maakt. De VVD-fractie 
is een voorstander van een dwingende 
termijn als het gaat om adviesaanvragen 
door de regering. Als het advies niet 
binnen die termijn gegeven kan worden, 
kan de regering zelf bepalen of zij alsnog 
op het advies wacht of voort wil gaan op 
de ingeslagen weg.

SER
De woordvoerder betwistte het kabi
netsstandpunt dat de SER een bijzondere 
positie inneemt die in de wet moet 
worden vastgelegd omdat 'het welslagen 
van het sociaal-economisch afhankelijk is 
van zowel een goede afstemming van 
het handelen als van de opvattingen van 
de diverse actoren als van de inbreng 
van deskundigheid vanuit verschillende 
invalshoeken', zoals het kabinet schreef 
als toelichting op het wetsvoorstel.
De VVD-fractie is het met het kabinet 
eens dat sociaal-economisch beleid zeer 
belangrijk is, maar een verplicht advies 
van de SER is niet nodig. Hoewel de SER 
in het wetsvoorstel niet volledig buiten 
schot blijft, is de adviesverplichting in

opnieuw platgetreden paden willen 
betreden.

Inlichtingen:
Theo van den Doel, 070-3182891.

het wetsvoorstel gebleven als het gaat 
om hoofdlijnen van bestuur. Tijdens het 
debat gaven de bewindslieden aan dat 
het in de praktijk weinig uitmaakt of er 
een verplichte advisering zal komen. De 
woordvoerder vroeg zich daarom af 
waarom het dan nodig is, om de 
verplichting in de wet op te nemen.

Initiatief
Tijdens de vorige kabinetsperiode diende 
de VVD-fractie een initiatiefwet- 
Bolkestein in om de verplichte advisering 
door de SER af te schaffen. De 
woordvoerder diende dan ook -in de lijn 
van dit initiatief- een amendement in 
met de strekking dat er geen sprake 
moet zijn van een plicht om de SER 
advies te vragen, ook niet op hoofdlij
nen. Ook dient het amendement er toe 
om een termijn te kunnen stellen als de 
regering wel om advies vraagt. De 
belangrijkste reden om het amendement 
in te dienen is gelegen in het feit dat de 
politiek de SER maar al te vaak als 
schuilkelder gebruikt, om geen beslissing 
te hoeven nemen. Een SER-advies kan 
soms maanden op zich laten wachten.

Amendement
Aanstaande dinsdag zal de Kamer over 
het amendement stemmen. De afloop 
van deze stemming is onvoorspelbaar. 
Zoals het zich nu laat aanzien zullen 
VVD, D66, GroenLinks en enige kleine 
fracties het amendement steunen. Tegen 
zijn CDA, PvdA en enige andere kleine 
fracties.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908.

ADVIESVERPLICHTINGEN



OPINIE

ALLES MET MATE, OOK HARMONISATIE
door Frits Bolkestein & Bibi de Vries
Onderstaand artikel is verschenen in de Almanak 1995 van 'Pecunia non Olet' het fiscaal juridisch dispuut van de Rijks
universiteit te Leiden

Al sedert de totstandkoming van de 
Europese Gemeenschap wordt er gest
reefd naar fiscale harmonisatie. 
Belastingen mogen het vrije verkeer van 
goederen en diensten, personen en 
kapitaal niet belemmeren. In het 
Verdrag van Rome is opgenomen dat in- 
en uitvoerrechten dienen te worden 
afgeschaft en dat omzetbelasting en 
accijnzen moeten worden geharmo
niseerd. Ook in het Witboek van de 
Commissie voor de Europese Raad, 
genaamd "de voltooiing van de interne 
markt", wordt aandacht besteed aan 
opheffing van de fiscale barrières. 
Opmerkelijk is dat ook hier alleen wordt 
gesproken over omzetbelasting en 
accijnzen.
Wat willen wij met harmonisatie van 
belastingen bereiken? Welke belastingen 
dienen te worden geharmoniseerd? En in 
welke mate? Als wij spreken over 
Europese integratie, willen mensen 
weten wat hen boven het hoofd hangt 
en wat er uiteindelijk zal overblijven van 
de staat waarin zij wonen en waarin zij 
zich thuisvoelen. Dit betekent dat wij 
elkaar glashelder voor ogen moeten 
houden wat het einddoel is waarnaar wij 
streven. Het is belangrijk vast te stellen 
welke zaken op nationaal niveau gere
geld dienen te worden en welke zaken 
aan Brussel gedelegeerd kunnen 
worden. Naar ons oordeel zou het zo 
moeten zijn dat alle wetten op nationaal 
niveau gemaakt moeten worden (of op 
lager niveau), behalve wanneer er 
sprake is van grensoverschrijdende stro
men van goederen, diensten, kapitaal en 
mensen.

O o rs p ro n g la n d b e g in s e l 
Op 1 januari 1993 zijn de fiscale grenzen 
tussen de landen van de Europese Unie 
afgeschaft met als doel het scheppen 
van een communautaire markt, waarvan 
de kenmerken gelijk zijn aan die van een 
binnenlandse markt. Dat wil zeggen dat 
er vanaf die datum geen sprake meer is 
van in- en uitvoer binnen de Europese 
Unie. Binnen de Europese Unie zou het 
oorspronglandbeginsel moeten gelden, 
m.a.w. dat heffing van omzetbelasting 
plaatsvindt in het land van oorsprong.
Dit oorspronglandbeginsel impliceert 
tevens een zekere harmonisatie van 
tarieven in de Lidstaten. Via een 
clearing-stelsel zou een verrekening 
tussen de Lidstaten plaatsvinden waarbij 
Lidstaten de omzetbelasting terzake van 
de uitgevoerde goederen moeten afdra
gen en de omzetbelasting terzake van de 
ingevoerde goederen kunnen claimen.

Deze voorstellen van de Europese i
Commissie zijn niet aangenomen. Men 
vreesde dat Lidstaten met een structureel 
saldo aan af te dragen intracommunau
taire omzetbelasting het niet zo nauw 
zullen nemen met de interne controle 
omdat zij geen financieel belang hebben 
bij een zorgvuldige controle. Derhalve is 
er op 1 januari 1993 een overgangsre
geling in werking getreden. Echter, het is 
de bedoeling dat per 1 januari 1997 een 
definitieve regeling wordt getroffen. Wij 
vragen ons echter af of 1997 gehaald zal 
worden en of het vertrouwen tussen de 
Lidstaten er op dit punt dan wel zal zijn.

U it s te l?
Nederland zal er scherp op moeten 
toezien of de andere Lidstaten hun admi
nistratie goed op orde hebben. Indien dit 
niet het geval mocht blijken te zijn, zal 
de ingangsdatum van 1 januari 1997 
uitgesteld dienen te worden. Overigens 
zijn wij een voorstander van een goede 
afstemming binnen de Europese Unie op 
het gebied van de indirecte belastingen. 
Maar ook hier moeten wij ons afvragen 
in hoeverre deze harmonisatie wenselijk 
is. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsinten
sieve diensten die niet grensoverschrij
dend zijn. Wij zijn van oordeel dat deze 
zaken uitstekend op nationaal niveau 
geregeld kunnen worden en dat hier 
geen taak voor de Europese Unie ligt.

T e ru g h o u d e n d  b e le id  
Met betrekking tot de harmonisatie van 
de directe belastingen zijn wij inmiddels 
zo ver dat er een terughoudend beleid 
zal worden gevoerd. Er is thans gekozen 
voor een strategie dat de knelpunten 
(major distortions) bij grensoverschrij
dende activiteiten binnen de Europese 
Unie zullen worden opgelost. Dit is een 
juiste koers. Volledige harmonisatie, zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was, heeft 
zeer ingrijpende gevolgen. Mede doordat 
de vorm en de mate van heffing van 
directe belastingen ook afhankelijk is van 
vele maatschappelijke, sociale en cultu
rele aspecten in een samenleving, is 
volledige harmonisatie op dit punt moei
zaam en politiek onwenselijk. Bovendien 
moet men vraagtekens zetten bij de haal
baarheid. leder land heeft zijn eigen 
gedachten hoe met belastingen om te 
gaan. Als Nederland al van mening is dat 
de mogelijkheid van afkoop van pensioen 
maatschappelijk onwenselijk is en België 
van mening is dat afkoop van pensioen 
bij het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd een vanzelfsprekend 
onderdeel van de individuele vrijheid is,

dan laat dit simpele voorbeeld zien 
hoezeer subjectieve uitgangspunten 
heffingen kunnen beïnvloeden. 
Hetzelfde geldt voor de 
vermogensbelasting. Er zijn Lidstaten 
binnen de Europese Unie waar geen 
vermogensbelasting wordt geheven. 
Maar er zijn ook Lidstaten waar men 
vindt dat er nog wel een rechtvaardi
gingsgrond voor de heffing van vermo
gensbelasting aanwezig is.

Com m issie Ruding
Overigens zijn wij de mening toegedaan
dat de vermogensbelasting in Nederland
allereerst afgebouwd dient te worden
om vervolgens afgeschaft te kunnen
worden.
Ook op het gebied van de vennoot
schapsbelasting bestaan er grote ver
schillen tussen de Lidstaten. De Com
missie Ruding heeft hier een rapport 
over geschreven. Deze Commissie kwam 
tot de conclusie dat de Europese Unie 
actief zou moeten werken om knelpun
ten m.b.t. grensoverschrijdende inves
teringen, aandeelhouderrelaties, belas
tingtarief en het winstbegrip aan te 
pakken. Eén van de consequenties van 
de bevindingen van de Commissie 
Ruding was dat onze befaamde deelne
mingsvrijstelling zou moeten sneuvelen. 
In Europa heeft men terughoudend op 
dit rapport gereageerd. Ook op het punt 
van de vennootschapsbelasting moeten 
wij ons voorhouden in hoeverre harmo
nisatie noodzakelijk is.

De moeder-dochter-richtlijn, de fusier
ichtlijn en het Arbitrage Verdrag ingeval 
van dubbele heffing over hetzelfde inko
mensbestanddeel, zijn zinvolle voorbeel
den van harmonisatie van directe belas
tingen. Echter, de diverse Lidstaten 
moeten zelf in staat blijven hun eigen 
concurrentiepositie te kunnen bepalen. 
Geconcludeerd kan worden dat ook 
harmonisatie van belastingen noodzake
lijk is om tot een interne markt binnen 
de Europese Unie te komen, maar dat er 
een spanningsveld bestaat tussen 
harmonisatie en subsidiariteit.

A
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Afgelopen woensdag heb ik met mijn collega's gedebatteerd over het 
te voeren beleid ten aanzien van vreemdelingen. Aan het eind van 
mijn bijdrage heb ik een samenvatting gegeven van mijn woorden.

1. "In ons land moet altijd plaats blijven voor echte vluchtelingen.
2. Wij zijn zonder voorbehoud vóór integratie. Wij hebben dan 

ook mede het initiatief genomen tot de Wet Bevordering 
Evenredige Arbeidskansen Allochtonen.

3. Wij willen iedere mogelijkheid die zich voordoet, aangrijpen om 
het ontstaan van ghetto's te voorkomen en de positie van kans
armen te verbeteren.

4. Wij steunen onverkort het Regeerakkoord. Maar onze voorstel
len zijn daar ook niet mee in strijd.

5. Wij steunden het beleid van staatssecretaris Kosto, wij steunen het beleid van staatssecretaris 
Schmitz. Dat heb ik haar ook gezegd.

6. Wij steunen het beleid van Minister Dijkstal evenzeer.
7. De wereld staat niet stil en ons denken evenmin. Maar onze gedachten zullen wij eerst met de 

coalitiepartijen delen want het zou mij een lief ding waard zijn als wij met hen zouden 
kunnen komen tot een gemeenschappelijk beleid voor de lange termijn."

Ik wil daar nog aan toevoegen dat algemene uitgangspunten voor het te voeren beleid zijn: beper
king immigratie, bevordering integratie, bestrijding discriminatie. Dit drieluik, helaas verkeerd 
geciteerd in ons partijblad dat deze week verscheen, is voor de VVD de basis voor te nemen maat
regelen. De drie onderdelen zijn even belangrijk en moeten in samenhang worden bezien. Alleen 
op deze wijze kunnen de problemen verantwoord worden aangepakt.

Frits Bolkestein

Historisch amendement aangenomen: 
verplicht SER advies verdwijnt

■ *9 f»

f t  : * m

■ ■ ^ ■ 1  Bibi de Vries

Door aanvaarding van een amendement van 
VVD-Kamerlid Bibi de Vries, afgelopen dinsdag 
is de regering niet langer verplicht de Sociaal 
Economische Raad (SER) advies te vragen. Al in 
1993 poogde Frits Bolkestein samen met zijn 
toenmalige fractiegenoten Len Rempt en Robin 
Linschoten van de verplichte SER-advisering af 
te komen. Het daartoe strekkende initiatief
wetsvoorstel werd echter door een kamer
meerderheid verworpen. Afgelopen dinsdag is 
het amendement met steun van D66, Groen 
Links, AO V, RPf, Unie 55+, GPV en CD 
aanvaard.

Schuilkelder
De argumenten om de verplichte SER-advisering 
te schrappen zijn veelvoudig. Zo is niet in te 
zien waarom het kabinet wel de adviesverplich
ting van alle andere adviesorganen (behoudens 
de Raad van State) wilde schrappen behoudens 
die van de SER. Bovendien wordt door het 
schrappen van de adviesplicht het primaat van 
de politiek bevestigt en de slagvaardigheid van 
de overheid vergroot. Tenslotte kan een kabinet 
- zoals het vorige CDA/PvdA kabinet enige 
jaren geleden met de W AO deed - mogelijke

besluiteloosheid en interne verdeeldheid niet 
meer verhullen door een open adviesaanvraag 
aan de SER te sturen en dat te verdedigen door 
te wijzen op de wettelijke plicht tot het vragen 
van advies. De SER kan dus niet langer ais 
"schuilkelder van de politiek" worden 
misbruikt. Dat is pure winst, voor de politiek 
maar ook voor de SER zelfl

Spontaan
Het schrappen van de SER-adviesplicht betekent 
overigens niet dat er geen adviezen meer 
kunnen en zullen worden gevraagd. Het kabinet 
kan nog altijd besluiten wél advies te vragen en 
de SER kan bovendien spontaan adviseren. De 
VVD heeft dan ook niets tegen advies, maar 
wel wat tegen blind automatisme tot het vragen 
daarvan. Het is beter dat een kabinet een 
gemotiveerde beslissing moet nemen om ai dan 
niet aan de SER advies te vragen. Het parlement 
kan het kabinet vervolgens desgewenst voluit 
op die keuze en argumenten aanspreken.

T ijd g e e st
Dat het amendement De Vries nu is aanvaard 
terwijl eenzelfde VVD-voorstel nog geen ander
half jaar geleden is verworpen toont ook aan 
dat de veranderingen in het maatschappelijk 
denken en de verhoudingen in de politiek snel 
wijzigen. De vaak gezapige overlegeconomie 
met al haar corporatistische trekjes zal zich 
moeten aanpassen aan de veranderde tijdgeest. 
Aanvaarding van het amendement in de geest 
van het initiatief Bolkestein c.s. uit 1993 kan 
daarom worden gezien als passende liberalise
ring van de overlegeconomie zoals wij die tot 
nu toe kenden, met een grotere verant
woordelijkheid voor de politiek en een moder
nere rol voor sociale partners als kernpunten.

Inlichtingen: Bibi de Vries, 070-3182908



Interrupties debat vreemdelingen
Mevrouw Groenman (D66):
'Vervolgens richt ik mij tot de voorzitter 
van de fractie van de VVD omdat door 
hem de laatste tijd uitspraken zijn 
gedaan waarbij ik graag wil stilstaan.
Om met vandaag te beginnen: de VVD 
pleit in haar partijblad voor het beperken 
van de immigratie om de criminaliteit te 
bestrijden. Suggereert de VVD hiermee 
een causaal verband?'
De heer Bolkestein (VVD):
'Dat verband willen wij niet suggereren. 
De redacteur van het blad waarnaar u 
heeft verwezen, heeft al aangegeven dat 
het hier gaat om een betreurenswaar
dige samenloop van omstandigheden. In 
de afgedrukte tekst van het bedoelde 
interview is een correctie niet aange
bracht. Ik betreur deze vermelding even
zeer als u en ik verzoek u en de overig 
collega's dan ook om de bedoelde 
passage te beschouwen als hersteld te 
zijn.'
Mevrouw Groenman (D66):
'Het artikel ging dus helemaal niet over 
immigratie en criminaliteit?'
De heer Bolkestein (VVD):
'Het gaat om een interview met mijn 
collega Jan Rijpstra. In dat verband is 
gesproken over de drieslag die ons 
steeds voor ogen staat: beperking van 
de immigratie, bevordering van de inte
gratie en bestrijding van de discrimina
tie. Door een misverstand is het 'discri
minatie' vervangen door het woord 
'criminaliteit'. Dat heeft Rijpstra willen 
herstellen maar door een fout in de 
overbrenging is de herstelde passage 
niet in het blad terechtgekomen. 
Daarover is al een verklaring uitgegeven. 
Ik betreur het feit dat hierdoor verwar
ring is ontstaan en ik wil deze zaak hier
bij herstellen.'
(Noot van de redactie: In een artikel in 
NRC Handelsblad van woensdag 22 
maart jl. stond te lezen dat het 
Openbaar Ministerie een onderzoek naar 
het betreffende artikel zou instellen. 
VVD-voorlichting zocht hierop contact 
met het openbaar ministerie. De persof
ficier gaf als reactie dat van een onder
zoek geen sprake was. Mocht het even
wel zover komen, dan zou eerst de 
betreffende organisatie, in dit geval de 
VVD, worden ingelicht. Ook liet het OM 
weten dat het de redacteur van NRC 
was geweest die haar op het artikel had 
gewezen. Het Openbaar Ministerie gaf 
donderdag te kennen, na het artikel en 
de rectificatie te hebben ingezien, geen 
aanleiding te zien een onderzoek te 
willen instellen.)

De heer Bolkestein (VVD):
'Ik heb in het fractievoorzittersdebat 
Provinciale Staten gezegd, dat ik

verwacht en erop vertrouw dat de doel
stelling van het kabinet gehaald wordt. 
Daarop is aan mij de vraag gesteld: maar 
als dat niet lukt, wat dan? Welnu, ik had 
om die vraag heen kunnen lopen door te 
zeggen: dat is voorbarig; daar geef ik 
geen antwoord op. Het is echter niet 
mijn gewoonte, om vragen heen te 
lopen, zeker niet in debatten aan de 
vooravond van verkiezingen. Ik heb dus 
geantwoord. Daarbij heb ik de volgende 
twee elementen genoemd: de terugkeer 
van asielzoekers naar het land van 
herkomst als daar of in een gedeelte van 
het land de rust is hersteld en een 
beperking van de mogelijkheden van 
gezinshereniging voor asielzoekers die in 
dit land wonen.
Mag ik dezelfde vraag aan mevrouw 
Groenman voorleggen? Het beleid van 
het kabinet is erop gericht om de 
instroom van asielzoekers terug te bren
gen van 55.000 naar 35.000. Maar 
gesteld dat dit niet lukt, wat dan?' 
Mevrouw Groenman (D66):
'Ik wens niet in zo'n doemscenario te 
treden.'
De heer Bolkestein (VVD):
'Precies. En ik heb die makkelijke uitweg 
niet genomen. Ik heb daar klip en klaar 
en eerlijk op geantwoord. U kunt met 
mij van mening verschillen over de 
waarde van mijn antwoord. Nogmaals, 
ik heb antwoord op die vraag gegeven.
Ik stel u nu diezelfde vraag, maar u 
geeft geen antwoord.'

De heer Wallage (PvdA):
'Immers, hier is de vraag aan de orde of 
we als coalitie ook op dit gevoelige 
onderwerp tot gezamenlijk beleid weten 
te komen. Ik dien dus liever geen motie 
in, omdat feitelijk in dit debat zal blijken 
dat het geval is.'
De heer Bolkestein (VVD):
'Laat ik nu maar ingaan op de laatste 
opmerking van de heer Wallage. Het 
zou ons een lief ding waard zijn als wij, 
zowel met de heer Wallage als met de 
heer Wolffensperger en hun fracties tot 
een gemeenschappelijk beleid zouden 
kunnen komen voor de lange termijn. 
Mijn antwoord op dat punt is " ja " .'

De heer Bolkestein (VVD):
'Voorzitter! Ik ben absoluut niet van 
plan om voorstellen te doen ter 
aanscherping van het immigratiebeleid. 
Mij is in het televisiedebat gevraagd wat 
ik zou doen als de doelstelling van 
staatssecretaris Schmitz niet werd 
gehaald, maar die situatie doet zich niet 
voor. Ik peins er niet over om die voor
stellen in te dienen.'
De heer Wallage (PvdA):
'Voor de onderlinge verhoudingen en

beleid
voor de politiek is het belangrijk, vast te 
stellen dat de VVD-fractie dus geen be
hoefte heeft aan aanscherping van het 
immigratiebeleid.'
De heer Bolkestein (VVD):
‘Zo is het.' ‘Maar mag ik misschien eens 
met een idee komen? De heer Wallage 
komt ook zo nu en dan met een idee ter 
zake van de sociale wetgeving of het 
sociaal-economische beleid. Niet lang 
geleden heeft hij gezegd dat hij nog 
eens zou nadenken over de lastenver
lichting als er onvoldoende 
werkgelegenheid ontstond, omdat de 
collectieve sector dan misschien uitge
breid moest worden, zodat binnen deze 
sector werkgelegenheid werd gecreëerd. 
Ik heb hem daarover op zeer milde wijze 
aangesproken en ik ontzeg hem abso
luut niet het recht om in een discussie, in 
een artikel of in een debat in de Kamer 
of waar dan ook, met ideeën te komen. 
En dan zal ik wel zeggen wat ik daarvan 
vind. Wat mij in dit debat stoort, is dat 
iedereen, als de VVD-fractie ideeën 
aanreikt over het minderhedenbeleid, 
van zijn stoel valt van schrik en roept: 
moet je eens horen wat Bolkestein nu 
weer zegt!'
Mevrouw Groenman (D66):
'Maar is hij zich ervan bewust dat werk
gelegenheid of lastenverlichting een 
andere benadering vergt dan de analyti
sche, rationele benadering van het 
minderhedenbeleid? Het op een 
verdraagzame wijze en geïntegreerd 
omgaan met vreemdelingen in ons land 
is de kern van onze samenleving. 
Daarvan moet de heer Bolkestein zich 
toch bewust zijn? Alles wat hierover 
gezegd wordt en niet uitgewerkt naar 
voren wordt gebracht, is een gevaar 
voor de kern van onze samenleving. Ik 
wil zo graag dat hij zegt dat hij zich 
bewust is van het feit dat het gaat om 
andere grootheden in ons beleid en onze 
samenleving.’
De heer Bolkestein (VVD):
'Mevrouw Groenman, alles is gevoelig in 
de politiek. Wij staan inderdaad een 
rationele, weloverwogen benadering van 
dit probleem voor, maar dat sluit niet uit 
dat wij daarover zo nu en dan, als de 
gelegenheid daar is, ideeën ventileren. U 
doet dat ook, de heer Wallage, de heer 
Rosenrnöller, iedereen doet dat.'
'Ook wij willen dit kabinet tot een goed 
einde brengen. Dat einde is mei 1998.'



TOT BUITENPOST

Brandweerwet

Clemens Cornielje

Afgelopen dinsdag debatteerde de 
Kamer met minister Dijkstal van Binnen
landse Zaken over de herziening van de 
Brandweerwet.
VVD-woordvoerder Clemens Cornielje 
benadrukte het belang van een goede 
rampenbestrijdingsorganisatie; de water
overlast heeft dat in januari van dit jaar 
nog eens overtuigend bewezen. De 
brandweer speelt in de bestrijding van 
rampen een belangrijke rol, naast de 
traditionele taak die zij verricht: het 
blussen van branden.
Verschillende autoriteiten: burgemees
ters, commissarissen der Koningin en de 
minister van Binnenlandse Zaken, 
hebben elk een eigen verantwoordelijk
heid bij het handhaven van de veiligheid 
van de burgers. Betrokken bestuurders 
worden gecontroleerd door de gemeen
teraden, provinciale staten en de Staten- 
Generaal. 'Als wij deze autoriteiten 
belasten met die verantwoordelijkheid, 
moeten wij ze ook voldoende instrumen
ten in handen geven om die verant
woordelijkheid waar te maken', aldus de 
woordvoerder.

Plan van aanpak  
Het vorige kabinet heeft in januari 1994 
een concept plan van aan pak project 
herstructurering brandweer en een 
proeve van wet herstructurering brand
weer uitgebracht. Minister Dijkstal 
tekende op 24 oktober jl. een overeen
komst met de Koninklijke Nederlandse 
Brandweervereniging. Doel van die over
eenkomst was, en is, te komen tot 
versterking van de brandweer. De VVD- 
fractie onderschrijft die doelstelling.
De woordvoerder vroeg de minister hoe 
dit plan van aanpak zich verhoudt tot een 
aantal andere ontwikkelingen op het 
terrein van het binnenlands bestuur en 
noemde in dit verband de brief van de 
minister en staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken inzake de uitgangs
punten vernieuwing bestuurlijke organisa
tie. De VVD-fractie bespeurt een spanning 
tussen de verplichte gemeentelijke samen
werking, zoals opgenomen in de 
Brandweerwet, en de keuze om de 
bestuurstaken te integreren in de bestuur
lijke hoofdstructuur, waarbij alleen voor 
vrijwillige samenwerking ruimte blijft.

woordelijkheid van de nieuw te vormen 
stadsprovincies inzake de brandweer.
Een wetsvoorstel betreffende Rotterdam 
is reeds naar de Kamer gezonden. Van 
de kant van de Vereniging van Neder
landse gemeenten (VNC) en de commis
sarissen van de koningin zijn ongeruste 
geluiden gehoord over een heldere afba
kening van verantwoordelijkheden 
m.b.t. de brandweerorganisatie. De 
VVD-fractie is van mening dat de 
versterking van de brandweer en de 
vernieuwing van de bestuurlijke organi
satie om een samenhangende visie van 
de minister van Binnenlandse Zaken 
vraagt, waarbij aandacht zal moeten 
worden geschonken aan de verantwoor
delijkheidsverdeling, maar waarbij ook 
de financiën niet mogen ontbreken. De 
woordvoerder vroeg de minister om een 
nota op dit punt.
Minister Dijkstal antwoordde dat hij 
eerst wil proberen de discussie met de 
Kamer over de bestuurlijke vernieuwing 
een slag verder te brengen. Hij gaat 
ervan uit dat er daarna voldoende 
duidelijkheid is om door te kunnen exer
ceren op de gevolgen voor brandweer 
en gehele rampenbestrijding.
Het kabinet acht het niet aanvaardbaar 
dat er tussen provincies en de gemeen
ten een zelfstandige regionale bestuurs
laag bestaat, waarin geen normale 
democratische controle en aansturing 
kan plaatsvinden.

In sp e ct ie -n ie u w e -st ijl 
De instelling van de inspectie-nieuwe-stijl 
van de brandweer, die deel uitmaakt van 
het wetsvoorstel, mag geen aanleiding 
geven tot wijziging van verantwoor
delijkheden van de burgemeesters en 
commissarissen van de koningin, zoals 
vastgelegd in Rampenwet, Gemeente
wet, Provinciewet en ambtsinstructie 
voor de commissarissen van de koningin, 
zo stelde de woordvoerder. De VVD- 
fractie vroeg daarom de minister aan te 
geven hoe onafhankelijk de inspectie zal 
worden. Zal het in de toekomst mogelijk 
zijn dat de minister de inspectie zal 
opdragen om bijvoorbeeld wateroverlast 
nader te onderzoeken of moet de 
inspectie dat zelf initiëren?

De minister vond de vraag van de 
woordvoerder van belang omdat de 
onafhankelijkheid van de inspectie een 
relatie heeft met het functioneren van 
het veld, maar ook met de minister en 
zijn departement. Hij gaf aan dat de 
inspectie niet onafhankelijk van de 
minister zal zijn, maar binnen het minis
terie, door personele samenstelling en 
taakomschrijving bevoegd zal zijn om in 
onafhankelijkheid zijn werk te doen.

Vragenuur-
gevechts-
helikopters
Minister Voorhoeve van Defensie beant
woordde afgelopen dinsdag vragen van 
het CDA-kamerlid Mateman over de 
aanschaf van gevechtshelikopters.
Het kabinet zal op korte termijn een 
keuze maken uit twee typen helikopters: 
de Franse Tigre en de Amerikaanse 
Apache.
Nederland heeft in het kader van de 
Defensienota en de Prioriteitennota 
besloten om een luchtmobiele brigade 
op te richten. Daar zijn zowel transport
helikopters als bewapende helikopters 
voor nodig. Op dit moment zijn er wel 
transporthelikopters beschikbaar, maar 
geen bewapende toestellen, die nodig 
zijn voor het escorteren.
Minister Voorhoeve gaf aan dat als inzet 
van helikopters in de enclave Srebrenica 
in Oost-Bosnië gewenst is, een situatie 
die zich kan voordoen als de Neder
landse troepen worden afgesneden, en 
aanvoer van voedsel en materieel alleen 
nog door de lucht kan geschieden, er 
geen bewapende helikopters beschik
baar zijn. Als het zover mocht komen zal 
de minister in internationaal verband een 
oplossing zoeken voor de korte termijn. 
Voor de lange termijn is aanschaf van 
eigen helikopters de enige garantie de 
troepen zo snel mogelijk hulp te kunnen 
verlenen.
VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein 
reageerde op vragen van het CDA over 
het standpunt van de VVD-fractie over 
dit onderwerp. De fractievoorzitter 
noemde een helikopter een buitenge
woon gecompliceerd instrument, vooral 
als het wordt geproduceerd door twee 
verschillende landen die een samenwer
kingsverband moeten aangaan. Hij 
doelde in dit verband op de Tigre. Als 
dan bovendien het voorstel is gedaan om 
voorin de produktieserie te gaan zitten - 
de eerst 30 toestellen zouden naar 
Nederland gaan- geeft de VVD-fractie de 
voorkeur aan de Apache die al geruime 
tijd vliegt, die wij kennen, waarvan de 
prijs bekend is en die heeft bewezen 
goed te functioneren". Overigens heeft 
de VVD-fractie zich niet vastgelegd op 
de Apache. Het is het kabinet dat koopt, 
niet de Tweede Kamer.
Minister Voorhoeve bracht naar voren 
dat -als het aan hem lag nog deze 
maand- maar zeker binnen drie weken 
een besluit zal worden genomen.

S tad sp ro v in c ie s
De woordvoerder stelde de minister ook 
een vraag ten aanzien van de verant

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904.

Inlichtingen:
Hella Voüte-Droste, 070-3182907.



Interpellatie vreemdelingenbeleid
Afgelopen woensdag interpelleerden 
PvdA en D66 de bewindslieden Dijkstal, 
Schmitz en Kohnstamm over het te 
voeren beleid ten aanzien van asielzoe
kers. Ook de minister-president was bij 
dit debat aanwezig. Hieronder volgt de 
inbreng in eerste termijn van Frits 
Bolkestein, in samengevatte vorm.

"In de grote steden doen zich in gecon
centreerde vorm sociale en culturele 
problemen van grote omvang voor. Daar 
heeft de samenleving twee gezichten, zo 
zei de Minister President maandagavond.

So ciaal en C u ltu ree l P lanbureau  
Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
onderbouwt die uitspraak. De werkge
legenheidsgroei in de grote steden ligt 
beduidend beneden het landelijk peil. In 
vergelijking met 1970 woont nu een 
aanzienlijk groter deel van de bevolking 
van de vier grote steden in buurten met 
een laag sociaal niveau. Het SCP noemt 
in dat verband de torenhoge werkloos
heid onder allochtone groepen, een 
integratieproces dat de immigratie niet 
kan bijhouden, interetnische animositeit, 
zwarte scholen, witte vlucht, criminaliteit 
en verloedering. Dit rapport is bij mij 
ingeslagen als een bom. Dat geldt vooral 
voor de laatste onheilspellende zin: "Er 
leeft een wijdverbreid gevoel dat in 
Europa het beleid niet is opgewassen 
tegen de grootstedelijke neergang.
Eerder faalde zulk een beleid in de 
Verenigde Staten." Staatssecretaris 
Kohnstamm had het gisteren over een 
noodwet voor de grote steden. Wat is 
hij precies van zins?

VVD niet de eerste  
Het is tegen die achtergrond dat ik ben 
gaan nadenken over de spreiding van 
allochtonen. Natuurlijk zijn er vele 
geslaagde allochtonen. Gelukkig maar. 
Natuurlijk zijn zij niet de enige ver
oorzaker van het probleem. Mensen die 
de allochtonen de schuld geven, moeten 
worden terechtgewezen. Er zijn boven
dien geen schuldigen, er zijn alleen maar 
oorzaken. Zonder allochtonen zouden 
wij ook met een grootstedelijk probleem 
te maken hebben gehad. Maar dat zou 
kleiner zijn geweest. Alleen al de 
werkloosheidscijfers spreken boekdelen. 
Mijn fractie is verrre van de eerste, die 
het begrip "spreiding" bezigt. In 1992 
wilde de voorziter van de Amsterdamse 
stadsdeelraad De Baarsjes F. Salm, lid 
van de PvdA, dat het gemeentebestuur 
het aantal buitenlanders in een wijk aan 
een maximum zou binden. Onze collega 
Rabbae zei in 1992: "Ik zou het goed 
vinden als woningcorporaties en 
gemeenten eerlijk en niet stiekem een

spreidingsbeleid nastreven op basis van 
informatie en overtuiging." In 1993 zei 
Prof. Entzinger, prominent lid van D66, 
dat een bewust spreidingsbeleid soms 
nuttig kon zijn. Hij had er geen princi
piële bezwaren tegen. Op twee voor
waarden: alleen op basis van vrijwillig
heid en het moest geen langere 
wachttijden opleveren.

S tad sp ro v in c ies
De VVD-fractie is het eens met die twee 
voorwaarden. Wij willen mensen nooit 
tegen hun zin verplaatsen. Ik wil daar 
heel duidelijk over zijn. Het SCP doet de 
volgende aanbeveling: "Het realiseren 
van hoogwaardige woningbouw in de 
kernsteden zou moeten worden gecom
plementeerd door het plannen van 
sociale woningbouw in de randgemeen
ten. Dat heeft als bijkomend voordeel, 
dat potentieel meer personen aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt dichter 
bij de plaatsen komen te wonen waar de 
afgelopen decennia de meeste nieuwe 
werkgelegenheid is ontstaan: nl. in de 
randgebieden van de grote steden."
Dit zat er bij mij voor toen ik het had 
over spreiding. En hier ligt ook het 
verband met de stadsprovincies. Ik 
beperk mij nu even tot Amsterdam. Het 
toekomstige ROA-bestuur moet goed
kope huisvesting spreiden: minder in de 
centrumgemeente, meer in de randge
meenten. Minder in het huidige 
Amsterdam, meer in bijvoorbeeld 
Aalsmeer. Dan kunnen meer mensen die 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
zitten, komen te wonen waar het werk 
is. In Amsterdam zijn er 90.000 werklo
zen maar in Aalsmeer moeten Polen aan 
het werk worden gezet.

Is er geen of nog geen regio-bestuur, dan 
kan hetzelfde misschien langs de weg van 
de overreding worden bereikt. Met als

steeds het oogmerk: de last op de grote 
stad iets te verschuiven naar de rand.

Inburgeringscontracten  
Daarnaast heeft mijn collega Jan Rijpstra 
opgemerkt dat inburgeringscontracten 
wellicht aanknopingspunten voor sprei
ding op vrijwillige basis bieden. Het gaat 
hier om mensen die toch al worden 
gespreid. Maar misschien kan bij de 
toewijzing aan een gemeente rekening 
worden gehouden met de specifieke 
achtergrond van de asielgerechtigde.

Ik weet dat dit niet makkelijk is. Opvang
centra hebben op dit ogenblik weinig of 
geen inzicht in de arbeidsmarkt. Ook de 
Minister van Binnenlandse Zaken heeft 
zich hier kritisch over uitgelaten. Maar 
met de huidige technologische ontwikke
ling kan de nodige capaciteit misschien 
worden ontwikkeld.
Tot slot over dit punt en voor ik tot 
conclusies kom, het volgende.

Op 5-11-1993 zei Minister Pronk voor 
de VPRO-microfoon:

“ Ik ben een voorstander van sprei
den. Ik zou geen ghetto's willen in 
de Nederlandse samenleving, maar 
dat betekent ook sturen. (-) Als 
iedereen bij elkaar komt te zitten in 
één straat of in één wijk dan worden 
dat ghetto’s."

Minister Pronk wil dus spreiding in het 
belang van de integratie. Maar hij ging 
veel verder dan de VVD. Sprekende over 
de Grondwet zei hij: “Als men zegt: het 
kan niet, dan moet het maar wel 
kunnen."
Dat zeggen wij niet. Maar het mindere 
mogen wij ook al niet zeggen. Pronk 
wel, wij niet. Heeft de PvdA misschien 
last van selectieve verontwaardiging?"

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van
de "Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting", onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter VVD-Tweede Kamerfractie.
Eindredactie: Tom van der Maas,
hoofd afdeling Voorlichting van de VVD-Tweede Kamerfractie,

VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-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.
Abonnementenadministratie: Ans Koning (telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting is 
616 1616.
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Nieuwe Eerste Kamer
Afgelopen zaterdag stelde de VVD de kandidatenlijst Eerste Kamer vast.
Dat gebeurde op een buitengewone algemene vergadering in Papendal. Bij 
die gelegenheid heb ik stil gestaan bij de uitslag van acht maart. Die heeft 
alle verwachtingen overtroffen, met als resultaat: 23 zetels in de Eerste 
Kamer; de grootste partij in de Senaat.
Dat de Eerste Kamerfractie in juni de grootste zal zijn, dankt zij aan het feit 
dat wij er 92 statenleden bijgekregen hebben. In de helft van de provincies 
werden wij de grootste partij, in vijf provincies nr. twee. In Brabant en 
Limburg is het CDA zijn overheersende positie kwijt. De VVD werd de 
grootste partij in de omgeving van het vliegveld Beek. In Swalmdal (A-73) 
werd D66 van kaart geveegd. In alle provincies komen wij in de Colleges 

van Gedeputeerde Staten. Voor het eerst in de geschiedenis van de VVD zijn wij bij verkiezingen 
de grootste partij van het land.
De kiezer is op weg naar nieuwe wegen. De ontzuiling is er, eindelijk en definitief. Bij die zoek
tocht heeft de kiezer waardering voor duidelijkheid.
In 1990 hebben wij drie doelstellingen geformuleerd.
A. Keurmerk van betrouwbaarheid, degelijkheid en duidelijkheid herbevestigen
B. Oog richten op de lange termijn: indienen van tegenbegrotingen
C. Leiderschap in politieke discussies.
Met deze drie uitgangspunten als leidraad willen wij voortgaan op de ingeslagen weg. Er is in de 
komende drie jaar veel te doen. De steun van de nieuwe Eerste Kamer-fractie hebben wij dan ook 
hard nodig. Ik hoop en vertrouw op een goede samenwerking met de nieuwe collega's aan de
- wij dat noemen - overkant en wens hen veel succes bij het uitoefenen van hun taken.
Wij kunnen terug zien op een vruchtbare periode. Om hier bij stil te staan, wil ik graag honderd
- exemplaren van mijn nieuwste boek “Het Heft in Handen", gesigneerd en wel, aanbieden aan 
hen die er vandaag vroeg bij zijn. Dat zal gebeuren van 10.00-11.00 uur 's-ochtends in het 
Mirandabad in Amsterdam, nadat ik daar heb gezwommen. U bent van harte uitgenodigd.

Schengen
Zondag 26 maart trad het Verdrag van Schengen 
in werking. De binnengrenzen van de zeven 
Schengenlanden (Nederland, België, Luxemburg, 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal) zijn 
daardoor verdwenen. Belangrijkste gevolg hier
van is dat de controle van personen komt te 
vervallen aan de binnengrenzen van het 
Schengenverdragsgebied. Zij die per vliegtuig 
reizen en binnen het Schengengebied blijven of 
overstappen op een ander vliegtuig krijgen - tot 
15 december a.s.- een magneetpasje, waarmee 
ze zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. 
VVD-woordvoerder Frans Weisglas stelde afge
lopen dinsdag vragen aan staatssecretaris 
Schmitz (PvdA) van Justitie over de fraude
gevoeligheid van de pasjes. 'Mensen verliezen 
kaarten of hebben niet door wat het doel van 
de kaart is. De kaarten kunnen in handen 
komen van mensen die er geen recht op 
hebben. Mensen kunnen de kaarten in de 
transithal van Schiphol gemakkelijk overdragen 
aan anderen. Ook de leiding van Schiphol 
schijnt zich hier zorgen over te maken. Ik vraag 
de bewindslieden of zij een toelichting willen 
geven. Zijn zij het eens met degenen die zeggen 
dat het een fraudegevoelig systeem is? Willen 
en kunnen zij op korte termijn maatregelen 
nemen?’ , zo vroeg de woordvoerder.

T e c h n isc h e  prob lem en  
De staatssecretaris erkende dat zich een aantal 
technische problemen voordoet, maar dat is 
voor haar geen reden tot grote ongerustheid.
De pasjes zijn voor een beperkte duur gepro
grammeerd en verliezen daarna hun werking. 
Het overdragen van de pasjes wordt daarmee 
zinloos. De marechaussee heeft haar surveillan
ces opgevoerd. Schiphol heeft tot 15 december 
a.s. de tijd om reizigers binnen het Schengen
gebied en degenen die van buiten komen, 
fysiek van elkaar te scheiden. Tot die datum 
wordt gebruik gemaakt van de magneetpasjes.

Na 15 december moeten de reizigersstromen via 
verschillende aankomst- en vertrekhallen lopen.

Fran krijk
De woordvoerder informeerde bij staats
secretaris Patijn van Buitenlandse Zaken naar de 
houding van Frankrijk inzake het Schengen- 
verdrag. De Franse minister van Binnenlandse 
Zaken heeft namelijk verklaard dat Schiphol niet 
tot het Schengen-gebied behoort. Reizigers 
vanuit Schiphol zouden in Frankrijk dan ook de 
gewone paspoortcontrole moeten ondergaan. 
Ook heeft de minister gezegd dat de vrijheid 
van personenverkeer zich niet moet vertalen in 
een toegenomen bewegingsvrijheid voor drugs
handelaren.
Staatssecretaris Patijn antwoordde hierop dat de 
regering noch onder het Unie-verdrag noch 
onder het Schengenverdrag verplicht is om het 
drugsbeleid aan te passen aan dat van andere 
landen. 'Het betreft hier een nationale 
bevoegdheid die nationaal moet worden inge
vuld. Gelet op het open grensverkeer sinds 
26 maart is er wel de verplichting om de grens
overschrijdende negatieve gevolgen over en 
weer te signaleren. Eventueel dienen in het 
justitieel of politieel beleid specifieke maat
regelen genomen te worden om die gevolgen 
zo veel mogelijk te beperken', aldus de staats
secretaris.

Inlichtingen: Frans Weisglas, 070-3182903.
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Eurovignet
Binnen afzienbare tijd is in de Kamer aan 
de orde het wetsvoorstel betreffende de 
invoering van het zogenaamde Euro
vignet. Transportbedrijven moeten per 
vrachtvoertuig zo'n vignet kopen, wat 
een kostbare zaak is: een gemiddelde 
vrachtauto kost een vervoerder dan al 
gauw zo'n f 2800,-- extra.
Veel transporteurs maken zich zorgen 
over de lastenverzwaring die het vignet 
met zich mee zal brengen. Daar komt bij 
dat veel vervoerders vrachtauto's bezit
ten die buiten het Eurovignetplichtige 
gebied rijden en bijvoorbeeld in Rusland 
of Spanje opereren. Grote delen van het 
jaar komen deze voertuigen niet eens in 
Nederland. Het zou voor deze bedrijven 
de moeite lonen om bijvoorbeeld in 
Rusland een auto in te voeren en te 
voorzien van een Russisch kenteken. 
Deze kunnen dan voldoen aan de 
Eurovignetplicht door middel van dag-, 
week-, of maandkaarten, een behoor
lijke kostenbesparing.
VVD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw is 
geen voorstander van deze erfenis van het 
vorig kabinet doch beseft dat het ook een 
gevolg is van afspraken tussen enkele 
landen van de Europese Unie. Gezien de 
lastenverzwaring die het Eurovignet bete
kent is het gewenst de pijn zoveel moge
lijk te verzachten. De woordvoerder wenst 
daarom de uitvoering op dezelfde wijze te 
laten gebeuren als in Duitsland: een 
keuzemogelijkheid tussen dag-, week-, 
maand-, of jaarkaarten. Ook als zou dat 
de controle op het vignet lastiger maken 
(een jaarregeling is makkelijker te contro
leren) prefereert de VVD diversiteit. De 
woordvoerder voorziet problemen als de 
tegenzin vanuit de vervoerssector erg 
groot is: 'Technisch gezien kan het wets
ontwerp voor 1 juli door de Kamer zijn, 
maar als het draagvlak bij het invoeren 
van een vignet op jaarbasis ontbreekt, 
dan gaat het waarschijnlijk fout'.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.
Henk Kamp, 070-3182898.

Voortgezet
onderwijs
Afgelopen donderdag debatteerde de 
Tweede Kamer over een decentrale 
opzet van het bekostigingsstelsel voor 
personele en exploitatie-uitgaven in het 
voortgezet onderwijs - de zogenaamde 
lump sum-bekostiging -, alsmede over 
de regeling van de arbeidsvoorwaarden. 
Beide elementen vloeien voort uit het 
regeerakkoord en moeten leiden tot een 
grotere autonomie voor de onderwijs
instellingen. Momenteel vindt de 
bekostiging van scholen in het voortge
zet onderwijs nog op declaratiebasis 
plaats. Hierdoor hebben deze scholen 
relatief weinig bestedingsvrijheid. De 
arbeidsvoorwaarden worden nog 
centraal in de onderhandelingen tussen 
de minister en de vakorganisaties vast
gesteld.

H oofdpunten
Woordvoerder Clemens Cornielje 
benadrukte tijdens het debat de 
volgende elementen:
1. De lump sum-operatie is omvangrijk 

en ingewikkeld. Op macro-schaal 
verloopt ze budgettair neutraal. 
Belangrijke toetssteen bij de invoe
ring zal voor de VVD-fractie zijn dat 
de operatie ook op termijn een 
voldoende bekostigingsniveau voor 
scholen garandeert. Overigens krij
gen scholen ook meer beleidsvrij
heid, nu ze kunnen schuiven tussen 
(reeds lump sum verstrekte) mate
riële en personele middelen.

2. Wil de autonomie van de instellingen 
serieus genomen worden, dan zullen 
de instellingen ook daadwerkelijk 
bestedingsruimte moeten krijgen.
Het voorstel van de regering met 
betrekking tot een meer vraagge
stuurde financiering van de onder
wijsverzorging steunt de VVD-fractie 
dan ook van harte.

3. Het onbedoelde effect van lump sum 
financiering kan schaalvergroting

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de “Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting", 
onder redactie van Ernst van Splunter, voorlichter VVD-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie: Tom van der Maas, hoofd afdeling Voorlichting van de VVD-Tweede 
Kamerfractie.

VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 75,- en Is schriftelijk aan te vragen bij 
de WD-fractie, Tweede Karher der Staten-Generaal, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Abonnementenadministratie: Ans Koning (telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting is 616 1616.

zijn. Immers de risico's kunnen in 
grotere instellingen beter gespreid 
worden. De regering werd verzocht 
de Tweede Kamer over het optreden 
van dit onbedoelde effect te infor
meren.

4. De decentralisatie van de regeling 
van de arbeidsvoorwaarden, heeft de 
instemming van de VVD-fractie. 
Ingestemd wordt met een centraal 
voorbehoud ten aanzien van de vast
stelling van onder meer salaris
schalen en uitgangspunten voor een 
functiewaarderingssysteem, alsmede 
wederzijdse rechten en plichten bij 
ziekte, bevalling, zwangerschap, 
arbeidsongeschiktheid en ontslag.

V ertica le
scholengem eenschappen  
Tijdens het debat werd uitvoerig stilge
staan bij de positie van zogenaamde 
verticale scholengemeenschappen. Deze 
beschikken over zowel een component 
beroepsonderwijs (MBO) als over een 
component voortgezet onderwijs 
(MAVO/VBO). Scholen voor voorberei
dend beroepsonderwijs die deel willen 
gaan uitmaken van een verticale in 
plaats van een horizontale scholenge
meenschap leveren op basis van de 
huidige regeling formatieplaatsen voor 
de directie in. Een v.b.o.-school die twij
felt tussen een brede en een verticale 
scholengemeenschap wordt aldus met 
extra faciliteiten welhaast gedwongen 
om zich aan te sluiten bij een v.w.o.- 
a.v.o.-scholengemeenschap. Deze 
situatie achtte woordvoerder Clemens 
Cornielje onrechtvaardig. Niet financiële, 
maar onderwijskundige motieven 
zouden de doorslag moeten geven bij de 
keuze om een brede danwel verticale 
scholengemeenschap te vormen. Juist 
v.b.o.-m.a.v.o.-scholen die willen 
samenwerken met m.b.o.-instellingen 
moeten de kans krijgen om leerlingen èn 
de basisvorming, èn een beroepskwalifi
catie te laten halen. De inhoudelijke 
discussie hierover zal overigens later dit 
voorjaar verder worden gevoerd. Samen 
met de fracties van D'66 en het CDA 
diende de woordvoerder een motie in 
om voor de directieformatie een gelijke 
behandeling van horizontale en verticale 
scholengemeenschappen te bereiken. 
Aanstaande dinsdag stemt de Kamer 
over de motie.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904.
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Deltawet
Afgelopen woensdag debatteerde de 
Kamer met minister Jorritsma van 
Verkeer & Waterstaat over de Deltawet. 
In januari heeft Nederland te maken 
gehad met de grootste wateroverlast 
sinds 1953. De Deltawet moet de 
problemen aanpakken waar het rivieren
gebied mee wordt geconfronteerd. De 
minister verwacht dat de enorme ver
snelling bij de verbetering van de rivier
dijken -er moet vier tot acht keer zo 
hard gewerkt worden- haalbaar is. Zij 
beschikt echter nog niet over concrete 
werkprogramma's waaruit blijkt dat de 
dijkenbouwers die hoge snelheid ook 
aankunnen. De eerste plannen voor 
1995 hoopt de minister zo snel mogelijk 
aan de Kamer voor te leggen. ‘Het moet 
kunnen om al dit jaar werkelijk te begin
nen, maar wat het werkprogramma 
werkelijk wordt, weet ik nog niet', aldus 
de minister.

U naniem
De Kamer stemt unaniem in met de 
Deltawet voor de grote rivieren. 
VVD-woordvoerder Piet Blauw compli
menteerde het kabinet in zijn totaliteit, 
en minister Jorritsma in het bijzonder 
met het werk dat is verricht tijdens de 
wateroverlast.
Breder beschouwend herinnerde hij aan 
de discussie die gevoerd werd ter voor
bereiding van het regeerakkoord van het 
kabinet Lubbers I. Toen moest op het 
punt van de dijkverzwaring enige druk 
worden uitgeoefend. Er gingen andere 
waarden meespelen in de oorspronke
lijke doelstelling. Dat waren zowel finan
ciële waarden, omdat prioriteiten gesteld 
moesten worden tussen bijvoorbeeld de 
stormvloedkering in de Oosterschelde en 
de rivierdijken, als de kwetsbare elemen
ten in het landschap, die steeds meer 
aandacht kregen.

Rijpe geesten
De woordvoerder stelde de vraag of het 
verantwoord is dat wij zijn opgeschoven 
in een richting verder verwijderd van 
absolute veiligheid. Het antwoord kon 
volgens hem alleen worden gegeven 
vauit historisch perspectief. Het was de 
watersnood van 1916 die de toenmalige 
minister van Verkeer en Waterstaat Lely 
de gelegenheid gaf om zijn plannen over 
de Afsluitdijk en de herinrichting van het 
IJsselmeer uit te voeren, terwijl hij die 
plannen voordien al had. Het was de 
watersnood in Zeeland -de volgende en 
geweldige calamiteit- die het mogelijk 
maakte om nieuwe wetgeving en 
nieuwe impulsen te realiseren. Het enige 
positieve van de calamiteit van januari 
was dat de geesten weer rijp zijn een 
stap voorwaarts te zetten. Het deed de 
woordvoerder genoegen dat de minister

weer streeft naar een datum van 
voltooiing van de dijkverzwaring die 
dichter bij 1998 ligt, dan een datum na 
het jaar 2000.

Sug gestie
De woordvoerder gaf de minister de 
suggestie mee met België te overleggen 
over een oplossing die niet is gelegen in 
dijkverzwaring. Ook veel Belgen zijn 
slachtoffer van overstromingen. Waar 
het om gaat bij dit probleem is een 
snelle afvoer van water naar de zee. Een 
mogelijkheid is het tussen Luik, 
Maastricht, en Antwerpen gelegen 
Albertkanaal. Door dit kanaal te optima
liseren en tevens spaarbekkens aan te 
leggen zijn België en Nederland waar
schijnlijk van alle problemen verlost.

N oo d w et
De woordvoerder kan zich vinden in 
deze noodwet die het mogelijk maakt 
dat dijkbeheerders vrij baan krijgen om 
binnen twee jaar eerst de zwakste 
waterkeringen te versterken. Hierdoor 
worden waterschappen bij de plannen
makerij tijdelijk ondergeschikt gemaakt 
aan de provincies. De inspraakprocedu
res gaan terug naar het absolute mini

mum. Als alles volgens plan verkoopt 
worden voor het einde van 1996, 145 
kilometer zwakke dijken aangepakt in 
het stroomgebied van de Rijn en worden 
195 kilometer nieuwe kades langs de 
Maas aangelegd om daar de uiterwaar
den vaker droog te houden. In de Kamer 
leeft de wens via amendementen nog 
enkele kilometers dijkvak toe te voegen, 
waar twijfel bestaat of die met spoed 
moeten worden aangepakt.

V e rv o lg
De wetgevingsplannen houden niet op 
na 1996. Minister Jorritsma wil als na 
1996 het noodplan klaar is, de procedu
res versoepelen voor de jaren tot 2000, 
al zal dat minder ver gaan. Daarvoor 
wordt nog voor deze zomer een nieuwe 
Wet op de waterkering bij de Kamer 
ingediend. De positie van de water
schappen in deze procedure is nog niet 
duidelijk. De minister overweegt ze 
minder bij de planvoorbereiding te 
betrekken en slechts te laten uitvoeren 
en beheren.

Inlichtingen: Piet Blauw, 070-3182881.
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BAV Papendal
Op de buitengewonde ledenvergadering van de VVD in Papendal op 25 maart 1995 sprak Frits Bolkestein over het dualisme en 
over de positie van de Eerste Kamer.

D u alism e
"Een regering heeft zich in Nederland 
uiteindelijk te schikken naar de 
Volksvertegenwoordiging. Van een 
gelijkwaardig verhouding tussen rege
ring en Staten-Generaal is dan ook geen 
sprake. De regering behoeft het alge
meen vertrouwen van de Staten- 
Generaal. De Staten-Generaal behoeven 
niet het vertrouwen van de regering. De 
regering kan natuurlijk de Tweede 
Kamer ontbinden als zij meent dat de 
opvattingen van de kiezers niet meer 
overeenkomen met die van de Tweede 
Kamer. Dat is het wapen dat de regering 
heeft. Het regeeraccoord bindt natuurlijk 
de fracties die het hebben onderschre
ven en dat accoord geeft stabiliteit aan 
het kabinet. Het huidige regeeraccoord 
is goed. Wij voeren het uit, wij zullen 
het uitvoeren en wij verwachten dat ook 
de andere regeringsgezinde fracties het 
regeeraccoord zullen uitvoeren want dit 
kabinet moet zitten tot mei 1998.

Vooral onder de kabinetten Lubbers 
heeft zich de praktijk ontwikkeld dat 
indien de regering een wens heeft 
waarin door het regeeraccoord niet is 
voorzien, die wens bindend zou moeten 
zijn voor de fracties die de regering in de 
Tweede Kamer steunen. Maar daarmee 
wordt het dualisme tussen Staten-

Generaal en regering ondergraven en 
ingeruild voor een dualisme tussen aan 
de ene kant kabinet en de regeringsge
zinde fracties en aan de andere kant de 
oppositie. Die ontwikkeling is strijdig 
met ons staatsrecht. De behoefte om 
aan deze staatsrechtelijke ongerijmdheid 
een einde te maken en zo de burger 
meer inzicht te geven in het functione
ren van het politieke bedrijf heeft bij het 
aantreden van het paarse kabinet tot 
een roep om herstel van het dualisme 
geleid. Het gevolg van die dualistische 
verhouding tussen Kamer en Kabinet is 
dat het zwaartepunt naar de 
Volksvertegenwoordiging terugvalt. In 
een dualistisch stelsel zitten de rege
ringsgezinde fracties niet in de regering. 
Het kabinet moet de Kamer overtuigen 
en zolang ministers lid zijn van het kabi
net zijn zij ook van dat kabinet en niet 
meer van de partij. Het dualisme zal 
aldus bijdragen aan een verlevendiging 
van de politiek met meer openlijke 
discussies Voor de burgers worden de 
verschillen tussen de politieke partijen zo 
zichtbaar en wordt ook de democratie 
vitaler.

De mate waarin de VVD fractie het 
Kabinet niet zou hebben gesteund, 
wordt overigens zwaar overdreven. Wij 
hebben alle wijzigingsvoorstellen terzake 
van de sociale zekerheid ondersteund.

Die voorstellen waren ook 
noodzakelijk voor de lasten
verlichting die een essentiële 
voorwaarde vormt voor de 
banengroei die wij zo 
wensen. Wij hebben ook 
belangrijke infrastructurele 
werken ondersteund. Het 
vliegveld Maastricht, de 
gasopslag bij Langelo, het 
boren in de Waddenzee en 
de uitbreiding van Schiphol. 
Ook inzake de kerncentrale 
te Borssele hebben wij het 
kabinet ondersteund. Het is 
waar: niet inzake de A73. 
Maar andere partijen hebben 
het kabinet op andere onder
werpen ook niet onder
steund. Dat valt ook te 
verwachten wanneer het 
dualisme in ere wordt 
hersteld. Het is de regering 
die regeert. Het is de Tweede 
Kamer die bekritiseert. Dan 
valt de beslissing de ene keer 
op de ene wijze en de andere 
keer op de andere wijze uit. 
Wij blijven voorstander van

een beheerst dualisme want dat zal 
leiden tot een vitalisering een verleven
diging van onze democratie."

Eerste  Kamer
"Wat was de bedoeling toen de Eerste 
Kamer werd ingesteld?
De Eerste Kamer kan na heftige politieke 
debatten tussen kabinet en Tweede 
Kamer de gemoederen enigszins tot rust 
laten komen en de zaak los van de waan 
van de dag aan een beschouwing onder
werpen. Dat noemt men een zoge
naamde revisie-functie. Deze visie wordt 
vandaag nog steeds door ons aange
hangen. Bij de behandeling van de 
Grondwet in 1983 is van de zijde van de 
regering opgemerkt dat er een onge
schreven Staatsrechtelijke regel bestaat 
die terughoudendheid van de Eerste 
Kamer voorschrijft. De bewegingsvrij
heid van de Eerste Kamer moet zich 
baseren op de geldende staatkundige en 
maatschappelijke ordening en de Eerste 
Kamer dient wetsvoorstellen dus te 
beoordelen op de vraag in hoeverre zij 
passen binnen het huidige rechtssys
teem. De Eerste Kamer zou zich dus niet 
mogen uitlaten over de wenselijkheid 
van doelstellingen van wetgeving en 
beleid maar wel over de rechtmatigheid 
en de doelmatigheid daarvan. Met 
andere woorden: het maken van keuzes 
en het doen van uitspraken over de 
wenselijkheid van een bepaalde maat
schappelijke ordening komt de meer 
direct democratisch gelegitimeerde 
Tweede Kamer en de regering toe. Aldus 
ligt het zwaartepunt van de Tweede 
Kamer bij haar democratische functie 
terwijl het zwaartepunt van de activi
teiten van de Eerste Kamer komt te 
liggen bij haar meer rechtstatelijke func
tie.
Kort geformuleerd: Tweede Kamer en 
Regering bepalen de politieke agenda en 
beoordelen voorstellen primair op hun 
politieke wenselijkheid. De Eerste Kamer 
volgt die agenda maar toetst of het 
handelen voldoet aan eisen van recht
matigheid en doelmatigheid 
Nog korter geformuleerd: de Tweede 
Kamer legt nadruk op haar democratisch 
engagement en richt zich op de wense
lijkheden; de Eerste Kamer legt zich toe 
op het rechtstatelijk engagement en 
richt zich op de mogelijkheden.



vovo Herkenbaarheid
In de afgelopen week stemde de Kamer in met de bruterings- 
operatie. De VVD heeft het wetsvoorstel, verdedigd door staats
secretaris Tommel, gesteund. Het betreft hier de verzelfstandiging 
van de woningbouwcorporaties waar wij een voorstander van zijn. 
De afhandeling van dit dossier heeft echter veel tijd in beslag 
genomen. Er moesten vijf termijnen aan te pas komen voordat er 
kon worden gestemd. Dat was te wijten aan de PvdA die de stem
mingen over dit wetsvoorstel tot drie keer toe uitstelde. De woord
voerder van die partij wenste de garantie te krijgen dat de minima 
voldoende zouden worden gecompenseerd bij toekomstige huur
verhogingen.
Het is begrijpelijk dat de PvdA de belangen van de laagstbetaalden 
behartigt. Zij heeft op dit punt immers een traditie hoog te houden 

en hoeft zich daarvoor niet te schamen. Iedere politieke partij heeft zijn eigen kenmerken. Dat is 
goed voor de herkenbaarheid want de kiezer moeten iets te kiezen hebben. In deze coalitie 
werken drie politieke partijen samen met een eigen karakter. Dat verandert niet op het moment 
dat ze met elkaar gaan samen werken. Het is daarom legitiem dat de PvdA, staatssecretaris 
Tommel van Volkshuisvesting in een motie heeft gevraagd, rekening te houden met de minima. 
Anders wordt het als de betreffende bewindspersoon aan het begin van de discussie aangeeft dat 
het grotendeels om bestaand beleid gaat en overigens zegt de wens van de PvdA te willen hono
reren. Een partij die op zo'n toezegging reageert met het drie weken lang ophouden van de 
besluitvorming en het vervolgens intrekken van de motie, wekt de indruk een dreinend kind te 
zijn dat z’n zin niet krijgt. Dat is op z’n zachtst gezegd een merkwaardige vorm van herkenbaar
heid.

Frits Bolkestein

Brutering
'Collega Duyvestein heeft de indruk gewekt dat 
hij de minima volledig wil compenseren.' 'Dit 
kan echter niet budgettair neutraal, zodat de 
motie ook nog onduidelijk is. Wij staan dan ook 
vierkant achter de uitspraak van de minister
president, partijgenoot van de heer Duyvestein, 
dat een en ander geen extra geld mag kosten.' 
‘De motie is bij dit agendapunt niet relevant en 
gaat, zo niet over niets, over heel weinig. Het 
zou eigenlijk een gratis publiciteitsmotie zijn, als 
hij niet zoveel zou kosten als u begrijpt wat ik 
bedoel.'
Met deze woorden vatte VVD-woordvoerder 
Pieter Hofstra -in vijfde termijn!- de commotie 
samen die was ontstaan na de aanvaring tussen 
staatssecretaris Tommel (D66) van Volkshuis
vesting en PvdA-woordvoerder Duyvestein.
Zelfs PvdA-fractievoorzitter Wallage was er aan 
te pas gekomen om zijn partijgenoot bij te 
staan. Uiteindelijk bleek het veel geschreeuw en 
weinig wol aangezien de PvdA haar motie 
introk.

Ingrijpend
De bruteringsoperatie speelt al geruime tijd in 
de Kamer (zie hiervoor ook VVD-Expresse 124). 
Indertijd noemde de toenmalige W D-woord- 
voerder Broos van Erp het ‘de grootste operatie 
op het terrein van de volkshuisvesting sinds het 
van kracht worden van de woningwet in 1901'. 
Belangrijkste gevolg van de maatregel is dat de 
financiële banden tussen de sociale huursector 
en de rijksoverheid doorgeknipt worden.
De PvdA diende een motie in om aan te geven 
dat de minima moeten worden gecompenseerd 
bij toekomstige huurstijgingen en wel zodanig 
dat de nettohuur (de huur na aftrek van de 
huursubsidie) niet sterker stijgt dan de totale 
procentuele huurstijging.
VVD-woordvoerder Hofstra gaf in vijf punten 
aan waarom de VVD de motie waarin dit tot 
uitdrukking kwam niet wenste te steunen.
1. De motie heeft niets met de brutering te 

maken, de brutering leidt juist tot een lagere 
huurverhoging de komende jaren.
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Pieter Hofstra

2. De compensatie voor de minima is al jaren 
bestaand beleid en zal dat ook de komende 
jaren zijn. Er is niets nieuws onder zon, de 
PvdA claimt ten onrechte een minima- 
kampioen te zijn.

3. De onevenwichtigheden waarop de motie 
bij de huursubsidie wijst zijn niet het gevolg 
van de brutering maar van de complexe 
huursubsidie-techniek.

4. De VVD-fractie wil debatteren over onbe- ^
doelde effecten bij de huursubsidie, maar
niet bij het onderwerp brutering.

5. Duyvestein heeft de indruk gewekt dat hij 
de minima volledig wil compenseren. Dit 
kan niet budgettair neutraal.
Vandaar dat de VVD ook de minister-presi- 
dent steunde die van mening is dat een en 
ander geen extra geld mag kosten.

Bruteringsbrug
De woordvoerder riep de PvdA op om samen 
met VVD en D66 de bruteringsbrug over te 
steken. Hij sprak nogmaals zijn vertrouwen uit 
in de verzelfstandigde woningbouwcorporaties 
en daarmee in de omvangrijke bruterings
operatie.
Tijdens de stemmingen over dit wetsvoorstel 
bleek uiteindelijk dat de vier grote partijen 
achter het wetsvoorstel stonden.

Inlichtingen: Pieter Hofstra, 070-3182886.
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Integratie C 
in O&W
Met de totstandkoming van het nieuwe 
kabinet in 1994 kwam het onderdeel 
Cultuur terug bij het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. Aan de 
daadwerkelijke integratie van het direc- 
toraat-generaal Culturele Zaken zaten 
echter nog een aantal haken en ogen.
De verhuizing van Rijswijk naar het 
ministerie van Onderwijs in Zoetermeer 
bleek niet zomaar te kunnen plaatsvin
den, vanwege (te) hoge kosten en 
plaatsgebrek (±70 miljoen).

Z w a a rte p u n t
Deze week vond hierover in de Kamer 
overleg plaats met minister Ritzen 
en staatssecretaris Nuis, waarbij het inte
ressant was dat juist vorige week bekend 
was geworden dat de staatssecretaris 
zijn portefeuille wetenschapsbeleid had 
overgedragen aan de minister. Het 
zwaartepunt kwam dus bij cultuur en 
media te liggen. Voor de VVD-fractie 
reden om voor te stellen dat zolang de 
verhuizing niet is afgerond de staatsse
cretaris misschien beter voorlopig terug 
kan keren naar Rijswijk, waar zijn 
ambtenaren nog steeds werken.
Juist in een periode waarin majeure 
beslissingen moeten worden genomen, 
zowel op cultuur als ook op mediagebied 
zou de bewindsman ook fysiek geïnte
greerd moeten zijn met zijn beleidsme
dewerkers. En daarna, zo spoedig moge
lijk, overgaan met zijn medewerkers naar 
Zoetermeer.
De staatssecretaris deed de toezegging 
de uitleg over de inhoudelijke samen
werking aan de Kamer te zenden, en wel 
binnen twee maanden. Verhuizen (zelfs 
voor een beperkte periode) bleek onbe
spreekbaar. De staatssecretaris meende 
slechts in Zoetermeer het beste aan de 
integratie te kunnen werken.

Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888.

Schengen
Zoals U in VVD-Expresse 165 heeft 
kunnen lezen debatteerde de Kamer 
vorige week over de gevolgen van het in 
werking treden van het Verdrag van 
Schengen. Op Schiphol doen zich nadat 
het Verdrag in werking trad, problemen 
voor omdat de passagiersstromen van 
niet-Schengen-inwoners en Schengen- 
inwoners nog niet van elkaar zijn

gescheiden. Hoewel de staatssecretaris
sen Patijn van Buitenlandse Zaken en 
Schmitz (PvdA) van Justitie tijdens het 
mondelinge vragenuur vorige week 
geruststellende woorden spraken, gaven 
berichten uit de samenleving alle aanlei
ding ook deze week over de problemen 
te debatteren.
VVD-woordvoerder Frans Weisglas 
stelde in het debat dat het voor hem nu 
als een paal boven staat dat het systeem 
van toegang met de magneetkaartjes in 
huidige vorm niet deugt. Zolang iemand 
die anoniem is met een kaartje toegang 
kan krijgen is er iets mis. 'Tussen de gate 
en tourniquet kan van alles gebeuren’ , 
zo stelde de woordvoerder. Een sluitend 
systeem is dus gewenst en wel net zo 
sluitend als voor 26 maart, voor de 
ingangsdatum van het Verdrag van 
Schengen.
De beide betrokken staatssecretarissen 
deden de toezegging op zo kort moge
lijke termijn -noodzakelijk om technische 
maatregelen te nemen- de controle slui
tend te laten zijn. Dat betekent in de 
praktijk de keuze uit twee mogelijkheden: 

het nieuwe systeem aanpassen, en 
als dat niet mogelijk blijkt, 
het oude systeem, de paspoort
controle.

Mocht het oude systeem weer gaan 
functioneren dan is overleg vereist met 
de verdragspartners. Over twee weken, 
uiterlijk 24 april, de dag voordat de 
Kamer na het Paasreces weer bijeen
komt, zal het kabinet rapporteren. De 
VVD stemde tegen een motie van het 
CDA om de paspoortcontrole onmiddel
lijk weer in te voeren, die overbodig 
werd na de toezeggingen van de 
bewindslieden.

Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903.

Het Groene 
Hart
In de afgelopen week vond een 
Algemeen Overleg plaats tussen de 
vaste kamercommissie VROM en minis
ter de Boer (PvdA) van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu over het 
Ruimtelijk Beleid. Tijdens dit overleg 
werd ook aandacht besteed aan het 
Groene Hart, het gebied, gelegen in de 
Randstad tussen de vier grote steden. 
VVD-woordvoerder Nellie Verbugt 
bracht naar voren dat handhaving van 
het Groene Hart als onderdeel van een 
gevarieerd en ruimtelijk verscheiden 
leefmilieu en als tegenhanger van de 
verstedelijkte Randstad door de VVD

van grote waarde wordt geacht. Dat 
betekent voor de VVD-fractie echter niet 
dat het Groene Hart op slot moet. Het 
maken van een verantwoorde afweging 
tussen bouwen voor de eigen natuurlijke 
bevolkingsaanwas en randvoorwaarden 
vanuit het milieu acht de VVD-fractie 
verdedigbaar.

Op slot?
De woordvoerder wilde van de minister 
weten of zij het goed had begrepen, dat 
er afspraken zijn gemaakt voor een fase
gewijze invulling van de eventuele 
ruimte in de streekplannen. Die streek
plannen lopen namelijk op een bepaalde 
termijn af. Gaat het Groene Hart daar
mee op slot voor bouwactiviteiten, wilde 
zij weten.
De minister antwoordde hierop dat men 
niet kan bouwen en tegelijkertijd zeggen 
dat het gebied nodig is voor de ontspan
ning van de gestresste randstedeling. Er 
zullen keuzes moeten worden gemaakt. 
Daar kan niet aan worden ontkomen.
'Dat is lastig en vervelend en op een 
gegeven moment zullen de besturen 
tegen ons te hoop lopen. Het is echter of 
het een of het ander’, aldus de minister. 
Op de vraag van de woordvoerder of die 
keuze, dat de minister vasthoudt aan de 
grenzen van het Groene Hart en deze 
hiermee toch heilig verklaart, 
antwoordde de minister:
'Ik heb daar nooit afstand van genomen. 
In het najaar moeten wij een discussie 
hebben over de invulling van het Groene 
Hart en dan is heel goed mogelijk, dat 
ten aanzien van hoekjes en snippertjes 
een ander lijntje wordt getrokken. Dat 
sluit ik helemaal niet uit. Het zou mij 
buitengewoon wonderlijk voorkomen, 
dat dan wordt gezegd dat het Groene 
Hart mij niet heilig meer is omdat ik er 
vijf meter af heb gesnoept'.

Natuurreservaat 
De woordvoerder bracht naar voren dat 
er knelpunten zijn die voor een deel 
betrekking hebben op de bouwcapaci
teit. Als de termijnen van de streekplan
nen aflopen, is er geen ruimte meer voor 
een verantwoorde afweging tussen het 
bouwen voor een verantwoorde afwe
ging tussen het bouwen voor de eigen 
bevolkingsontwikkeling en de randvoor
waarden in verband met het milieu. In 
de aangekondigde visie op het Groene 
Hart wordt juist dat aspect buiten schot 
gelaten. De woordvoerder stelde vast 
dat er enig licht zit tussen de voorne
mens van het kabinet en de visie van de 
VVD-fractie. De VVD-fractie wil niet dat 
het Groene Hart na afloop van de 
streekplannen een soort natuurreservaat 
zal worden.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892.
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Non-
Proliferatie- 
verdrag (NPV)
Van 17 april t/m 12 mei vindt in New 
York de vijf-jaarlijkse conferentie plaats 
over het Non-Proliferatieverdrag, het 
niet-verspreiden van kernwapens. De 
verdragspartijen zullen naast de regu
liere toetsing van het verdrag moeten 
beslissen over de verlenging, zoals 25 
jaar geleden bij het opstellen van het 
verdrag is bepaald. Deze week had de 
Kamer overleg met minister Van Mierlo 
over de opstelling van Nederland.
De uitkomsten van deze toetsingsconfe
rentie zal de veiligheid en stabiliteit van 
de 21-ste eeuw mee helpen bepalen. 
Daarom is het essentieel dat "het 
nucleaire speelveld" gecontroleerd en 
beheerst wordt. De VVD steunt het 
uitgangspunt van de regering dat het 
verdrag voor onbepaalde tijd wordt 
verlengd.

N e g a tie ve  g a ra n t ie  
Van belang anno 1995 is dat, terwijl het 
NPV ook is blijven functioneren in de 
jaren '70 toen de kernwapenarsenalen 
nog steeds toenamen, op dit moment 
sprake is van zeer aanzienlijke reducties 
van het nucleaire potentieel van "Oost 
en West".
Nederland dient samen met andere 
landen ervoor te ijveren dat in 1995 
uitzicht ontstaat op een verbod op het 
nemen van kernproeven waarbij alleen 
een uitzondering geldt voor het onder 
internationaal toezicht nemen van proe
ven ter vergroting van de veiligheid. 
VVD-woordvoerder Sari van Heemskerck 
Pillis-Duvekot hield een pleidooi voor de 
garantie van kernwapenstaten aan niet- 
kernwapenstaten dat zij hen niet met 
nucleaire middelen zullen aanvallen, een 
zogenaamde negatieve garantie.

H ig h -te c h  o p sp o rin g sm id d e le n  
Een belangrijk punt is de controle door 
het IAEA (International Atomic Energy 
Agency). Op aandringen van de VVD 
heeft de minister toegezegd samen met 
de andere Europese partners extra druk 
op de controles te leggen. Niet alleen 
inspecties op aangemelde, maar ook op 
niet-aangemelde plaatsen. Maar vooral 
ook het gebruik van de allermodernste 
high-tech opsporingsmiddelen. De 
minister stond positief tegenover een 
eventuele extra bijdrage hiervoor. 
Situaties zoals in Irak waar onder de 
neus van inspectieteams toch verboden 
activiteiten plaatsvinden moeten worden 
vermeden.
Bijzondere aandacht moet ook uitgaan

naar de situatie in de voormalige 
Sovjetunie. De betrokken landen dienen 
te worden ondersteund bij de ontmante
ling van hun kern wapenarsenaal, waarbij 
ook een “ brain drain" naar landen als 
Iran en Libië moet worden voorkomen.

S to k  a c h te r  de d eu r 
Op de opmerking van de woordvoerder 
dat Nederland in overleg met andere 
hulpverlenende landen, met name 
binnen de EU, bij de besluitvorming over 
ontwikkelingssamenwerking mede reke
ning moet houden met de vraag of 
landen zich conformeren aan het NPV, 
moest de minister bekennen dat hij daar 
geen groot voorstander van was. De 
regering neemt ten aanzien van sancties 
een nogal voorzichtig standpunt in. Een 
iets steviger standpunt lijkt gewenst om 
in ieder geval een stok achter de deur te 
hebben.
Het feit dat Israël het NPV nog steeds 
niet wil tekenen ontmoet terecht begrip 
bij de regering. Zodra echter de vredes
verdragen in het Midden-Oosten een 
feit zijn dient ook Israël toe te treden en 
zich te onderwerpen aan grondige 
inspecties.
Schriftelijke antwoorden komen nog 
over meer technische vragen over export 
van plutonium, produktie van hoog naar 
laag verrijkt uranium, en het weglekken 
van gevoelige informatie (affaire Kahn).

Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888.

Kinderporno
‘Duidelijke wetgeving biedt kinderen de 
veiligheid die ze behoeven'. Met deze 
woorden beëindigde VVD-woordvoerder 
AnneLize van der Stoel haar bijdrage in 
eerste termijn bij het debat over de 
aanscherping van de straffen die gelden 
ten aanzien van kinderporno. In het 
wetsvoorstel wordt de maximumstraf op 
het maken en/of verspreiden van kinder
porno verhoogt van 3 maanden tot vier 
jaar.
'De behandeling van wetsvoorstellen 
over de zedelijkheidswetgeving heeft 
veel te maken met ons denken over 
macht, machteloosheid, gelijkwaardig
heid, sexualiteit en morele opvatting', zo 
stelde de woordvoerder. De volksverte
genwoordiging mag daarbij artikel 11 uit 
de Grondwet -betreffende de integriteit 
van het menselijk lichaam- niet uit het 
oog verliezen.
De laatste 15 a 20 jaar heeft de bestrij
ding van sexueel geweld terecht veel 
aandacht gekregen dankzij slachtoffers, 
hulpverleners, politiemensen en politici.

D e ta ils
De woordvoerder merkte op dat iedere 
keer als details in de media verschijnen, 
de feiten afschuw oproepen. Verhoging 
van de strafmaat moet wat de VVD 
betreft gezien worden als wettelijke 
vertaling van wat in de samenleving 
gevoeld wordt. De wetgever behoort 
echter niet alleen te toetsen aan het 
algemeen gevoelen. Er dient rekening 
gehouden te worden met de Grondwet, 
maar ook met uitvoerbaarheid van regel
geving. In het geval van zedelijkheids
wetgeving wil de VVD de overheid niet 
zien als zedenpreker, maar als bescherm
heer- en vrouwe van degene die 
bescherming behoeft.
De woordvoerder wees op het verschijn
sel dat het buitenland -met name de 
Verenigde Staten van Amerika- er als de 
kippen bij is om met de verwijtende 
vinger naar Nederland te wijzen, als men 
in eigen land vraagstukken ontkent 
en/of niet weet aan te pakken. Drugs, 
criminaliteit, euthanasie zijn in dit 
verband voorbeelden. Nog onlangs wist 
een Amerikaan criminaliteitcijfers te 
voorschijn te toveren over Nederland, 
die in de verste verten de Nederlandse 
werkelijkheid niet benaderen. De VVD- 
fractie is van mening dat het verstandig 
en noodzakelijk is vooralsnog onbewe
zen verhalen over Nederland als het 
produktiecentrum van kinderporno, 
krachtig tegen te spreken.
De VVD-fractie kon niet instemmen met 
een amendement van D66, dat later 
werd ingetrokken. Dat amendement 
verzwaart naar de mening van de VVD 
de bewijsvoering van het Openbaar 
Ministerie om overtreders van de wet te 
veroordelen.

Inlichtingen:
AnneLize van der Stoel, 070-3182906.

Colofon
WD-Expresse is een uitgave van de 
“Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie, 
VVD-Expressc wordt gedrukt bij 
Roeland Druk le Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 75,- en 
is: schriftelijk aan te vragen bij de 
W D-fractie, Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, postbus 20018, 
2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans 
Koning (telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr 
Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting is 616 1616.
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Selectie aan de poort
Op 30 maart jl. opponeerde Frits Bolkestein in Amsterdam tegen de stelling van prof. Drenth dat selectie aan de poort van de 
universiteit niet mogelijk zou zijn. Een samenvatting van zijn refereraat volgt hieronder.

De huidige toestroom van studenten 
moet worden ingedamd. Het gaat mij er 
dan niet zozeer om de kosten van het 
wetenschappelijk onderwijs in de hand 
te houden (hoe belangrijk dat op zichzelf 
ook is), als wel om de aard van dit type 
onderwijs voor vervlakking te behoeden. 
Wetenschap en massaliteit verdragen 
elkaar namelijk slecht. De grootste 
wetenschappelijke vorderingen worden 
voortgebracht door enkelingen die met 
gelijke geesten in debat zijn verwikkeld. 
Het talent dat hiervoor nodig is, is door 
de natuur niet gelijkelijk over de mensen 
verdeeld. Slechts weinigen beschikken 
over de intellectuele capaciteiten en de 
onbedwingbare nieuwsgierigheid die zijn 
vereist voor de wetenschapsbeoefening, 
en die derhalve kunnen en moeten . 
worden verlangd van studenten die voor 
dit ambacht in training zijn.

O n tp lo o iïn g sg e d ach te  
De poorten tot de universiteit zijn in de 
jaren zestig wagenwijd open gezet, onder 
het mom dat ieder mens zich volledig 
moest kunnen ontplooien, zonder door 
anderen op zijn of haar gaven te worden 
beoordeeld. Volgens deze ontplooiings- 
gedachte moest aan het oordeel van elke 
student en medewerker gelijke waarde 
worden toegekend (zolang dit oordeel 
althans niet als "rechts" gold). Het werd 
in zo'n klimaat onbetamelijk gevonden te 
toetsen of een oordeel op objectiveerbare 
gronden houdbaar was.
Het dogma uit de jaren zestig dat elk 
onderscheid tussen mensen uit den boze 
is, is door velen in dit land - zeker in de 
universitaire bestuurswereld - niet verla
ten. Nog altijd worden voorstellen om 
de toegang tot de universiteit tot de 
meest geschikten te beperken, elitair en 
onrechtvaardig genoemd. Elitair zijn 
dergelijke voorstellen inderdaad, want 
de universiteit dient uit de intellectuele 
voorhoede van de bevolking te bestaan. 
Onrechtvaardig zijn ze niet, zolang op 
intellectuele prestaties wordt geselec
teerd en ieder talent in staat wordt 
gesteld deze prestatie te leveren.

G rootm eester
Aan niemand in dit land wordt goed 
onderwijs onthouden, alleen zullen de 
meesten niet het hoogste niveau berei
ken. Net zoals ieder mens zich de regels 
van het schaakspel eigen kan maken en 
zich kan aansluiten bij een schaakvereni
ging, maar slechts zeer weinigen het tot 
grootmeester zullen schoppen. Die 
status is alleen weggelegd voor degenen 
die hebben laten blijken voldoende te 
kunnen presteren, door binnen drie jaar

twee zogeheten grootmeestersresultaten 
neer te zetten.
Niet iedere grootmeester blijkt uit te 
groeien tot potentieel wereldkampioen 
of zelfs maar tot een geducht toernooi- 
schaker. Evenzo schiet niet iedere 
uitblinkende vwo-scholier vlot door de 
universitaire studie heen, terwijl daaren
tegen in enkele onopvallende leerlingen 
geboren wetenschappers blijken te 
schuilen. Dit gegeven bracht prof.Drenth 
in NRC Handelsblad van 29 september 
1994 tot het oordeel dat selectie van 
studenten een "complexe problematiek" 
is . Thans meent hij dat het lastig is te 
voorspellen welke vwo-er met succes 
aan de universiteit zal studeren en wie 
de studie zal moeten staken. Drenth 
vreest dat een groot aantal leerlingen 
ten onrechte door de selecterende 
universiteit zal worden geweigerd. Als 
politicus ben ik uiteraard minder gever
seerd dan prof.Drenth in psychometrisch 
onderzoek. Toch durf ik te stellen dat 
zijn vrees ongegrond is.

S e lectieb e le id
"Waar moeten de afgewezenen heen?", 
vraagt prof.Drenth. Volgens hem 
ontbreekt in Nederland na de middel
bare school een voldoende gedifferen
tieerde sorteringsmogelijkheid. Ik zou 
hem willen antwoorden: juist selectie 
kan ertoe bijdragen dat het assortiment 
aan opleidingen groter wordt dan uislui
tend een keuze tussen WO of HBO.
Door instellingen vrij te laten in het 
selectiebeleid, zullen kwaliteitsverschillen 
tussen opleidingen zichtbaar worden.
Wij moeten de illusie laten varen dat ons 
land 14 wetenschappelijke instellingen 
van topniveau in huis heeft of kan 
hebben. Als wij niet langer krampachtig 
vasthouden aan het idee van gelijkheid 
tussen de instellingen, wordt het ook 
eenvoudiger studenten op de juiste 
plaats te laten belanden.
In onderzoeken naar de voorspellende 
waarde van eindexamencijfers moet - 
noodzakelijkerwijs - worden gewerkt 
met de nu door vwo-leerlingen behaalde 
examencijfers, dat wil zeggen de cijfers 
die worden behaald in een situatie 
waarin het vwo-diploma als zodanig 
toegang geeft tot de universiteit.
Prikkels om zo hoog mogelijke cijfers te 
halen, ontbreken in die situatie. Menig 
leerling gedraagt zich - in de woorden 
van prof.Drenth - als een “discipulus 
economicus": hij stelt zich tevreden met 
een zesje, waar er misschien wel een 8 
of een 9 in had gezeten. Zou zo’n leer
ling weten dat zijn eindexamenresulta- 
ten van invloed zijn op de kans te

worden toegelaten tot de opleiding van 
zijn keuze, dan zal hij zich inspannen het 
beste uit zichzelf te halen. De dèn 
behaalde cijfers geven vervolgens nauw
keuriger informatie over iemands aanleg, 
en daarmee over zijn geschiktheid voor 
een wetenschappelijke opleiding.

Statisch -d yn am isch  
Laat ik dit laatste punt bondiger formu
leren. Wat is de correlatie tussen resulta
ten bij de selectie en succes aan de 
universiteit? Resultaten bij de selectie 
vormen de predictor; succes aan de 
universiteit is het criterium. Omdat leer
lingen weten dat er geen selectie is, 
spannen zij zich minder in dan bij selec
tie het geval zou zijn geweest. Hun 
capaciteiten blijven nu dus tot op zekere 
hoogte latent. In geval van selectie 
zouden die capaciteiten manifester 
worden. Thans is de spreiding van de 
predictor gering. Door selectie zou die 
spreiding groter worden. Indien universi- 
teiten voorts minder makkelijk diploma's 
zouden toekennen - zij worden immers 
per afgestudeerde betaald - zou ook het 
criterium, dwz. het behaalde succes, 
meer spreiding laten zien. Kortom: 
predictor en criterium vertonen nu 
weinig spreiding. Dat verlaagt de corre
latie. Selectie zorgt ervoor dat er meer 
spreiding komt in zowel predictor als 
criterium en dan kan de correlatie hoger 
worden. De benadering van prof.Drenth 
is statisch. De mijne is dynamisch.
Ook op het gedrag van middelbare- 
schoolbesturen en leraren zal de weten
schap dat universiteiten selectie toepas
sen, van invloed zijn. Als vwo-diploma’s 
niet langer automatisch toegang verschaf
fen tot de universiteit, wordt het percen
tage toegelaten gediplomeerden een 
maatstaf voor de kwaliteit van het vers
trekte diploma, en dus voor het niveau 
van de desbetreffende school. Voor lera
ren kan dat niet anders dan buitenge
woon motiverend zijn. Indien leerlingen 
afkomstig van een bepaalde school veel
vuldig bij de ingang van universiteiten 
hun neus stoten, is er kennelijk iets met 
het peil van hun vwo-opleiding aan de 
hand. Een vwo dat zijn score wil verbete
ren, zal zwakke leerlingen tijdig naar de 
havo moeten verwijzen.
Op die wijze kan via de omweg van 
selectie door de universiteit, worden 
bereikt dat het vwo daadwerkelijk wordt 
verzwaard en dat het daar afgegeven 
diploma garant staat voor de kwaliteit 
van opleiding en leerling. Misschien 
maakt de selectie aan de poort zichzelf 
dan weer overbodig.
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werkgelegenheid succes
Het beleid van het kabinet werpt mede dankzij de inzet van de 
VVD-bewindslieden op verschillende terreinen vruchten af. Zo 
ontwikkelt zich de zogeheten l/A-ratio - dat is de verhouding 
tussen het aantal werkenden en het aantal niet werkenden - 
gunstig. De werkgelegenheid neemt snel toe en dat is niet alleen 
te danken aan de opleving van de internationale conjunctuur. Het 
is mede het gevolg van het door de VVD jaren voorgestane en door 
dit kabinet geëffectueerde beleid van lastenverlichting en deregu
lering, en van de aanpassingen in de sociale zekerheid. Wat de 
lastenverlichting betreft heeft het kabinet niet alleen de grootste 
lastenverlichtingsoperatie gerealiseerd sinds Napoleon, maar het 

heeft dit ook in zeer korte tijd gedaan. In de eerste twee jaar van haar functioneren zal de rege
ring negen miljard structureel aan burgers en bedrijven hebben teruggegeven, zoals in het regeer
akkoord voor de gehele kabinetsperiode is voorzien.
De wijzigingen in het stelsel van sociale zekerheid, onder meer op het gebied van de arbeids
ongeschiktheid, leiden er toe dat de premies kunnen dalen. De VVD juicht dit toe omdat het goed 
is voor de werkgelegenheid.
Als gevolg van deze gunstige ontwikkelingen heeft het kabinet besloten, onder de voorwaarden 
dat de l/A-ratio verder verbetert en dat de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen op het gebied 
van de sociale zekerheid per 1 januari 1996 worden ingevoerd en de daarmee samenhangende 
bezuinigingen worden gerealiseerd, in 1996 de lonen en de uitkeringen te koppelen. Dit kan ook 
een bijdrage leveren aan de in het Regeerakkoord overeengekomen "evenwichtige inkomens
ontwikkeling". Voor de VVD-fractie blijft overeind dat er in de periode '96 - '98 gemiddeld een 
halve koppeling wordt toegepast. De VVD-fractie realiseert zich dat van de koppeling een 
negatief effect op de werkgelegenheid uit kan gaan. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kan 
de VVD echter met de koppeling voor 1996 instemmen. Het definitieve oordeel zal de fractie in 
augustus vellen als het volledige inkomensbeeld bekend is en het duidelijk is of aan de gestelde 
voorwaarden kan worden voldaan.

Frits Bolkestein

Inburgeringscontracten
Op 27 april is in de Tweede Kamer gesproken 
over inburgeringscontracten voor nieuwkomers 
in Nederland. De VVD acht het van groot 
belang dat nieuwkomers zo snel mogelijk 
volwaardige medeburgers worden.
Daarom is in het regeerakkoord bepaald dat er 
inburgeringscontracten voor nieuwkomers 
komen inclusief de daarbij behorende sancties. 
We onderscheiden de volgende groepen nieuw
komers:
- traditionele nieuwkomers (gezinshereniging/ 

gezinsvorming);
- verblijfsgerechtigden: asielzoekers met een 

A-status dan wel een vergunning tot verblijf 
(vtv);

- personen met een voorlopige vergunning tot 
verblijf (vvtv) (bijvoorbeeld Bosniërs).

Deze groepen komen in aanmerking voor het 
inburgeringstraject voorzover zij in een achter
standssituatie dreigen te geraken.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
inburgering. Zij verplichten zich de nieuwko
mers cursussen aan te bieden, waarin maat
schappelijke oriëntatie, Nederlandse les en 
beroepenoriëntatie worden gegeven.

Het kabinet stelt voor te beginnen met die 
groep die een bijstandsuitkering krijgt (personen 
met een A-status en een vtv). Een verplicht 
contract met sancties is nu namelijk alleen 
mogelijk bij die nieuwkomers die afhankelijk zijn 
van een uitkering (bijstand).
De VVD-fractie is van mening, dat alle groepen 
nieuwkomers in aanmerking moeten komen 
voor een inburgeringscontract.
Dus ook mensen met een vvtv. Het blijkt name
lijk dat een groot aantal mensen van deze groep 
in Nederland blijft. Het contract mag evenwel

geen beletsel zijn voor het terugsturen naar het 
land van herkomst als de situatie daar is 
verbeterd.
Minister Dijkstal zei de Kamer toe met een 
nader standpunt over de positie van de vvtv'ers 
te komen.
Het is niet eenvoudig nieuwkomers die via 
gezinshereniging en gezinsvorming naar 
Nederland komen, een sanctie op te leggen 
(artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens verbiedt waarschijnlijk 
intrekking van de verblijfsvergunning). De W D  
is van mening, dat een Inburgeringswet nodig 
is. Daarin moeten alle rechten en plichten voor 
de betrokkenen worden vastgelegd. Zo kan een 
sluitende aanpak voor alle nieüwkomers worden 
gerealiseerd.

Inlichtingen:
Henk Kamp 070-3183898

VVD-kamerleden
geridderd
Op vrijdag 28 april zijn benoemd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw de 
fractieleden:

mw. S. van Heemskerck Pillis-Duvekot
drs. F.W. Weisglas
mr. A.H. Korthals
mr. A J. te Veldhuis
en oud-W D-fractielid J . Franssen
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Prestatiebeurs
Het wetsvoorstel prestatiebeurs vloeit 
voort uit de afspraken die in augustus 
1994 in het regeerakkoord zijn gemaakt. 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel 
"Student op twee benen" in de Kamer 
juni vorig jaar heeft de VVD-fractie het 
idee van de prestatiebeurs gelanceerd. 
Het Wetsvoorstel Prestatiebeurs heeft 
een belangrijke impact, alleen al omdat 
hiermee structureel 1 miljard gulden 
gemoeid is. De rode draad:

1 . Nieuwe studenten krijgen vanaf het 
studiejaar 1995-1996 te maken met een 
voorwaardelijk te verstrekken lening. 
Studenten die twee jaar na beëindiging 
van de formele cursusduur afstuderen - 
deze is als regel vier jaar - krijgen de 
voorwaardelijke lening alsnog omgezet 
in een beurs. Studenten die hierin niet 
slagen, krijgen de voorwaardelijke lening 
omgezet in een definitieve lening. In de 
wet wordt dit het "diplomamodel” 
genoemd.
2 . Voor de propadeuse geldt een afzon
derlijke systematiek. Eerstejaars
studenten moeten krachtens het wets
voorstel tenminste 50% van de voor dat 
jaar geldende studiepunten halen. Indien 
zij daarin slagen, krijgen zij de voorwaar
delijke lening voor dat jaar in een beurs 
omgezet.
3. De formele duur van de gemengde 
studiefinanciering (voorwaardelijke beurs 
en lening) wordt teruggebracht tot de 
formele cursusduur. Hierna kunnen 
studenten maximaal nog drie jaar van de 
overheid lenen, waarvoor na afloop van 
de studie rente moet worden betaald.
4. Het leeftijdcriterium van 18 jaar in de 
studiefinanciering wordt voor het hoger 
onderwijs ingeruild voor een opleiding- 
gebonden criterium.
Dit betekent dat studenten die jonger 
dan 18 jaar zijn wél in aanmerking 
komen voor studiefinanciering maar 
scholieren in het voortgezet onderwijs 
van 18 jaar en ouder niet meer.
5. Het overgangsrecht in de Wet 
Kinderbijslag voor 18 jaar en ouder 
(AKW 18+) wordt afgeschaft, zij het dat 
bestaande gevallen een beperkte over
gangsregeling krijgen.

A m e n d e m e n te n  en m o tie s  
Samen met de woordvoerders van de 
coalitiepartners, Rik van der Ploeg 
(PvdA) en Bert Bakker (D '66), diende 
Monique de Vries een aantal amen
dementen en moties in. De belangrijkste:
1 . De in de toelichting bij het wetsvoor
stel per 1997 aangekondigde verzwaring 
van de prestatienorm voor het eerste 
jaar van 50% naar 70% is te zwaar. De 
propadeuse heeft niet alleen een selecte
rende maar ook een oriënterende en 
verwijzende functie. Zonder dat er meer

zicht is op een goede studeerbaarheid 
van de programma's aan universiteiten 
en hogescholen, is een dergelijke verho
ging ongewenst. Via een amendement 
werd geregeld dat de studeerbaarheid 
van te voren met de Kamer wordt 
geëvalueerd, alvorens de regering - met 
uitdrukkelijke instemming van de Kamer 
- besluit om de prestatienorm te verho
gen naar 70% .
2 . In verband met de door de regering 
nagestreefde duidelijkheid en rechtsze
kerheid voor studenten gedurende de 
gehele studie, is het ongewenst dat voor 
de huidige generatie studenten in 1997 
de jaarlijkse temponorm van 50% naar 
70% wordt verhoogd. Via een wijzi
gingsvoorstel wordt deze verhoging 
ongedaan gemaakt.
3. Studenten moeten de mogelijkheid 
krijgen hun studie gedurende een jaar te 
onderbreken, waarbij zowel de studie
financiering als de "klok" van de presta
tiebeurs een jaar wordt stilgezet. Op die 
manier kunnen studenten een jaar 
wijden aan een (buitenland)stage, werk, 
een bestuursactiviteit, of iets anders.
4. Snelle studenten, die weliswaar in de 
propadeuse achter blijven maar uiteinde
lijk toch binnen vier jaar weten af te 
studeren, moeten hun lening in het eerste 
jaar alsnog kwijtgescholden krijgen.
5. De abrupte beëindiging van het 
overgangsrecht in de kinderbijslag voor 
18 jaar en ouder leverde veel discussie
stof op. Het betekent een grote aanslag 
op scholieren en studenten die het 
komend studiejaar van plan zijn gebruik 
te maken van het niet door de overheid 
bekostigde onderwijs. Daarbij moet 
gedacht worden aan het particulier 
onderwijs, de Open Universiteit, het 
leerlingwezen en buitenlandse scholen 
en universiteiten. Alhoewel deze voor
zieningen vaak niet door de overheid 
worden bekostigd, voorzien zij blijkens 
het grote gebruik ervan wel degelijk in 
een behoefte. Ook de instellingen zelf 
zullen een aanzienlijke aderlating krijgen 
door de abrupte beëindiging van het 
overgangsrecht. In verband hiermee 
diende de woordvoerder mede namens 
de coalitiepartners een amendement in, 
dat het overgangsrecht voor deze cate
gorie studerenden met een jaar verlengt. 
Dit lijkt niet erg lang, maar gelet op de 
budgettaire problemen van de overheid 
zit er niet meer in.
Met het amendement is incidenteel voor 
1996 een aanzienlijk bedrag gemoeid. 
Tegelijk werd de regering gevraagd te 
studeren op alternatieve voorzieningen, 
waaronder verruiming van de bestaande 
fiscale aftrek en het instellen van een 
"leerbank" voor talentvolle studenten. 
Hiervoor zal in beginsel op de OC&W- 
begroting een alternatieve dekking 
moeten worden gevonden. Het totale 
uitgavenkader van 1 miljard gulden blijft 
daarmee overeind.

Op het AKW 18+-amendement na 
kondigde minister Ritzen aan zich niet 
tegen aanname van de amendementen 
en moties van de coalitiepartijen te 
zullen verzetten. De oppositionele wijzi
gingsvoorstellen, die in belangrijke mate 
afbreuk deden aan de prestatiebeursge
dachte, werden daarentegen door hem 
ontraden.

Inlichtingen:
Monique de Vries, tel: 070-3182894.

Schengen
Schiphol en Schengen stonden vorige 
week opnieuw centraal in een algemeen 
overleg.
De staatssecretarissen Schmitz (PVDA) 
en Patijn (VVD) werden onder vuur 
genomen. Zij stelden namelijk dat op 
Schiphol twee pieren in respectievelijk 
januari 1997 en wellicht nooit gereed 
zijn voor de uitvoering van het Schengen 
verdrag.
Dit betekent dat de kamer eerder 
verkeerd geïnformeerd is door de beide 
staatssecretarissen. Voordat het overleg 
begon boden zij hiervoor reeds hun 
verontschuldigen aan de kamer aan. De 
VVD fractie steunt geen motie van 
wantrouwen tegen de bewindslieden die 
het CDA overweegt in te dienen.
In het overleg werd ook gesproken over 
het huidige controlesysteem op het 
vliegveld.

Het magneetpasjessysteem dat in het 
kader van Schengen zou worden inge
voerd bleek niet te werken en zou 
worden vervangen door een complex 
systeem.
In het algemeen overleg hebben de 
staatssecretarissen Schmitz en Patijn 
toegezegd dat de paspoortcontrole 2
terugkomt op Schiphol. Hiertoe gaan zij 
overleg voeren met de overige Schengen 
partners.

C o n tro le
De woordvoerder Frans Weisglas sprak 
zijn zorg uit over de marechaussees die 
nodig zijn voor de controle. Een aantal 
mensen van de marechaussee zijn 
onttrokken aan het mobiel vreemdelin
gentoezicht. Patijn en Schmitz hebben 
echter toegezegd dat zij hun uiterste 
best zullen doen om zo min mogelijk 
mensen bij het vreemdelingentoezicht te 
onttrekken.

Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903
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Chemische
wapens
Na 25 jaar onderhandelen is in 1993 het 
VN-verdrag tot stand gekomen 
betreffende het verbod op de ontwikke
ling, de produktie, de voorraadvorming 
en het gebruik van chemische wapens. 
Het verdrag reikt verder dan het 
Gasprotocol van 1925, dat slechts het 
gebruik van chemische wapens verbiedt. 
Het verdrag past in het internationale 
streven naar uitbanning van massaver
nietigingswapens. Voor de uitvoering 
van het verdrag, ook wat betreft het 
controleregime, bestaat een breed 
draagvlak bij de Nederlandse industrie. 
Afgelopen week vond de behandeling 
plaats van dit verdrag en de daaraan 
gekoppelde uitvoeringswet.
De woordvoerder Theo van den Doel 
benadrukte in zijn maidenspeech dat de 
aanslag door de sekte van de ‘Hoogste 
Waarheid' in de metro van Tokio de 
wereld duidelijk maakt dat ook in 1995 
het gebruik van het chemische wapen 
door extremistische of terroristische 
groeperingen niet wordt geschuwd. Hij 
pleitte voor aanscherping van de uitvoe
ringswet, waardoor onmiddellijk kan 
worden opgetreden tegen malafide prak
tijken op dit gebied. Immers, zo hebben 
de ontwikkelingen in Japan uitgewezen 
gaat het hier om een direct gevaar voor 
de volksgezondheid en de nationale 
veiligheid. Namens de VVD-fractie 
toonde hij zich bezorgd over de aanwe
zigheid van grote aantallen chemische 
wapens in Rusland en de andere voorma
lige sovjetrepublieken. In een gezamen
lijk door de coalitiepartijen ingediende 
motie, wordt de regering verzocht om 
zich extra in te spannen om de vernieti
ging van chemische wapens op het 
grondgebied van de voormalige Sovjet
unie zo snel mogelijk te realiseren. 
Ofschoon de uitvoeringswet in goede 
samenwerking met het bedrijfsleven tot 
stand is gekomen, leidt de wet tot extra 
regelgeving en werklast vooral voor de 
chemische industrie. Daarom verzocht 
de woordvoerder de staatssecretaris van 
Economische Zaken om de werklast, die 
rechtstreeks voortvloeit uit deze wet, na 
drie jaar te evalueren.
Tot slot benadrukte de woordvoerder dat 
de wet pas van kracht wordt als 65 
landen het verdrag hebben geratificeerd. 
Zo ver is het nog lang niet. Zowel de 
Nederlandse regering als de Europese 
Unie zullen hun contacten moeten 
gebruiken om zoveel mogelijk landen er 
toe te bewegen het verdrag te ratificeren. 
Kamerbreed werd de regering lof toege
zwaaid voor de Nederlandse inbreng 
tijdens de totstandkoming van het 
chemisch wapenverdrag. Het is mede

daaraan te danken dat de uitvoeringsor
ganisatie die toeziet op de naleving van 
het verdrag in Den Haag wordt gevestigd.

Inlichtingen:
Theo van den Doel, 070-3182891

Marktwerking
Donderdag 27 april is door de Commissie 
Economische Zaken een algemeen over
leg gevoerd met de minister van 
Economische Zaken over de notitie ‘dere
gulering, marktwerking en wetgevings
kwaliteit'.
De VVD-woordvoerder Johan Remkes 
onderstreepte het belang van de drie 
doelstellingen van de operatie: - terug 
naar wat strikt nodig is, - versterken van 
de marktwerking en - verbetering van 
de kwaliteit van wet- en regelgeving. 
Remkes wees erop, dat al jaren gespro
ken wordt over deregulering en een 
terugtredende overheid, maar dat de 
praktijk is, dat meer en meer regelingen 
ingevoerd worden en dat de regelingen 
bovendien steeds ingewikkelder worden. 
De aanpak binnen het kabinet, waar een 
speciale ministeriële commissie in het 
leven is geroepen, wordt door Remkes 
ondersteund, maar hij vroeg zich af of 
dit voldoende is. Wellicht zou ook in de 
Kamer een commissie ingesteld moeten 
worden. Deze commissie kan vanuit de 
Kamer het proces begeleiden. Minister 
Wijers onderstreepte de visie dat niet 
alleen het kabinet, maar ook de Kamer 
doordrongen moet zijn van het belang 
van deze operatie.
Het kabinet heeft een eerste lijst gepu
bliceerd met wetten en regeling die 
getoetst gaan worden in de loop van dit 
jaar. Deze eerste selectie wordt door de 
VVD-fractie ondersteund. Remkes 
maakte daarbij wel de kanttekening dat 
in de komende tijd met name kritisch 
naar de regelingen op de terreinen van 
Sociale Zaken, de arbeidsmarkt en het 
milieubeleid gekeken moet worden. Het 
moet mogelijk zijn om met minder 
belemmerende regelingen een gelijk

waardig beleid te voeren. Ook wees hij 
op de Europese regelgeving. Deze 
vormen vaak een belemmering voor de 
economische en sociale dynamiek.
Daarbij komt, dat wij in Nederland vaak 
verder gaan, dan op basis van de 
Europese regelingen noodzakelijke is, zo 
stelde Remkes.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883

Koerdisch
Parlement
De oprichting van het zogenaamde 
Koerdische parlement in Ballingschap 
stond afgelopen woensdag ter discussie.
De woordvoerder Jan-Dirk Blaauw 
veroordeelde het besluit niet van de 
regering om de oprichting van het zoge
naamde Koerdisch parlement in balling
schap niet te verbieden. "Wij hebben 
een eewenlange traditie van vrijheid van 
vereniging en vergadering. Zolang men 
de wet niet overtreedt erkennen we dit 
recht." Wel heeft de woordvoerder erop 
gewezen dat alle middelen gebruikt 
moeten worden om escalatie van het 
conflict te voorkomen. Turkije is een 
belangrijke bondgenoot en handelspart
ner van Nederland.
Om deze spanningen af te laten nemen 
deed de woordvoerder de volgende 
suggesties:
- De oprichting van een Europees oplei

dingsinstituut voor Islamitische gees
telijken en de ontwikkeling van inbur
geringscontracten voor Imams. Dit om 
de ontwikkeling van een seculiere 
Islam te stimuleren.

- Het onmogelijk maken dat mensen
een dubbele nationaliteit hebben, dit ®
kan leiden tot dubbele loyaliteiten. O

- De PKK is een terreurorganisatie.
Gecontroleerd moet worden of leden 
van het Koerdisch parlement in 
ballingschap voorkomen op de lijst 
van Interpol zoals door sommigen 
beweerd wordt.

Minister Van Mierlo verklaarde graag de 
betrekkingen met Turkije te verbeteren.
Minister Dijkstal zei al het mogelijke te 
doen om de verhoudingen met en tussen 
de Koerdische en Turkse gemeenschap
pen te verbeteren. Ook verklaarde de 
regering elke keer opnieuw een afwe
ging te maken tussen het naleven van de 
grondwet en de handhaving van de 
openbare orde.

Inlichtingen:
Jan-Dirk Blaauw 070-3183887
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Nederland gebaat bij stabiele omgeving
Op 22 april jl. hield Frits Bolkestein tijdens een VVD-themadag over het Nederlandse veiligheidsbeleid en defensie. 
Onderstaand een beknopte weergave.

"Het vertrek van de Russische troepen 
uit Centraal- en Oosteuropa en het 
uiteenvallen van de Sovjet Unie bete
kende het einde van de directe militaire 
bedreiging van West-Europa. Dit neemt 
niet weg dat Rusland zowel op conven
tioneel als nucleair gebied nog steeds de 
grootste macht op het Europese conti
nent is. De hervormingen in Rusland zijn 
praktisch gestagneerd en de strijd lijkt 
steeds meer te worden beslist in het 
voordeel van de conservatieven.
Rusland heeft de afgelopen jaren op het 
gebied van de wapenbeheersing 
verschillende verdragen gesloten. Het 
CSE-verdrag dat de vernietiging van 
grote hoeveelheden wapensystemen 
regelt, is door bijna alle Westerse landen 
uitgevoerd. Rusland dreigt zich nu niet 
aan het verdrag te zullen houden als de 
NAVO de Oosteuropese landen tot het 
bondgenootschap toelaat. Ook de Salt- 
verdragen over de reductie van kernwa
pens zijn nog niet volledig uitgevoerd. 
Rusland is een instabiele, militaire groot
macht met een autocratische en nationa
listische traditie, waar het Westen 
terdege rekening mee dient te houden. 
Een goede verhouding met Rusland is in 
Westers belang maar dat mag niet leiden 
tot het verzwakken van de eigen defen- 
sie-inspanningen. Alleen de VS kan 
tegenwicht bieden tegen Rusland. De 
NAVO en de transatlantische band blij
ven daarmee het plechtanker voor de 
Nederlandse veiligheidspolitiek.

N A V O - u itb re id in g  
De gewijzigde opstelling van de 
Europese Unie, de nieuwe politieke 
situatie in de Verenigde Staten en de 
ontwikkelingen in Rusland zijn de rede
nen dat de uitbreiding van de NAVO 
weer hoog op de agenda staat. Maar 
voordat men nieuwe leden in het bond
genootschap opneemt zal toch eerst de 
vraag moeten worden beantwoord of de 
lidstaten de hieraan verbonden verplich
tingen ook willen nakomen. Wat moet 
worden voorkomen is dat door gebrek 
aan geloofwaardigheid het bondgenoot
schap verwatert, waardoor de NAVO - 
als politieke organisatie - aan betekenis 
inboet. Het toelaten van Polen tot de 
NAVO, zonder dat de vraag door de 
lidstaten is beantwoord of men ook 
bereid is de Boeg, de grensrivier tussen 
Polen en Wit-Rusland te verdedigen, 
leidt tot erosie van het Atlantisch bond
genootschap. Een maatschappelijk debat 
erover -voorafgaande aan de politieke 
besluitvorming - is gewenst. Immers, het 
gaat niet alleen om nieuwe verplichtin
gen die financiële consequenties zullen

hebben. Maar ook om een eventuele 
inzet van mensen met de daaraan 
verbonden risico's ver buiten het eigen 
grondgebied.
Verderis en blijft de NAVO voor Moskou 
een internationale, geïntegreerde vecht
machine. Rusland heeft nu de geringste 
omvang sinds Tsaar Peter de Grote. De 
gevoelens van frustratie en onzekerheid 
die daardoor zijn ontstaan, zouden 
worden versterkt indien de NAVO wordt 
uitgebreid tot aan de grens van 
Witrusland en de Oekraïne. Wij moeten 
het risico onder ogen zien dat uitbrei
ding van de NAVO een ’self-fulfilling 
prophecy' wordt, in die zin dat we daar
door de agressor krijgen die wij juist 
willen voorkomen.

W EU
Volgend jaar zal over de toekomst van 
de WEU moeten worden beslist. 
Aangezien de EU-lidstaten nooit een 
veiligheidsgarantie zonder behulp van de 
NAVO gestand kunnen doen, ligt het 
meest voor de hand dat de WEU opgaat 
in de tweede pijler van de EU. De geïn
tegreerde WEU kan dan vervolgens 
worden omgevormd tot een militair 
advies- en coördinatie orgaan van de 
EU. Dan kan de WEU in zijn huidige 
vorm op houden te bestaan als in 1998 
het WEU-verdrag afloopt. Indien de 
Europese Unie tot gemeenschappelijk 
militair optreden besluit, kan zij een 
beroep doen op de EU-leden van de 
NAVO. Het nieuwe NAVO-concept dat 
juist om die reden is ontworpen, biedt 
ook de mogelijkheid voor militair optre
den van Europese landen met behulp 
van NAVO-infrastructuur.
Natuurlijk is dit alleen te verwerkelijken 
als ook Frankrijk zich hier voor openstelt. 
De verhouding tussen Frankrijk en de 
NAVO is nog steeds onbevredigend. 
Reeds vorig jaar heeft de VVD het idee 
geopperd de functie van de hoogste 
militaire NAVO-commandant voor een 
Europeaan te bestemmen. De functie 
van secretaris-generaal van de NAVO, 
die tot nu toe altijd door een Europeaan 
is vervuld, zou dan door een Amerikaan 
kunnen worden bekleed. Dit voorstel 
wint aan actualiteit nu de positie van de 
huidige secretaris-generaal steeds meer 
omstreden wordt.
De taken van de krijgsmacht en de daar
bij behorende middelen zijn vastgelegd 
in de Prioriteitennota. De VVD kiest voor 
onverkorte uitvoering van die nota.
Naast de NAVO-taken levert Nederland 
ook een behoorlijke bijdrage aan vredes
operaties. Hierbij ondersteunt defensie 
op een actieve manier het buitenlands-

en veiligheidsbeleid van deze regering. 
Nederland staat op de achtste plaats van 
de troepenleveranciers van de VN. Maar 
niet elk beroep op Nederland kan zonder 
meer worden gehonoreerd. Allereerst 
dient de inzet van onze krijgsmacht het 
nationale belang te dienen. De ene keer 
kan dit een bijdrage zijn om de interna
tionale rechtsorde te handhaven. De 
andere keer kan dit zijn gebaseerd op 
solidariteit met onze bondgenoten. In de 
tweede plaats zijn de middelen beperkt. 
Nederland dient wanneer het deelneemt 
aan VN-vredesoperaties, ook bij de poli
tieke en militaire besluitvorming te 
worden betrokken. Het feit dat 
Nederland wel een grote bijdrage in 
Bosnië levert, maar niet bij de Contact
groep is betrokken, moet voor ons een 
les zijn. Bij toekomstige operaties moet 
de betrokkenheid bij de besluitvorming 
voorwaarde zijn, voordat er sprake van 
het leveren van troepen kan zijn.
De kosten van vredesoperaties vormen 
een forse last voor de begroting van 
defensie. De bijdrage van 
Ontwikkelingssamenwerking voor de 
uitvoering van vredesoperaties in 
ontwikkelingslanden biedt onvoldoende 
soelaas. In het kader van de herijking 
van het buitenlands beleid dient voor de 
financiering van vredesoperaties een 
structurele oplossing te worden geko
zen. Nu de krijgsmacht bij uitstek als 
instrument van buitenlands beleid wordt 
ingezet, mag de minister van defensie 
hiervoor niet de rekening gepresenteerd 
krijgen.

D efen sie b u d g et  
De defensiebudgetten zijn de laatste 
jaren fors afgenomen. Een moderne en 
geloofwaardige krijgsmacht vereist ook 
een verantwoord investeringspercen- 
tage. Ook om die reden kan niet verder 
op defensie worden bezuinigd. De 
Novemberbrief mag de uitvoering van 
de Prioriteitennota dan ook niet aantas
ten. Het is niet voor niets dat de minister 
van defensie heeft aangegeven dat 
verdere bezuinigingen alleen op een 
verantwoorde manier door verhoging 
van doelmatigheid en efficiency kunnen 
worden behaald. Dit betekent dat het 
bezuinigingsbedrag zoals vermeld in het 
Regeerakkoord niet geheel kan worden 
gehaald. Immers de aanschaf van de 
Apache valt wellicht zo'n 170 miljoen 
goedkoper uit dan voorzien, maar met 
incidentele meevallers kan men geen 
structurele gaten dichten."
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DOCUMENTATIECENTRUM Se I eC t  i e ve NEDERLANDSE p o l it ie k e
PARTIJEN

verontwaardiging
Afgelopen dinsdag heb ik gedebatteerd met Albert van den Heuvel, 
die werkzaam is geweest bij de Wereldraad van Kerken en VARA- 
voorzitter was. Het debat, uitgezonden via EO-radio, vond plaats 
op basis van de volgende stelling: "De Wereldraad van Kerken 
heeft zich zeer lankmoedig en zelfs begripvol opgesteld jegens de 
communistische regimes van Oost-Europa. Hij had de duidelijke 
neiging schendingen van de mensenrechten door de Sovjet Unie en 
haar bongenoten door de vingers te zien. Schendingen van de 
mensenrechten in Centraal Amerika werden bekritiseerd, behalve 
die in het Sandinistische Nicaragua. Inzake kernwapens en 
Afghanistan vertolkte de Wereldraad van Kerken nagenoeg het 

Sovjet standpunt. Elders liet de Wereldraad zich op sleeptouw nemen door Nieuw Links, zoals In 
zijn houding tegenover multinationale ondernemingen. In dit alles getuigde de Wereldraad van 
weinig onafhankelijkheid van geest en nog minder van geestelijke moed.
Het is dan ook begrijpelijk dat de Hongaarse predikant Laszlo Tökes zich in zijn strijd tegen 
Ceausescu in de steek gelaten voelde. De Heer Albert Van den Heuvel deed niet onder voor de 
Wereldraad van Kerken, die hij een aantal jaren heeft gediend. Hij maakte vooral bezwaar tegen 
het “goedkope anti-cummunisme" van het Westen. Dat was een "heilloze zaak". Hij verzette zich 
ook tegen het smokkelen van bijbels naar Oost Europa. Over de DDR zei hij: “Ik zou er prima 
kunnen wonen". En over Cuba: "Een enig land". Over wat voor geloofwaardigheid kunnen de 
Wereldraad van Kerken en de heer Van den Heuvel nog beschikken, nu zij zich zo door extreem
links in de luren hebben laten leggen."
Toen ik aan het einde van de jaren '70 in Nederland terugkeerde, na lange tijd in het buitenland 
te hebben gewerkt, heb ik mij geërgerd aan progressieve intellectuelen die selectieve verontwaar
diging aan de dag legden ten aanzien van regimes die handelden in strijd met de mensenrechten.
Het is deze selectieve verontwaardiging die de geloofwaardigheid van deze organisaties en hun 
vertegenwoordigers sterk hebben aangetast.

Frits Bolkestein

Schengen
Het kabinet Kok is voor de eerste keer in zijn 
bestaan geconfronteerd met een motie van 
wantrouwen ten aanzien van twee van haar 
bewindspersonen. CDA-woordvoerder De Hoop 
Scheffer diende afgelopen dinsdag zo'n motie in 
tijdens een kort debat over de moeilijkheden die 
zich hebben voorgedaan bij het scheiden van 
passagiersstromen op Schiphol, een gevolg van 
de inwerkingtreding van het Verdrag van Schen
gen. (Zie hiervoor ook VVD-Expresse 165-167) 
In de motie werd gesteld dat de geloofwaardig
heid van de regering inzake de uitvoering van 
het Schengenverdrag door de gemaakte 
bestuursfouten in ernstige mate is aangetast. 
Omdat zowel de staatssecretaris van Justitie, 
Schmitz (PvdA), als staatssecretaris Patijn van 
Buitenlandse Zaken hiervoor de politieke verant
woordelijkheid dragen en de Kamer onjuist werd 
geïnformeerd over deze kwestie, keurde het 
CDA, met steun van GroenLinks, het AOV en de 
SP, het gevoerde beleid af.

P a sp o o rtco n tro le
VVD-woordvoerder Frans Weisglas stelde vast 
dat, hoewel er veel is misgegaan bij deze kwes
tie, de magneetpasjes zijn verdwenen en de 
paspoortcontrole op Schiphol weer is terugge
keerd.
De woordvoerder liet zich kritisch uit over het 
feit dat het van 28 maart tot 1 mei jl. heeft 
moeten duren voor het zover was. Ook maakte 
hij melding van het feit dat overleg met de 
Schengenpartners over het opnieuw invoeren 
van de paspoortcontrole veel soepeler verliep 
dan de staatssecretarissen in de Kamer hadden 
beweerd.
De VVD-fractie is van mening dat de bewinds
lieden de Kamer onjuist hebben geïnformeerd.
De woordvoerder wond daar geen doekjes om. 
Met name de staatssecretaris van Justitie heeft

herhaaldelijk gezegd dat per 15 december a.s. 
alles in orde zou zijn op Schiphol. Reeds enige 
maanden is echter bekend dat het nog veel 
langer zal duren voordat de passagiersstromen 
op Schiphol conform het Schengen-Verdrag 
zullen zijn gescheiden.

Pro po rtie
Voor het verkeerd infomeren van de Kamer 
bood staatssecretaris Patijn namens de regering, 
in het debat van eind april, de Kamer zijn excu
ses aan. 'De VVD-fractie accepteert die excuses, 
ook politiek', zo zei de woordvoerder. Het 
onjuist informeren van de Kamer is een ernstige 
zaak. De woordvoerder was echter van mening 
dat “alles in proportie" moet worden gezien. 
"Voor ons is de proportie van dit vergrijp niet 
zodanig dat wij het willen straffen met het 
dwingen tot aftreden van deze staatssecreta
rissen. Daar wil ik ook duidelijk over zijn. Om 
die simpele reden heeft de VVD-fractie er geen 
behoefte aan, de motie van de heer De Hoop 
Scheffer en zijn wat merkwaardige coalitie te 
steunen”, zo zei Frans Weisglas.

D uo m o nism e
De woordvoerder werd door De Hoop Scheffer 
een 'duomonist' genoemd, een woord wat de 
CDA-woordvoerder na een avondje knutselen 
met de 'Dikke-Van-Dale' had bedacht. Een 
duomonist maakt volgens de CDA-woordvoer
der, slechts na overleg met bewindslieden een 
afweging over het gevoerde beleid. Frans 
Weisglas bracht naar voren dat hij dat overleg 
weliswaar gevoerd heeft, maar toen hij het 
vertrek uitging, "de staatssecretarissen beteu
terd achterliet, omdat er door mij geen enkele 
politieke toezegging was gedaan. De VVD-frac
tie heeft in haar vergadering van dinsdag jl. die 
afweging gemaakt en besloten de bewindslie
den te steunen", stelde de woordvoerder.

Inlichtingen: Frans Weisglas, 070-3182903
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Gratieregeling
In een debat met minister Sorgdrager 
van Justitie (D66) heeft de Kamer inge
stemd met het voorstel ter wijziging van 
de gratieregeling. VVD-woordvoerder 
Otto Vos noemde het belang van een 
voortvarende en zekere uitvoering van 
straffen het belangrijkste doel van dit 
wetsvoorstel. Uitstel van de uitvoering 
van de straf dient geen automatisme te 
zijn, zeker indien de veroordeelde zich 
aan de uitvoering van de straf heeft 
onttrokken.

Zw aardere zaken  
De woordvoerder stelde dat de VVD- 
fractie niet uitsluit dat de strafpraktijk 
zal uitwijzen dat de toepassing van vrij
heidsstraffen steeds meer voor zwaar
dere zaken zal worden gereserveerd. Het 
merendeel van de vrijheidsstraffen zal 
kortdurend zijn: twee weken tot één a 
anderhalf jaar. Taakstraffen komen 
steeds meer in de plaats van vrijheids
straffen.
De VVD-fractie vindt, dat als een korte 
vrijheidsstraf wordt opgelegd, de ernst 
van het vergrijp dat is gepleegd onom
stotelijk vaststaat. De uitvoering van de 
straf moet dan ook zo snel mogelijk 
plaatsvinden.
In de toelichting op het wetsvoorstel 
staat te lezen dat naarmate er meer tijd 
verstrijkt, de kans groter wordt dat 
gratie wordt geclaimd. De woordvoerder 
vroeg de minister afstand te nemen van 
de veronderstelling dat de kans op gratie 
zal stijgen, als de uitvoering van de straf 
langer dan één jaar op zich laat wach
ten. De VVD-fractie vindt het een mager 
gegeven dat in slechts 35% van de 
gevallen sprake is van uitvoering van de 
straf binnen één jaar, nadat het vonnis 
of arrest onherroepelijk is geworden.
Het bouwen van meer cellen zal het 
probleem van de trage tenuitvoerlegging 
van vrijheidsstraffen verkleinen. Maar de 
woordvoerder sloot niet uit dat ook 
eenvoudige voorzieningen ertoe zouden 
kunnen bijdragen, dat een snelle uitvoe
ring van de straf plaatsvindt. Hij noemde 
in dit verband het sneller inzenden van 
een vonnis of arrest, zodat de 
veroordeelde sneller voor een plaats in 
de gevangenis in aanmerking zou 
komen.
De woordvoerder toonde zich begaan 
met lot van slachtoffers van misdrijven. 
Veel slachtoffers van delicten, waarbij zij 
ongewild betrokken zijn, zijn ook finan
cieel gedupeerd. De woordvoerder vroeg 
de minister of zij ook van mening is dat 
als een officier van Justitie geconfron
teerd wordt met een verdachte waarop 
niet veel te verhalen valt, de voorkeur 
moet worden gegeven aan een schade
vergoedingsmaatregel in plaats van een 
boete. De minister bevestigde dit en zei 
er ook de voorkeur aan te geven dat als 
de staat een schadevergoeding is

Otto Vos

verschuldigd, dit 
gecompenseerd 
moet worden 
met een schade
vergoedings
maatregel. 
Tenslotte vroeg 
de woordvoer
der de minister 
of het mogelijk 
is te compense

ren in de fiscale sfeer. De minister 
antwoordde echter dat dit moeilijk is, 
omdat het om twee volstrekt verschil
lende invorderingsmogelijkheden gaat. 
Het is nu eenmaal moeilijk de systemen 
van de belastingdienst en van het straf
recht met elkaar te verbinden.

Inlichtingen: Otto Vos, 070-3182900.

Tuinbouw in 
het Westland
Tijdens het mondelinge vragenuur 
debatteerde de Kamer met minister van 
VROM, De Boer (PvdA), over de 
toekomst van de tuinbouw in het 
Westland. De minister deed in een inter
view met Trouw, maandag jl., uitspraken 
die aanleiding gaven voor een nadere 
uitleg van haar kant. In het vraagge
sprek stelde de minister: "Die kassen 
kunnen daar eigenlijk niet blijven". 
Tijdens het vragenuur zei de minister dat 
het hier om nieuwe kassen gaat en dat 
zij niet zal ingrijpen in bestaande streek
plannen, maar dat 'op potentiële locaties 
voor woningbouw geen plaats is voor 
nieuwe kassen.'
VVD-woordvoerder Nellie Verbugt gaf 
tijdens de behandeling van de vragen
reeks aan 'verbaasd' te zijn over de 
plannen van de minister, omdat vorige 
week het debat over de toekomst van 
het nationaal ruimtelijk beleid is afgeslo
ten. Uit dat overleg is volgens Verbugt 
niet gebleken dat binnen afzienbare tijd 
een zodanig groot tekort aan bouwloca
ties in en om de Randstad zal ontstaan 
dat daarvoor het grootste tuinbouwge
bied van Nederland, het Westland, ter 
discussie zou moeten worden gesteld. 
Omdat de VVD-fractie er niet gerust op 
was dat de positie van het Westland 
onomstreden is, vroeg zij de minister toe 
te zeggen dat zij bij de actualisatie van 
de VIN EX de positie van het Westland 
als glastuinbouw gebied zal handhaven 
en voor toekomstige woningbouwont- 
wikkeling in en rond de Randstad 
passende locaties zal toewijzen.
De minister gaf als antwoord dat zij 
verwachtte dat in de toekomst in toene
mende mate ruimtelijke spanningen in

de Randstad zullen optreden. Het is 
zeker niet uitgesloten dat ook voor glas
tuinbouwlocaties in de Randstad gebrek 
aan ruimte kan ontstaan. De minister 
van Landbouw en VROM zullen dan ook 
samen onderzoeken welke stimulerende 
maatregelen genomen kunnen worden 
in aanvulling op het reeds bestaande 
beleid ter verplaatsing van bestaande 
glastuinbouwbedrijven naar elders, zoals 
Noord-Nederland. Zij voegde daar aan 
toe dat 'Ook met het handhaven van de 
huidige centrumfuncties voor de belang
rijke sector glastuinbouw in de 
Randstad, verplaatsing van bedrijven 
mogelijk is.'

Investeringen
VVD-kamerlid Jan te Veldhuis vroeg de 
minister of zij, zich verplaatsend in de 
situatie van een willekeurige Westlandse 
tuinder, op dit moment nog nieuwe 
investeringen zou aandurven, na de 
uitspraken van de minister.
De minister antwoordde hierop dat zij 
dan zou kunnen berekenen wat een en 
ander voor haar zou betekenen op de 
plek waar haar bedrijf zou zijn gevestigd 
met betrekking tot nieuwe ruimte voor 
uitbreiding en investeringen. Ook zou zij 
dan afwegen of het eventueel de moeite 
waard zou zijn het bedrijf te verplaatsen 
naar een plek waar meer ruimte is. Na 
beantwoording van die vragen zou dan 
een beslissing kunnen worden genomen. 
De minister voegde daar nog aan toe dat 
zo'n tuinder tot de conclusie zou komen 
dat wat in Trouw is vermeld, precies 
geplaatst kan worden in de totale infor
matie die in de afgelopen jaren is vers
trekt door belangenorganisaties over de 
discussies in de sector.

Inlichtingen: Nellie Verbugt, 070- 
3182892.

Colofon ;
VVD-Expresse is een uitgave van de 
"Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting”, onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter 
WD-Tweede Kamerfractie.
Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie.
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 75,- en 
is schriftelijk aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, postbus 20018,
2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans 
Komng (telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr 
Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting is 616 1616.
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Algemeen
overleg
Joegoslavië
In een Algemeen Overleg over het 
oplaaien van de gevechten in voormalig 
Joegoslavië, na het aflopen van het be
stand op 1 mei, heeft VVD-woordvoer- 
der Jan Dirk Blaauw kritische kantteke
ningen gemaakt bij het regeringsbeleid.
1. De VVD-woordvoerder pleitte voor 
een operatie door de lucht om de voor
raden van de Nederlandse militairen in 
Sebrenica weer op peil te brengen. 
Minister Voorhoeve wees erop dat een 
aantal bondgenoten toezeggingen heeft 
gedaan om bij een dergelijke operatie 
(met helikopters) behulpzaam te zijn.
2. Ook hield de woordvoerder een plei
dooi voor meer duidelijkheid over de 
omstandigheden waarbij een evacuatie 
door de lucht van vooral de militairen in 
Sebrenica wenselijk wordt en ook daad
werkelijk zou moeten worden uitge
voerd. Nu geen van de partijen daar het 
bestand heeft willen verlengen, dienen 
zij te beseffen dat onder bepaalde . 
omstandigheden een evacuatie werkelijk 
zal worden uitgevoerd. De woordvoer
der vroeg nadrukkelijk om een 
Amerikaanse bijdrage aan een dergelijke 
evacuatie. Als het onvermijdelijk is zullen 
de Nederlandse militairen moeten 
worden geëvacueerd, zelfs indien hier
door de risico's voor de burgerbevolking 
worden vergroot.
Minister Voorhoeve was in dit opzicht 
terughoudender dan de woordvoerder 
van de VVD-fractie.
3. De woordvoerder pleitte (opnieuw) 
voor minder terughoudendheid bij het 
inzetten van het luchtwapen in geval 
van ernstige schending van de VR/VN- 
resoluties. Vaak wordt gezegd dat 
gebruik van het luchtwapen de risico's 
voor de militairen op de grond vergroot, 
maar zij zijn er niet mee gediend indien 
partijen menen niet te hoeven vrezen 
voor vergeldingsacties vanuit de lucht. 
Minister Van Mierlo sloot dergelijke 
acties niet uit (vooral de Amerikanen 
dringen erop aan) maar wilde als 
Nederlandse minister daarover geen 
verdere uitspraken doen.
4. De VVD-woordvoerder wenste ook 
snel duidelijkheid over de aflossing van 
de Nederlandse militairen in Sebrenica 
door militairen van een andere nationali
teit. De inspanningen moeten gericht 
blijven op een aflossing per 1 juli 1995 
door een andere VN-lidstaat. Meer in 
het algemeen brak Jan Dirk Blaauw een 
lans voor het koppelen van de inzet van 
Nederlandse militairen bij VN-operaties 
aan een strikte termijn. Hij vroeg zich af 
wanneer wellicht gediscussieerd zou 
moeten gaan worden het vertrek van

alle Nederlandse grondtroepen uit het 
voormalige Joegoslavië.
5. In tegenstelling tot minister Van 
Mierlo sprak de VVD-woordvoerder 
opnieuw de wens uit dat Nederland als 
een van de belangrijkste troepenleve
rende landen bij de VN-operaties in 
voormalig Joegoslavië lid zal worden van 
de Contactgroep, die beslist over de 
inzet van militairen.
6. Ten aanzien van de ontwikkelingen in 
Kroatië, stelde Jan Dirk Blaauw dat etni
sche zuiveringen ook moeten worden 
veroordeeld wanneer het Kroatische 
leger zich daaraan schuldig maakt. Het 
bleek dat minister Van Mierlo een 
kamerbrede aansporing nodig had om 
Kroatië op dit punt tot de orde te 
roepen.

Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw, 070- 
3182887.

Actieplan
elektronische
snelweg
Dinsdag 16 mei a.s. zal in een overleg 
met het kabinet het Nationaal Actieplan 
getiteld “ Elektronische snelwegen, van 
Metafoor naar Actie" besproken 
worden. Uitgangspunt van het plan is de 
overtuiging dat de totstandkoming van 
elektronische snelwegen de noodzake
lijke vernieuwing van de Nederlandse 
economie en samenleving stimuleert.
Het doel van het actieplan is dan ook 
door middel van informatie en kennis de 
economische positie van ons land te 
versterken. Dit zal leiden tot het 
ontstaan van hoogwaardige activiteiten 
en daarmee samenhangend groei van de 
werkgelegenheid.
Het plan dicht de marktsector in dit 
geheel een zeer belangrijke rol toe. De 
overheid zal slechts stimulerend en voor
waardenscheppend op de achtergrond 
aanwezig zijn.
Om het voorgestelde doel te bereiken 
zijn zeven actielijnen opgesteld.
Deze betreffen onder andere de liberali
sering van de telecommunicatie-infrast- 
ructuur en van telecom- en mediadien
sten. Zo zal de Wet Telecommunicatie
voorzieningen (WTV) met het oog op de 
totale liberalisering van de spraaktelefo
nie, geheel herzien moeten worden. Een 
interim-wet betreffende de liberalisering 
van de huurlijnen wordt nog dit jaar 
parlementair afgehandeld. De nieuwe 
Mediawet zal uiterlijk 1 januari 1997 in 
werking treden. Ook de publieke zorg
taak van de overheid (telefoon, pers, 
omroep, bibliotheken) zal door de 
nieuwe ontwikkelingen veranderen. Het

is daarom van groot van belang dat de 
elektronische snelweg voor een ieder 
toegankelijk zal zijn. De juridische status 
van informatie en informatiseringspro- 
cessen en de beschikbaarheid en exclusi
viteit van informatie zullen nauwkeurig 
vastgesteld moeten worden (denk aan 
intellectueel eigendom, auteursrecht en 
privacy-bescherming). Projecten van 
diverse ministeries zullen, als voorbeeld- 
projecten, worden opgestart. De markt
sector zal het voortouw moeten nemen 
tot investeringen waarbij de overheid 
een stimulerende rol kan vervullen door 
marktpartijen bij elkaar te brengen. 
Voorts zal ook de kennisinfrastructuur 
van Nederland verbeterd moeten 
worden.

Kopgroep
Het kabinet meent dat Nederland met 
dit plan een plaats in de kopgroep zal 
bemachtigen. De VVD is van mening dat 
in werkelijkheid Nederland nu al dreigt 
achter te lopen. De elektronische snel
weg biedt ons grote kansen. Het kan 
leiden tot economische groei, werkge
legenheidsgroei en tot beperking van de 
milieuproblematiek. Aan de andere kant 
bestaat het gevaar dat indien het 
Nederlandse bedrijfsleven niet tijdig kan 
inspelen op.nieuwe produkten en dien
sten, bedrijven uit het buitenland zich in 
1998 op de Nederlandse markt zullen 
begeven. Deze laatste dreiging is zeer 
reëel. De voorgestelde plannen gaan de 
VVD dan ook niet ver genoeg. De VVD- 
fractie zal in dit kader de aandacht 
vragen voor de volgende punten.
De nieuwe Mediawet zal spoedig gelibe
raliseerd moeten worden overeenkom
stig het VVD-initiatief. De nieuwe 
Mededingingswet zal randvoorwaarden 
moeten aangeven zodat informatiemo
nopolies worden voorkomen. Voorts zal 
er aandacht besteed moeten worden aan 
data-beveiliging en privacy-bescherming 
en zal helder moeten worden hoe het 
financiële kader van het plan is (zo zou 
men bijvoorbeeld kunnen denken aan 
revolving funds). Dit alles om het 
bedrijfsleven duidelijkheid te verschaffen 
zodat zo snel mogelijk op de elektroni
sche snelweg ingevoegd kan worden.
Het lijkt de VVD van goede wil van de 
overheid getuigen als zij ook zelf infor
matie zal aanbieden via de elektronische 
snelweg. Zo zullen bijvoorbeeld de 
fiscale aangifte-verwerking en over
heidsaanbestedingen op deze manier 
kunnen worden aangeboden. Zelfs de 
administratieve lastendruk voor het 
bedrijfsleven kan verlaagd worden. De 
elektronische snelweg biedt Nederland 
veel kansen. Wij moeten er echter snel 
bij zijn anders zijn deze mogelijkheden 
snel verdwenen.

Inlichtingen: Hella Voüte-Droste, 070- 
3182907.
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Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
In de afgelopen week debatteerde de Kamer over de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). d o o r

VVD-Tweede Kamerlid Clemens Cornielje zet uiteen wat dat voor veranderingen met zich meebrengt. C l e m e n s  C o r n i e l j e

In le id in g  
Met de Wet 
Educatie en 
Beroeps
onderwijs 
wordt beoogd 
een landelijke 
kwalificatie
structuur voor 
het beroepson
derwijs en de 
(volwassenen-)- 
educatie in te 

voeren. Ook worden verbeteringen 
voorgesteld in de aansluiting tussen het 
(regionale) beroepsonderwijs en de 
(regionale) arbeidsmarkt. Het proces van 
vergroting van autonomie en zelfstan
digheid van instellingen op voornoemde 
terreinen wordt met deze wet voltooid.
In het licht hiervan worden de bevoegd
heden van de rijksoverheid, de gemeen
ten, de landelijke organen en de onder
wijsinstellingen herzien. Hiertoe wordt 
een groot aantal wettelijke regelingen 
vervangen door één samenhangend 
wettelijk kader.

R O C -vo rm in g
Eén van de directe gevolgen van de WEB 
zal de vorming van Regionale 
Opleidingencentra (ROC's) zijn. In 1998 
zullen er ongeveer 50 ROC's gevormd 
worden die een compleet onderwijsaan
bod kunnen verzorgen. Onderwijs dat 
nu nog verzorgd wordt door verschil
lende scholen, als MBO-instellingen, het 
leerlingwezen, het vormingswerk, de 
basiseducatie en het VAVO. Tussentijdse 
overstapmogelijkheden zullen hierdoor 
eenvoudiger worden. Bijvoorbeeld van 
een voltijdopleiding naar een deeltijdop
leiding of van een lange naar een korte 
opleiding. Naast de ROC's zal ook een 
klein aantal zelfstandige vakscholen 
overblijven.
Het ROC-concept wordt Kamerbreed 
gesteund. Het wetsvoorstel werd door 
het demissionaire CDA-PvdA kabinet 
ingediend.

Het regeeraccoord is betreffende de 
WEB enigszins onduidelijk. Enerzijds 
wordt de noodzaak voor regionale inte
gratie genoemd en dat in het algemeen 
fusie van de betrokken instellingen de 
voorkeur verdient, anderzijds wordt 
aangegeven dat een fusie niet dwingend 
wordt opgelegd omdat hiertegen in 
bepaalde gevallen bezwaren kunnen 
bestaan. Tijdens de schriftelijke behan
deling heeft de VVD-fractie gevraagd op 
welke wijze tegemoet wordt gekomen 
aan de wens van bestuurlijk gefuseerde 
instellingen van verschillende denomina

ties om de eigen identiteit te handhaven. 
In de tweede nota van wijziging is de 
minister de VVD-fractie tegemoet geko
men door ruimte te bieden voor een 
eigen personeelsbeleid en een eigen 
onderwijsregeling (het Zwolse model).
De zorg voor de zogenaamde bodem- 
groep wordt door de VVD-fractie 
gedeeld. Wij hebben voorgesteld ten 
behoeve van de jongeren met motivatie
problemen de aandacht te richten op het 
(opnieuw) laten participeren aan 
beroepskwalificerende trajecten. 
Vormingswerk-activiteiten zouden hier
bij een ondersteunende rol kunnen 
vervullen. De zogenaamde niet-kunners 
worden in de toekomst in het 
VBO/MAVO in de arbeidsmarktgerichte 
leerweg geplaatst. Deze dient echter niet 
op te houden bij de leeftijd van 16 a 17 
jaar, maar een vervolg te krijgen in het 
secundaire beroepsonderwijs.

Educatie
Op voorstel van de VVD is een goede 
balans gevonden tussen aan de ene kant 
de vrijheid van gemeenten om terzake 
van de educatie een eigen lokaal educa
tiebeleid te voeren en aan de andere 
kant de garantie dat rijksmiddelen voor 
educatie bij de ROC's terecht komt.
Door de VAN, de vereniging van bestu
ren volwasseneneducatie, en anderen, 
wordt nu gepleit voor herinvoering van 
een landelijk beleidskader. Ook worden 
er garanties gevraagd voor het behoud 
van VAVO-opleidingen. Het is het klas
sieke dilemma bij decentralisatievoorstel
len. Wij hebben veel vertrouwen in de 
gemeentelijke overheid. Juist op het 
gemeentelijke niveau is men in staat om 
rekening te houden met de lokale 
educatie-vraag. Die sturing moeten we 
dan ook aan de gemeenten durven over
dragen.

Arbeidsvoorziening 
In navolging van het rapport van de 
commissie Rauwenhoff zou aanbevolen 
kunnen worden ook de scholingsinstitu- 
ten van Arbeidsvoorziening bij het fusie
proces te betrekken. Terzake heeft de 
VVD een motie ingediend waarin de 
regering verzocht wordt om een traject 
uit te zetten dat zicht biedt op een gefa
seerd te realiseren infrastructuur voor 
educatie en beroepsonderwijs waarvan 
ook de scholingsvoorziening deel uit 
maakt.

O p le id ing en m o d el 
De kwalificatiestructuur kan gezien 
worden als het hart van het wetsvoor
stel. De kwalificatiestructuur verbindt 
niet alleen het beroepsonderwijs met de

educatie, maar ook het door het rijk 
bekostigde onderwijs met het commer
ciële onderwijs. Het MKB is bevreesd dat 
teveel leerlingen via de begeleidende 
leerweg zullen gaan. Vanuit het RCO 
daarentegen is de vrees uitgesproken 
dat het bedrijfsleven teveel leerlingen 
moet opleiden, wat ten koste zou 
kunnen gaan van de core-business: 
ondernemen. De minister is gevraagd 
aan te geven hoe hij met die vrees denkt 
om te gaan.
Het nieuwe bekostigingsstelsel is nog 
niet gereed. De rijksoverheid wil meer 
sturen op rendement, maar wil de instel
lingen wel verplichten tot een drempel
loze toelating. De minister stelt nu voor 
om de bekostiging niet in de wet te 
regelen maar bij AMvB. Hij zal hierover 
overleggen met het veld. De VVD stelt 
zich op het volgende standpunt. 
Alhoewel de contouren van het nieuwe 
bekostigingsstelsel bekend zijn, willen 
wij de minister geen blanco cheque 
meegeven. We hebben voorgesteld om 
deze AMvB voor te hangen en (zonodig) 
de bekostiging bij wet te regelen.

B estu u rsstru ctu u r  
Ook hebben we een amendement inge
diend om verdere professionalisering van 
het management van ROC's te bevorde
ren. Een delegatie-bepaling dient 
opnieuw in de wet opgenomen te 
worden om de bevoegde gezagen de 
mogelijkheid te geven om bepaalde 
bevoegdheden over te dragen aan 
Colleges van Bestuur.
De VVD-fractie juicht toe dat uitgangs
punt blijft dat eik diploma middenkader- 
opleiding dubbelkwalificerend zal zijn. 
Naast de middenkader opleiding beogen 
wij ook de leerroutes VHBO en 
HAVO/MBO in te bedden in de nieuwe 
kwalificatiestructuur. De instellingen die 
nu reeds over een HAVO/MBO of een 
VHBO leerroute beschikken zouden in 
het kader van het VBVE project 
'Verbetering doorstroming MBO-HBO' 
daartoe in de gelegenheid moeten 
worden gesteld. Een verder aandachts
punt is voorts nog of toegestaan zal 
worden dat ROC's opleidingen aanbie
den, waarbij er sprake is van een plus 
voor wat betreft het doorstroomrelevante 
deel van de opleiding en een min voor 
wat betreft het beroepskwalificerende 
deel, waarbij uitgangspunt blijft dat 
iedere opleiding dubbelkwalificerend is.

Inlichtingen: Clemens Cornielje, 070- 
3182904.



d o c u m e n t a t iec en t r u m
NEDERLANDSE POLITIEKE

PARTIJEN

Beschaamd vertrouwen
Vorig jaar maakten twee nieuwe partijen hun opwachting in de 
Tweede Kamer, die hun kiezers vonden onder het oudere deel van 
het electoraat. Ik heb het over het Algemeen Ouderen Verbond 
(AOV) en de Unie 55+. Vooral het AOV maakte een vliegende 
start: zes zetels is een goed resultaat voor een partij die voor de 
eerste keer aan verkiezingen deelneemt.
Nieuwe partijen in het parlement kunnen voor een gezonde demo
cratie verfrissend werken. Vastgeroeste standpunten van geves
tigde partijen kunnen door de intrede van een nieuwe groepering 
in beweging komen.
Het is ook niet vreemd dat de ouderenpartijen het bij de verkiezin
gen van mei 1995 zo goed deden. Veel kiezers maakten zich 
immers zorgen over de toekomst van hun basispensioen. Omdat 
met name het CDA hierover onduidelijkheid liet bestaan, weken 

veel kiezers uit naar AOV en Unie 55+.
Hoewel ik van mening ben dat op de lange termijn het algemeen belang het beste is gediend 
door partijen die op ideologische grondslag werken, kan tegen een één-onderwerp-partij als 
zodanig weinig bezwaar bestaan. Als zo'n groepering wordt opgeheven wanneer het probleem 
waaraan zij haar bestaan dankt, is opgelost, steekt er geen kwaad in een 'one-issue-party'.
Anders wordt het als de vertegenwoordigers van de nieuwe partij vechtend met elkaar over straat 
rollen, en aan een oplossing van de problemen niet meer toekomen. Wat er op dit moment met 
het AOV gebeurd, is niets minder dan een beschamende vertoning. Binnen één jaar is de fractie 
van die partij tot de helft teruggebracht. Men kan zich afvragen: " wie volgt?"
Iedere politieke partij heeft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn kiezers. Het vertrouwen dat 
in de volksvertegenwoordigers wordt gesteld, blijkt uit het aantal stemmen dat zij hebben behaald.
Het is slecht voor de politiek als de kiezer in dat vertrouwen wordt teleurgesteld.

Frits Bolkestein

Arbeidstijdenwet
De arbeidstijdenwet geeft een regeling voor de 
maximaal toegestane werktijden waarbij een 
onderscheid wordt aangebracht tussen de stan- 
daard-normen en de zogenaamde overleg- 
normen. De standaard-normen zijn altijd van 
toepassing, terwijl de ruimere overleg-normen 
alleen dan kunnen worden toegepast, wanneer 
dit óf in een CAO is geregeld, of in overleg tussen 
werkgever en werknemers is overeengekomen.
De kritiek van de VVD-fractie, die er van het 
begin af aan was, betrof drie hoofdpunten.
1. Inde  eerste plaats betekent de Wet een 

deregulering t.o .v . de sterk verouderde wet 
van 1919. Zo kan er ruimer op zondag 
worden gewerkt en worden ook variaties in 
arbeidspatronen mogelijk. Anderzijds geeft 
de wet toch meer administratieve regels dan 
in deze tijd volgens de VVD wenselijk is.

2. Aanvankelijk was de doelstelling van de Wet 
beperkt tot veiligheid, gezondheid en welzijn 
van de werknemer, maar door minister 
Melkert is daar via een nota van wijziging 
aan toegevoegd;" zorgtaken en andere 
verantwoordelijkheden buiten de arbeid" . 
Deze verruiming van de doelstelling leidt tot 
veel onduidelijkheden.

3. Het wetsontwerp kent een primaat toe aan 
de CAO 's, dus aan centraal overleg van 
werkgevers en vakbonden. De rol van de OR 
was te beperkt, en bij kleinere bedrijven was 
de rol van de werknemers helemaal niet 
geregeld.

Ten aanzien van het eerste punt is de consigna- 
tie-regeling (oproepdiensten, zoals bijvoorbeeld 
storingen), een goed voorbeeld van de in wet 
resterende overregulering. In de vigerende wet 
wordt consignatie helemaal niet geregeld en in 
het wetsontwerp had de minister twee vellen 
dicht bedrukte tekst nodig om een regeling tot 
stand te brengen. Deze was zo ingewikkeld dat 
de woordvoerder voorstelde om bij storingen, 
gelijktijdig met een monteur een administrateur 
mee te sturen. Gelukkig is deze regeling nu 
sterk versimpeld.

Ten aanzien van het tweede punt moet uitdruk
kelijk worden gesteld, dat de W D  ook voorstan
der is van de mogelijkheid om zorgtaken te 
vervullen, en uiteraard ook dat individuele werk
nemers ook tijd kunnen besteden aan bijvoor
beeld studie of politiek. Maar, omdat dit wets
ontwerp de maximaal aanvaardbare 
arbeidstijden regelt was de VVD tegenstander 
van het uitbreiden van de doelstelling.
Weliswaar is in het uiteindelijke wetsvoorstel de 
doelstelling ongewijzigd gebleven, maar via een 
coalitiebrede motie zal de discussie op dit punt, 
binnenkort verder worden gevoerd, als het gaat 
om de relatie tussen arbeid en zorgtaken. 
Bovendien verzekerde de minister dat de wetge
ver op dit punt altijd het laatste woord heeft en 
een en ander niet afdwingbaar is via de rechter. 
Ten aanzien van het derde punt heeft de VVD- 
fractie een belangrijke verandering in het wets
ontwerp kunnen aanbrengen. De invloed van 
CAO's en van centrale werkgeversorganisaties 
en vakbonden is nu beperkt ten gunste van de 
invloed van ondernemingsraden en, bij kleinere 
bedrijven, van personeelsvertegenwoordigingen 
binnen afzonderlijke bedrijven. Eerder was 
voorzien, dat in veel gevallen, en met name bij 
kleinere bedrijven alleen de standaard-regeling 
mocht worden toegepast. Deze ernstige discri
minatie voor met name kleine bedrijven zonder 
OR (maar liefst 800.000 werknemers) is door 
toedoen van de VVD nu uit het wetsvoorstel 
gehaald. Ook kan de overlegregeling vaker 
worden toegepast.
Hoewel de VVD eerder tegen de wet dreigde te 
stemmen kon de wpt zodanig worden verbeterd 
dat de VVD haar stem aan het voorstel kan en 
zal geven. De W D  verwacht dat deze nieuwe 
wet een bijdrage zal leveren aan de verdere flexi
bilisering, met zowel voordelen voor de bedrijven 
als ook voor de individuele werknemers.

Inlichtingen: Pieter Hofstra, 070-3182886.



VAN BINNEIKHOF

Wereldhandels
organisatie

Enric Messing

Eind vorig jaar ging de Wereldhandels
organisatie (WTO) van start. In de afge
lopen week overlegde de Kamer met 
staatssecretaris Van Dok (PvdA) van 
Economische Zaken over de nota:
"De WTO in een globaliserende wereld
economie. Gevolgen en uitdagingen". In 
het overleg ging het vooral over de 
toekomst van de WTO.

In fo rm atieve  nota 
VVD-woordvoerder, Enric Hessing, 
complimenteerde de bewindsvrouw met 
de informatieve nota. De nota is ook 
goed bruikbaar buiten de Tweede 
Kamer: voor het bedrijfsleven en andere 
geïnteresseerden. Betrokkenheid, met 
name van het bedrijfsleven, is van groot 
belang voor de voortgang van de libe
ralisering van de wereldhandel en de 
positie van de WTO.
De belangrijkste prioriteiten van de 
regering zijn:
afronding van de onderhandelingen over 
liberalisering van diensten, institutionele 
opbouw van de WTO en voorbereiding 
van de Ministeriële Conferentie in 1996.

F in a n c ië le  d ien sten  
De woordvoerder benadrukte het grote 
belang van een spoedige afronding van 
de onderhandelingen inzake financiële 
diensten.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de ’ M r  
Anneken Kappeyne van de Coppello Stichting', 
onder redactie van Ernst van Spiunter, voorlich
ter WD-Tweede Kamerfractie- 
Eindredactie Tom van der Maas. hoofd afde
ling Voorlichting van de WD-Tweede 
Kamerfractie.
VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk 
te Scheventngen
Een jaar abonnement kost fl 75.- en is schrifte- 
li|k aan te vragen bij de WD-fractie, Tweede 
Kamer der Staten-Ceneraai, postbus ZOOI 8, 
2500 EA Den Haag
Abonnementenadministratie. Ans Konmg (tele
foon 070-3182875)
Het gironummer van de Mr Annelirn Kappeyne 
van de Coppello Stichting is 616 1616

Om twee redenen: (a) belangrijk voor de 
ontwikkeling van de financiële sector in 
internationaal verband en (b) de eerste 
grote test-case voor de WTO als onder- 
handelingsorganisatie.
Eind juni moeten er verbeterde aanbie
dingen liggen. Daarom werd erop 
aangedrongen dat de regering zich de 
komende weken tot het uiterste zou 
inspannen de onderhandelingen gunstig 
te beïnvloeden, zowel via internationale 
als bilaterale kanalen. De staatssecretaris 
zegde de gevraagde inzet toe.

B uiten lan d se  in vesterin gen  
In het kader van de nieuwe thema's voor 
de WTO werd in het bijzonder aandacht 
gevraagd voor het bevorderen en 
beschermen van buitenlandse investerin
gen. Deze spelen een sleutelrol in de 
globalisering van de economie. Een 
multilateraal kader hiervoor ontbreekt 
echter nog. Daarom werd aangedrongen 
op het spoedig tot stand komen van een 
"Multilateral Investment Agreement". 
Ook de OESO is actief bezig met het 
onderwerp van directe buitenlandse 
investeringen. Daarom werd aange
drongen op goede afstemming tussen 
beide organisaties op dit gebied.
De bijeenkomst van ministers van de 
OESO-landen, eind van deze maand, 
biedt een goede gelegenheid daarvoor. 
Ook op dit punt zei de staatssecretaris 
medewerking te willen verlenen.

H and el, m ilieu  en 
arbeidsvo o rw aarden  
Met betrekking tot twee andere onder
werpen: handel en milieu, en handel en 
arbeidsvoorwaarden, nam de woordvoer
der een veel terughoudender standpunt in. 
Dit zijn onderwerpen die beter via andere 
kanalen kunnen worden besproken, 
bijvoorbeeld via UNEP, UNCTAD en ILO, 
of heel direct in bilateraal overleg in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking.
Het lijkt ook niet verstandig de ontwik
keling van de WTO met deze onderwer
pen te belasten. De WTO moet zich 
concentreren op de kerntaak: liberalise
ren van de wereldhandel en beslechting 
van geschillen op dit gebied.

Exportbevordering  
Naar aanleiding van een opmerking van 
de staatssecretaris inzake het belang van 
de WTO voor exportgerichte bedrijven, 
herinnerde de woordvoerder haar fijntjes 
aan een eerdere toezegging met betrek
king tot concrete voorstellen gericht op 
het stimuleren van de export, in het 
bijzonder ten behoeve van nieuwe 
exporteurs, met name vanuit het 
midden-en kleinbedrijf en ten aanzien 
van nieuwe produkten en diensten. 
Tenslotte werden afspraken gemaakt met 
betrekking tot het regelmatig informeren 
van de Tweede Kamer over de voortgang 
van de diverse onderwerpen die bij de

WTO op de agenda staan en het direct 
betrekken van het bedrijfsleven hierbij.

Inlichtingen:
Enric Hessing, 070-3182889.

Voortgezet 
onderwijs: 
tweede fase
Afgelopen maandag overlegde de Kamer 
met staatssecretaris Netelenbos (PvdA) 
van Onderwijs over voorstellen die 
gedaan zijn ten aanzien van de tweede 
fase van het voortgezet onderwijs. VVD- 
woordvoerder Clemens Cornielje vatte 
de hoofddoelstellingen van die voorstel
len nog eens samen.
Ten eerste moet de aansluiting tussen 
HAVO en VWO en het hoger onderwijs 
verbeteren, waarbij er meer rekening 
moet worden gehouden met verschillen 
tussen leerlingen. Ook de aansluiting op 
de basisvorming vraagt om een herbezin
ning op de inhoud van het onderwijs en 
op de rol van de docent in het onderwijs
leerproces. Er zijn ook doelstellingen op 
maatschappelijk terrein: het voorkomen 
van vroegtijdige uitstroom, zorgdragen 
dat leerwegen doelmatig bewandeld 
worden en het bevorderen van externe 
democratisering zodat alle jongeren 
ongeacht sexe, culturele- of maatschap
pelijke achtergrond deel zullen nemen 
aan het HAVO-VWO-onderwijs.

M iddelen
Er zijn drie clusters van aanpassingen 
voorgesteld:
1. invoering van de profielstructuur, ■
2. vernieuwing van vakinhouden en 

introductie van nieuwe vakken,
3. meer ruimte voor verschillende peda- 

gogisch-didactische werkvormen.
De woordvoerder gaf aan dat als mocht 
blijken dat het ambitieniveau ten 
aanzien van de doelstellingen te hoog 
mocht liggen, men bereid moest zijn om 
deze aan te passen. Niet alle extra 
middelen waar de stuurgroep om 
gevraagd heeft zijn immers beschikbaar 
gekomen. Overigens wordt hiermee nog 
maar weer eens onderstreept hoe juist 
de keuze was om het voortgezet onder
wijs in deze regeerperiode buiten de 
bezuinigingsdoelstellingen te laten. De 
VVD-fractie heeft de indruk dat met de 
voorstellen een behoorlijke aanzet wordt 
gegeven aan het vernieuwingsproces. 
Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904.



TOT BUITENPOST

Eigen-Middelenbesluit EG
In de afgelopen week gaf de Tweede 
Kamer schriftelijk zijn mening over het 
Europees Eigen Middelenbesluit. Hier
onder volgt de inbreng, in samengevatte 
vorm, van de VVD-fractie.

Hoofd overw eg in g en :
1) De EU is van vitaal economisch en 

politiek belang voor alle lid-staten, 
dus ook voor Nederland.

2) Een gezonde financiële huishouding 
van de EU is van groot belang voor 
het economisch en politiek draagvlak 
van Europa.

3) ratificeren van het eigen-middelen- 
besluit is één van de schaarse 
momenten waarop de nationale 
parlementen directe beslissingsbe
voegdheid hebben over de Europese 
financiën.

4) Een eigen-middelenbesluit is altijd 
het resultaat van compromissen 
tussen de EU-lidstaten, temeer daar 
hij bij unanimiteit tot stand moet 
komen. Dit gegeven moet worden 
meegewogen.

5) Tegelijkertijd-is een EM-besluit niet- 
amendeerbaar door de nationale 
parlementen. Dit gegeven vraagt om 
een maximale inspanning van de 
nationale onderhandelaars om een 
voor het thuisfront verdedigbaar 
compromis tot stand te brengen.

C o n c lu s ie s
De VVD-fractie steunt volmondig de 
beleidsvoornemens voor de langere 
termijn van het kabinet inzake de 
Europese financiën. Ook is de VVD er 
verheugd over dat het kabinet de ernst 
van onze financiële positie in de 
Europese Unie onderkent. Toch houdt 
de fractie forse twijfels inzake instem
ming met het onderhavige eigen-midde
lenbesluit.
Zal de Tweede Kamer achteraf niet 
worden geconfronteerd met een onder
handelingsresultaat waarvan het vorige 
kabinet destijds de consequenties niet 
volledig heeft overzien, noch heeft 
kunnen overbrengen aan de Tweede 
Kamer. Dit lijkt in strijd met de zorgvul
digheid die bij een dergelijk majeur 
besluit moet worden betracht.
Ten tweede kunnen tot en met 1999 
geen grote verbeteringen inzake het 
uitgavenniveau van de Unie worden 
verwacht. Nog afgezien van het te hoge 
uitgavenniveau als zodanig vinden deze 
leden het zeer moeilijk verteerbaar dat in 
een regeringsperiode waarin cumulatief 
ongeveer fl. 45 miljard (1995-98) wordt 
bezuinigd, de Europese Unie een cumu
latieve netto-bijdrage van ongeveer fl.
20 miljard voor zich opeist. Ondanks de 
onmiskenbare economische en politieke 
voordelen die lidmaatschap van de

Europese Unie met zich brengen, is dit 
moeilijk aan de Nederlandse bevolking 
uit te leggen.
Ten derde is geen signaal vanuit Brussel 
ontvangen dat men aldaar oog heeft 
voor de zorgelijke financiële positie van 
Nederland in de Unie. Integendeel, 
Europees commissaris Van den Broek 
heeft minister Zalm beticht van een 
benepen boekhoudersmentaliteit. Een 
betekenisvolle toezegging voor bijvoor
beeld de dijkverzwaring is tot nu toe 
uitgebleven.
Ten vierde zendt ook het kabinet ondui
delijke signalen uit.
Terwijl de minister van Financiën de 
noodbel luidde, heeft de minister van 
Buitenlandse Zaken publiekelijk het 
belang van de financiële positie van 
Nederland gebagatelliseerd omdat 
Nederland zoveel meer van de EU zou 
profiteren dan andere landen. Deze 
dubbelzinnige beeldvorming kan de 
onderhandelingspositie van Nederland 
geen goed doen.
Ten vijfde is tot nu toe niet duidelijk 
welke strategie het kabinet heeft 
ontwikkeld om zijn beleidsvoornemens 
voor de korte en de langere termijn in 
concrete resultaten om te zetten. Ook is 
er nog geen uitzicht op dat de financiële 
hervormingen vroegtijdig op de agenda 
zullen worden geplaatst.
Tenslotte deelt de VVD-fractie de 
mening van het kabinet dat de vooruit
zichten om na 1999 tot uitgavendaling 
te komen, somber zijn. Oost-Europa en 
het mediterrane gebied dienen zich aan 
en de huidige cohesielanden zullen zich 
waarschijnlijk verzetten zetten tegen 
uitgavenverlaging.

Inlichtingen:
Hans Hoogervorst, 070-3182897.

Veteranen
beleid
Deze week vond er in de Kamer een 
overleg met staatssecretaris Cmelich 
Meijling van Defensie plaats, over het 
Veteranenbeleid. In de jaren tachtig is er 
onder de toenmalige minister van 
Defensie, Van Eekelen, de aanzet gege
ven voor een nieuw, meer actief beleid 
ten aanzien van de veteranen toen bleek 
dat de behoeft aan maatschappelijk 
erkenning steeds groter werd. Juist in dit 
herdenkingsjaar worden wij daar weer 
mee geconfontreerd. De nadruk vanuit 
het begin op materiële hulp werd inge

haald door immateriële wensen.
Defensie heeft toen een aantal initiatie
ven genomen die in de loop van de jaren 
gegroeid zijn:
1. Stichting Dienstverlening Veteranen 

Voert het veteranenbeleid uit, func
tioneert nu goed en actief.

2. Veteranen Platform De indruk 
bestaat dat het overgrote deel van 
onze veteranen zich vertegenwoor
digd voelt door deze organisatie.
Vult rol goed in

3. Monumenten in Roermond en 
Bronbeek In Roermond wordt aan 
uitbreiding gewerkt.

4. Veteranenpas Dit bevrijdingsjaar 
zeven maal vrij reizen, prachtig maar 
de woordvoerder vroeg aandacht 
voor de "vergeten groepen".

5. De rol van de Inspecteur-Ceneraal 
der Krijgsmacht als speciale vertrou
wensman voor de veteranen verdient 
waardering. In zijn jaarverslag komen 
diverse knelpunten aan de orde.

Er is veel bereikt maar VVD-woordvoer- 
der Sari van Heemskerck benadrukte dat 
we er nog niet zijn.
De specifieke medische of psychische 
zorg voor veteranen wordt nu - terecht - 
overgeheveld naar de reguliere hulpver
lening (RIAGS). Defensie dient er wel op 
toe te zien dat juist dat bijzondere mili
taire aspect en de affiniteit tot de krijgs
macht ook wordt overgebracht (onder 
meer BNMO).
Bij het convenant dat Defensie gaat slui
ten met de Stichting Dienstverlening 
Veteranen vindt de VVD dat ook het 
Veteranen Platform partner moet zijn.
De groep die de minste aandacht en de 
minste waardering heeft gekregen zijn 
onze dienstplichtige Indië-veteranen. De 
woordvoerder hield een pleidooi voor 
een financiële tegemoetkoming voor 
diegenen die langer dan 2 jaar maar 
korter dan 5 jaar in dienst zijn geweest. 
De categorie van meer dan 5 jaar heeft 
inmiddels een eenmalige uitkering 
ontvangen. Het zullen geen grote bedra
gen kunnen zijn maar de erkenning 
wordt dan eindelijk ingevuld.
De Staatssecretaris zal de Kamer na 
overleg met het kabinet voor medio juni 
berichten welke oplossing hij gevonden 
heeft. Coalitie-breed drong men aan op 
positieve resultaten.

Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888.



OPINIE

Bewapende helikopter door Hella Voüte-Droste, VVD-Tweede Kamerlid

In de afgelopen week overlegde de Kamer met bewindslieden Voorhoeve en Cmelich Meijling van Defensie, over de aanschaf 
van de bewapende helikopter. VVD-woordvoerder Hella Voüte-Droste zet in onderstaand artikel de acht criteria op een rij, 
waaraan zij de keuze van het kabinet heeft getoetst.

Hella Voute

Apache
Begin april heeft het kabinet de keuze 
gemaakt voor de bewapende helicopter: 
de AH-64D Apache. In 1993 heeft de 
politieke besluitvorming over de 
Prioriteitennota van Defensie plaatsge
vonden. In dit kader werd besloten tot 
een vergaande afslanking en omvorming 
van de krijgsmacht. Eén van de speer
punten van de Prioriteitennota was de 
oprichting van de Luchtmobiele brigade 
en deze uit te rusten met een bewa
pende helicopter. Dit besluit is nogmaals 
bevestigd in het regeerakkoord. De 
VVD-stellingname is immer geweest:"De 
Regering regeert, het parlement beoor
deelt en controleert". In dit kader heeft 
de VVD-fractie acht eigen criteria opge
steld om dit besluit te controleren. Van 
de vier oorspronkelijke kandidaten 
waren de Tigre van Eurocopter en de 
AH-64D Apache van McDonnell Douglas 
de meest serieuze kandidaten. Helle 
Voute heeft namens de VVD-fractie in 
een Algemeen Overleg over de aanschaf 
van de bewapende helicopter op 17 mei 
jl. aan de hand van de acht criteria de 
keuze van het kabinet getoetst.

D e fe n s ie p o lit ie k  
De bewapende helicopter moet vier 
taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren. 
Deze operationele taken zijn: escorteren, 
verkennen, beveiligen en vuursteun. De 
Tigre kan drie van deze vier taken tege
lijkertijd uitvoeren en ongeveer twee 
uren vliegen. Ten behoeve van de vuur- 
steuntaak moet de Tigre van munitie- 
pakket wisselen en terugkeren naar de 
basis.
De AH-64D Apache kan daarentegen 
vier taken tegelijkertijd uitvoeren en 
maximaal tweeënhalf uren vliegen. De 
vliegduur van tweeënhalf uur voor het 
escorteren, verkennen en beveiligen van 
de transporthelicopter is noodzakelijk 
om die van de transporthelicopter te 
kunnen evenaren. Tevens is de Apache 
in staat om de bewapening voor de vier 
verschillende taken tegelijkertijd mee te

voeren. Hetgeen een grotere operatio
nele flexibiliteit biedt.

T ech n isch e  aspecten  
Het proto-type van de Tigre heeft tot nu 
toe 700 uren gevlogen en de ontwikke
ling zal in 1999 worden afgerond. De 
beproevingen met de bewapening 
moeten zelfs nog beginnen. De AH-64A 
Apache is in gebruik sinds 1986 en heeft
700.000 uren gevlogen. Tevens zijn 200 
modificaties uitgevoerd teneinde de 
kinderziektes te verhelpen. De AH-64D 
Apache heeft tot nu toe 3800 uren 
gevlogen tijdens het meest recente 
moderniseringsprogramma. Een belang
rijk punt voor de VVD-fractie is dat dit 
moderniseringsprogramma sterkere 
motoren, een glass-cockpit, moderne 
navigatie-apparatuur etc. omvat. De 
VVD-fractie heeft dan ook met belang
stelling de operationele en veiligheids- 
rapporten van het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaart Laboratorium (NLR) en de 
twee TNO-instituten Fel en PML bestu
deerd.

In terim fase
De Luchtmobiele brigade kan met de 
AH-64D Apache in 1998 operationeel 
zijn en met de Tigre in het jaar 2002. 
Voor beide helicopters wordt tijdens de 
interimfase een tussenoplossing gebo
den. Eurocopter biedt tien Franse 
Gazelles en tien Duitse Bölkow-105 heli
copters aan voor de interimfase.
De Amerikaanse overheid biedt als 
tussenoplossing twaalf AH-64A Apaches 
aan. De opleiding en training voor de 
Gazelles en de Bölkows verschillen van 
die van de Tigre, omdat Gazelles en 
Bölkows zich niet lenen voor daadwerke
lijke operationele inzet als bewapende 
helicopter (te langzaam, niet gepant
serd). Voor de Tigre zullen de beman
ningen opnieuw getraind moeten 
worden. Daartegenover is de aanvul
lende opleiding en training voor de AH- 
64D Apache korter. Hetgeen logistieke 
en operationele voordelen biedt. De 
interim-oplossing van de Apache sluit, 
volgens de VVD-fractie, beter aan bij de 
behoefte van de Luchtmobiele brigade. 
Voorts heeft de VVD-woordvoerder 
Hella Voute geïnformeerd naar de prijs- 
kwaliteitsverhouding, de financieel- 
economische aspecten (zoals vaste prij
zen, voorwaarden voor aansprakelijkheid 
en schadevergoeding) en de levensduur- 
kosten van beide toestellen. Dankzij de 
lage dollarkoers zijn de investeringskos
ten voor de Apache Fl 180 miljoen lager 
dan het begrote budget.

In d u strie -p o lit ie k  
De voorstellen voor industriële compen
satie van Eurocopter en McDonnell 
Douglas bedragen ± Fl 1.400 miljoen.
De kwantiteit en de (technologische) 
kwaliteit van beide voorstellen ontlopen 
elkaar niet veel. Deze voorstellen leiden 
tot ± 5500 arbeidsjaren. Nog maar 
enkele van de compensatieverplichtin- 
gen zijn in voorwaardelijke leveringscon
tracten met Nederlandse bedrijven vast
gelegd. Andere moeten nog ingevuld 
worden. De VVD-fractie hecht niet 
alleen aan de kwantiteit (werkgelegen
heid) maar ook aan de kwaliteit van het 
compensatiepakket. De hoog-technolo- 
gische kennis is noodzakelijk om te 
concurreren op internationaal niveau. De 
toegang tot de Amerikaanse markt biedt 
perspectief voor een aantal bedrijven.
De VVD-fractie heeft in dit verband 
gevraagd of er meer duidelijkheid is met 
betrekking tot de toezeggingen van 
beide fabrikanten dat 10% van de 
compensatie aan het MKB wordt uitbe
steed. De praktijk leert dat wanneer een 
compensatie-afspraak niet op tijd wordt 
ingevuld, een latere invulling meestal 
verlies aan technologische kwaliteit 
oplevert.

Na een zorgvuldige afweging van alle 
argumenten op basis van de acht criteria 
- de kwaliteit, de tussenoplossing tijdens 
de interimfase, de lage dollarkoers en de 
ervaring van de fabrikant etc. - is de 
VVD-fractie van mening dat de keuze 
voor de Apache-helicopter meer voorde
len biedt.

Inlichtingen: 1
Hella Voüte-Droste, 070-3182907.



Aan tafel
De ontwikkelingen van de laatste week in het voormalig Joegoslavië 
hebben de internationale gemeenschap in een onmogelijke positie 
gebracht. Het aanzien van de Verenigde Naties, de NAVO en de 
Europese Unie neemt hierdoor af. Dit is terug te voeren op het afwezig 
zijn van internationaal leiderschap. Een leiderschap dat wel aanwezig 
was in de Golfoorlog. De resultaten van het optreden van de geallieerde 
troepen in Koeweit in 1991, waren daarvan het beste bewijs.
De afstand die de Verenigde Staten bewaart in de oorlog in het voorma
lig Joegoslavië, en de tegenwerking van de Russische Federatie hebben 
geleid tot het vacuüm waar we in terecht zijn gekomen. De hoofdrol
spelers in de Veiligheidsraad en in de Contactgroep zijn dezelfde, maar 

men kan of wil niet op één lijn komen. Het resultaat is dat de troepen van de Verenigde Naties 
een speelbal zijn geworden van de Bosnische Serviërs, onder leiding van Karadjic en Mladic, die 
beiden worden beschuldigd van misdaden, die zo zwaar zijn dat zij zich voor een VN-Tribunaal 
moeten verantwoorden.
De VVD vindt dat als Nederland troepen blijft leveren aan de VN-Vredesmacht, effectiviteit en 
veiligheid van UNPROFOR moeten verbeteren. Wij zijn vóór deelname aan internationale vredes
operaties. Maar waar Nederland aanmerkelijke aantallen troepen levert, moeten ook onze minis
ters aan tafel zitten waar de politieke beslissingen vallen. Inzake Bosnië is dat nu niet het geval. 
Omdat wij niet willen dat onze militairen een speelbal van de omstandigheden zullen worden, is 
deze gang van zaken voor de VVD onaanvaardbaar.

Benk Korthals

Bosnië
De VVD-fractie in de Tweede Kamer steunt het 
beleid van het kabinet om de effectiviteit en de 
veiligheid van UNPROFOR, de militairen die 
onder VN-vlag in Bosnië opereren, te verbete
ren. Afgelopen woensdag debatteerde de 
Kamer met minister Voorhoeve van Defensie en 
minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken 
over de situatie in het voormalige Joegoslavië. 
VVD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw bracht 
echter naar voren dat de ministers niet de 
consequenties voor Nederland uitwerken als het 
gaat om dit streven. De VVD-fractie is van 
mening dat het Nederlandse bataljon geconcen
treerd moet worden en niet op verschillende 
lokaties moet worden ingezet. De grootste zorg 
van de VVD-fractie gaat op dit moment uit naar 
de gegijzelden en in het bijzonder de 
Nederlanders onder hen. De behandeling van 
de ongewapende waarnemers is beschamend en 
tart alle regels van normaal overeengekomen 
gedrag. De woordvoerder stelde dat de gegij
zelden zonder enige conditie vooraf moeten 
worden losgelaten. Iedere dag, ieder uur dat zij 
langer worden vastgehouden verergert de 
toestand.
De woordvoerder benadrukte dat de VVD zeer 
gereserveerd staat tegenover uitbreiding van de 
Nederlandse inbreng op de grond, zeker als het 
gaat om infanterie van welke aard dan ook. Een 
keuze voor uitbreiding moet dan ook zeer goed 
worden gemotiveerd en inpassen in een totaal 
concept. Een nauwere relatie met een andere 
deelnemer in UNPROFOR speelt bij die afwe
ging een rol.

U itru stin g
Verbetering van de veiligheid houdt voor de 
VVD-fractie in dat de uitrusting van de 
Nederlandse troepen wordt versterkt. De 
versterking van het Nederlandse detachement 
in Villafranca kreeg instemming van de woord
voerder. Alle opties blijven hierdoor open en er 
zal niet worden toegegeven aan eisen van 
Karajic dat toegezegd zou worden dat geen 
luchtaanvallen meer zouden worden uitgevoerd. 
De woordvoerder bracht in herinnering dat hij 
een jaar geleden heeft gewaarschuwd voor de 
risico's rond de militaire waarnemers van de VN 
(UNM O's). VN-waarnemers zijn in de afgelopen

week op grote schaal gegijzeld en vastgeketend 
aan militaire objecten, die op de nominatie 
staan te worden aangevallen door de NAVO.
De woordvoerder verbond aan dit feit de 
conclusie dat het instituut UNMO's zijn langste 
tijd heeft gehad. Het mandaat dat de VN- 
troepen hebben hoeft niet te worden gewijzigd, 
de UNMO's moeten gewoon worden terugge
trokken, in ieder geval uit door Bosnische 
Serviërs beheerst gebied. 'Het op een presen
teerblaadje aanbieden van gijzelaars moet niet 
weer geschieden', zo stelde de woordvoerder.

W a p e n o p s la g p la a tse n  
Ook de situatie rond de wapenopslagplaatsen 
moet veranderen. De woordvoerder wilde van 
de bewindslieden weten of alle opslagplaatsen 
zijn leeggehaald en of alle partijen daar aan 
hebben meegedaan. Hij vroeg zich af of het 
veel realistischer was om voor de toekomst te 
besluiten dat ofwel zware wapens bij inname 
verwijderd van het conflictgebied worden 
opgeslagen met een dusdanige bewaking dat 
eenvoudig ophalen niet meer kan, of anders de 
ingenomen wapens onklaar worden gemaakt. 
Het onklaar maken kan, als het aan de woord
voerder ligt, van tijdelijke aard zijn. Vitale 
onderdelen worden dan op een geheel andere 
plaats opgeslagen, verwijderd van het front, of 
permanent doordat men de wapens onherstel
baar beschadigd. Het grote voordeel daarvan Is 
dat een deel van de troepen zich niet langer 
hoeft bezig te houden met het bewaken van de 
ingenomen, opgeslagen wapens.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.
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Geen verdere bezuinigingen op defensie en 
aandacht voor regio Den Helder
Afgelopen week werd door de Vaste 
Kamercommissie van Defensie overleg 
gevoerd met de beide bewindslieden over 
de uitkomsten van de doelmatigheids
operatie. Naar aanleiding van de afspra
ken in het regeerakkoord is in de zoge
noemde Novemberbrief uiteengezet in 
hoeverre nog op defensie zou kunnen 
worden bezuinigd. Alleen door een doel
matigheidsoperatie, waarin de laatste 
'heilige huisjes' omver zouden moeten, 
zou uiteindelijk in het jaar 2000 (!) nog 
zo'n 450 miljoen gulden zijn te halen. 
Verder snijden in de gevechtskracht zou 
betekenen dat de Prioriteitennota, waarin 
het defensiebeleid is vastgelegd, niet op 
een verantwoorde wijze meer zou kunnen 
worden uitgevoerd. Dit betekent dat het 
gehele bezuinigingsbedrag, zoals vermeld 
in het Regeerakkoord, niet kan worden 
gehaald. Defensiewoordvoerder Theo van 
den Doel benadrukte dat voor de VVD- 
fractie niet het halen van het geraamde 
bezuinigingsbedrag voorop stond, maar 
of door de bezuinigingen de operationele 
kwaliteit en kwantiteit niet in gevaar 
zouden komen.

Projecten
In 27 projectgroepen zijn bezuinigings
voorstellen gedaan die uitsluitend de 
doelmatigheid ten goede komen. O f dit 
ook daadwerkelijk zo is, zal de komende 
jaren moeten blijken. De informatie 
ontbrak om dit daadwerkelijk te kunnen 
toetsen. Wat wel duidelijk is dat met 
veel creativiteit de miljoenen bij elkaar 
zijn gesprokkeld. Geen enkel heilig 
huisje is ontzien. Het laatste restje vet is 
weggesneden, waardoor het werk
klimaat er voor het personeel in ieder 
geval niet beter op is geworden. De 
woordvoerder vroeg vanaf 1996 een 
halfjaarlijkse rapportage zodat de Kamer 
de uitgewerkte voorstellen daadwerkelijk 
op hun doelmatigheid kan toetsen. De 
staatssecretaris zegde de rapportage toe.

F inanciee l kader 
De defensiebegroting staat onder druk. 
Dat betekent dat er in financieel opzicht 
geen bokkesprongen kunnen worden 
gemaakt. De intensiteit waarmee vredes
operaties worden uitgevoerd, leidt tot 
hogere slijtage, waardoor het materieel 
eerder vervangen zal moeten worden.
Dit is in de begroting nog niet verwerkt. 
Dat geldt ook voor de kosten van grote 
internationale projecten. De VVD-fractie 
heeft geen behoefte aan nieuwe 
Europese investeringen, daar waar deze 
ook middelen ook via de NAVO beschik
baar zijn. Zo zou deelname aan het 
WEU-satellietproject bij volledige realisa

tie zo'n 130 miljoen per jaar voor 
Nederland gaan kosten. Van den Doel 
vond dat wij dit geld beter aan onze 
eigen krijgsmacht kunnen besteden. 
Defensie is ook actief in Centraal- en 
Oosteuropa. Dat beleid wordt door de 
VVD van harte ondersteund, maar daar
bij hoort dan ook een evenredige 
bijdrage vanuit de specifieke middelen 
voor Oost-Europa.

Personee l
Er zijn ook nog andere redenen waarom 
er volgens de VVD fractie een einde 
moet komen aan de bezuinigingen op 
defensie. Het personeel in de krijgs
macht heeft de afgelopen jaren veel 
over zich heen gekregen. Onzekerheid 
was troef. Onze krijgsmacht is geen 
gewone organisatie. Het personeel moet 
onder zware omstandigheden haar werk 
verrichten en wordt vaak in risicovolle 
situaties ingezet. Ondanks die onzeker
heid is de motivatie en loyaliteit van het 
personeel hoog. Maar er komt ook een 
keer een einde aan de veerkracht van 
het personeel. De mens is tenslotte niet 
van elastiek. De woordvoerder vroeg 
een 'werkgarantie' van een jaar voor het 
personeel dat deelneemt aan vredes
operaties. Het mag niet zo zijn dat men 
na terugkeer van een risicovolle missie te 
horen krijgt dat er geen plaats meer is in 
de krijgsmacht. De staatssecretaris wilde 
in eerste instantie niet verder gaan dan 
een halfjaar, maar zegde toe zo snel 
mogelijk op de zaak terug te komen.

Re gi ona le  wer kg e le ge nh ei d  
De uitvoering van de Prioriteitennota 
krijgt in deze kabinetsperiode zijn beslag 
en heeft forse personele consequenties 
en negatieve gevolgen voor de regionale 
werkgelegenheid. Mogelijk zo'n 1000 
ontslagen en herplaatsing van 4000 
mensen als gevolg van overtolligheid. 
Echter door middel van flankerend 
beleid wordt geprobeerd dat zoveel 
mogelijk te compenseren. Ook heeft de 
Europese Unie gelden ter beschikking 
gesteld om het verlies aan defensiewerk- 
gelegenheid te compenseren. De VVD 
heeft overigens haar teleurstelling uitge
sproken over het geringe bedrag dat 
Nederland van de vetpotten van Brussel 
krijgt uitgekeerd (slechts 25 miljoen van 
de ruim 1 miljard gulden). Het gevolg 
hiervan is dat een aantal regio's in 
Nederland buiten de boot vallen. Als 
gevolg van de Novemberbrief wordt de 
situatie er niet beter op. Er staan 3300 
banen op de tocht. De woordvoerder 
vroeg aandacht voor flankerend beleid.
In het bijzonder vroeg hij aandacht voor

de Kop van Noord Holland/regio Den 
Helder welke ook als gevolg van de 
Prioriteitennota- als het om compensatie 
gaat - buiten de boot was gevallen. Er 
zijn wel in het verleden toezeggingen 
gedaan, maar niet waargemaakt. De 
rijksoverheid moet ook voor de lagere 
overheden een betrouwbare partner zijn, 
zo stelde de woordvoerder. De werkge
legenheid in deze regio is immers sterk 
afhankelijk van defensie. De inkrimping 
van de krijgsmacht komt hier bijzonder 
hard aan. Het verlies van één baan bij de 
marine betekent het verlies van drie 
banen elders. De staatssecretaris zegde 
toe om in overleg met de andere depar
tementen te bezien wat extra voor de 
regio Den Helder zou kunnen worden 
gedaan. Theo van den Doel pleitte ook 
om in het onderzoek 'tweede geld
stroom' het civiel medegebruik van de 
Rijkswerf te onderzoeken.

Herijking
Defensie moet vanaf 1997 financieel 
worden ontzien. Zo niet dan kan de 
Prioriteitennota niet meer verantwoord 
worden uitgevoerd en zijn weer nieuwe 
reorganisaties nodig. De VVD wil dit 
voorkomen en kiest daarom nu voor 
helderheid. Dit in tegenstelling tot de 
coalitiepartners die de harde feiten 
kennen, maar hun kruit nog droog 
houden. Eén ding is duidelijk, indien men 
de taakstelling vanuit het Regeerakkoord 
toch wil halen dan zal in elders binnen de 
buitenlanddriehoek bezuinigd moeten 
worden. Het meest voor de hand ligt dat 
Ontwikkelingssamenwerking hieraan een 
bijdrage levert. De uitkomst van de herij- 
kingsdiscussie zal hierover duidelijkheid 
moeten verschaffen. I

Inlichtingen:
Theo van den Doel 070-3182891
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W DrExpresse wordt gedrukt bij Roeland Druk 
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Rudolf de Korte

Rudolf de Korte

Rudolf de Korte, financieel-woordvoer- 
der van de VVD-Tweede Kamerfractie, 
vertrekt na 18 jaar rond het Binnenhof 
te hebben gewerkt naar Luxemburg.
Eind augustus wordt hij vice-president in 
de Directie van de Europese Investe
ringsbank. Op 19 juni a.s, zal Rudolf de 
Korte door de minister van Financiën, 
Cerrit Zalm, op de Jaarvergadering van 
de Raad van Gouverneurs voor deze 
functie worden voorgedragen.
De VVD-fractie kwam afgelopen woens
dag in een ingelaste vergadering bijeen. 
Rudolf de Korte heeft tijdens die zitting 
een beknopte uiteenzetting gegeven 
over zijn nieuwe functie en de aard van 
zijn toekomstige werkzaamheden.
De VVD-fractie heeft het bericht van het 
vertrek van Rudolf de Korte met gemengde 
gevoelens ontvangen. Enerzijds reageerde 
de fractie verheugd over de nieuwe uitda
ging die hun collega wacht, anderzijds 
betreurt men het vertrek van dit deskun
dige, gewaardeerde, ervaren Kamerlid. 
Vice-fractievoorzitter Korthals, die Frits 
Bolkestein wegens verblijf buitenslands 
verving, heeft Rudolf de Korte namens 
zijn collega's van harte gelukgewenst 
met zijn nieuwe functie.
De redactie van VVD-Expresse sluit zich 
hier van harte bij aan en wenst hier 
gaarne aan toe te voegen dat de samen
werking met Rudolf de Korte een 
buitengewoon goede was.

Zorg
verzekering
In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer met minister Borst (D66) en 
staatssecretaris Terpstra van Volks
gezondheid, Welzijn en Sport over de 
afspraken die in het regeerakkoord zijn 
gemaakt ten aanzien van de Zorg
verzekering en kostenbeheersing. 
VVD-woordvoerder Margreet Kamp

noemde het zoeken naar nieuwe even- 
wichten tussen collectieve en individuele 
verantwoordelijkheid de 'Leidraad in het 
Regeerakkoord, ook wat de paragraaf 
Volksgezondheid betreft.' De voorge
stelde structuurveranderingen in de 
financiering van de zorg door de invoe
ring van het 3-compartimentenstelsel 
betekent naast inhoudelijke veranderin
gen, verschuivingen in de premiesfeer en 
duidelijkheid in de verdeling van verant
woordelijkheden. De woordvoerder 
benadrukte dat zij het kabinetsbeleid 
steunt om de natuurlijke groei van het 
volume van de zorg van ±2,3% om te 
buigen naar 1,3% , voldoende voor de 
opvang van de vergrijzing en de bevol
kingsgroei, waarbij in beginsel dit 
percentage voor de VVD-fractie niet van 
toepassing hoeft te zijn in de vrijwillig 
aanvullende verzekering. Het kabinet 
heeft overigens nog geen voorstellen 
gedaan inzake:
- Prijsbeleid,
- Anti-kartelbeleid,
- Beleidsbrief persoonsgebonden 

budget,
- Commissie Biesheuvel; modernisering 

curatieve zorg,
- Commissie Welschen; modernisering 

ouderenbeleid.

AWB Z
De Algemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten (AWBZ) wordt teruggebracht 
naar de oorspronkelijke opzet, te weten 
een volksverzekering voor onverzeker
bare risico's voor de langdurige care 
sector. De VVD-fractie steunt dit beleid. 
Naast opschoning van de AWBZ met 
geneesmiddelen, kunst- en hulpmidde
len, revalidatie, erfelijkheidsonderzoek en 
audiologische hulp denkt de VVD-fractie 
aan verdere opschoning met, zoals in het 
regeerakkoord reeds genoemd, de ambu
lante geestelijke volksgezondheid en de 
kortdurende thuiszorg. De kosten voor 
de AWBZ dalen door deze maatregelen 
met 7 miljard.

Eigen ris ico
D66 en PvdA stelden tijdens het debat 
voor het eigen risico van 200 gulden in 
de ziektekostenverzekering niet in te 
voeren. Dit voorstel van het kabinet, 
opgenomen in het regeerakkoord, is 
gedaan om de kosten in de gezond
heidszorg te beteugelen. In het regeer
akkoord is hier bewust voor gekozen, 
waarbij een relatie is gelegd met een 
daling van zowel de nominale premie, 
als de procentuele premie. De woord
voerder stelde dat niet alleen de aanbie
ders van zorg met kostenbeheersings- 
maatregelen moeten worden 
geconfronteerd, maar ook de vragers.
De VVD constateert dat zich negen 
maanden na het sluiten van het akkoord 
zich geen nieuwe feiten hebben voorge
daan van dit voornemen af te zien. Het 
voorstel van D66 om inkomens tot
30.000 gulden helemaal geen eigen 
risico te laten betalen en inkomens van
30.000 tot 58.000 gulden eigen bijdra
gen te geven tot aan een inkomens
afhankelijk maximum, noemde de 
woordvoerder: 'veel ingrijpender dan het 
ogenschijnlijk lijkt', en in een later 
stadium van het debat 'ingrijpender dan 
de Wet-Van Otterloo.'
De enige toezegging die de minister op 
dit punt aan D66 deed, was te onder
zoeken of het voorstel haalbaar was.

Pil
Op 24 mei jl. heeft de Minister een brief 
aan de Kamer gezonden waarin zij 
schreef dat de anti-conceptiepil in het 
ziekenfondspakket zal blijven. De 
woordvoerder veronderstelde dat 'de 
vrouwenbeweging wel enthousiast zal 
juichen, maar misschien wel te vroeg, 
gezien de consequenties van het invoe
ren van een verplicht eigen risico.

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893.

Liberaal Reveil
Onlangs verscheen een nieuwe editie van 'Liberaal Reveil', een uitgave van 
de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting.
In dit nummer staan ondermeer de volgende artikelen:

- De snelheid van de electronische snelweg, Th. Monkhorst
- De Duits-Nederlandse betrekkingen in Europa F. Bolkestein
- SER niet langer schuilkelder van de politiek B.M. de Vries
- De stille en publicitaire effectiviteit van de Algemene Rekenkamer H.E. Koning

U kunt dit nummer bestellen door f 9,50 over te maken op girorekeningnummer 
240200, ten name van 'Stichting Liberaal Reveil nr. 2 1995'.
U kunt zich ook opgeven als abonnee van Liberaal Reveil voor f 55,-- per jaar. 
Jongeren tot 27 jaar betalen f 30,--, U kunt zich aanmelden voor een abonnement bij: 
Liberaal Reveil, Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den Haag.
Telefoon: 070-3631948.
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toespraak Frits Bolkestein
(Samenvatting van de toespraak van Frits Bolkestein gehouden op 13 mei 1995 
op de Algemene Leden Vergadering van de VVD in Ede)

H e rd e n k e n
Als dat allemaal zo is, waarom herden
ken wij dan nog? Mijn antwoord luidt: 
ter vermaning. "Ziet wat in het verleden 
is gebeurd. Dat nooit weer". De prijs 
van de vrijheid is eeuwige waakzaam
heid. Het gebroken geweertje van de 
jaren dertig - niet alleen hier maar ook 
elders - heeft de weerstand tegen de 
agressie van Hitler ondermijnd. De les is 
dat wij de NAVO moeten koesteren en 
een evenredig deel van de inspanning 
binnen die organisatie voor onze reke
ning moeten nemen.
Bij ons zoeken naar het beste pad voor
uit hebben wij slechts twee lampen: de 
geschiedenis en de logica. In de jaren 
zestig en zeventig meenden velen dat 
historische kennis "maatschappelijk rele
vant" moest zijn. Ik daarentegen vind 
dat alle historische kennis maatschappe
lijk relevant is. Als de Amerikanen zich 
beter hadden verdiept in de geschiedenis 
van Vietnam; als de Russen kennis 
hadden genomen van de drie oorlogen 
tussen Engeland en Afghanistan: de 
oorlog in Vietnam had niet plaats gehad 
noch die in Afghanistan.
Daarnaast hebben herdenkingen nog 
een tweede functie. De historicus Von 
der Dunk formuleert het als volgt: 
"Herdenkingen wortelen in een diepere, 
half mythische bodem. Geen samenle
ving kan ze missen, omdat ze daaraan 
haar collectieve identificatie en oriënta
tie ontleent. Ze markeren het verleden 
en behoren daarmee tot het geestelijk 
cement dat mensen als groep bijeen
houdt".

S a a m h o r ig h e id  
Dat is de saamhorigheid waar onze 
Koningin in haar toespraak op 5 mei om 
vroeg. Iedereen voelt zijn haren rijzen bij 
het horen van het woord "nationa
lisme". En de slachtpartijen in het voor
malige Joegoslavië laten zien waartoe 
dat idee leiden kan. Toch bestaat er een

diepe menselijke behoefte om zich deel 
van een gemeenschap te voelen.
Mensen willen zich in die gemeenschap 
kunnen herkennen. Dat uit zich in de 
wens om veel waardevols in onze 
samenleving te behouden en dus te 
beschermen. Misschien mogen we die 
behoefte en die wens met het begrip 
"patriottisme" aanduiden - een begrip 
dat enigszins in vergetelheid is geraakt. 
Maar naar mijn mening verwees onze 
Koningin daarnaar toen zij in haar 
toespraak zei: "Een bewuste keuze 
wordt gevraagd tegen alles wat onze 
democratie verzwakt en het gemeen
schapsgevoel verschraalt".
Maar saamhorigheid kan ook gepaard 
gaan met intolerantie jegens buiten
staanders. En hier ligt de brug tussen 
heden en verleden. Door sommigen 
wordt bewust een parallel getrokken 
tussen de Tweede Wereldoorlog en de 
huidige internationale migratie. Zo zei 
de schrijfster Mies Bouhuys in haar 
toespraak in de Nieuwe Kerk van 
Amsterdam op 4 mei, sprekende over 
hier wonende buitenlanders: "Nederland 
is voor hen, hoe goed ze onze taal ook 
spreken, een kil en onbarmhartig loge
ment, waar de eigen identiteit bij de 
receptie moet worden afgegeven".

Integrat ie
Ik geloof niet dat dit zo is. Nederland is 
een vrij land waar iedereen kan gaan en 
staan waar hij wil, kan zeggen wat hem 
invalt en waar bovenal de vrijheid van 
godsdienst allen toekomt. Wel is het zo 
dat aan bepaalde fundamentele normen 
niet mag worden getornd. Ik zelf heb 
daar in september 1991 op gewezen. 
Twee jaar later stond in de Troonrede te 
lezen dat zij die zich in Nederland willen 
vestigen, niet alleen onze taal moeten 
leren maar ook onze regels, onze waar
den en normen en zelfs onze omgangs
vormen. Dat ging dus heel wat verder 
dan ik oorspronkelijk had gezegd. En nu 
hebben wij de inburgeringscontracten 
om de aanpassing aan de Nederlandse 
samenleving te bespoedigen. Inderdaad: 
wie deel wil hebben aan de saamhorig
heid kan niet om een bepaalde aanpas
sing heen maar dat laat nog meer dan 
genoeg ruimte om de eigen culturele 
identiteit te beleven.
Ik heb mijn opmerkingen over minderhe
den in september 1991 gemaakt omdat 
dit onderwerp destijds door een walm 
van politieke correctheid werd omgeven. 
Een dergelijke atmosfeer is slecht voor 
het oplossen van problemen - en zeker 
van grote problemen. Want dat de 
aanwezigheid van grote aantallen 
allochtonen in ons midden tot omvang
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rijke problemen leidt, valt niet te 
ontkennen. Natuurlijk zijn er tienduizen
den die zijn geslaagd, die een baan 
hebben, een gezin hebben gesticht, 
soms met autochtonen zijn getrouwd, 
kortom die geruisloos bezig zijn zich een 
plaats in de Nederlandse maatschappij te 
verwerven. Stilaan verwerven zij het 
gemeenschapsgevoel dat de 
Nederlandse samenleving kenschetst.
Wij zijn daar blij om.
Hoe meer nieuwkomers dat lukt des te 
beter.
Maar helaas geldt dat lang niet voor 
allen. Vooral in de grote steden dreigen 
wijken te ontstaan waar de grote meer
derheid der bewoners van uitkeringen 
afhankelijk is, waar de kennis van 
Nederland en het Nederlands klein is en 
het culturele isolement dus groot. Over 
15 jaar zal ongeveer de helft van de 
bevolking van de vier grote steden van 
allochtone herkomst zijn. De directeur 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
Prof.A.J.van der Staay heeft als volgt 
geschreven over de risico's die dan 
ontstaan: “ In combinatie met torenhoge 
werkloosheid onder juist deze groepen, 
een integratieprobleem dat de immigra
tie niet kan bijhouden, inter-etnische 
animositeit, zwarte scholen, witte vlucht, 
criminaliteit en verloedering valt het 
moeilijk om het hele proces zonder meer 
met de term "verrijking" aan te duiden, 
zoals vaak gebeurt".
De VVD wil dat de Regering die dreiging 
onverschrokken tegemoet treedt. Wie de 
integratie van allochtonen serieus 
neemt, moet bereid zijn de werkelijkheid 
onder ogen te zien en de notoire proble
men te bespreken. De VVD zal nooit 
aarzelen haar gedachten op dit punt te 
onderwerpen aan de kritiek van anderen 
noch om met anderen tot een compro
mis te komen. Maar de VVD zal ook 
nooit belangrijke problemen onbenoemd 
laten uit beduchtheid voor de schampere 
opmerkingen van anderen. Er zijn veel 
belanghebbenden die graag met de 
woorden van anderen aan de haal gaan 
en het dan niet zo nauw nemen met de 
werkelijk uitgesproken woorden. De 
huidige discussie over vluchtelingen is 
beladen met herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog. Dat is begrijpelijk 
maar helpt ons weinig verder. De 
gruwelen van toen zijn niet de proble
men van vandaag. Wie de problemen 
van nu blijft beschouwen in het licht van 
toen, vertraagt de aanpak ervan.
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Referendum NEDER̂ NS LIT,EKfr
Binnen de VVD is vele jaren gesproken over zin en onzin van het 
referendum. Een meerderheid van onze leden heeft zich daar altijd 
tegen uitgesproken. De liberale visie op het staatsrecht gaat uit 
van de vertegenwoordigende en niet van de directe democratie. In 
een directe democratie (zoals bijvoorbeeld Zwitserland) nemen 
burgers zoveel mogelijk beslissingen door middel van referenda.
In een vertegenwoordigende democratie stellen burgers hun 
vertrouwen in de verkozen volksvertegenwoordigers, waardoor 
referenda niet nodig zijn. Worden burgers in hun vertrouwen 
beschaamd dan volgt bij de volgende verkiezing de afstraffing.
De VVD heeft zich echter in het regeerakkoord bereid verklaard 
mee te werken aan de invoering van de mogelijkheid tot het 
houden van referenda; de grote wens van D66. Deze referenda 
zijn dan wel aan stringente voorwaarden gebonden.

Los daarvan staat het natuurlijk ieder stadsbestuur vrij volgens eigen normen een volkspeiling te 
houden. Amsterdam en Rotterdam hebben dat nu gedaan over de vorming van de eigen stadspro
vincie. Dat was niet verstandig. Allereerst was het rechtvaardiger geweest alle andere gemeenten 
die bij de vorming van de nieuwe stadsprovincies zijn betrokken, stem in het kapittel te geven. 
Waarschijnlijk zijn de grotestadsbestuurders er echter vanuit gegaan dat daar een hartgrondig 
'neen' op zou volgen.
Ton tweede is nu bij de burgers van de twee grootste steden de illusie gewekt dat zij echt 
inspraak kregen. Was dit niet het geval geweest, er was geen mens naar de stembus gegaan.
Maar het is de Rijksoverheid die een aantal grote gemeenten meer slagkracht en economische 
expansie wil geven.
De referenda waren óf voorbarig óf als mosterd na de maaltijd. Zij dienden enkel en alleen om de 
betrokken gemeentebesturen dekking te geven. Die opzet is mislukt. De Rijksoverheid mag nu 
het puin gaan ruimen. Zij kan weer aan de slag om het vertrouwen van de Amsterdammers en 
Rotterdammers in de politiek te herwinnen. Dat zal niet eenvoudig zijn.

Frits Bolkestein

Prestatiebeurs
Eerste  Kamer
Onverwacht heeft afgelopen dinsdag de Eerste 
Kamer het wetsvoorstel Prestatiebeurs verwor
pen. Dit gebeurde tijdens een hoofdelijke stem
ming, waarbij 34 leden voor stemden en 35 
leden tegen. Eén VVD-senator en één D66- 
senator stemden met de oppositiepartijen mee. 
Doordat vier leden van de regeringscoalitie en 
twee leden van de oppositie afwezig waren, 
ontstond er een nipte meerderheid tegen het 
wetsvoorstel. Het was de laatste dag dat de 
Eerste Kamer in oude samenstelling vergaderde. 
Met name het risico van fouten als gevolg van 
een te snelle invoering, deed veel senatoren 
besluiten tegen de wet te stemmen. Dit 
ondanks het feit dat minister Ritzen zich 
persoonlijk garant had gesteld voor een goede 
en verantwoorde invoering. Daarnaast leefden 
bij veel senatoren bezwaren tegen de verkorting 
van de studiefinancieringsduur tot de feitelijke 
cursusduur.

Vertr agi ng
Als gevolg van de gang van zaken loopt de 
invoering van de prestatiebeurs vertraging op 
en blijven studenten vallen onder het regime 
van de jaarlijkse studievoortgangscontrole 
(zogenaamde temponorm). Overigens wordt die 
ingevolge de vorig jaar aangenomen wet 
Student op Eigen Benen met ingang van het 
komend studiejaar verhoogd naar 50% . 
Studenten die jonger dan 18 jaar zijn krijgen nu 
geen recht op studiefinanciering. Scholieren van 
18 jaar en ouder die nog niet studeren behou
den evenwel het recht op studiefinanciering. 
Tenslotte blijft de overgangsregeling Kinder
bijslag voor studerenden van 18 jaar en ouder 
voorlopig in tact. Ingevolge het wetsvoorstel 
Prestatiebeurs was ervoor gekozen hiervoor de 
bestaande fiscale aftrek open te stellen. Per 
saldo wordt het kabinet geconfronteerd met

een forse tegenvaller. De budgettaire proble
men bedragen in 1995 178 miljoen gulden en 
zullen in 1999 zijn opgelopen tot ruim 1 miljard 
gulden.

500 mil joen
Premier Kok betitelde de gang van zaken afge
lopen woensdag als "zeer ernstig” . Tot kort 
voor de stemming was niet voorzien dat het 
wetsvoorstel zou worden verworpen. De 
premier kondigde aan dat het kabinet zal pogen 
een vergelijkbaar wetsvoorstel in te voeren, 
waarbij de datum van inwerkingtreding een jaar 
opschuift. Daarvoor zal echter wel draagvlak in 
de Eerste Kamer moeten zijn.
Tegelijk meldde premier Kok dat de budgettaire 
problemen voor het komende begrotingsjaar, 
die voortvloeien uit het afstemmen van de 
Prestatiebeurs (het gaat om ±500 miljoen 
gulden) moeten worden gedragen door het 
kabinet als geheel. Hij achtte het niet redelijk 
dat minister Ritzen voor deze problematiek 
opdraait. Minister Zalm van Financiën steunt 
deze visie. De premier noemde als positief punt 
dat door onderuitputting (het niet volledig 
besteden van onderdelen van de onderwijsbe
groting) enige financiële ruimte zal ontstaan. 
VVD-woordvoerder Monique de Vries onder
steunt de mening van premier Kok. Ook voor 
haar kwam de verwerping van het wetsvoorstel 
onverwacht.

Inlichtingen:
Monique de Vries, 070-3182894.



171 VAN BINNENHOF

Referendum beperken tot wetgevingszaken
Dit artikel van Jan te Veldhuis, VVD-Tweede Kamerlid en Désirée de Groot, beleidsmedewerker van de VVD-Tweede 
Kamerfractie, verscheen op 3 juni in het Utrechts Nieuwsblad.

Het referendum staat de laatste weken 
volop in de belangstelling. Veel burgers 
spreken erover, vooral naar aanleiding 
van de referenda over de vorming van 
een stadsprovincie in Amsterdam en 
Rotterdam.

Soorten referenda  
We kennen ten eerste een consultatief 
(raadplegend) referendum. Dat wil 
zeggen dat de overheid niet is gebonden 
aan de uitspraak van de burgers bij een 
referendum. In het geval van een beslis
send referendum is het oordeel van de 
burgers wèl bindend voor de overheid. 
Ten derde kan een referendum verplicht 
dan wel facultatief zijn. Het gaat daarbij 
dan om de vraag of een referendum 
dwingend in een wettelijke regel is voor
geschreven dan wel op verzoek van 
burgers wordt gehouden. Ten vierde is 
het onderwerp van een referendum van 
belang. Bijvoorbeeld: gaat het om een 
wetgevingsreferendum of over een 
groot project, zoals Schiphol of de 
Betuwelijn; of gaat het om kleinere 
zaken, zoals de oprichting van een asiel
zoekerscentrum?
Tot aan het regeerakkoord van vorig jaar 
heeft de VVD-fractie in de Tweede Kamer 
het referendum altijd principieel afgewe
zen. De belangrijkste reden daarvoor is 
dat Nederland het stelsel van een verte
genwoordigende democratie heeft. De 
invloed van de bevolking komt tot uiting 
door middel van de volksvertegen
woordigers. Aan hen hebben zij via 
verkiezingen hun vertrouwen geschonken. 
Daarnaast heeft Nederland ook nog een 
Eerste Kamer die indirect wordt geko
zen. De Eerste Kamer toetst of de 
Tweede Kamer in redelijkheid bepaalde 
wetten heeft vastgesteld. Een soort extra 
controle op rechtmatige en doelmatige 
besluitvorming. Tevens ontbreekt het de 
burgers bij referenda vaak aan een 
totaaloverzicht. Zo maakt de Hoge 
Snelheidslijn (HSL) bijvoorbeeld onder
deel uit van de Schiphol-discussie, terwijl 
een referendum over de HSL alleen daar 
over gaat. Er kan soms ook onvoldoende 
rekening worden gehouden met andere 
reeds bestaande of in voorbereiding 
zijnde wetgeving. De kiezers krijgen een 
veto op een bepaald onderdeel van het 
beleid; dus bestaat het gevaar dat leuke 
zaken worden aanvaard, maar de nood
zakelijke, zij het meer impopulaire niet.
Er is dan ook vaak geen sprake van 
samenhang in de beslissingen. Ook 
kunnen burgers zich bij het referendum 
laten leiden door andere motieven dan 
die welke te maken hebben met het 
onderwerp van het referendum (een

soort proteststem dus).

VVD : niet unaniem tegen 
Hoewel de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer dus nooit een voorstander is 
geweest van invoering van het referen
dum, gebiedt de eerlijkheid te vermelden 
dat de VVD als partij daarin niet 
unaniem is. Zo was voormalig VVD- 
leider Oud er een voorstander van. En in 
het concept-Kernprogramma 1993 van 
de VVD stond de volgende passage: 
'Voorts bepleiten wij de invoering van 
een correctief referendum. In geval een 
x-aantal kiezers dit wenst en de meer
derheid van de Tweede Kamer daarmee 
instemt, kan een dergelijk referendum 
worden gehouden'.
Bij de definitieve vaststelling van het 
programma sneuvelde dit onderdeel, 
niet echter dan nadat daarover vele 
argumenten pro en contra waren gewis
seld. Maar tijdens de kabinetsformatie in 
1994 is de VVD-fractie wel akkoord 
gegaan met één soort referendum: het 
correctieve wetgevingsreferendum. Dit 
was een soort prijs voor paars.
Hoewel de VVD-fractie zich uiteraard zal 
houden aan het regeerakkoord, leven er 
bij ons nog wel een aantal vraagpunten. 
Ten eerste: moeten alle wetten referen
dabel zijn of moeten bepaalde onder
werpen worden uitgesloten? Naar de 
mening van de VVD moeten in ieder 
geval begrotingswetten niet in aanmer
king komen. Want anders ontstaat het 
gevaar dat rijksuitgaven voor bijvoor
beeld sociale uitkeringen of voor infra
structuur niet gedaan kunnen worden, 
omdat er geen inkomsten (meer) tegen
over staan; en ook geen wetten met 
betrekking tot het Koningshuis.

Amsterdam
Het regeerakkoord maakt het ook moge
lijk dat de correctieve referenda worden 
gehouden over reeds vastgestelde 
gemeentelijke verordeningen. Maar deze 
referenda zijn van een geheel andere 
aard dan het onlangs gehouden referen
dum in Amsterdam. Daar ging het om de 
vraag, of Amsterdam moest worden 
opgedeeld in een aantal afzonderlijke 
gemeenten, als onderdeel van de 
vorming van een stadsprovincie. Het 
referendum ging niet over een vastge
stelde wet of gemeentelijke verordening, 
want die waren er nog niet. Er kan dan 
ook geen sprake zijn van een correctie 
door de bevolking. Het was eigenlijk 
meer een door de gemeente georgani
seerde opiniepeiling of een soort raad
plegend referendum. Toch had de 
gemeenteraad van Amsterdam vooraf

beloofd de uitslag in een gemeentelijk 
besluit om te zetten. Daarmee werd het 
dus een soort bindend raadplegend refe
rendum. De burgers in Amsterdam gaan 
er nu begrijpelijkerwijs van uit, dat de 
uitslag van het referendum zal worden 
gevolgd. Maar zo vanzelfsprekend is dat 
niet. Want de definitieve besluitvorming 
over de vorming van de stadsprovincie 
wordt door de wetgever in Den Haag 
genomen. Daarom is de VVD er geen 
voorstander van dat een gemeente een 
referendum houdt over een onderwerp, 
waarover ze zelf niet de definitieve 
beslissingsbevoegdheid heeft.
Met zo'n referendum wekt de gemeente 
ten onrechte bij de burgers verwachtin
gen. Bovendien gaat ze min of meer op 
de stoel van een ander bestuursorgaan 
zitten, dat een eigen verantwoordelijk
heid heeft en verder moet kijken dan de 
belangen van die ene gemeente. Het zal 
duidelijk zijn dat de 'methode- 
Amsterdam' een vervolgdiscussie krijgt 
dat geldt eveneens voor de oprekking die 
D66 aan het regeerakkoord wil geven.

PKB's
In het huidige debat speelt door toedoen 
van D66 tevens de vraag of ook niet- 
wetgevingszaken, zoals planologische 
kernbeslissingen (pkb) over infrastructu
ren, Schiphol, Betuwelijn, HSL, militaire 
oefenterreinen en grote bouwlocaties 
onderworpen moeten kunnen worden 
aan een referendum. D66 is daar een 
voorstander van en eist daar zelfs een 
soort garantie van het kabinet voor. D66 
wil het regeerakkoord dus oprekken. De 
VVD acht dat niet gewenst, overbodig 
en niet in overeenstemming met het 
regeerakkoord. In tegenstelling tot een I
wet, kent een pkb namelijk al een 
buitengewoon brede inspraakmogelijk
heid vooraf: eerst over de grondge
dachte, dan over het regeringsvoorne- 
men. Er is dus een wettelijke procedure 
van externe advisering, overleg en 
inspraak. Vervolgens verschijnt de rege- 
ringsbeslissing. Daarna vindt behande
ling in de Tweede en Eerste Kamer 
plaats, inclusief -opnieuw- overleg, 
advies en inspraak.
Met andere woorden: pkb's kennen een 
uitgebreide rechtsbescherming en beïn
vloedingsmogelijkheid 'aan de voorkant' 
van een besluit.Bij een wetsprocedure 
gebeurt dat allemaal niet of veel minder.
Een referendum daar bovenop betekent 
dus èn vooraf optimale beïnvloeding èn 
achteraf nog weer een extra mogelijk
heid om het besluit af te wijzen. De VVD 
vindt dat teveel van het goede.
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Dierproeven Bosnië
'Het onderwerp dierproeven laat 
niemand onberoerd, leder die zich 
bezighoudt met experim enten op dieren, 
komt voor pijnlijke vragen te staan. W ij 
kunnen niet geheel zonder dierproeven 
in verband met de gezondheid van mens 
en dier, maar het experimenteren met 
dieren blijft een noodzakelijk kwaad.'
Op deze w ijze begon VVD-woordvoer- 
der Oussam a Cherribi aan zijn eerste 
termijn tijdens het debat dat de Kamer 
de afgelopen week met staatssecretaris 
Terpstra voerde over dierproeven. De 
VVD-fractie stelt zich achter de doelstel
lingen die de EC-richtlijn ten aanzien 
van dierproeven formuleert:

- Het tot een minimum beperken van 
het aantal dieren dat voor dierproeven 
gebruikt wordt.

- Zorgen voor een adequate verzorging 
van proefdieren.

- Voorkomen dat aan proefdieren onno
dig pijn, lijden, ongemak of blijvend 
letsel wordt berokkend.

- W anneer dat onvermijdelijk is, het tot 
een minimum beperken daarvan.

- Voorkomen dat er onnodige doublures 
van dierproeven plaatsvinden.

- Harmonisatie van de wetgeving ten 
aanzien van dierproeven in EG- 
verband.

De VVD stemt in met de verscherping 
van de randvoorwaarden voor de dier
proeven, die in de gewijzigde dierproe
venwet zijn opgenomen.
Het is belangrijk dat de dierexperimen- 
ten-commissie een wettelijke basis krijgt. 
De wijziging betekent een stimulans om 
het aantal dierproeven terug te dringen, 
het leed van dieren zoveel mogelijk te 
verzachten, en voor de ontwikkeling van 
alternatieven voor dierproeven. De VVD 
ziet dat als een belangrijke verbetering, 
zeker ook vanuit het oogpunt van de 
bescherming van het dier.

Dierexperimentencommissie.
De VVD-fractie staat positief tegenover 
de wettelijke regeling van de dierexperi
mentencommissies. Een ethische toet
sing van een dierproef vooraf, is een 
belangrijk winstpunt van deze wet. De 
voorgestelde samenstelling van de 
commissie krijgt steun van de VVD. Het 
is belangrijk dat dierproefdeskundigen, 
dierenbeschermers en ethici een plek 
krijgen in de commissie.
Tegen de bestaande dierenexperiment- 
commissies bestonden twee bezwaren.
De onafhankelijkheid van de besluitvor
ming kwam in gevaar, omdat het belang 
van het instituut en de onderzoeker een 
belangrijke invloed had op de toetsing. 
Verder kreeg bij de toetsing het ongerief 
van het dier te weinig gewicht in verge

lijking met andere factoren: de w eten
schappelijke en proefdierkundige kw ali
teit, en het maatschappelijk belang van 
de proef.

Cosmetica
Een andere mogelijkheid om dierproeven 
terug te dringen is het verbieden van 
dierproeven voor bepaalde doeleinden. 
De woordvoerder diende een amende
ment in om dierproeven te verbieden ten 
behoeve van cosmetica en toiletartike
len. Daar Nederland in de cosmetica- 
industrie slechts een beperkte rol speelt 
vroeg de woordvoerder aan de staatsse
cretaris of zij zich in Europees verband 
sterk wil maken voor een algeheel 
Europees verbod op het doen van dier
proeven ten behoeve van cosmetica.

Vervanging van dierproeven, 
alternatieven, validering 
Een zeer belangrijk punt is voor de VVD- 
fractie de ontwikkeling van alternatieven 
voor dierproeven, en de validering 
ervan. Het wetsvoorstel verbiedt terecht 
dierproeven waarvoor alternatieven 
bekend zijn in de kring van deskundigen. 
Er zijn de laatste tijd veel initiatieven 
genomen om de ontwikkeling van alter
natieven te stimuleren. Toch had de 
woordvoerder sterk de indruk dat het 
bedrag dat geïnvesteerd wordt in alter
natieven in geen verhouding staat tot de 
bedragen die beschikbaar zijn voor de 
dierproeven zelf. Het Platform 
Alternatieven voor Dierproeven kon vele 
positief beoordeelde onderzoeksprojec
ten niet goedkeuren bij gebrek aan 
financiële middelen. De regering heeft 
eerder negatief gereageerd op een voor
stel voor een heffing op de budgetten 
die uitgegeven worden aan dierproeven. 
Gelukkig zijn in Nederland de mensen 
die dierproeven uitvoeren en de dieren
beschermers nog 'on speaking terms'.
De voortdurende dialoog tussen deze 
groepen (uniek voor Nederland) heeft 
naar onze opvatting bijgedragen aan de 
verbeteringen die tot stand zijn geko
men in de regelgeving en het toezicht 
met betrekking tot dierproeven. De 
woordvoerder sprak de hoop uit dat 
deze dialoog zich voortzet in de discus
sie in de dierexperimentencommissies.

Inlichtingen:
Oussama Cherribi, 070-3182882.

170  m ilita ire n
Afgelopen donderdag overlegde de 
Kamer met minister Van Mierlo (D 66) 
van buitenlandse zaken en minister 
Voorhoeve en staatssecretaris Gmelich 
Meijling van Defensie over de inzet van 
Nederlandse troepen in het voormalig 
Joegoslavië. M et instemming van de 
Kamer gaan er 170 militairen naar 
Bosnië. In de afgelopen maanden is het 
aantal Nederlandse militairen teruggelo
pen van 1700 naar 1100 man. 
VVD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw 
sprak namens de VVD-fractie steun uit 
voor de inzet van de 170 extra m ilitai
ren.

UNMO's
De woordvoerder benadrukte nogmaals 
(zie hiervoor VVD-Expresse 170) dat de 
VVD-fractie van mening is dat de 
UNMO's uit de gevaarlijke gebieden 
dienen te verdwijnen. Deze militaire 
waarnemers van de Verenigde Naties 
lopen enorme veiligheidsrisico's en 
kunnen de kans lopen door Bosnische 
Serviërs te worden gegijzeld.

Mariniers en landmachtsoldaten 
De 170 man, onder wie 130 man mari
niers en veertig landmachtmilitairen, 
gaan deel uitmaken van de snelle inter
ventiemacht van Unprofor. Deze brigade 
zal grotendeels bestaan uit Britten en 
Fransen. Naast de Nederlandse eenheid 
zullen ook Nieuwzeelandse en Spaanse 
eenheden deelnemen.
Volgens minister Voorhoeve kunnen 
meer militairen worden geleverd omdat 
Nederland onder de normale sterkte zit 
wegens het niet doorgaan van aflossin
gen. Op dit moment zijn er 1143 
Nederlandse militairen in voormalig 
Joegoslavië. Vorige maand had 
Nederland nog zeventienhonderd solda
ten op de Balkan.
De regering acht de extra bijdrage van 
Nederland tevens noodzakelijk in het 
kader van de solidariteit tussen de bond
genoten. Minister Voorhoeve wil ook 
militair meedoen omdat hij dan op poli
tiek niveau kan meepraten.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.
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Afscheidsrede David Luteijn
Op vrijdag 19 mei 1995 nam de Algemene Vergadering van de VVD, bijeen in Ede, afscheid van de fractievoorzitter van de 
VVD in de Eerste Kamer, Ir. David Luteijn. Bij die gelegenheid hield de heer Luteijn een toespraak die, in samengevatte vorm, 
hieronder is afgedrukt.

David Luteijn

E e rs te  K am e r
Een goed functioneren van onze parle
mentaire democratie vergt handhaving 
van het twee-kamerstelsel. Daarbij heeft 
de Tweede Kamer het politieke primaat 
en concentreert de Eerste Kamer zich 
vooral op toetsing van wetgeving met 
het oog op uitvoerbaarheid, controleer
baarheid, rechtszekerheid naar de burger 
en samenhang met andere wetten. De 
Eerste Kamer vervult feitelijk de rol van 
toezichthoudend politiek orgaan.
Zo werd de Eerste Kamer vanuit de 
samenleving in toenemende mate 
aangesproken tijdens de vorige kabinets
periode, toen het politiek debat in de 
Tweede Kamer op een laag pitje stond. 
Het gevolgd was meer politieke profile
ring en bemoeienis vanuit de Eerste 
Kamer.

D u a lis m e
Nu we, onder impuls van Frits 
Bolkestein, weer herstel van gezond 
dualisme tussen Kabinet en Tweede 
Kamer zien, kan de Eerste Kamer zich 
weer meer op haar rol als bewaker van 
de kwaliteit van de wetgeving richten. 
Wat dat betreft zou ik ook dit Kabinet 
nog eens op het hart willen drukken 
maximale aandacht aan zo eenvoudig 
mogelijke, doorzichtige en goed uitvoer
bare wet- en regelgeving te besteden. 
Ook voor regeringsfracties als de VVD 
kan immers de politieke afweging in de 
Eerste Kamer niet te vaak ten nadele van 
kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetge
ving uitvallen.

M e n s e n w e rk
Politiek bedrijven is vooral mensenwerk. 
Het gaat ook over mensen en voor 
mensen. Helaas zien we nog te vaak een 
overheid die in z'n handelen onvol

doende met de belangen van die burger 
rekening houdt. Door een bureaucrati
sche, betuttelende of hooghartige 
houding aan te nemen in plaats van een 
dienende. Juist een regering met een 
hoog liberaal gehalte dient hier een punt 
van te maken. Daardoor kan ook echt 
bijgedragen worden aan een maatschap
pelijk veranderingsproces, waarbij het 
individu weer bereid is zelf meer verant
woordelijkheid te nemen en waarbij de 
zorg voor de medemens, voor de leef
omgeving, voor een leefbare toekomst 
niet alleen aan de overheid wordt over
gelaten.
In dat kader zie ik ook de kernopdracht 
van dit Kabinet liggen in het doorlopend 
zoeken naar een balans tussen:
- enerzijds de vrijheid voor het individu 

en anderzijds de grenzen, die aan die 
vrijheid gesteld moeten worden in een 
complexe samenleving als de onze;

- en de ruimte die aan de marktwerking 
moet worden gegeven tegenover de 
taak die de overheid heeft om regule
rend op te treden daar waar markt
werking echt onrechtvaardigheden 
creëert, waar zwakken beschermd 
moeten worden.

T w e e  h o o fd s tro m e n  
Onmiskenbaar is er, op langere termijn 
bezien, een duidelijke verandering in het 
politieke krachtenveld in ons land te 
onderkennen. Het doorzetten van de 
trend betekent dat we ook in Nederland, 
zoals in de meeste West-Europese 
landen, toegroeien naar twee hoofdstro
men; Midden-links en Midden-rechts. Bij 
een voortgaand proces van afbrokkeling 
van de natuurlijke achterban van het 
CDA zullen beide hoofdstromen meer en 
meer door een gemoderniseerde PvdA 
en een zich verder ontwikkelende VVD 
bezet worden. In dat licht bezien hebben 
we nu eigenlijk een zogenaamde grote 
coalitie.

V o o ra ls n o g  d r ie  p a r t i je n  
Voorshands zullen we zeker nog enige 
tijde met drie grote partijen rekening 
moeten houden.
Kernprobleem: voor het CDA is dat, nu 
hun plaats in het politieke krachtenveld 
feitelijk door de VVD is ingenomen, ze 
gedwongen worden de keuze voor een 
koers rechts of links van de VVD te 
maken. Dat keuzeprobleem lijkt voorlo
pig de krachten van het CDA te boven 
te gaan. Eigenlijk worstelt D66 met 
eenzelfde keuzeprobleem tussen liberale 
en sociaal-democratische uitgangspun
ten.

D o o rb ra a k
Al met al lijkt de echte doorbraak in de 
politieke verhoudingen, die direct na de 
Tweede Wereldoorlog nog uitbleef, nu 
50 jaar later tocht tot stand te komen. 
Dat legt voor de toekomst ook grote 
verantwoordelijkheden op de schouders 
van de VVD als grote politieke partij.
Dat vergt ook veel aandacht en finan
ciële middelen voor het verbreden van 
onze relatie met de basis, voor het trai
nen en begeleiden van goede mensen 
die verantwoordelijkheid namens de 
VVD willen dragen en voor het uitbou
wen van onze inhoudelijke discussie over 
belangrijke maatschappelijke onderwer
pen.

A d v ie s
Wij zijn de maatschappij in het algemeen 
en zeker al diegenen die de laatste drie 
verkiezingen zo massaal hun vertrouwen 
aan de VVD gegeven hebben, verschul
digd dat we met inzet van alle krachten 
zo aan een goede toekomst voor onze 
samenleving werken. Lerend van ande
ren en uit het verleden heb ik eigenlijk 
voor allen die namens de VVD op 
belangrijke posities (gaan) functioneren 
nog maar één advies: 'ga voorzichtig om 
met macht'.

Colofon
VVD*Expresse is een uitgave van de "Mr Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting*, onder redactie van Ernst van Splunter, voorlichter VVD-Tweede 
Kamerfractie.
Eindredactie: Tom van der Maas, hoofd afdeling Voorlichting van de 
W D*Tw eede Kamerfractie,
W D-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Schevenlngen.
Een jaar-abonnement kost fl 75,** en is schriftelijk aan te vragen bij de 
W D -fractie , Tweede Kamer der Staten-Generaai, postbus 20018,
2500 EA Den Haag.
Abonnementenadministratie: Ans Koning (telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de M r Annelien Kappeyne van de Coppelto Stichting is 
616 1616.
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NEDERLANDSE POLITIEKE

Duurzame ontwfRPëïftig
Afgelopen dinsdag stemde de Kamer, zonder steun van de 
VVD-fractie, in met verdragen die Nederland heeft gesloten met 
de landen Benin, Bhutan en Costa Rica. In deze zogenaamde 
'duurzaamheidsverdragen' worden, in het kader van ontwikke
lingssamenwerking, op basis van de principes van gelijkwaardig
heid, wederkerigheid en maatschappelijke participatie afspraken 
gemaakt. De VVD is een voorstander van duurzame ontwikkeling 
maar het idee van wederkerigheid is onrealistisch. Ik geef een 
praktijkvoorbeeld. Dit verdrag verplicht Nederland zich te verdie
pen in de milieuproblematiek van Bhutan. Op basis van het 
wederkerigheidsbeginsel zou dat land zich op zijn beurt in de 
Nederlandse milieuproblematiek moeten gaan verdiepen. 
Bhutaanse deskundigen zouden zich dan bijvoorbeeld moeten 
gaan buigen over de Planologische Kern Beslissing die onlangs is 

gehouden inzake Schiphol. Dat dit in de praktijk grote problemen met zich mee brengt hoeft geen 
betoog. Dat beseffen de verdragspartners zich overigens ook terdege. Een van de Bhutaanse 
m inisters die onlangs in ons land was, sprak zich onomwonden uit over zijn ambitie zich op de 
Nederlandse milieuproblematiek te w illen storten: 'No way', klonk het uit zijn mond.
Toch is Bhutan door het ministerie van Ontwikkelingssam enwerking subsidie verleend onder het 
motto: U moet zich verdiepen in onze problematiek.
Het principe van wederkerigheid is een mooi uitgangspunt. Maar Nederland enerzijds, en Bhutan, 
Benin en Costa Rica anderzijds, zijn zeer verschillende landen. Dat maakt het wederkerigheids
beginsel in deze verdragen tot iets bespottelijks.
Afgelopen dinsdag is de nieuwe Eerste Kamer beëdigd. De Senaat, die de rechtmatigheid en doel
matigheid van wetgeving en verdragen toetst, zou er goed aan doen deze 'duurzame' verdragen 
nog eens grondig te bekijken.

Frits Bolkestein

Schiphol
Afgelopen maandag vond in de Kamer een 
nota-overleg plaats met minister Jorritsma van 
Verkeer & Waterstaat over de Planologische 
Kern Beslissing (PKB) Schiphol.
Namens de VVD-fractie voerden twee leden het 
woord: Jan te Veldhuis en Nellie Verbugt. De 
VVD-fractie is van mening dat Schiphol moet 
worden uitgebreid volgens de nu gedane voor
stellen. Verdere uitbreiding in de toekomst is 
voor de VVD  niet onbespreekbaar.
Jan te Veldhuis zette de uitgangspunten van de 
VVD-fractie ten aanzien van het te voeren 
beleid op een rij:
1. Er moet worden gestreefd naar behoud en 

versterking van de werkgelegenheid en van 
de concurrentiepositie alsmede naar behoud 
en verbetering van de milieuomstandighe- 
den

2. Verstoring van de balans tussen milieu en 
werkgelegenheid/concurrentiepositie kan de 
dubbeldoelstelling van de 'mainport' 
(centrumfunctie binnen Europa) in gevaar 
brengen. Men loopt dan het risico dat de 
luchtvaart naar het concurrerende buiten
land zal uitwijken. Nederland loopt dan 
werkgelegenheid mis en het milieu kan er 
op achteruit gaan omdat Nederland stren
gere milieueisen stelt dan de ons omrin
gende landen.

3. Het internationale karakter van de lucht
vaart biedt geen onbeperkte ruimte voor 
een zelfstandig Nederlands beleid.

4. M ilieubewust Nederland moet geprikkeld 
worden internationaal gezien het voortouw 
te nemen voor het waar mogelijk terugdrin
gen van de groei van de luchtvaart en haar 
vervuilende uitstoot.

M o b i l i t e i t
Nellie Verbugt bracht naar voren dat het mobili
teitsprobleem van Nederland niet in direct 
verband moet worden gebracht met Schiphol. 
Afgelopen weekend ontving de Kamer een brief 
van minister Jorritsma, waarin een samenhan

gend pakket verkeersbeheersingsmaatregelen 
wordt ontvouwd om de file-problematiek aan te 
pakken. De woordvoerder noemde het in dit 
verband een goede zaak dat de minister de 
discussie rond rekeningrijden los van het 
Schipholvraagstuk wil voeren. Het koppelen van 
het duurder maken van autorijden en de 
Schipholproblematiek is voor de VVD 
onbespreekbaar, zo stelde de woordvoerder.

V i j f d e  b aan
Tijdens het debat werd al snel duidelijk dat de 
nieuwe, vijfde start-en landingsbaan van 
Schiphol parallel aan de bestaande 
Zwanenburgbaan zal worden aangelegd. Het 
alternatief, de door de milieubeweging gepro
pageerde gedraaide baan. krijgt geen steun van 
de Kamer.
PvdA, D66, GroenLinks, SP, GPV, RPF en SGP 
zijn van mening dat Schiphol niet verder mag 
doorgroeien. Om dit te ^bereiken willen zij het 
nu al onmogelijk maken dat Schiphol nieuwe 
passagiershallen kan bouwen, het aantal passa
giers dat vervoerd wordt, binden aan een maxi
mum van 40 miljoen en een norm vaststellen 
van hooguit 10.000 woningen die ernstige 
geluidsoverlast van vliegtuigen ondervinden. 
Minister Jorritsma bracht naar voren dat als aan 
deze verlangens tegemoet wordt gekomen, 
Schiphol niet kan uitgroeien tot een 'mainport'. 
Jan te Veldhuis sloot zijn betoog af met de 
waarschuwing om van de getallen waarmee 
anno 1995 wordt gewerkt 'geen dogma's of 
heilige koeien te maken.' Totdat het tegendeel 
blijkt, rust er op de besluitvormers een inspan
ningsverplichting om de PKB naar letter en 
geest uit te voeren. Maar daar staat tegenover 
dat wijzigingen van de omstandigheden tot 
bijstelling van de PKB moeten kunnen leiden.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901,
Nellie Verbugt, 070-3182892.
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Prioriteitennota
Landbouw
Afgelopen maandag vond het nota over
leg met minister van Aartsen van Land
bouw plaats over de nota "Dynamiek en 
vernieuwing" ("de Prioriteitennota"). 
VVD-woordvoerder Piet Blauw stelde 
daarbij een aantal punten aan de orde:

V o lu m e  la s t e n v e r lic h t in g  
De woordvoerder vroeg van de minister 
de bevestiging, dat het volume van de 
lastenverlichting voor de landbouwsec
tor groter is dan het volume van de 
bezuinigingen (200 mln). Hij berekende 
dat het voordeel voor de agrosector van 
de lastenverlichting grofweg als volgt is:

Lastenverlichting 1995 (4 ,5  mld)
Primaire landbouw 130 mln 
V&G en handel 145 mln

specifieke lastenverlichting 
(M KB en LB, 1 mld)
Primaire landbouw 163 mln 
V&G en handel 75 mln

Totaal 293 mln + 220 mln

Het kabinet moet komende zomer nog 
beslissen over de verdeling van 3 (5 mld 
lastenverlichting over 1996, waarvan 
aangenomen kan worden dat nog eens 
± 300 mln bestemd zal zijn voor de agri- 
sector.
De minister bevestigde deze cijfers en 
rekende daarbij uit, dat dit op microni
veau per bedrijf gemiddeld nu reeds een 
lastenverlichting van ƒ 1300,- in 1995 
en daarenboven van ƒ 1600,- structureel 
in 1996 zou moeten betekenen.

C o n c u r r e n t ie p o s it ie
g la s tu in b o u w
De woordvoerder vroeg extra aandacht 
van de minister voor de concurrentie
positie van de Nederlandse glastuinbouw 
in Europa. De minister heeft toegezegd 
hier onderzoek naar te doen en er nader 
met de Kamer over te praten.

N a tu u rb e h e e r
Piet Blauw benadrukte voor wat betreft 
natuurbeheer, dat het niet in overeen
stemming is met de visie van de VVD , 
dat een staat actief en prominent partici
peert op de grondmarkt. Door gebruik
making van het private eigendom kun je 
binnen stringente beheersvoorwaarden 
een aanzienlijk deel van de ecologische 
hoofdstructuur realiseren zonder dat de 
staat grond hoeft aan te kopen. "Houdt 
boerenland zoveel mogelijk in boeren
hand", bepleitte Blauw. Het gaat hierbij 
dan wel om gebieden waarvoor licht 
natuurbeheer nodig is, dat door particu

lieren te realiseren is. De VVD is van 
mening dat de overheid verantwoorde
lijk moet blijven voor natuurgebieden die 
onder zwaar beheer vallen.
Bovendien, door verkoop van staats
eigendommen zou geld vrijgemaakt 
kunnen worden om knelpunten binnen 
de agrarische sector op te lossen. Reeds 
onder het vorige kabinet hebben wij 
aandacht voor dit punt gevraagd. 
Hetzelfde principe als bij de verkoop van 
KPN-aandelen kan hier dan worden 
toegepast, n.l. dat de opbrengst op 
generlei wijze een consumptieve 
bestemming zou mogen krijgen, maar 
bestemd zou moeten worden voor inves
teringen van nationaal allure (geen 
verkoop van tafelzilver, dus). Anders dan 
zijn voorganger reageerde deze minister 
hierop positief.

C o n s is te n t
Hoewel de eerste presentatie van deze 
nota in de "concept- concept-vorm" 
voor enig geruis heeft gezorgd, kan na 
behandeling van de definitieve nota 
worden vastgesteld dat er een goed 
evenwicht is in het drieluik bezuinigin
gen-toekomstvisie-lastenverlichting. 
Daarmee is de consistentie van het VVD- 
beleid, zoals vormgegeven in het verkie
zingsprogramma, overeind gebleven.

Inlichtingen: Piet Blauw, 070-3182881.

WBEAA
Afgelopen woensdag debatteerde de 
Kamer met minister A4elkert (PvdA) van 
Sociale Zaken over de brief die de minis
ter inzake de W et bevordering evenre
dige arbeidsdeelname allochtonen 
(W BEAA) aan de Kamer heeft gezonden. 
Er is gebleken dat - op het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken na - geen enkel 
bedrijf of overheidsinstanties zich aan 
deze wet houdt. Bedrijven en instanties 
zijn verplicht allochtone werknemers te 
registreren en hiervan melding te maken 
bij het ministerie van Sociale Zaken. 
VVD-woordvoerder AnneLize van der 
Stoel riep de minister op te gaan praten 
met werkgevers en overheden, waarbij 
ze ervan uit ging dat de VNG en het IPO 
ook daaronder zullen vallen. Zij vroeg 
het kabinet de Economische controle
dienst te vragen om opsporing te 
verrichten en vast te stellen wie zich wel 
en wie zich niet aan de afspraak hebben 
gehouden. De VVD-fractie wil de wet 
handhaven en deze wet geldt tot en met 
volgend jaar.
Volgend jaar zal de wet geëvalueerd 
worden en zal ook het punt van de 
administratieve lastendruk - dat veel 
werkgevers zorgen baart - aandacht krij

gen. De woordvoerder besloot haar 
betoog met een oproep aan de werkge
vers, de vakbonden en de allochtonen 
om gezamenlijk deze wet overbodig te 
maken en het onderling op een effec
tieve manier te regelen.

Inlichtingen:
AnneLize van der Stoel, 070-3182906.

Nieuw fractielid

Anke van Blerck-Woerdman

Afgelopen dinsdag heeft Kamer
voorzitter Deetman mevrouw Anke van 
Blerck-Woerdman (51) beëdigd als 
Tweede Kamerlid. Zij volgt Dick Dces 
op, die op dezelfde dag werd beëdigd 
als lid van de Senaat. Anke van Blerck is 
woonachtig in Tilburg, waar zij tot 24 
juni wethouder Onderwijs. Sport cn 
Gezondheidszorg is. In haar nieuwe 
functie zal zij zich onder meer bezighou
den met de onderwerpen volksgezond
heid, sociale zaken en justitie.
Als gevolg van het vertrek van Dick 
Dees is Frans Weisglas, reeds lid van het 
Presidium van de Kamer, benoemd tot 
tweede ondervoorzitter. Broos van Erp 
neemt de opengevallen plaats van Dick 
Dees in het Presidium in. Tot plaatsver
vangend lid van het Presidium is 
Margreet Kamp benoemd.
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Dick Dees

Dick Dees, die tot voor kort deel uit
maakte van de VVD-Tweede Kamer
fractie, is afgelopen dinsdag beëdigd als 
lid van de Eerste Kamer. Dick Dees, die 
in 1972 lid werd van de Tweede Kamer 
heeft zich binnen de fractie voornamelijk 
beziggehouden met de onderwerpen 
volksgezondheid en mediabeleid. Van 
1986 tot 1989 maakte hij deel uit van 
het tweede kabinet-Lubbers. In dat kabi
net was hij staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 
keerde hij terug in de Kamer. Gedurende 
de kabinetsperiode Lubbers lil werd hij 
tweede ondervoorzitter van de Kamer en 
voorzitter van het BENELUX-parlement. 
Donderdag 8 juni nam de Tweede 
Kamer officieel afscheid van hem op een 
zeer drukbezochte afscheidsreceptie in 
de Rooksalon van de Kamer. De redactie 
van VVD-Expresse wenst hem van harte 
geluk met zijn benoeming in de Eerste 
Kamer. Dick Dees heeft het belang van 
dit medium nooit onder stoelen of 
banken gestoken. De redactie is hem 
hiervoor, en voor de zeer prettige 
samenwerking, zeer dankbaar.

Duurzame 
ontwikkelings- 
verd ragen
Vorige week en deze week werd, in 
twee termijnen, een debat gevoerd met 
de ministers Pronk en de Boer (beiden 
PvdA) van respectievelijk Ontwikkelings
samenwerking en VRO M , over de goed
keuring van verdragen inzake duurzame 
ontwikkeling met respectievelijk Benin, 
Bhutan en Costa Rica. VVD-woordvoer- 
der, Enric Hessing, vond de verdragen 
een gekunstelde en geforceerde indruk 
maken.

1. Meer aandacht schenken aan duur
zame ontwikkeling (DO ), is taak van 
alle landen, conform afspraken 
UNCED. Primair eigen verantwoor
delijkheid van landen. Het kan ook 
een taak zijn voor ontwikkelingssa
menwerking, mits concreet, realis
tisch en doelmatig ingevuld, en in 
het kader van bestaande OS-relaties.

2. De voorliggende verdragen zijn niet 
zinvol. Enig doel: Nederland weer 
haantje-de-voorste, echter met een 
storend gebrek aan kwaliteit. Deze 
aanpak werkt contra-produktief op het 
draagvlak voor ontwikkelingssamen
werking en duurzame ontwikkeling.

3. Wederkerigheid is in dit geval niet 
realistisch. Geen draagvlak in 
betreffende landen, noch in Neder
land. Leidt voorspelbaar tot misluk
ken van projekten, waardoor geloof
waardigheid van het beleid verder 
wordt ondermijnd. Beter het element 
van wederkerigheid elimineren, 
danwel zeer terughoudend in vullen.

4. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald.

W e n n e n
Het nieuwe dualisme was zichtbaar even 
wennen voor minister Pronk! Hij beriep 
zich erop dat de verdragen al sinds 1991 
in voorbereiding waren en dat hij al die 
jaren geen bezwaren vanuit de Tweede 
Kamer had vernomen. Afdoende ant
woorden op de vele gestelde vragen 
bleven echter uit.
In de tweede termijn kwamen meerdere 
woordvoerders terug op de betekenis, de 
reikwijdte en eventuele consequenties 
van de beoogde wederkerigheid. Enric 
Hessing stelde voor dit onderdeel van de 
verdragen te heroverwegen en voorlopig 
zeer terughoudend in te vullen, Tevens 
herinnerde hij minister Pronk aan zijn 
politieke verantwoordelijkheid voor de 
totale uitvoering van de verdragen. Met 
steun van andere partijen werd aange
drongen op meer informatie over de 
criteria en de procedures van de uitvoe
ringsorganisatie. De Kamer was niet 
bereid op deze punten een "carte blan- 
che" te verlenen.
De bewindslieden waren zeer terughou
dend met toezeggingen. Ze hielden op 
de hoofdzaken voet bij stuk. Maar de 
Kamer ook!
Ondanks het tegenstemmen van de 
VVD, en verrassend ook dat van het 
CDA, is het wetsvoorstel met een krappe 
meerderheid van PvdA, D66, GroenLinks, 
GPV, SGP, RPF en AOV toch aangeno
men. O f minister Pronk blij moet zijn met 
dit lekgeprikte en verfomfaaide ballonne
tje is echter zeer de vraag.

Verzelf
standigen
bestuurs
organen
Afgelopen donderdag overlegde de 
Kamer met de ministers Dijkstal en Zalm, 
respectievelijk van Binnenlandse Zaken 
en Financiën over het verzelfstandigen 
van bestuursorganen.
Een aantal van de aandachtspunten, die 
door VVD-woordvoerder Henk Kamp 
naar voren werden gebracht zijn:
1. De ontwikkeling naar kleine kernde

partementen (commissie Wiegel) 
moet krachtig worden doorgezet.

2. Voor de uitvoering van beleid - dat 
niet beëindigd kan worden - komt 
aan de orde: territoriale decentralisa
tie, privatisering, interne verzelfstan
diging (agentschap) en externe 
verzelfstandiging (zelfstandig 
bestuursorgaan). De volgorde is 
nadrukkelijk een voorkeursvolgorde, 
met de eerste twee op een gedeelde 
eerste plaats.

3. Een zelfstandig bestuursorgaan is 
een onderdeel van de rijksoverheid 
en heeft een publiekrechtelijke 
rechtsvorm. Voor het personeel 
gelden de ambtelijke arbeidsvoor
waarden.

Een en ander moet leiden tot kleinere 
departementen, meer privatisering, meer 
agentschappen en minder zelfstandige 
bestuursorganen. Over privatisering en 
de instelling van agentschappen en zelf
standige bestuursorganen zullen in 
dezelfde situaties dezelfde besluiten 
genomen worden en de inrichting van 
agentschappen en zelfstandige bestuurs
organen zal in grote mate uniform zijn. 
Ministers zullen zich intensiever met 
zelfstandige bestuursorganen bemoeien. 
Al met al gaat het om een grote opera
tie. De woordvoerder pleitte voor een 
stappenplan met tijdschema en één, 
voor de Kamer aanspreekbare bewinds
persoon: de minister van Binnenlandse 
Zaken. De Kamer zal de voortgang 
nauwgezet moeten volgen. Nog voor 
het zomerreces zal over dit onderwerp 
een plenair debat plaatsvinden.

Inlichtingen: Henk Kamp, 070-3182898.

Inlichtingen:
V V D - s ta n d p u n t  Enric Hessing, 070-3182889.
Hij vatte het VVD-standpunt alsvolgt
samen:
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Agenda voor de vrede is aan nieuwe editie toe

Theo van den Doel

Het optreden van de Verenigde Naties in 
Bosnië heeft aangetoond dat het 
vertrouwen in collectieve veiligheid op 
valse hoop berust. W as het failliet van 
de Volkenbond in de jaren dertig te 
wijten aan het gebrek aan commitment 
van de grote landen, vandaag de dag 
gedragen de permanente leden van de 
Veiligheidsraad zich niet anders. De 
Verenigde Staten laten het aan Europa 
over en Rusland heeft zo zijn eigen 
agenda. Een N AVO , die op krachtdadige 
wijze in Bosnië optreedt, is bovendien 
niet in het Russisch belang!

E n fo rc e m e n t
Begin 1992, kort na zijn aantreden als 
secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties, presenteerde Boutros Chali zijn 
Agenda voor de Vrede. Het moest de 
blauwdruk vormen voor de nieuwe 
wereldorde. Het oude begrippenkader 
werd opgepoetst met termen zoals 
'peace-making' en 'post-conflict peace 
building'. M aar ook het afdwingen van 
de vrede door middel van geweld 
(enforcem ent), moest niet worden 
geschuwd. Daarnaast zou meer aan
dacht moeten worden geschonken aan 
conflictpreventie en aan de w ederop
bouw van een door oorlogsgeweld 
getroffen land. Op deze manier zou 
moeten worden voorkomen dat het zaad 
van het geweld w eer kiem zou kunnen 
vatten.

B e p e rk in g e n
De Agenda voor de Vrede was intellec
tueel gezien een uitdaging, maar het 
daarin vervatte ambitieniveau hield geen 
rekening met de beperkingen van het 
stelsel van collectieve veiligheid. Deze 
laten zich kort sam envatten: gebrek aan 
daadkracht en aan slagvaardigheid. De 
oude tegenstellingen tussen Oost en 
W est waren dan wel verdwenen, maar 
dat betekende niet dat de belangen van 
de permanente leden van de Veiligheids
raad voortaan dezelfde zouden zijn. 
Boutros Ghali's gedachtengoed had 
bovendien ook een hoog theoretisch 
gehalte. De ideeën zijn door de 
Verenigde Naties immers nooit op een 
concrete w ijze u itgewerkt. Laat staan 
dat men diep over de consequenties 
ervan heeft nagedacht.

In z e t  N e d e r la n d s e  m il it a ir e n  
In 1993 werd in de Prioriteitennota - het 
beleidsdocument van defensie voor de 
veranderde wereld - het nieuwe VN- 
vocabulaire breed uitgemeten. Neder
land is bereid om naast de uitvoering 
van humanitaire operaties, zowel aan 
vredeshandhaving als aan vredesafdwin- 
gende operaties deel te nemen. Op 
welke voorwaarden en onder welke 
omstandigheden de Nederlandse m ilitai
ren erop uit zouden worden gestuurd, 
kwamen pas en marge van het 
Kamerdebat over de Prioriteitennota aan 
de orde. Nog steeds w acht de Tweede 
Kamer op een notitie die hierover meer 
helderheid moet verschaffen.

H e r b e z in n in g
Het VN-optreden in Somalië, Ruanda en 
het voormalige Joegoslavië toont aan, 
dat alleen al de uitvoering van een 
humanitaire operatie geen eenvoudige 
zaak is. Zonder enig beproefd militair 
concept zijn de VN-lidstaten dit avon
tuur aangegaan. Humanitaire operaties 
in gewapende conflicten verlichten voor 
de burgerbevolking 'de pijn', maar 
verlengen doorgaans 'het lijden'. Alle 
strijdende partijen in Bosnië konden 
dankzij de humanitaire hulp hun gew a
pende strijd volhouden.
O nverlet het belang van de humanitaire 
hulp voor de burgerbevolking van 
Bosnië, zijn in de nu drie jaar durende 
humanitaire operatie al meer dan 
honderd doden onder de VN-m ilitaircn 
gevallen. W aar het dus hoog nodig tijd 
voor wordt, is een herbezinning op de 
w ijze waarop vredesoperaties moeten 
worden uitgevoerd. De Verenigde Staten 
hebben inmiddels hun leergeld betaald. 
De VS zullen alleen militairen inzetten 
wanneer duidelijk is dat ook daadwerke
lijk een bijdrage aan het behalen van 'de 
politieke doelstelling' kan worden gele
verd. Zo'n doelstelling moet voor het 
voormalige Joegoslavië na drie jaar nog 
altijd worden geformuleerd! Ook zullen 
de VS vooraf hun bijdrage in de tijd 
begrenzen.

G e e n  v o o rw a a rd e n  v o o ra f
Door het debacle in Bosnië is ook het

imago van de NAVO geschaad. Dc 
N AVO  kwam de VN te hulp, op een 
moment dat een militaire oplossing al 
niet meer voor de hand lag. Bovendien 
hebben de NAVO-lidstaten de fout 
gemaakt door vooraf aan hun deelname 
geen duidelijke voorwaarden te verb in
den. Ook ontbrak het de NAVO aan een 
concept voor het optreden als collectieve 
veiligheidsorganisatie. Diezelfde fout 
maakte ook de Westeuropese Unie. In 
de slotverklaring van de Conferentie van 
Petersberg (1992) haastte de Unie zich 
om te verklaren dat het bereid was om 
humanitaire, 'peace-keeping' en 'peace- 
making' operaties uit te voeren. Verder 
dan deze verklaring is het nooit geko
men. De politieke daadkracht van de 
W EU is immers omgekeerd evenredig 
aan haar militaire mogelijkheden.

D o o rm o d d e re n  
Somalië, maar ook Bosnië heeft ons 
geleerd, dat de internationale gemeen
schap zich niet zo maar in een avontuur 
moet storten. Door het ontbreken van 
zowel een politieke strategie als een 
helder militair concept, moddert men nu 
al drie jaar door. Humanitaire hulpverle
ning door militairen verhoudt zich slecht 
tot het gebruik van geweld door 
diezelfde militairen. M aar die logica lijkt 
in New York en Brussel nog steeds niet 
te zijn doorgedrongen.
De VN-lidstaten, die een militaire 
bijdrage willen leveren aan de handha
ving van de internationale rechtsorde - 
en Nederland behoort hier toe - zullen 
zich moeten beraden hoe het nu verder 
moet. De Agenda voor de Vrede is dan 
ook aan revisie toe, maar van dc VN valt 
op dit moment niet veel te verwachten. 
Niet alleen de VS, maar ook de Britse 
regering hebben op dit punt hun eigen 
verantwoordelijkheid al genomen. 
Nederland mag hier niet bij achterblij
ven.
Dit artikel verscheen zaterdag 10 jun i jl. 
in 'De Volkskrant'.

C o lo fo n
WD-Expresse is een uitgave van de "Mr Annelien Kappeyne van dé Coppello Stichting'', 
onder redactie van Ernst van Splunter, voorlichterWD-Tweede Kamerfractie.
Eindredactie: Tom van der Maas, hoofd afdeling Voorlichting van de VVD-Tweede 
Kamerfractie.
VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland O ruk te Sc heven inge n.
Een jaar-abonnement kóst fl 75,- en is schriftelijk aan te vragen bij de WD-fractie, Tweede 
Kamer der Staten-Ceneraal, postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans Koning (telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting is 616 1616.



Brent Spar
Het olieplatform Brent Spar zal niet in zee worden gedumpt. Als u 
mij afgelopen maandag deze voorspelling had gedaan, had ik 
geen stuiver voor uw vooruitziende blik gegeven. Een van onze 
ochtendbladen kopte op dinsdagmorgen: 'Dumping Brent Spar 
zeker, maar waar en wanneer?
Shell, mede-eigenaar van Brent Spar, leek vastbesloten het 
platform in de nabijheid van de Hebriden te laten zinken. Het had 
daarvoor ook argumenten. Ik geef twee voorbeelden. Het hele 
platform bevat niet meer dan drie ons kwik. Wie het zand van de 
zeebodem, waar het platform op zou komen te rusten, bij elkaar 
zou vegen, zou eenzelfde hoeveelheid kwik in het zand aantref
fen. De aanwezigheid van radioactief materiaal in het olieplatform 
was ook al niet verontrustend. In een omgeving met een granieten 
bodem is de radioactiviteit even hoog als op de Brent Spar. Het 

was daarom niet helemaal onbegrijpelijk dat de Britse autoriteiten toestemming gaven voor de 
dump van het platform.
De verontwaardiging van het grote publiek is evenmin onbegrijpelijk. Hoe het ook gewend of 
gekeerd wordt: bij het laten afzinken van een booreiland verdwijnen er tonnen staal en afval- 
materiaal in zee. Én de zee is geen vuilnisvat.
Afgelopen maandag heb ik, in gezelschap van een aantal fractiegenoten, een bezoek gebracht aan 
de directie van Shell Nederland. Ik heb daar gepleit voor het aan land ontmantelen van het plat
form. Hoewel ik het vermoeden had dat het zaad van onze argumenten niet op de rotsen viel, heb 
ik daar na het bezoek geen ruchtbaarheid aan gegeven. Des te groter was mijn voldoening toen 
woensdag bleek dat Shell op haar schreden was teruggekeerd.

Frits Bolkestein

DOCUMENTATIECENTRUMBetuweroute NEDERLANDSE p o l it ie k e
PARTIJEN

In le id in g
Maandag 19 juni voerde de Kamer nota-overleg 
over de Betuweroute. Te voren was al gebleken 
dat een meerderheid voor de aanleg van de 
Betuweroute is. Het overleg ging dan ook voor
namelijk over het pakket van extra maatregelen. 
Het Kabinet heeft een pakket van 820 mln. 
extra voorzieningen voorgesteld. Dit bedrag is 
de uiterste grens aan de investering, die totaal 
op 8,1 miljard zal uitkomen.
De coalitiepartners maakten voorafgaand aan 
het overleg afspraken hoe het overleg in te 
gaan. Afgesproken werd voorstellen te doen 
voor tracé-aanpassingen die via een verschui
ving binnen het gestelde budget van de regering 
plaats zouden moeten vinden. De belangrijkste 
voorstellen betroffen aanpassingen in het tracé 
bij Pendrecht, Schelluinen, Geldermalsen/ 
Meteren, de "oren” bij Eist en het Pannerdensch 
kanaal.

P e n d re c h t
VVD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw deed het 
voorstel te onderzoeken in hoeverre het moge
lijk is het stuk spoor bij Pendrecht niet aan te 
leggen en het vervoer alleen te laten plaatsvin
den op de geplande Kortsluitroute. Vrijgekomen 
gelden kunnen dan ingezet worden bij het 
oplossen van de diverse knelpunten die het 
tracé kent. De regering deed de toezegging dit 
onderzoek, dat twee maanden in beslag zal 
nemen, te zullen uitvoeren.

motie in waarin het kabinet wordt gevraagd de 
veiligheid aan een nader onderzoek te onder
werpen en indien nodig de benodigde maatre
gelen te nemen.

De "o re n " b ij  E is t
PvdA, VVD en D66 zijn van mening dat gestart 
moet worden met een studie naar de noodzaak 
van een Noordtak en diende om dit te realiseren 
een motie in. Het huidige spoor is ongeschikt 
voor verdere groei. De voorgestelde bogen die 
aansluiting van de Betuweroute op het huidige 
spoor moeten realiseren moeten dan ook in de 
“ ijskast". De regering ondersteunde de 
"paarse" motie op dit punt.

N ie t - s t a l in is t is c h
De woordvoerder complimenteerde de Minister 
van V&W met de aanpak ter vergroting van het 
draagvlak voor de aanleg van de Betuweroute. 
De houding van minister Jorritsma ten opzichte 
van provincies en gemeenten verschilt van die 
haar voorganger. Die liet volgens de woord
voerder maar al te vaak het 'stalinistische 
"Njet” horen.'
Op 28 juni zal de Kamer plenair over de 
Betuweroute debatteren. De stemmingen 
volgen dan een dag later. Dat de Betuweroute 
er zal komen staat echter vast.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.

S c h e l lu in e n
De VVD-fractie meent dat de situatie bij 
Schelluinen verbeterd kan worden, mits dit 
budget-neutraal kan geschieden. Hiervoor 
diende de woordvoerder een nieuw voorstel in. 
Het kabinet zal hierop schriftelijk reageren, 
maar staat er op voorhand niet onwelwillend 
tegenover.

G e ld e rm a ls e n /  M e te re n  
Verschillende partijen spraken zich in bezorgde 
bewoordingen uit over de veiligheid van het 
huidige ontwerp bij het punt 
Geldermalsen/Meteren. De coalitie diende een

Colofon
WD-Expresse is een uitgave van de ’ Mr Anneüen 
Kappeyne van de Coppello Stichting*, onder redactie van 
Ernst van Splunter. voorlichter W D-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie. Tom van der Maas, hoofd afdeling 
Voorlichting van de WD-Tweede Kamerfractie. 
WD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te 
Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 75.- en Is sdirifteltjk aan te 
vragen bij de WD-fractle, Tweede Kamer der Staten- 
Ceneraal, postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans Koning 
(telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr Annellen Kappeyne van de 
Coppello stichting is 616 1616.
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VAN BINNENHOF

Rotterdam Schiphol
De discussie over de bestuurlijke organi
satie van Nederland blijft de gemoede
ren bezig houden. Werd er voor 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag al 
van uitgegaan dat daar in ieder geval 
een stadsprovincie zou worden 
gevormd, de referenda in Amsterdam en 
Rotterdam hebben de vorming ervan op 
zijn minst vertraagd. De Tweede Kamer 
debatteerde afgelopen woensdag over 
de provincie Rotterdam met de bewinds
lieden Dijkstal en Van de Vondervoort 
(PvdA) van Binnenlandse Zaken over de 
bestuurlijke herindeling van Rotterdam 
en omgeving. De vorige VVD-Tweede 
Kamerfractie heeft met mitsen en maren 
ingestemd met de stadsprovincievorming 
(Rotterdam en Amsterdam 'ja',
Den Haag 'misschien' en de andere vijf 
gebieden 'eigenlijk niet'). Er werd niet 
voor een blauwdrukachtige aanpak 
gekozen. Dit heeft echter wel nadelen:
- inbreng van onder op betekent 

afhankelijkheid van lokale luimen;
- geen visie op middenbestuur, met als 

gevolg weerstanden vanuit de 
bestaande provincies;

- onzekerheid en onduidelijkheid bij 
betrokken gemeentebesturen.

Referenda
VVD-woordvoerder Johan Remkes stelde 
dat het eerste nadeel in volle omvang is 
gebleken bij de referenda in Amsterdam 
en Rotterdam. Het instrument was onei
genlijk en de uitslag valt te betreuren 
maar de verantwoordelijkheid ervoor ligt 
bij het lokaal bestuur. Gevolg van de 
referenda is dat er in feite sprake is van 
een ernstige impasse in de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur. De woord
voerder drong bij de bewindslieden aan 
op verhoging van het tempo en op een 
grotere regisserende rol van de BiZa- 
bewindslieden. Minister Dijkstal 
reageerde hierop door te stellen dat hij 
een grotere rol voor de bewindslieden 
van zijn ministerie, met name die van de 
minister, onder alle omstandigheden 
toejuicht en dat hij dan ook graag het 
voortouw zal nemen.
Na het zomerreces zal de Kamer 
opnieuw over dit onderwerp debatteren.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883.

Afgelopen woensdag debatteerde de 
Kamer met de ministers Jorritsma en De 
Boer (PvdA) van V&W en VROM over 
de toekomst van onze nationale luchtha
ven Schiphol (zie hiervoor ook VVD- 
Expresse 172). Afgelopen dinsdag 
bereikten de fracties van PvdA, VVD en 
D66 een compromis over de uitbreiding 
van Schiphol. Dit compromis ziet er als 
volgt uit.

Laatste  u itb re id in g  
Er is afgesproken dat dit de laatste 
uitbreiding van Schiphol is (vijfde start
en landingsbaan). Er mogen maximaal 
44 miljoen passagiers per jaar vervoerd 
worden. VVD-woordvoerder Jan te 
Veldhuis had sterk op dit getal aange
drongen. PvdA en D66 hebben steeds 
het getal van 40 miljoen passagiers 
nagestreefd.
De woordvoerder wilde zich niet op dit 
cijfer vastpinnen. Als immers de moge
lijkheid zou bestaan meer dan 40 miljoen 
mensen te vervoeren binnen de al vast
gelegde milieugrenzen, moet dit niet 
worden nagelaten.

G elu ld g eh in d erd e  w oningen  
Het aantal huizen dat ernstige geluids
hinder mag ondervinden van het vlieg
veld, wordt bepaald op 10.000. De 
woordvoerder had gestreefd naar een 
getal van 10.900. Dit bleek echter niet 
haalbaar. Een volgend kabinet zal echter 
kunnen besluiten tot een verruiming. Tot 
die tijd zal de VVD-fractie zich maximaal 
inzetten het getal van 10.000 niet te 
overschrijden.

Nachtnorm
De nachtvluchten tussen zes en zeven 
uur 's ochtends zullen conform het kabi
netsvoorstel plaatsvinden; er zal beperkt 
worden gevlogen. In de komende drie 
jaar zal een onderzoek plaatsvinden naar 
de gevolgen voor economie en gezond
heid.
Jan te Veldhuis heeft in het afgelopen 
weekeinde het initiatief genomen tot dit 
compromis te komen. Hij heeft gepro
beerd te voorkomen dat de coalitie 
opnieuw verdeeld zou stemmen over een 
infrastructuuronderwerp (eerder stemde 
de coalitie verdeeld over de A-73). 
Afgelopen donderdag werd nog een 
interpellatiedebat gevoerd over uitspra
ken van minister De Boer over dit 
compromis. Tijdens dit debat bleek 
echter dat er geen onenigheid binnen 
het kabinet bestaat over dit onderwerp.

Raad voor het 
cultuurbeleid
Vorige week behandelde de Kamer de 
instelling van een nieuwe Raad voor het 
Cultuurbeleid, een samenvoeging van de 
Raad voor het Cultuurbeheer, de Raad 
voor de Kunst, de Mediaraad en de 
RABIN (Bibliotheken). De nieuwe raad is 
voorgekomen uit cultuurpolitieke over
wegingen, een behoefte aan breder 
afgewogen adviezen en minder verkoke
ring met meer integrale adviezen. 
Liberalen hechten zeer aan onafhanke
lijke advisering in de kunst en cultuur
sector. Thorbecke's stellingname over 
inhoudelijke beoordeling op afstand van 
de regering wordt bij dit wetsvoorstel 
dan ook recht gedaan.
Omdat in de komende jaren de advise
ring over informatie- en communicatiebe
leid aan belangrijkheid zal winnen, heeft 
de VVD, in coalitieverband, per motie 
gevraagd niet op voorhand de instelling 
van een Raad voor informatie, communi
catie en technologie uit te sluiten.
Verder achtte de VVD-fractie het van 
groot belang dat de integratie tot één 
nieuwe raad voortvarend tot stand 
komt. De advisering voor de nieuwe 
Cultuurnota met daarin het Kunstenplan 
duldt namelijk geen uitstel. VVD-woord
voerder Sari van Heemskerck stelde een 
staffeling voor bij aan-en aftreden van 
leden van de Raad ter voorkoming van 
een breuk in kennis en ervaring. 
Staatssecretaris Nuis deed op dit punt 
een toezegging.
Ook stelde de woordvoerder via een 
amendement een naamswijziging voor.
In plaats van "Raad voor het Cultuur
beleid” , waar velen niet gelukkig mee 
zijn, meende zij dat de naam "Raad voor 
Cultuur” beter op zijn plaats is; kort en 
krachtig en minder ambtelijk. Dit amen
dement werd deze week door de Kamer 
aangenomen.

Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901 en 
Nellie Verbugt, 070-3182892.
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Afschaffing
malus
Afgelopen donderdag rondde de Kamer, 
na een ordevoorstel van VVD-woord- 
voerder Henk van Hoof die uitstel van 
het wetsvoorstel onwenselijk vond, het 
debat af over het wetsvoorstel Amber 
(afschaffing malus-bevordering 
reïntegratie) en het arbeidsongeschikt
heidscriterium. Het debat werd gevoerd 
met staatssecretaris Linschoten en 
minister Melkert (PvdA) van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. De woord
voerder bracht naar voren dat bij de 
huidige oordeelsvorming over de 
(her)-keuringen voor de VVD-fractie de 
oorspronkelijke doelstellingen en 
uitgangspunten van de wet en van de 
aanpassing van de keuringsregels in TBA 
en Schattingsbesluit van toepassing blij
ven. Ook andere belangrijke uitgangs
punten, zoals de beoordeling op wat 
betrokkenen nog wel kunnen in plaats 
van wat men niet meer kan en de 
aanpassing, die ertoe leidt, dat er een 
'rechtstreeks en medisch objectief' vast 
te stellen verband tussen ziekte en 
arbeidsongeschiktheid moet zijn, blijven 
voor de VVD-fractie recht overeind.

A a n p a ss in g e n
Op dit moment geldt de bekende Vg- 
standaard, die aangeeft in welke vier 
gevallen geen benutbare mogelijkheden 
tot arbeid aanwezig zijn. De indruk 
bestaat dat deze standaard zeer streng 
wordt toegepast. De VVD-fractie vindt 
dat er nader overleg dient plaats te 
vinden tussen de staatssecretaris en de 
uitvoeringsorganisatie over de inhoud en 
toepassing van de standaard.

F u n c t ie s  en lo o n w a a rd e  
Bij de bepaling van de arbeid waarvoor 
betrokkene geschikt wordt geacht, blijkt 
de representativiteit van de geduide 
functies allerminst optimaal te zijn. De 
VVD-fractie wil, met de staatssecretaris, 
deze representativiteit verbeteren. Het 
laten vervallen van artikel 4 van het 
Schattingsbesluit, waardoor het dan 
altijd om tenminste drie functies moet 
gaan, is een goede zaak.

A fs c h a f f in g  m a lu s  
Vrij kort na de invoering van het 
bonus/malus-systeem (een werkgever 
krijgt een bonus als hij iemand die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in 
dienst neemt en een boete als een van 
zijn werknemers arbeidsongeschikt 
wordt) heeft de VVD ervoor gepleit de 
malus af te schaffen. De woordvoerder 
stelde met tevredenheid vast dat dit

binnenkort ook daadwerkelijk zal gaan 
gebeuren.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885.

VVD bestrijdt 
fraude met 
Tien-punten- 
plan
De VVD is van mening dat fraude in de 
Europese Unie harder dient te worden 
aangepakt. Dit stelde VVD-woordvoer- 
der Hans Hoogervorst in een Algemeen 
Overleg op donderdag 22 juni over 
fraude-bestrijding in de Unie aan de 
hand van onder meer het Jaarverslag 
van de Europese Rekenkamer. Hij 
presenteerde bij die gelegenheid tevens 
een Tien-punten-plan voor de bestrij
ding van fraude met EU-gelden. 
Hoogervorst wil dat de Europese Unie 
zich verplicht om vijf miljard aan fraude
gelden te achterhalen. Naar schatting 
zouden de bedragen die met de fraude 
met Unie-gelden gemoeid zijn, kunnen 
oplopen tot zo’n 15 miljard gulden (10 
procent van de EU-begroting). "Die 
omvang ondermijnt de geloofwaardig
heid van de Unie” , zei Hoogervorst. Hij 
is van mening dat de middelen die de 
fraude-bestrijding oplevert teruggeven 
moeten worden aan de lidstaten.
Om daadkrachtig te kunnen optreden 
heeft de woordvoerder gepleit voor 
uitgebreidere bevoegdheden voor de 
Europese Commissie. In zijn Tien- 
punten-plan stelt Hoogervorst onder 
meer dat de Commissie onaangekondigd 
‘huisbezoeken’ moet kunnen afleggen 
om zelfstandig controles op de Europese 
uitgaven in de lidstaten te kunnen 
verrichten. De positie van de UCLAF (de 
anti-fraude-eenheid van de Commissie) 
moet wettelijk worden verankerd. Ook 
moet een strafkorting kunnen worden 
opgelegd aan lidstaten met gebrekkig 
financieel beheer.
Ook wees Hoogervorst er op dat veel 
misbruik en oneigenlijk gebruik voort
spruit uit het onnodig rondpompen van 
geld. Daarom moeten onder andere rijke 
landen uitgesloten worden van ‘interne 
ontwikkelingshulp' (de fondsen ter 
verbetering van de economische struc
tuur). "Deze landen kunnen heel goed 
de verantwoordelijkheid dragen voor

hun eigen regionale en sociale proble
men", aldus Hoogervorst.

In VVD-expresse van volgende week (de 
laatste in dit parlementaire jaar) zal het 
complete Tien-punten-plan worden 
afgedrukt.

Inlichtingen:
Hans Hoogervorst, 070-3182897.

Wet op de 
Ondernemings
raden
Onlangs presenteerde het kabinet een 
voorstel tot wijziging van de wet op de 
ondernemingsraden (WOR). Steek
woorden bij dit voorstel waren: flexibili
sering, maatwerk en deregulering. De 
VVD-fractie staat positief ten opzichte 
van deze uitgangspunten ware het niet 
dat concrete invulling ervan achterwege 
is gebleven. Dat is een gemiste kans. 
VVD-woordvoerder Anne Lize van der 
Stoel kreeg wel de toezegging dat het 
kabinet onderzoek zal gaan doen naar 
de voors en tegens van een gelijkwaardi
ger positie voor de OR in niet-CAO- 
bedrijven. Het is van belang dat advies
en instemmingsrecht en verantwoorde
lijkheid zo dicht mogelijk bij mensen zelf 
wordt gelegd.
Bij de onlangs behandelde arbeidstijden
wet is besloten voor kleine bedrijven (tot 
35 werknemers) een personeelsverte
genwoordiging in te stellen die uitslui
tend voor het bespreken van de arbeids
tijden zou worden ingesteld. Invulling 
eraan zou worden gegeven bij de voor
stellen inzake de OR. Tot verbazing van 
de woordvoerder tekende het CDA een 
motie van GroenLinks mee, waarin het 
voorstel werd gedaan een OR in te stel
len voor kleine bedrijven. Dat is iets heel 
anders dan wat de VVD voor ogen 
stond. Het CDA volhardde in haar steun 
aan deze zware structuur: een volwaar- 
digé OR bij kleine bedrijven.
De woordvoerder moest constateren - 
lees verzuchten - dat het CDA niet 
langer de hoedster van het Midden- en 
Kleinbedrijf is en tegelijkertijd de soeve
reiniteit in eigen kring afschaft.

Inlichtingen:
Anne Lize van der Stoel, 070-3182906.
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Partijraad VVD
Op zaterdag 20 juni jl. sprak Frits Bolkestein de partijraad van de VVD toe. De passage van zijn speech betreffende het 
ouderenbeleid is hieronder afgedrukt.

O u d e re n b e le id
Ik spreek mijn waardering uit voor de 
discussies die in de verschillende gele
dingen van de partij over het beleid ten 
aanzien van de ouderen worden 
gevoerd.
Nu iedereen gezonder is en gezonder 
oud wordt, mag worden verwacht dat 
de leeftijdsgrens waarop de samenleving 
mensen als oud betiteld en beschouwd, 
wordt opgetrokken. Maar het tegendeel 
is het geval. We hebben de leeftijd juist 
verlaagd. In de statistieken worden 
55+ers reeds senioren genoemd. Ik 
betreur deze ontwikkeling. Die invals
hoek heeft immers tot gevolg dat 55+ers 
zich er ook naar gaan gedragen. In 1960 
werkte 85% van de mensen tussen de 
60 en 65 jaar, in 1993 slechts 25% . 
Daarnaast is er ook de ontwikkeling van 
de dubbele vergrijzing. Mensen worden 
niet alleen steeds ouder, maar die groep 
wordt ook steeds groter. Als er niets 
verandert, zal dit resulteren in een nog 
schevere verhouding tussen actieven en 
inactieven.

F in a n c ie r in g
De laatste tijd is er meer aandacht 
geweest voor de financiering van de 
AOW . Gezien de mogelijke problemen 
daarmee is dat terecht. Het is goed daar
bij in het achterhoofd te houden, dat die 
problemen in hun volle omvang pas in 
2015 of daaromtrent op ons afkomen. 
Dit betekent enerzijds dat er nu geen 
paniek moet ontstaan. Zeker niet onder 
de ouderen van vandaag. Anderzijds 
kunnen we het ons ook niet veroorloven 
tot 2015 te wachten. Politiek is immers 
vooruit zien.
Alvorens aan mogelijke oplossingen 
aandacht te geven, dienen we ons te 
realiseren dat het daarbij niet alleen om 
de financiering van de AOW  gaat, maar 
ook om de financiering van de aanvul
lende pensioenen. Die zijn immers vaak 
gebaseerd op de AOW  als basispen
sioen. Om onze totale oudedagsvoorzie
ning op peil te houden is het een eerste 
vereiste dat de AOW  ook daadwerkelijk 
een basispensioen blijft. Daarom heeft 
de VVD er altijd voor gepleit de AOW  
anders aan te passen dan de uitkeringen. 
Vandaar dat wij in het regeeraccoord 
een ouderenaftrek hebben bevorderd, 
die netto hetzelfde resultaat oplevert als 
de koppeling. De VVD zal zich sterk blij
ven maken voor de AOW  als basispen
sioen.

F le x ib e le  p e n s io n e r in g  
Aangezien de AOW  wordt gefinancierd 
volgens het omslagstelsel en dit helaas

niet kan worden teruggedraaid, is het 
van belang dat het financiële draagvlak 
zo groot mogelijk is. Naarmate meer 
mensen aan het arbeidsproces deelne
men, wordt er ook meer premie betaald. 
"Werk, werk en nog eens werk" is dus 
ook vanuit het oogpunt van de AOW 
van groot belang. Ook met betrekking 
tot de ouderen zelf. De tijd van de oude
ren emancipatie is definitief gekomen. 
Binnenkort zal Erica Terpstra dan ook 
met voorstellen komen om waar moge
lijk leeftijdsdiscriminatie uit wet en regel
geving te verwijderen.
Nieuwe vormen van pensionering 
moeten wij stimuleren. Een voorbeeld is 
flexibele pensionering. Oudere werkne
mers kunnen vanaf een bepaalde leeftijd 
stoppen met werken. Wie langer door
werkt, krijgt een hoger pensioen. 
Daarnaast is deeltijdpensionering een 
mogelijkheid. Oudere werknemers 
kunnen dan op vrijwillige basis minder 
uren gaan werken. Zij worden minder 
belast en vallen dus minder snel uit.

In k o m e n s o n a fh a n k e l i jk h e id  
Van verschillende politieke kanten zijn 
financiële mogelijkheden voor de AOW 
geopperd. Een daarvan is de door de 
PvdA gesuggereerde verhoging van de 
premie voor beter betaalden. Maar bij 
een nominale, inkomensonafhankelijke 
AOW  zou het vreemd zijn een inko
mensafhankelijke premie te hanteren. Ik 
kan dat niet anders zien dan als een 
ouderwetse nivellering. Daar was de 
VVD in het verleden een tegenstander 
van en dat is zij nog steeds.
In een tijd waarin het kabinet terecht 
veel aandacht besteedt aan verlaging 
van de lasten en verkleining van de wig 
tussen bruto- en nettolonen past het 
niet te komen tot extra premieheffingen. 
Daarom spreken voorstellen in die rich
ting ons minder aan.

67  ja a r
Reeds eerder heb ik de gedachte om de 
pensioengerechtigde leeftijd, op termijn 
en in stapjes, te verhogen naar 67 jaar 
naar voren gebracht. Landen als de VS, 
Denemarken, Noorwegen en Ijsland zijn 
ons hierin voorgegaan. De ILO, de inter
nationale arbeidsorganisatie, heeft zich 
over deze verhoging onlangs positief 
uitgelaten.
Voor alle duidelijkheid: ik spreek over de 
toestand rondom het jaar 2015. Dan 
bereikt de na-oorlogse baby-boom 
generatie, dus de mensen die omstreeks 
1950 zijn geboren, de 65-jarige leeftijd. 
Juist nu velen op latere leeftijd gaan 
werken en een arbeidsperiode van 45

jaar in de toekomst veel minder vaak zal 
voorkomen, is dit een logische gedachte.
De verwijzing, door tegenstanders van 
deze gedachte, naar het aantal mensen 
dat in een betaalde baan de pensioenge
rechtigde leeftijd thans niet haalt, gaat 
voorbij aan het feit dat men korter werkt 
en langer leeft en ook aan de verbete
ring van de arbeidsomstandigheden. Bij 
een geleidelijke verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd snijdt het 
mes aan twee kanten: het aantal premie
betalers neemt toe en het beroep op de 
AOW  neemt af.

M a a t s c h a p p e li jk e
b e tro k k e n h e id
Tot slot op dit punt nog het volgende: 
Maatschappelijke participatie, zoals vrij
willigerswerk, is voor een samenleving 
essentieel. Maatschappelijke deelname 
geeft niet alleen zingeving aan een indi
vidueel leven, het vormt de kern van de 
sociale cohesie van een samenleving.
De cijfers tonen aan dat de hedendaagse 
oudere actief is in het vrijwilligerswerk. 
Daaronder valt ook het informele werk 
van verzorgende aard, dat zeker niet 
moet worden onderschat. Vele ouderen 
verzorgen dag in dag uit hun medemen
sen.
Ik heb bij een eerdere gelegenheid al 
eens gesproken over nieuwe vormen van 
participatie van ouderen. Een van de 
voorbeelden die ik daarbij gaf was het 
"Programma Uitzending Managers"
(PUM). Via dit programma worden 
gepensioneerde Nederlandse managers 
naar Ontwikkelingslanden en landen in 
Midden- en Oost-Europa uitgezonden.
Blijkens recente publikaties is dit 
programma een geweldig succes. In de I
vorm van de "gildeprojecten" bestaan 
dezelfde initiatieven, maar dan gericht 
op binnenlandse overdracht van kennis 
en kunde.

Er is, ook voor de ouderen, nog genoeg 
te doen. Behalve een betaalde werkkring 
zijn er legio mogelijkheden. De oudere 
van nu is hierin gelukkig zeer creatief.



Dit is de laatste VVD-Expresse van het seizoen 1994-1995. 
In het reces verschijnt een bijgewerkte editie van de index. 
De redactie wenst alle abonnees een prettige vakantie toe.

Een jaar paars
P A R T I J E N  *

Het parlementaire seizoen 1994-1995 is voorbij. De Tweede Kamer is 
met reces. Zoals gebruikelijk was de laatste week voor het reces een 
roerige. Zo werd afgelopen donderdag nog een debat over de positie 
van minister Wijers gevoerd. In het televisieprogramma NOVA was 

gesuggereerd dat de minister onzuiver had geopereerd inzake zijn belastingaangifte. In werkelijk
heid was deze kwestie niets meer of minder dan een geschil tussen de minister en zijn belasting
inspecteur. Er was verder niets aan de hand. De uitzending van NOVA was een voorbeeld van 
suggestieve journalistiek. De makers laden een zware verantwoordelijkheid op zich.
Nu het reces is, kan de VVD terugkijken op een goed parlementair jaar. Het kabinet Kok-Dijkstal- 
Van Mierlo kwam tot stand. Er vonden Provinciale Statenverkiezingen plaats. De VVD werd voor 
het eerst in de parlementaire geschiedenis bij verkiezingen de grootste partij. Het kabinet doet 
het goed. Er wordt een gedegen financieel beleid gevoerd dat zijn vruchten afwerpt. Jarenlang 
werd de politieke agenda voor een groot deel bepaald door discussies over begrotingen en voor- 
en najaarsnota's. En dan zwijg ik nog over de vele uren debatten die waren gewijd aan financiële 
tegenvallers. Die tijd is voorbij. In de afgelopen week werd gedebatteerd over de voorjaarsnota.
Is u dat opgevallen? Er is nauwelijks aandacht aan besteed. Minister Zalm is de minister van de 
meevallers.
Ook op het gebied van de infrastructuur ben ik tevreden. De A-73 komt er, op de westelijke oever 
van de Maas. Schiphol kan zijn mainport-functie gaan vervullen. En de Betuweroute wordt 
aangelegd.
De VVD-ministers en staatssecretarissen zijn met volle inzet aan het werk en doen het goed.
De VVD heeft vertrouwen in dit kabinet en rekent er op dat het de regeringsperiode tot 1998 
volmaakt.
De nieuwe fractie is ook een van mijn zegeningen. De sfeer is goed. Er wordt stevig gediscus
sieerd maar er wordt ook veel gelachen. Ik zie dan ook uit naar het nieuwe seizoen. Maar eerst 
gaan u en ik met vakantie.

Frits Bolkestein

Deze week verscheen in Nieuwe Revue een interview met Frits Bolkestein. Hierin kwam o.a. de rol 
van de CPN in de jaren '50 aan de orde. Naar aanleiding hiervan schreef Paul Rosenmöller, 
fractievoorzitter van GroenLinks, een brief aan Frits Bolkestein waarop deze alsvolgt antwoordde:

Aan de Heer P.Rosenmöller, Fractievoorzitter Groen Links 
27 juni 1995

Beste Paul,

Dank voor je brief. Dit is mijn antwoord.
Door de journalist Frenk van der Linden werd mij de vraag gesteld wat de grootste faux pas van mijn 
politieke leven was geweest. Ik heb daarop gezegd dat het mij zeer spijt dat ik geen kracntig protest 
heb laten horen toen in de Ministerraad - waar ik destijds lid van was - werd besloten een koninklijke 
onderscheiding toe te kennen aan de cineast Joris Ivens, die immers de propagandist van Stalin en 
Mao is geweest. Dat was mijn persoonlijk antwoord op een persoonlijke vraag.
Het communisme was naar mijn mening een onmenselijk systeem, dat verantwoordelijk moet worden 
gesteld voor de totale ramp die in de landen van de voormalige Sovjetunie op economisch, ecologisch 
en menselijk gebied heeft plaats gehad, en in nauwelijks mindere mate in de landen van Oost Europa. 
Zoals een recensente in Leningrad van Arthur Koestlers boek "Nacht in de Middag" schreef, leek het 
wel alsof er een samenzwering was, bestaande uit de communistische partij van de Sovjetunie en een 
aantal Westerse intellectuelen, om het Sovjet volk te onderdrukken.
Onder die Westerse intellectuelen bevonden zich leidende figuren van de CPN. Bij mijn weten hebben 
zij nooit rekenschap gegeven voor de rol die ziiin  de communistische beweging hebben gespeeld. Dat 
geldt overigens o o k  voor hen die, buiten de CPN, het communisme op zijn minst het voordeel van de 
twijfel hebben gegeven.
Het is zeker waar dat vele communisten zich in de Tweede Wereldoorlog door persoonlijke moed 
hebben onderscheiden.
Ik teken hierbij aan dat het Molotov-Von Ribbentrop pact een aparte discussie vereist. Voorts waren 
de communisten niet de enigen die zich aldus hebben gedragen. Ook anderen hebben dat gedaan. 
Maar het is en blijft waar dat Nederlandse communisten tijdens de oorlog een eigen plaats in het 
verzet hebben genad waarvoor na de oorlog zeer terecht veel waardering bestond.
Onze tegenstanders, leden van de NSB, hebben zwaar geboet voor hun stellingname in de Tweede 
Wereldoorlog. En terecht. Ik ben daar hard en duidelijk over. Iedereen moet opkomen voor zijn daden, 
en zeker voor zijn wandaden.
Ik heb geen vergelijking gemaakt tussen NSB-ers en CPN-ers. Nog geheel afgezien van wat er in de 
oorlog is gebeurd, zou net absurd zijn die twee groepen mensen aldus met elkaar te identificeren. Dat 
ik dat geaaan zou hebben, wijs ik ten stelligste van de hand. Lezing van het door jou gewraakte inter
view laat dat ook zien.
Wel heb ik gewezen op het verschil in rekenschap die de enen en de anderen hebben afgelegd. Na de 
Tweede Wereldoorlog is een lange tijd verstreken waarin de gruweldaden van het communisme in de 
Sovjetunie en Oost Europa werden voortgezet.
Hebben de voorlieden van de CPN zich toen van het communisme gedistantiëerd? Het is mij niet 
opgevallen. Zeker Marcus Bakker en Joop Wolff hebben dat nooit gedaan. Welke rekenschap hebben 
zij ooit afgelegd? Maar ik heb hen niet genoemd omdat zij geen maatschappelijke rol van betekenis 
meer spelen.
Dit is wat ik bedoelde te zeggen: er werd gemeten met twee maten. Voorlieden van de CPN hebben 
nooit echt afstand van het communisme genomen, terwijl daar toch alle reden voor was.
Zoals gezegd, was dit mijn persoonlijk antwoord op een persoonlijke vraag. Het was niet mijn bedoe
ling een politieke discussie uit te lokken. Met vriendelijke groet, Frits Bolkestein.
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GBVB
(Gemeenschappelijk buitenlands- en 
veiligheidsbeleid)
Afgelopen woensdag besprak de Tweede 
Kamer met minister Van Mierlo (D66) en 
staatssecretaris Patijn van Buitenlandse 
Zaken, de nota inzake het gemeenschap
pelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid 
(GBVB). Deze nota is verschenen in het 
kader van de voorbereiding van de Inter- 
Gouvernementele Conferentie (IGC), die 
in 1996 zal worden gehouden over de 
toekomst van de Europese Unie (EU). 
Sinds de val van de Berlijnse muur, eind 
1989, staan alle landen in Midden en 
Oost-Europa voor de enorme opgave 
gelijktijdig een democratie op te bouwen 
en over te schakelen naar een markt
economie. Dit gaat gepaard met grote 
onzekerheden, sociale veranderingen en 
instabiliteit. Constructieve samenwerking 
van de EU met deze landen is van essen
tieel belang voor de stabiliteit en veilig
heid in Europa. Daarom moet meer 
aandacht worden gegeven aan de 
inhoud van het gemeenschappelijk 
buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB), 
zowel door de Raad als door de Europese 
Commissie (EC).

S u g g e s t ie s  vo o r a a n p a s s in g e n . 
VVD-woordvoerder Enric Hessing bracht 
naar voren dat het wisselend voorzitter
schap van de EU ten koste gaat van de 
continuïteit en consistentie van het 
GBVB. Dit kan deels worden ondervan
gen door het versterken van de GBVB- 
eenheid binnen het secretariaat van de 
Raad, ten behoeve van analyse en 
beleidsvoorbereiding, in samenwerking 
met de EC. Besluitvorming op basis van 
consensus-minus-één, bij het vast-stellen 
van een gemeenschappelijk optreden in 
het kader van het GBVB, is voor de VVD 
een bespreekbare optie. Besluitvorming 
op basis van meerderheid wijzen we 
echter af. Sinds het Verdrag van 
Maastricht is de WEU gaan functioneren 
als scharnier tussen de EU en de NAVO. 
In de Verklaring van Petersberg (1992) is 
de operationele rol van de WEU 
versterkt, met name ten behoeve van 
humanitaire, vredesbewarende en crisis- 
beheersings-taken. Thans overlegt de 
WEU met de NAVO over de uitwerking 
van het concept van “combined-joint- 
task-forces” (CJTF). Dit maakt het 
mogelijk dat een "coalition-of-the- 
willing” gebruik maakt van de NAVO- 
infrastructuur. Dit zijn zinvolle ontwikke
lingen en er is geen reden deze gang 
van zaken ingrijpend te veranderen.
Toch ligt de vraag voor: hoe verder naar 
een gemeenschappelijk defensiebeleid 
(GDB) in de EU? O f anders gezegd: 
moeten we de WEU integreren in de 
EU? Het lijkt het verstandigst de WEU

voorlopig te laten voortbestaan, nauw 
verbonden met de EU, en zich concen
trerend op de Petersberg-taken.

H et k ra c h te n v e ld  in de EU 
De meeste landen zijn voorstander van 
inter-gouvernementele aansturing van 
het GBVB. Derhalve is het niet verstan
dig met voorstellen te komen die de 
indruk wekken van communautari
sering via de achterdeur. Zinvoller is het 
om het bestaande instrumentarium beter 
te benutten, met in achtneming van 
bestaande competenties. Het kabinet 
doet er goed aan Nederland te presente
ren als een nuchter en zakelijk denkend 
lid van de EU, en het accent te leggen 
op de inhoud van het GBVB in plaats 
van op de vorm en de procedures.

Inlichtingen:
Enric Hessing (070-3182889)

Betuweroute
Zoals u in VVD-Expresse 173 kon lezen 
heeft de Kamer deze week gestemd over 
de aanleg van de goederenspoorweg 
tussen Rotterdam en Duitsland: de 
Betuwelijn. Het laatste strijdpunt dat 
was blijven liggen, was de aanleg voor 
een brug danwel een tunnel bij het 
Pannerdensch kanaal. De vraag in het 
debat spitste zich toe op de vraag welke 
van de twee varianten beter voor het 
milieu zou zijn. PvdA en D66 kozen in 
laatste instantie voor een tunnel. Die 
zou dan gefinancierd moeten worden 
door het schrappen van een aantal 
maatregelen die aantasting van natuur 
en landschap tegengaan. 
VVD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw 
wilde van de ministers Jorritsma van 
Verkeer & Waterstaat en De Boer van 
VROM weten, welke variant de voor
keur verdiende. Minister De Boer bracht 
naar voren dat zij, evenals haar collega, 
koos voor een brug. Een aantal milieu
belangenorganisaties was echter voor
stander van een tunnel. Zoals gezegd 
steunden PvdA en D66 deze optie even
eens. Vanwege het feit dat de Provincie 
Gelderland middelen beschikbaar stelt 
voor de aanleg van een tunnel, waar
door de 820 miljoen gulden die voor 
extra maatregelen voor de aanleg van de 
Betuwelijn niet worden overschreden, 
kon de VVD-fractie instemmen met de 
aanleg van een tunnel onder het 
Pannerdensch kanaal. Frits Bolkestein 
legde een stemverklaring af, waarin hij 
uitdrukkelijk stelde dat na de uitgave 
van de extra 820 miljoen gulden er geen 
middelen meer beschikbaar komen voor 
de Betuweroute. Dat geldt ook voor de

groenvoorzieningen, die zijn geschrapt 
om de aanleg van de tunnel te kunnen 
financieren.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182878.

Voet
overheveling
In de afgelopen week dienden Rudolf de 
Korte en Jos van Rey een vierde nota 
van wijziging in op het in 1993 inge
diende initiatiefwetsvoorstel wat tot doel 
heeft het fiscale voordeel van alleenver
dieners met een gezin te schrappen 
(voetoverheveling, zie hiervoor ook 
VVD-Expresse 123).
De kern van het initiatief-wetsvoorstel 
blijft overeind: aan de overdraagbaar
heid van de basisaftrek (± f 600) van de 
niet-werkende partner aan de alleenver
diener (die daarmee een dubbele basis
aftrek in de loon- en inkomstenbelasting 
heeft) moet een einde komen. De initia
tiefnemers beogen de arbeidsmarkt voor 
vrouwen toegankelijker te maken. Het 
kostwinnersvoordeel staat dit in de weg.
De maatregel moet geleidelijk worden 
ingevoerd: te beginnen met de generatie 
die na 31 december 1977 is geboren.
Jos van Rey en Rudolf de Korte proberen 
in hun vierde nota van wijziging zoveel 
mogelijk aan de bezwaren die in de 
Kamer leven, tegemoet te komen. Zo 
stellen zij voor niet-werkende partners 
van de generatie van na 31 december 
1977 een buitengewone-lastenaftrek ter 
grootte van de basisaftrek voor. Dit 
komt tegemoet aan hen die kosten 
maken omdat zij kinderen thuis opvoe
den. De aftrek is bestemd voor niet- *
werkende partners van zij die na 31 
december 1977 zijn geboren.
Ook stellen de initiatiefnemers voor om 
kinderopvang goedkoper te maken door 
middel van een aftrek op de loonbelas
ting die instellingen voor kinderopvang 
moeten afdragen.
Tenslotte moet er een buitengewone- 
lastenaftrek komen -ter grootte van de 
basisaftrek- voor partners uit de 1996 
generatie (zij die na 31-12-1977 zijn 
geboren) die onvrijwillig werkloos zijn of 
arbeidsongeschikt zonder eigen uitke
ringsrecht.

Inlichtingen:
Rudolf de Korte, 070-3182890 
Jos van Rey, 070-3182899.



TOT BUITENPOST

Orgaandonatie

Margreet Kamp

In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer voor het laatst over het wets
voorstel dat de Orgaandonatie moet 
gaan regelen. De Kamer stemde vrijdag
morgen rond 2.00 uur in met dit wets
voorstel. Kort voor de stemming, legde 
VVD-woordvoerder Margreet Kamp een 
stemverklaring af die hieronder is afge
drukt.

'Waar de overheid ongevraagd de 
burger actief benadert inzake het maat
schappelijk medisch vraagstuk van 
orgaandonatie en vraagt of, liefst per 
ommegaande de burger aan de overheid 
kenbaar wil maken wat na overlijden 
met de organen moet gebeuren,

Waarbij gekozen kan worden voor 
toestemming, bezwaar en de keuze aan 
de nabestaanden, eventueel zelfs op 
naam,

Wij betreuren het dan ook zeer dat ons 
amendement in deze niet door de Kamer 
is aangenomen.

Voorzitter,

Wij staan nu voor een moeilijke politieke 
afweging. Na een lange periode van 
zo'n 25 jaar ligt dit wetsvoorstel op de 
orgaandonatie nu voor ons. Dit wets
voorstel regelt veel meer zaken dan 
alleen het registreren van het beslissys
teem. Ik denk hierbij aan de procedures 
rondom donatie bij leven, het vaststellen 
van de hersendood, etcetera. Dit wets
voorstel heeft alle aspecten rondom 
deze zaken op grondige en evenwichtige 
wijze afgewogen.

Voorzitter,

Waar mijn fractie het onverantwoord 
vindt de huidige, gebrekkige situatie te 
laten voortduren, zullen wij, alles tegen 
elkaar afwegend voor het wetsvoorstel 
stemmen.'

Hierna vond de stemming plaats en 
werd het wetsvoorstel bijna unaniem 
door de Kamer aanvaard.

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893.

Bosnië
Waar de overheid deze keuze van de 
burger centraal gaat registreren,

Is de VVD fractie van mening dat de 
burger die, om hem moverende redenen, 
de keuze niet kenbaar heeft gemaakt, 
geen donor is. Het gezwegen hebben 
moet gerespecteerd worden door de 
nabestaanden.
Onze keuze is gebaseerd op het 
uitgangspunt verwoord in artikel 11 van 
de Grondwet, de onaantastbaarheid en 
lichamelijke integriteit van het menselijk 
lichaam. Dit is een individueel afdwing
baar grondrecht dat in beginsel blijft 
voortbestaan na overlijden.

In onze visie kan inperking van artikel 11 
slechts geschieden op basis van propor
tionaliteit, subsidiariteit en relevantie. De 
VVD fractie is van mening dat hier niet 
aan wordt voldaan. Vanuit een mogelijk 
voorzien tekort aan geregistreerde 
keuzes wordt op voorhand al dit grond
recht ingeperkt, op basis van humani
taire overwegingen.

In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer op verzoek van het CDA, over de 
brief die minister Voorhoeve aan de 
Kamer zond over de inzet van 
Nederlandse strijdkrachten in Bosnië. 
VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein 
speelde een hoofdrol in dit debat.
De Prioriteitennota, die het nieuwe 
veiligheidsbeleid beschrijft, merkt op dat 
de krijgsmacht over voldoende voortzet- 
tingscapaciteit moet beschikken om 
vredebewarende operaties in het lage 
deel van het crisisbeheersingsspectrum 
zo nodig gedurende drie jaren vol te 
houden. Aangezien de Nederlandse 
aanwezigheid in het voormalig 
Joegoslavië dateert van begin 1992, 
opperde Frits Bolkestein de gedachte om 
na te denken over het beëindigen van de 
inzet van Nederlandse troepen.

Einddatum
Tijdens het debat werd de VVD verwe
ten plotsklaps met de gedachte van een 
einddatum voor de inzet van troepen te 
zijn gekomen. In het algemeen overleg

van 10 mei jl. bracht VVD-woordvoerder 
Jan Dirk Blaauw echter al naar voren, 
dat het wellicht nadere overweging 
verdiende of het wel terecht was, 
Nederlandse grondtroepen aan te bieden 
aan de VN zonder daar een bepaalde 
einddatum bij te stellen.
In zijn toespraak tot de partijraad op 17 
juni heeft Frits Bolkestein drie aspecten 
genoemd:
1. Handhaving van de internationale 

rechtsorde staat hoog in het vaandel 
van de W D ;

2. Er moet een beleidskader zijn waar
binnen een Nederlandse bijdrage aan 
vredebewarende operaties moet 
voldoen;

3. De VN en de NAVO moeten begrij
pen dat er een ogenblik komt 
waarop zo'n bijdrage op reguliere 
wijze moet worden beëindigd.

A anvrager
Het CDA, stelde bij monde van fractie
voorzitter Heerma, dat het hen een lief 
ding waard geweest was als dit debat 
niet nodig was geweest. Frits Bolkestein 
ontlokte dit de opmerking dat het toch 
het CDA was dat om het debat had 
gevraagd. Heerma bekritiseerde de VVD 
vanwege het feit dat de VVD pleit voor 
het periodiek bekijken van de proportio
naliteit en de duur van de bijdrage en 
dat D66 en PvdA dat niet doen. Frits 
Bolkestein antwoordde hierop dat hij de 
standpunten van de VVD naar voren 
heeft gebracht; daar is in de Kamer een 
debat over gevoerd. Nooit heeft hij 
echter gezegd dat de VVD als het ware 
het monopolie heeft op het stellen van 
indringende vragen over de Nederlandse 
bijdrage aan de VN-troepenmacht in 
Bosnië. Iedere partij houdt zich bezig 
met het stellen, naar binnen of naar 
buiten, van deze indringende verscheu
rende vragen. 'Daar hebben wij absoluut 
niet het monopolie op en die suggestie 
heb ik ook nooit gewekt', zo stelde de 
fractievoorzitter.

V ijf  punten
Frits Bolkestein herhaalde in dit debat de 
vijf internationale uitgangspunten zoals 
die zijn afgedrukt in VVD-Expresse 163. 
Uit die vijf uitgangspunten blijkt zonne
klaar de internationale instelling van de 
VVD. De VVD wil zijn eerlijk aandeel 
leveren aan de strijd tegen de volkeren
moord in Joegoslavië. 'Aan onze capaci
teiten komt echter eens een eind', zo 
stelde de fractievoorzitter.
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10-Puntenplan bestrijding fraude Europese Financiën

Hans Hoogervorst

In le id in g
De omvang van misbruik en oneigenlijk 
gebruik van Europese subsidies is onbe
kend. De schattingen lopen uiteen van 
5% tot 10% van de Europese uitgaven, 
oftewel 7,5 tot 15 miljard gulden.
Fraude met publieke middelen komt 
overal voor en is dus geen exclusief 
Europees verschijnsel. Wel lijkt de 
Europese Unie extra kwetsbaar voor 
financiële wanpraktijken. In de Unie is 
de afstand tussen betalen, beslissen en 
genieten immers bijzonder groot. De 
Europese gelden stromen tussen Kreta 
en Lapland en passeren daarbij vele 
autoriteiten (Raad, Commissie, Europees 
parlement, lid-staten, lokale overheden), 
waartussen de competenties vaak niet 
scherp zijn afgebakend. Fraude is niet 
alleen zonde van het geld, het onder
mijnt ook de geloofwaardigheid van de 
Europese Unie.

De VVD-fractie doet de volgende voor
stellen ter bestrijding van de fraude in 
Europa:

1. Onaangekondigde "huisbezoeken" 
door Europese Commissie
De Commissie moet bevoegdheid 
krijgen zelfstandig en onaangekon
digd controles op Europese uitgaven 
in lidstaten te kunnen verrichten. De 
positie van de UCLAF (de anti- 
fraude-eenheid van de Commissie) 
moet wettelijk worden verankerd.

2. Versterking samenwerking tussen de 
Europese Rekenkamer en de natio
nale rekenkamers.
De werkwijzen van de nationale 
Rekenkamers loopt te zeer uiteen om 
tot effectieve samenwerking te 
komen. Op het vlak van controle op 
de Europese uitgaven is harmonisatie 
tussen de ERK en nationale rekenka
mers gewenst.

3. Individuele beoordeling lidstaten 
door ERK
Ter versterking van het onderling 
toezicht dient het financieel beheer

van elke lid-staat individueel door de 
Europese Rekenkamer te worden 
beoordeeld. In het jaarlijkse rechtma- 
tigheidsonderzoek dient de ERK 
deelrapporten per lidstaat op te 
nemen. Zo kan het financieel beheer 
van de lidstaten onderling beter 
worden vergeleken.

4. Strafkortingen voor lidstaten met 
gebrekkig financieel beheer 
Ook de Commissie dient op basis 
van ERK-rapporten en nationale 
frauderapporten horizontale vergelij
king te maken van financieel beheer 
en controle. Lidstaten die nalatig blij
ven op het gebied van financieel 
beheer dienen strafkortingen te 
worden opgelegd.

5. Toetsing regelgeving door onafhan
kelijk deskundigenpanel
De complexiteit en fraudegevoelig
heid van de Europese regelgeving 
vloeit veelal voort uit politieke 
compromissen tussen de lid-staten. 
Daarom dient regelgeving vooraf 
worden voorgelegd aan een onaf
hankelijk deskundigenpanel, resulte
rend in een openbaar advies.

6. Heroverwegingsronde Europese 
uitgaven
Analoog aan de Nederlandse 
heroverwegingsprocedures zouden 
ook op Europees niveau alle uitga
vencategorieën aan een systemati
sche heroverweging moeten worden 
onderworpen, onder meer door toet
sing aan het subsidiariteitsbeginsel. 
Dit zou kunnen gebeuren in het 
kader van de Inter-Gouvernementele 
Conferentie in 1996.

7. Verhoging eigen aandeel lid-staten 
in douanerechten
Het eigen aandeel van de lidstaten in 
de opbrengst van de douanerechten 
dient te worden verhoogd van 10%

naar 25% . Dit verhoogt de financiële 
prikkel tot zorgvuldige inning van de 
invoerrechten. De inkomensderving 
voor de Unie kan via het BNP-eigen 
middel worden gecompenseerd.

8. Vermindering onnodig rondpompen 
van geld
Veel misbruik en oneigenlijk gebruik 
spruit voort uit het onnodige rond
pompen van geld in de Europese 
Unie. Net als in Nederland is balans
verkorting op zijn plaats (subsidies 
vervangen door lastenverlaging). Het 
eerste dat moet gebeuren is het 
uitsluiten van de rijke landen van de 
interne ontwikkelingshulp. Deze 
landen kunnen heel goed verant
woordelijkheid dragen voor hun 
eigen regionale en sociale proble
men.

9. Verhoging nationale bijdrage aan 
Europese subsidies
De nationale co-financiering van 
Europese struktuursubsidies dient te 
worden verhoogd van 15% tot 50% 
nu, tot 50-75% van de totale kosten 
in de toekomst. Hierdoor worden de 
lid-staten gedwongen veel nauwkeu
riger prioriteiten te stellen. Europese 
subsidies zullen minder als "geschon
ken geld" worden beschouwd.

10. Taakstelling opbrengst fraudebe
strijding
De Europese Unie dient een finan
ciële taakstelling inzake de fraudebe
strijding aan te gaan. Een bedrag van 
f. 5 miljard, ongeveer 3% van de 
Europese uitgaven, is realistisch en 
haalbaar. De opbrengsten dienen 
terug te vloeien naar de lid-staten.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de “Mr Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Ernst van Splunter, voorlichter VVD-Tweede 
Kamerfractie.
Eindredactie: Tom van der Maas, hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweéde Kamerfractie.
VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-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. Abonnementenadministratie: Ans Koning 
(telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting 
is 616 1616.

Inlichtingen:
Hans Hoogervorst: 070-3182897.
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27 juli is van veel 
koste van het CDA - er de voorkeur aan een

Geen holle frase
Op 22 augustus 1994 beëdigde Koningin Beatrix het kabinet 
Kok-Dijkstal-Van Mierlo. Toch is deze datum voor mij niet de 
belangrijkste van de formatie die leidde tot het Paarse kabinet

roter belang. Toen gaf formateur Kok - ten 
abinet met de VVD te vormen. Ik was er tot

op het laatste moment niet zeker van hoe de keuze zou uitvallen. "Langs de rand van de 
afgrond heeft men het mooiste uitzicht", staat dan ook op 27 juli in mijn dagboek te lezen. 
Wij schrijven nu september 1995. Over drie weken presenteren de ministers hun eerste, 
op eigen kracht gemaakte begroting. Ik zie daar met grote belangstelling naar uit. De 
vorige miljoenennota was immers grotendeels het werk van het demissionaire kabinet 
Lubbers III. Nu zullen de bewindslieden van het Paarse kabinet kunnen laten zien, waar 
zij zelf toe in staat zijn.
Net als vorig jaar zal de VVD-fractie, kritisch als zij is, het debat voeren met als 
uitgangspunt het credo van dit kabinet. “Werk, werk, en nog eens werk", mag geen holle 
frase worden. Het simpele feit dat de ministersploeg een iaar regeert is voor de VVD nog 
geen reden tot juichen. Het kabinet mag pas als succesvol worden bestempeld als de 
banenmachinerie goed op gang komt. Gelukkig zijn er aanwijzingen dat de werkgelegen
heid toeneemt. Daarbij komt dat ik vertrouw op de daadkracht van onze bewindslieden. 
Al met al heb ik, een jaar na dato geen spijt van de keuze die mijn partij heeft gemaakt. 
Het kabinet zit - al wil de parlementaire pers ons wel eens anders doen geloven - stevig 
in het zadel.
Vanaf deze plaats is een felicitatie aan het kabinet - een jaar na aantreden - dan ook op 
zijn plaats. Voor de verkiezingen van 3 mei 1994 hielden velen het voor onmogelijk dat 
een Kabinet zonder christen-democraten voor het jaar 2000 tot stand zou komen. En als 
dat al zou gebeuren was het waarschijnlijk een zeer kort leven beschoren. Deze doem- 
denkerij hebben de bewindslieden door hun optreden -qua inhoud maar ook qua stijl- 
gelogenstraft. Ik houd dan ook met overtuiging staande dat dit kabinet missionair zal 
blijven tot mei 1998.

Frits Bolkestein

Bosnië-debat
Naar aanleiding van de recente ontwikkelin
gen in het voormalig Joegoslavië zal de 
Kamer aanstaande dinsdag met de bewinds
lieden Voorhoeve van Defensie, en Van 
Mierlo (D66) van Buitenlandse Zaken 
plenair debatteren. Afgelopen donderdag 
vond reeds een algemeen overleg plaats 
met beide ministers.
VVD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw stelde 
dat de commandanten van UNPF en 
UNPROFOR via Veiligheidsraadresoluties 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van 
de moslims in ae zogenaamde 'safe areas'. 
Het Nederlandse bataljon viel onder die 
bevelsstructuur en was een van de uitvoe- 
ringsinstrumenten van deze generaals. Het 
Nederlandse bataljon was dan ook niet 
belast met de werkelijke verdediging van de 
enclave Srebrenica tegen een aanval van de 
Bosnische Serviërs. Van meet af aan heeft 
de VVD-fractie zich gerealiseerd, mede 
gezien de beperkte militaire uitrusting van 
het bataljon en de gesplitste locatie dat men 
bij crises geconfronteerd zou kunnen 
worden met ernstige ethische dilemma's 
waarvoor mogelijk niet eens een oplossing is 
te vinden. 'Op dinsdag 11 juli is dat ook 
volledig gebleken', zo stelde de woordvoer
der.

Bevoorrading
De bevoorrading van het bataljon in 
Srebrenica is voortdurend een probleem 
geweest. De laatste maanden tot de val kon 
zelfs van een daadwerkelijk beleg gesproken 
worden, zowel voor het UNPROFOR-

bataljon als voor de plaatselijke bevolking. 
Verlofgangers konden niet meer terugkeren. 
Het resultaat was dat een in aantal verzwakt 
en door verminderde voorraden ernstig 
belemmerd bataljon de crisis van de aanval 
van de Bosnische Serviërs moest doorstaan. 
Ondanks pleidooien vanuit Nederland heeft 
UNPROFOR lijdzaam toegezien, in ieder 
geval geen krachtdadige middelen ingezet 
om de wansituatie te doorbreken. De 
woordvoerder trok hieruit de conclusie dat 
de generaals van UNPROFOR en de hoogst 
verantwoordelijke burger Akashi, maar zelfs 
VN-secretaris generaal^Boutros Boutros Gali 
hun bataljon in Srebrenica hebben overgele
verd aan de willekeur van de Bosnische 
Serviërs onder leiding van Karadzic en 
Mladic.

Landm achtstaf
De woordvoerder zette grote vraagtekens 
bij de gebrekkige communicatie aan de top 
van het Ministerie van Defensie. De minister 
van Defensie werd onvoldoende, en soms 
zelfs helemaal niet, geïnformeerd door zijn 
naaste medewerkers. Op 23 juli, tijdens ae 
persconferentie te Zagreb is door verkeerde 
uitspraken van de bataljonscommandant de 
beeldvorming over de Nederlandse UNPRO- 
FOR-militairen ongunstig beïnvloed. De 
VVD-fractie is van mening dat deze pers
conferentie had moeten worden gehouden 
onder de vlag en de verantwoordelijkheid 
van UNPF en UNPROFOR.

Vervolg op pagina 4
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Uitzonderingstoestanden
In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer met ae bewindslieden Dijkstal 
en Voorhoeve, respectievelijk minister 
van Binnenlandse Zaken en Defensie 
over vier wetsvoorstellen die betrek
king hebben op uitzonderingstoe
standen. Met deze wetsontwerpen 
wordt inhoud gegeven aan de uitvoe
ring van artikel 103 van de Grondwet 
inzake uitzonderingstoestanden.
Reeds in 1988 werd een hoofdlijnen
debat gevoerd over dit onderwerp. 
Dat uitzonderingstoestanden plotse
ling actueel kunnen worden is begin 
dit jaar gebleken. Toen had, als de 
dijk bij Ogten tijdens de waterover
last was doorgebroken, zich een 
uitzonderingstoestand kunnen voor
doen.

Tw ee u itzo n deringsto estan den  
Namens de VVD-fractie voerde 
Clemens Cornielje het woord. De 
VVD-fractie stemt in met de wets
voorstellen. Na invoering zullen er 
twee uitzonderingstoestanden 
bestaan: de beperkte en de algemene 
noodtoestand. Deze komen in de 
plaats van de huidige staat van 
oorlog, staat van beleg, toestand van 
verhoogde werkzaamheid en de 
burgerlijke uitzonderingstoestand. De 
vier wetsontwerpen brengen met zich 
mee dat na aanname, 40 wetten 
moeten worden aangepast aan de 
nieuwe terminologie.
De woordvoerder drong er bij de 
minister op aan de bestuurlijke

verhoudingen in geval van grootscha
lige verstoring van de openbare orde 
zo spoedig mogelijk te evalueren. Bij 
de wateroverlast begin dit jaar werd 
in moeilijke situaties de besluitvor
ming naar een hoger niveau getild. 
Om problemen te voorkomen moeten 
de posities van burgemeesters, 
Commissarissen van de Koningin en 
de minister van Binnenlandse Zaken 
duidelijk zijn.

O efen ingen
De woordvoerder achtte het van 
groot belang dat naast bekendheid

van betrokkenen met noodwetgeving 
een zekere geoefendheid zal bestaan. 
Hij dacht hierbij aan bestuurlijke 
oefeningen ter voorbereiding op 
bestrijding van rampen. Onder 
andere provinciale bestuurders, 
burgemeesters, loco-burgemeesters 
en gemeentelijke rampenstaven 
zouden daar betrokken bij kunnen 
zijn met als doel te trainen op 
bestuurlijke coördinatie.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904.

Liberaal Reveil
Onlangs verscheen een nieuwe editie van 'Liberaal Reveil', een uitgave van 
de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting.
In dit nummer staan ondermeer de volgende artikelen:
- Milieugebruiksruimte, K. Groenveld
- Mensenrechten zijn mensenwerk, J.A.A. van Doorn
- FDP, wat nu?, G.A. van der List
- VVD-koers in balans?, F.I.M. Houterman
- De noodzaak van een buitenlands cultureel beleid, J.L.M. Kits 

Nieuwenkamp
U kunt dit nummer bestellen door ƒ 9,50 over te maken op girorekeningnum- 
mer 240200, ten name van 'Stichting Liberaal Reveil nr. 4 1995'.
U kunt zich ook opgeven als abonnee van Liberaal Reveil voor ƒ 55,— per jaar. 
Jongeren tot 27 jaar betalen ƒ 30 ,—.

U kunt zich aanmelden voor een abonnement bij:
Liberaal Reveil, Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den Haag.
Telefoon: 070-3631948.

Rapport Fiscale oudedagreserve (FOR) aangeboden
Deze zomer bood VVD-woordvoerder 
Bibi de Vries staatssecretaris Vermeend 
(PvdA) van Financiën een rapport aan 
inzake de Fiscale Oudedagsreserve 
(FOR). Bibi de Vries liet dit rapport 
maken, in samenwerking met PvdA en 
D66. Aanleiding hiervoor was de 
constatering dat de FOR nooit heeft 
gewerkt als bouwsteen voor een echte 
oudedagsvoorziening voor zelfstan
dige ondernemers in de Inkomsten
belasting.

Problem en
De FOR is in 1973 ingevoerd omdat:
- Er voor ondernemers onvoldoende 

fiscale mogelijkheden waren een 
oudedagsvoorziening op te 
bouwen;

- men een gelijkschakeling wilde 
realiseren tussen ondernemers en 
werknemers. Werknemers kunnen 
namelijk via hun werkgever een 
fiscaal begeleid pensioen opbou
wen.

Vrij spoedig na het inwerking treden 
van de FOR deden zich problemen 
voor. De regeling was erg ingewik
keld. Bovendien neeft de in de rege
ling opgenomen vermogenstoets 
nadelige gevolgen. Zo dient, als het 
ondernemingsvermogen door een 
slecht jaar beneden een bepaald 
niveau komt over een deel van de 
FOR (waar een fiscale claim op rust) 
belasting betaald te worden. Dit 
betekent dat er extra belasting over 
moet worden betaald en de voorzie
ning voor de oudedag (gedeeltelijk) 
wegvalt.
De VVD vindt dat de circa 240.000 
zelfstandige ondernemers die gebruik 
maken van de FOR een betere rege
ling verdienen. De FOR is voor de 
ondernemer in zijn huidige vorm niet 
meer dan een renteloos uitstel van 
belastingbetaling. Dit betekent dat 
over de gevormde reserve uiteindelijk 
belasting betaald dient te worden. 
Met name de vermogenstoets die in

de regeling is opgenomen is een doorn 
in het oog van de woordvoerder.

Rapport
In het rapport komen twee opties aan 
de orde:
- afschaffing van de FOR, onder 

gelijktijdige verhoging van de zelf
standigenaftrek;

- stroomlijning van de FOR; hetgeen 
betekent dat het een meer 
'pensioenachtig1 karakter krijgt.

De woordvoerder vindt dat beide 
voorstellen zeer goed te verdedigen 
zijn. De voorkeur gaat echter uit naar 
stroomlijning van ae FOR. De woord
voerder heeft de staatssecretaris 
verzocht met wetgeving te komen. 
Gebeurt dat niet dan wordt de indie
ning van een initiatief-wetsvoortel 
overwogen.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908.
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Vervoer van gevaarlijke stoffen
Op 30 augustus jl. vond de plenaire 
behandeling plaats van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS, 
Wetsvoorstel 23 .250). Deze wet 
heeft als hoofddoel de openbare 
veiligheid bij het vervoer van gevaar
lijke stoffen te bevorderen. De wet 
richt zich op het vervoer over land, 
de binnenwateren en het spoor. 
Daarbij gaat het zowel om de veilig
heid van degenen die het vervoer 
verrichten en dit voorbereiden, als om 
de veiligheid van de omgeving tijdens 
het vervoer. Om risico's te verminde
ren kunnen bijvoorbeeld eisen 
worden opgesteld waaraan de 
verpakking van giftige en brandbare 
stoffen moet voldoen.

G e o g ra f is c h e  lig g in g  
VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis 
merkte tijdens de behandeling op dat 
het vanwege de geografische ligging 
van Nederland onvermijdelijk is dat 
een grote hoeveelheid gevaarlijke 
stoffen door Nederland wordt 
getransporteerd. 'De vervoerssector 
levert een belangrijke bijdrage aan de 
Nederlandse economie en de werkge

legenheid. In dit kader is het gunstig 
dat het vervoer van gevaarlijke stof
fen vooral internationaal wordt gere
geld. Harmonisatie en internationale 
afstemming van de vervoersregeling 
vermindert de kans dat de concurren
tiepositie van ons land en de 
Nederlandse vervoerders verslech
terd', stelde Te Veldhuis. Afwijkende 
(strengere) Nederlandse regels zouden 
in een Europa met open grenzen sterk 
in het nadeel van Nederland werken. 
De VVD-woordvoerder was dan ook 
verheugd dat het betreffende wets
voorstel uitgaat van de basisgedachte 
dat er geen afwijkende regels moeten 
komen.

K ad e rw e t
De WVGS is een kaderwet en bevat 
nauwelijks inhoudelijke voorschriften. 
Normstelling vindt vooral internatio
naal plaats, met name door technici 
en buiten de volksvertegenwoordiging 
om. Het wetsvoorstel wil die interna
tionale normafspraken in Nederland 
implementeren via Algemene maatre
gelen van bestuur (Amvb's) of via 
ministeriële regeling, dus zonder

betrokkenheid van de gekozen volks
vertegenwoordiging. Volgens Te 
Veldhuis gaat de regering aan dit 
'democratisch deficit geheel voorbij'. 
Voor hem was dit aanleiding een 
amendement in te dienen dat onder 
andere beoogt de Tweede Kamer de 
mogelijkheid te geven zich tevoren 
inhoudelijk uit te spreken over Amvb's 
die een behoorlijke maatschappelijke 
impact kunnen hebben.
Met betrekking tot de te regelen 
aansprakelijkheid bij vervoer van 
gevaarlijke stoffen bracht Te Veldhuis 
het volgende voorbeeld onder de 
aandacht: "Een sportvliegtuigje haalt 
verschillende stunts uit. Als het onder 
een hoogspanningskabel door wil 
vliegen gaat het mis. Het stort neer 
en raakt een tankwagen geladen met 
gevaarlijke stoffen, waarop een 
enorme explosie volgt. Wie kan 
aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade die hierdoor ontstaat ? 
Inderdaad, de vervoerder".

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901.

Maas- en Schelde-Verdragen geratificeerd
Na jarenlange onderhandelingen met 
België en Frankrijk heeft minister 
Jorritsma van Verkeer & Waterstaat 
een doorbraak bereikt inzake de 
Maas- en Schelde-Verdragen. Tijdens 
een plenair debat, afgelopen donder
dag maakte VVD-woordvoerder Jan 
te Veldhuis dan ook een compliment 
in de richting van de bewindsvrouwe. 
Hij sp rak de hoop uit dat deze door
braad het begin zal zijn van een 
nieuw nabuurschap met België, en 
eveneens de start van de oplossing 
van andere lopende grensoverschrij
dende problemen op bilateraal en 
deels multilateraal vlak. Zeker in het 
kader van de revival van de BENELUX 
hebben deze verdragen een nuttige 
betekenis.

MER
Voor de verdieping van de Wester- 
schelde wordt aangedrongen op een 
Milieueffectrapportage (MER) voor 
de verdieping van de Westerschelde. 
De woordvoerder is hiervan geen 
voorstander, tenzij aan zo'n rappor
tage niet is te ontkomen. Er zijn reeds 
vele onderzoeksrapporten beschik
baar. Ook is er al jaren gediscussieerd 
over de voors en tegens en over de 
modaliteiten. Op grond van zeven 
wetten is er een vergunning vereist 
die allemaal verschillende belangen

beogen te beschermen, met breed 
overleg, inspraak en de mogelijkheid 
van bezwaar en beroep. Er kan dus 
gesproken worden over zeer ruime 
recntsbeschermingsmogelijkheden.
De woordvoerder sprak als zijn 
mening uit dat de 'strooppot niet 
onnodig over moet lopen'. Er moet 
niet moeiliiker worden gedaan dan 
strikt noodzakelijk. Dit past overigens 
ook in de geest van de nu behan
delde verdragen, waarin goed 
nabuurschap een hoofdrol speelt. Ten 
opzichte van België geldt hier boven
dien de bekende uitdrukking: 'Een 
man een man, een woord een 
woord'.

T echno log ie
De woordvoerder drong aan op het 
toepassen van de meest praktische 
technologie als het gaat om het inter
nationale waterbeleid. Er is op dit 
punt een tendens waarneemt>aar om 
minder met starre grenswaarden en 
meer met flexibele technologieën te 
werken. Het is de vraag in hoeverre 
de diverse landen met dezelfde 
grenswaarden werken en of alle 
verdragspartners wel dezelfde uitleg 
aan begrippen als “ beste beschikbare 
technieken" geven. Bij de best 
beschikbare technologieën moet het 
milieurendement in redelijke verhou

ding staan tot de economische 
kosten. De woordvoerder vroeg de 
minister er op toe te zien dat het 
huisje bij het schuurtje blijft staan.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901.

Colofon
VVD-Èxpresse is een uitgave van de 
“Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 80,- en 
is schriftelijk aan te vragen bij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, postbus 20018, 
2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie:
Ans Koning (telefoon 070-3182875). 
Het gironummer van de Mr Annelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting 
is 616 1616.
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Kabinet-Kok: Overzicht eerste zes
A: IN FR A STRU CTU U R

In de eerste zes maanden van 1995 
zijn er belangrijke knopen doorgehakt 
op het beleidsterrein van minister 
Jorritsma van Verkeer en Waterstaat. 
De belangrijkste:
• Betuwelijn
De Betuwelijn wordt aangelegd. De 
spoorweg tussen het Rotterdamse 
havengebied en Duitsland zal totaal 
8,1 miljard gulden gaan kosten. Dat 
de beslissing voor het zomerreces 
genomen kon worden is niet in de 
laatste plaats te danken aan de minis
ter. Haar houding ten opzichte van 
provincies en gemeenten verschilt 
van die van haar voorganger.
Hierdoor verliep het overleg soepeler 
en vond op 29 juni de finale afw e
ging in de Tweede Kamer plaats.
• A-73
De autosnelweg door Noord- 
Limburg, A-73 zal worden aangelegd 
langs de oostoever van de Maas. 
Weliswaar was het kabinet van 
mening dat de weg aan de westzijde 
van de rivier moest komen te liggen, 
een motie Reitsma-Verbugt verhin
derde dit echter. Na jarenlang touw
trekken is nu echter een beslissing 
gevallen die in overeenstemming is 
met de wensen van de inwoners van 
Limburg en -en dat is het allerbelang
rijkst- een betere verbinding tussen 
Noord- en Zuid-Limburg realiseert.
• Deltaplan grote rivieren
Nadat Nederland in januari van dit jaar 
te maken kreeg met de grootste water
overlast sinds 1953 werd duidelijk dat 
de problematiek van het rivierengebied 
niet langer op zijn beloop kon worden 
gelaten. Minister Jorritsma diende de 
Deltawet voor de grote rivieren in. De 
verbetering van de rivierdijken wordt 
nu vier tot acht keer zo snel uitge
voerd. De minister streeft naar een 
datum van voltooiing van de dijkver
zwaring rond 1998. De wetgevings- 
plannen krijgen overigens een vervolg.
• Schiphof
Omdat de mainportfunctie van 
Schiphol handen en voeten dient te 
krijgen wordt onze nationale luchtha
ven uitgebreid. Daartoe wordteen 
vijfde start- en landingsbaan (parallel 
aan de Zwanenburgbaan) aangelegd. 
VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis 
nam het voortouw in het sluiten van 
een compromis met de coalitiepartners. 
Afgesproken werd dat: er maximaal 44 
miljoen passagiers worden vervoerd, 
het aantal geluidgehinderde woningen 
max 10.000 zal zijn en er beperkt zal 
worden gevlogen tussen zes en zeven 
uur 's-ocntends. In de komende jaren 
zal een onderzoek worden uitgevoerd 
naar de gevolgen van de uitbreiding 
voor economie en gezondheid.

B: FIN AN CIËN  EN EC O N O M IE

• Afschaffing verplichte 
advisering SER

Door een amendement van het VVD- 
Tweede Kamerlid Bibi de Vries is het 
kabinet niet langer verplicht de 
Sociaal Economische Raad (SER) 
advies te vragen over belangrijke 
sociaal-economische vraagstukken.
De argumenten om de verplichte 
SER-advisering te schrappen zijn 
legio. Zo is niet in te zien waarom het 
kabinet wel de adviesverplichting van 
alle andere adviesorganen wil 
afschaffen, behoudens die van de 
SER. Door het schrappen van de 
adviesplicht wordt het primaat van de 
politiek bevestigt en de slagkracht 
van de overheid vergroot. Maar al te 
vaak gebruikte de politiek de SER als 
schuilkelder. Dat gebeurde als zij 
intern verdeeld was en tijdwinst 
wenste te boeken. Sinds maart 1995 
hoeft dat niet meer te gebeuren.
• Bruteringsoperatie
In april 1995 werd ingestemd met de 
brutering. Deze door net VVD- 
kamerlia Broos van Erp als 'grootste 
operatie op het terrein van ae volks
huisvesting sinds het van kracht 
worden van de woningwet in 1901' 
betitelde maatregel, heeft tot gevolg 
dat de financiële banden tussen de 
sociale huursector en de rijksoverheid 
worden doorgeknipt.
• Regionaal Beleid
Met het nieuwe regionaal beleid is dit 
kabinet een andere koers gaan varen. 
Is het huidige
Bedriifsomgevingsbeleid met name 
gericnt op het versterken van de 
economische structuur binnen de 
grote stedelijke agglomeraties, met 
ae nieuwe stimuleringsregeling 
Ruimte voor Economische Activiteit 
zullen ook andere gemeenten meer 
kunnen profiteren van het regionaal 
beleid. Op initiatief van de VVD is de 
kop van Noord-Holland aangewezen 
als bijzonder aandachtspunt.

C: O V ER IG E PUNTEN

• Aanschaf gevechtshelikopters 
Begin april besloot het kabinet 30 
AH-64D Apache-gevechtshelikopters 
aan te schaffen. Deze toestellen 
zullen worden ingezet door de vorig 
jaar opgerichte luchtmobiele brigade. 
De keuze, volledig gesteund door de 
VVD-fractie is gemaakt omdat de 
bewapende helikopter de vereiste 
taken: escorteren, verkennen, beveili
gen en vuursteun geven alle vier kan 
uitvoeren. Bovendien is de Apache 
een bestaand, beproefd toestel waar 
de kinderziekten zijn uitgehaald.

maanden 1995
• Orgaandonatie
Nadat het kabinet in februari besloot 
zich nader te beraden op het wets
voorstel betreffende het afstaan van 
organen voor transplantatiedoelein
den, stemde de Kamer in juni in met 
het door minister Borst gedane voor
stel. Dit wetsvoorstel regelt o.a de

Krocedures rondom donatie bij leven, 
et vaststellen van de hersendood en 
de invoering van een registratiesys

teem. Dit houdt in dat iedere ingeze
tene boven de 18 jaar schriftelijk 
gevraagd zal worden wat hij wil. Er 
zijn dan drie mogelijkheden: voor, 
tegen, of de nabestaanden beslissen. 
Inaien iemand geen keuze maakt 
beslissen de nabestaanden. De VVD- 
fractie zou liever hebben gezien -in 
het kader van de integriteit van het 
menselijk lichaam (Grondwet)- dat in 
dat geval de overledene niet als 
donor zou worden aangemerkt. Dat 
de fractie op dit punt haar zin niet 
kreeg was echter geen reden tegen 
het wetsvoorstel te stemmen.

Na het verschijnen van de m iljoenen
nota zal VVD-Expresse ‘Paarse 
Wapenfeiten 2' publiceren. D it is een 
bijgewerkte editie van ‘Paarse 
Wapenfeiten 1 ‘, verschenen in VVD- 
Expresse 155, gedateerd 23 december
1994. Op basis van het cijferm ateri
aal van ae miljoenennota kan de 
stand van zaken t.a.v. werkgelegen
heid, lastenverlichting etc. dan 
worden gepubliceerd.

Vervolg van pagina 1

De woordvoerder benadrukte dat de 
Nederlandse militairen in Srebrenica 
onder zeer moeilijke omstandigheden 
het uiterste hebben gedaan om hulp 
te bieden daar waar mogelijk. Er zijn 
aan alle kanten fouten gemaakt. De 
VVD-fractie gaat er dan ook van uit 
dat de maatregelen die nu worden 
voorbereid in opdracht van de minis
ter van Defensie om dit soort fouten 
in de toekomst te voorkomen, met 
gezwinde spoed zullen worden uitge
voerd.
Tot slot vroeg de woordvoerder zich 
af: 'Als de blunders aan Nederlandse 
zijde niet waren gemaakt, was het 
dan anders gelopen in voormalig 
Joegoslavië en in Srebrenica in het 
bijzonder? Als UNPF en UNPROFOR 
naar behoren gebruik hadden 
gemaakt van alle mogelijheden in het 
mandaat, was de val van Srebrenica 
dan voorkomen?

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887.
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Biljarten met 
een kromme keu
In de afgelopen week debatteerde ik niet mijn 
voorzitters over de gebeurtenissen gedurende 8  P 
zomer in Bosnië. Tijdens dit debat kwamen d

een
» i  i i i  u v 9 i n c <  i  M U C I I 9  u ■ i  u v w » * »  --------  i .

sprake, die gelden ten aanzien van de uitzenai g 
Nederlandse troepen. De VVD is van mening dat het leveren van g r o n a ir o 'P . .. .... . 
situatie waarin ter plaatse niet een duidelijke vredesafspraak geldt, niet '
Wij moeten in de toekomst nog uitvoeriger bekijken of missies waarvoor we 
militairen worden uitgestuurd ook uitvoerbaar zijn. Daarvoor is ook alle reaen.
De Nederlandse blauwhelmen zijn destijds uitgezonden met een beperkt manaa . 
voor het conflict dat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld bleek dit manaaat 
ontoereikend te zijn. De gevolgen zijn afgelopen zomer in alle omvang aan net iicn 
gekomen.
Het is makkelijk vanuit een leunstoel in het veilige Nederland het beter te weten. Maar ik 
zou niet weten wat de VN-militairen in Srebrenica meer hadden kunnen doen orTL a® 
bevolking te beschermen, nadat de enclave eenmaal was gevallen. De inzet van DutcnDat 
was professioneel en verdient waardering. De VVD-fractie wil geen afbreuk doen aan net 
werk van jonge mensen die hun leven riskeerden. , .
Hoe het ook zij, VN-militairen zijn bespot, geïntimideerd, vernederd en gegijzeld. Dat 
heeft de geloofwaardigheid van ae Verenigde Naties in ernstige mate ondermijnd. Dat is 
niet alleen schadelijk voor het verdere verloop van het conflict in Bosnië, maar voor alle 
mogelijke toekomstige conflicten van soortgelijke aard. VN-militairen mogen nooit meer 
in zo'n machteloze positie worden gebracht. De les van Bosnië is dat je niemand moet
laten biljarten met een kromme keu. _ .. _  „ . ,

Frits Bolkestein

Franse kernproeven
Nadat de Franse regering afgelopen week een 
kernproef liet houden in de Stille Zuidzee, 
werden er overal in de wereld afkeurende 
geluiden aan het adres van de Franse 
President Chirac gericht. De Tweede Kamer 
hield afgelopen woensdag een interpellatie
debat over dit onderwerp. Op vragen van het 
GroenLinks fractielid Sipkes antwoordde 
minister Van Mierlo (D66) van Buitenlandse 
Zaken dat hij de Franse ambassadeur eerder 
die dag had ontvangen. Hij verklaarde dat hij 
tijdens het gesprek ae gevoelens van de 
Nederlandse regering had overgebracht over 
het hervatten van de proeven.
'Er waren gevoelens van teleurstelling omdat 
de Franse regering niet heeft willen luisteren 
naar de dringende verzoeken om af te zien 
van haar voornemens. De regering betreurt 
de tenuitvoerlegging van dat voornemen en 
heeft opnieuw gevraagd, van verdere proe
ven af te zien', aldus de minister.

G reenpeace
Tevens vroeg de minister om vrijgave van 
de twee schepen van Greenpeace, die onder 
Nederlandse vlag varen. Ook vroeg hij de 
ambassadeur om onmiddellijke vrijlating van 
de Nederlanders, voor zover die worden 
vastgehouden. De minister gaf aan dat hij in 
het onderhoud het standpunt van het kabi
net nog eens uiteen heeft gezet en gewag 
heeft gemaakt van de sterke gevoelens die 
onder de Nederlandse burgers leven ten 
aanzien van de hervatting van de proeven. 
Minister Van Mierlo zei dat hij er niet voor 
voelde de Nederlandse ambassadeur in 
Parijs terug te roepen. Chili en Nieuw- 
Zeeland riepen hun vertegenwoordigers uit 
de Franse hoofdstad terug als gebaar van 
protest tegen de proeven. 'Terugroeping

op Mururoa
zou niet het goede antwoord zijn binnen de 
bestaande betrekkingen tussen Nederland 
en Parijs', zo zei de minister.

N o n-pro liferatie  
Namens de VVD-fractie sprak Sari van 
Heemskerck zich teleurgesteld uit 'over het 
feit dat Frankrijk nu toch is overgegaan tot 
een kernproef en misschien wel een reeks van 
kernproeven in het gebied van de Stille 
Zuidzee'. De woordvoerder toonde zich met 
de minister bezorgd over de gevolgen die 
deze handelwijze kan hebben voor het proces 
van het niet verder beproeven en verspreiden 
van nucleair materiaal (non-proliferatie). 'Wij 
waren een eind gekomen in mei jongstleden, 
zo dachten wij. Toen hebben wij nog gemerkt 
hoe moeilijk deze problematiek ligt. Frankrijk 
heeft toen gedaan gekregen dat er niet 
gesproken werd van absolute afwijzing maar 
van uiterste terughoudendheid met het 
nemen van kernproeven, terwijl Frankrijk wel 
een land is dat een voorstander is van een 
totale kernstop. Ik ben het met de minister 
eens dat het proces van non-proliferatie 
verstoord is. Het is helemaal niet ondenkbaar 
dat de drempellanden nu het signaal oppak
ken om toch weer door te gaan. Dat is het 
grote gevaar van hetgeen er nu gebeurd is', 
aldus de woordvoerder.
De manier waarop de minister in de richting 
van de Franse regering heeft geopereerd 
kreeg de instemming van de VVD-fractie. Er 
was volgens de woordvoerder geen sprake 
van een passieve houding.

Inlichtingen:
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Nederlands Instituut voor 
Brandweer en Rampenbestrijding
Afgelopen woensdag debatteerde de 
Kamer met minister Dijkstal van 
Binnenlandse Zaken over de wijziging 
van de Brandweerwet. Met dit wets
voorstel worden de activiteiten van 
de Rijksbrandweeracademie (RBA) en 
de Stichting Brandweeropleiding in 
Nederland (SBOiN) ondergebracht in 
één zelfstandig nationaal instituut 
voor brandweer en rampenbestrijding 
(NIBRA). Het NIBRA zal hét aan
spreekpunt worden voor de vele 
betrokkenen bij de brandweer en de 
rampenbestrijding.
W D-woordvoerder Clemens Cornielje 
benadrukte dat er al vele jaren een 
grote behoefte bestaat aan het 
opbouwen van expertise op dit 
vakgebied. Het gaat daarbij onder 
meer om het ontwikkelen van nieuwe 
zienswijzen met betrekking tot het 
optreden bij kleine of grootschalige 
incidenten. Er moet worden geleerd 
van de ervaringen, niet alleen op het 
punt van technische mogelijkheden en 
onmogelijkheden, maar ook op het 

ebied van de organisatorische en 
estuurlijke aspecten. De woordvoer

der stelde dat net NIBRA als experti
secentrum niet alleen kennis en erva
ring moet bundelen, maar tevens 
vernieuwingen moet kunnen initiëren.

O p le id in g en
De belangrijkste activiteit van het 
NIBRA is net verzorgen van opleidin
gen. Het verontrust de woordvoerder 
dat een rapport van de inspectie 
brandweerzorg en rampenbestrijding 
vermeldde dat maar 30%  van de 
brandweercommandanten de nood
zakelijke diploma's heeft. Als oorzaak 
hiervan wordt het gebrek aan oplei
dingsmogelijkheden genoemd. De 
komst van het NIBRA moet hierin 
verandering brengen.
De woordvoerder vroeg de minister 
de ontwikkeling van een opleiding tot 
stadsbrandwacnt te bevorderen. In 
Utrecht worden binnenkort 35 lang
durig werklozen in zo'n functie 
aangesteld. Een opleiding hiervoor 
bestaat echter niet. De betrokkenheid 
van het NIBRA bij de vormgeving van 
deze korte opleiding is nuttig en 
nodig ter waarborging van de kwali
teit en om kennis en ervaring in een 
later stadium te kunnen overdragen.

Raad van A dvies  
De woordvoerder achtte het niet 
wenselijk dat participatie van verte
genwoordigers van belangenorgani
saties in het bestuur van een zelfstan
dig bestuursorgaan in de wet wordt

vastgelegd. De instelling van een in 
de wet opgenomen raad voor het 
NIBRA, waarin vele organisaties 
kwaliteitszetels hebben, draagt echter 
wel bij aan een versterking van de 
relatie met de diverse achterbannen, 
zonder dat het bestuur aan kracht 
inboet. De woordvoerder diende een 
amendement in om te bewerkstelli
gen dat de raad voor het NIBRA in de 
wet wordt opgenomen. Dit amende
ment kreeg brede steun in de Kamer. 
De woordvoerder besloot zijn inbreng 
met een citaat van de heer Berghuis, 
commandant van de brandweer in 
Rotterdam: 'Het NIBRA kan de 
brandweer helpen zich voor te berei
den op de taakverbreding die voor de 
deur staat: versterking van het meer 
strategisch en bestuurlijk profiel, 
ondersteuning in het ongetwijfeld 
zware en complexe traject van de 
versterking van de brandweer'. 
Aanstaande dinsdag stemt de Kamer 
over de wetswijziging.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904.

Faillissementswet-Schuldsanering
'De doelstelling van de wet, namelijk 
het in het leven roepen van een rege
ling om tegen te gaan dat mensen die 
in financiële problemen komen, hun 
hele leven lang worden achtervolgd, 
wordt volledig, maar dan ook volledig 
door mijn fractie ondersteund'. Met 
deze woorden begon VVD-woordvoer- 
der Benk Korthals zijn eerste termijn 
van de behandeling van de wijziging 
van de Faillissementswet. Afgelopen 
woensdag en donderdag debatteerde 
de Kamer over deze wetswijziging met 
minister Sorgdrager van Justitie.
De woordvoerder constateerde tevre
den dat het systeem in de wet 
hetzelfde blijft. De schuldenaar blijft 
met zijn hele vermogen aansprakelijk. 
Niettemin is de VVD-fractie van 
mening dat zoveel mogelijk rekening 
moet worden gehouden met de 
belangen van ae schuldeisers. Dat 
betekent dat er een duidelijke afw e
ging moet worden gemaakt tussen de 
belangen van de schuldenaar en die 
van de schuldeisers.

Fa illis se m e n t
De woordvoerder schetste in het kort 
de huidige situatie ten aanzien van 
een faillissement. Als iemand is opge
houden met het betalen van zijn

schulden, kan zijn faillissement 
worden aangevraagd. Als er nog een 
steunvordering is voor de aanvrager, 
wordt het faillissement ook uitgespro
ken. Er wordt een curator aangesteld. 
De rechter-commissaris wordt 
benoemd. Vervolgens wordt de 
boedel geliquideerd. Nadat het faillis
sement meestal is opgeheven bij 
gebrek aan baten, blijven veel vorde
ringen staan tot dertig jaar. Volgens 
de algemene regeling die nu in net 
Burgerlijk Wetboek is opgenomen, 
verjaren de meeste vorderingen na 
vijf jaar. Ze kunnen echter weer 
geschorst of gestuit worden. Dat is 
een onwenselijke situatie, omdat veel 
mensen daardoor geen nieuw leven 
kunnen beginnen. De woordvoerder 
pleitte dan ook voor een schuldsane- 
ringsregeling waarin de mensen 
zoveel mogelijk proberen, dat te doen 
wat de schuldeisers toekomt.

Drie jaar
Omdat het bijna onmogelijk is gedu
rende vijf jaar rond te komen met het 
geld dat overblijft als men aansprake
lijk is voor gemaakte schulden, en de 
praktijk uitwijst dat een beslagvrije 
voet drie jaar geldt en daarna niet 
meer, stemde de woordvoerder in

met een schuldsaneringstermijn van 
drie jaar. Hij hield echter vast aan het 
niveau van vrijlating van 90% van 
het minimumloon. Dit betekent in de 
praktijk dat iemand die failliet is 
gegaan 90% van het minimumloon 
mag houden. Op alles wat hij daar 
boven verdient, wordt beslag gelegd 
ten gunste van de schuldeisers. 
Voorlopig zal het percentage van 
90%  worden gehandhaafd. Aan het 
einde van dit jaar vindt een evaluatie 
plaats waaruit moet blijken of dit 
goed haalbaar is.
Over de bewindvoerder bij een faillis
sement zei de woordvoerder -die met 
kennis van zaken over zijn eigen 
beroepsgroep sprak- dat zo iemand 
niet te duur kan zijn. 'Dat zou ervoor 

leiten, inderdaad geen advocaten 
ewindvoerders te maken'. Hij waar

schuwde voor de ontwikkeling dat 
bewindvoerderstaken bij medewerkers 
van de bureaus voor rechtshulp zullen 
worden ondergebracht. Er mag geen 
situatie ontstaan dat via indirecte weg 
bewindvoerders in loondienst van de 
Nederlandse overheid komen.

Inlichtingen:
Benk Korthals, 070-3182902.
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Inbreng Frits Bolkestein bij het Bosnië-debat
Afgelopen dinsdag werd in de Kamer gedebatteerd met de ministers Voorhoeve en Van Mierlo over Bosnië. 
Hieronder volgt een samenvatting van de inbreng van VVD-fractievoorzitter Bolkestein.

De g e sch ie d e n is  van 
Jo e g o s la v ië
Door Joegoslavië loopt een van de 
grote breuklijnen van de geschiede
nis. De deling begon in 395 na 
Christus, toen de grens tussen het 
Oost- en het West Romeinse rijk door 
dat gebied werd getrokken. Dat is 
ook de reden waarom na het grote 
schisma van het Christendom in 1054 
de ene helft Grieks-orthodox werd en 
de andere helft katholiek bleef. 
Vervolgens werd Bosnië een aantal 
eeuwen door de Turken geregeerd. 
Een deel van de bevolking nam de 
godsdienst van de overheersers aan. 
Dit conflict heeft dus diepe histori
sche wortels, waarbij gewetenloze 
machthebbers gebruik maken van 
sluimerende etnische animositeiten 
om hun eigen positie te versterken.
Bij de vredesconferenties na het einde 
van de Eerste Wereldoorlog werd de 
fout gemaakt, landen aan elkaar te 
koppelen die geen onderdeel van een 
groter geheel wilden zijn. De etnische 
animositeiten werden veronacht
zaamd en zo ontstond Joegoslavië als 
kunstmatige eenheid. In de Tweede 
Wereldoorlog heeft de nazi-vazal- 
staat Kroatië enige honderdduizenden 
Serviërs verdreven of uitgemoord. 
Maar ook de Serviërs lieten zich niet 
onbetuigd. Geen van de bevolkings
groepen had het monopolie op 
gruwelijkheden en wat dat betreft 
waren er geen good guys, hoewel 
plenty of bad guys.
Tito heeft de zaak met harde hand bij 
elkaar weten te houden maar na zijn 
dood ging de lont in het kruitvat. Zo 
ontstond deze mengeling van oorlog 
en burgeroorlog, waarbij de waanzin
nige en criminele politiek van de etni
sche zuivering geen gevolg maar de 
doelstelling van het conflict was. 
Vooral in Bosnië ontstond een irregu
liere vorm van oorlogvoering waarte
gen buitenlandse inmenging betrek
kelijk hulpeloos staat. Men bestrijdt 
terroristen niet met straaljagers. Van 
het begin af aan kon men een vraag
teken zetten bij de halfslachtige 
aanpak van de VN.

V e ran tw o o rd e lijkh e d e n  
Waar lagen de verantwoordelijkhe
den voor dit debacle? In de eerste 
plaats bij de Bosnische Serviërs, die 
met de wapens bereikten wat zij met 
chicanes niet konden verkrijgen. In de 
tweede plaats bij de VN, die geen 
helder en uitvoerbaar mandaat wisten 
te formuleren en die Dutchbat, dat 
onder hun commando stond, aan zijn 
lot hebben overgelaten. De premier 
van de Bosnische regering Haris 
Silajdzic heeft zich vorige week in 
gelijke zin uitgelaten. In de derde

plaats bij het kabinet, het vorige 
zowel als het huidige, dat met deze 
uitzending van troepen heeft inge
stemd, hoewel aan de basisvoorwaar
den voor succesvol optreden niet was 
voldaan. In de vierde plaats bij de 
Tweede Kamer, die haar goedkeuring 
aan deze uitzending heeft gegeven 
en die regelmatig op de hoogte is 
gehouden van de gang van zaken. 
Tijdens de vertrouwelijke bijeenkom
sten met kamerleden op 16 en 31 
mei, bijvoorbeeld, is gedetailleerd 
ingegaan op de moeilijke positie van 
Dutcnbat. In politieke, hoewel niet 
staatsrechtelijke zin draagt de Kamer 
medeverantwoordelijkheid voor wat 
daar is gebeurd. De VVD-fractie wil 
zich aan die medeverantwoordelijk
heid niet onttrekken, ook al heeft zij 
later kritische noten bij bepaalde 
aspecten geplaatst, zoals Dij de bewa
pening van Dutchbat.
In het geheel van de gebeurtenissen 
zijn het ruïneren van ae filmrolletjes 
en het gedurende enige dagen zoek 
raken van de lijst met 239 namen 
zaken van ondergeschikt belang. De 
beruchte verklaring had majoor 
Franken niet mogen ondertekenen.
Hij heeft dat ook erkend. Hij heeft 
niet stilgestaan bij de mogelijkheid 
dat zij door de Bosnische Serviërs zou 
worden misbruikt. Maar hij heeft dat 
gedaan in de overtuiging dat zijn 
handtekening zou helpen bij het 
loskrijgen van 29 locale medewerkers 
waarvoor werd gevreesd. Bovendien 
had Dutchbat toen nog de zorg over 
zo'n 60 gewonden waarmee alenorm 
was gesold. Ook voor deze mensen 
voelde majoor Franken zich verant
woordelijk. Die verantwoordelijkheid 
moet uitdrukkelijk worden mee
gewogen.

In ze t D u tchbat p ro fess io n e e l 
Het is makkelijk vanuit een leunstoel 
in het veilige Nederland het beter te 
weten. Maar ik zou niet weten wat de 
VN-militairen in Srebrenica meer 
hadden kunnen doen om de bevolking 
te beschermen, nadat de enclave 
eenmaal was gevallen. De Neder

landse blauwhelmen gelijkstellen aan 
politiemannen die in ae Tweede 
Wereldoorlog joden ophaalden, zoals 
wel is gedaan, is grotesk. De inzet van 
Dutchbat was professioneel en 
verdient waardering. De VVD-fractie 
wil geen afbreuk doen aan het werk 
van jonge mensen die hun leven 
riskeerden. Het moeilijkste punt vind 
ik de persconferentie. Waarom was 
die überhaupt nodig? Wie droeg de 
verantwoordelijkheid voor de persver
klaring en voor het optreden van over
ste Karremans? Minister Voorhoeve of 
de VN? Door naast de Commandant 
van Dutchbat te gaan zitten, liet de 
Minister toch blijken dat hij in ieder 
geval ten dele verantwoordelijk was. 
Dat was onverstandig. Het doorlichten 
van de Directie Voorlichting is dan ook 
aan te bevelen.

P o s it ie  M in is te r  Voorhoeve  
Ik kom nu tot een politieke beoorde
ling van de positie van Minister 
Voorhoeve. Daarvoor zijn drie feiten 
van belang.
A. De Tweede Kamer heeft inge

stemd met de uitzending van de 
Nederlandse VN-militairen waar
toe het vorige kabinet besloot en 
was op de hoogte van de toestand 
ter plekke.

B. De Nederlandse troepen in Bosnië 
staan onder het commando van 
de VN-krijgsmacht UNPROFOR, 
die dus ook verantwoordelijkheid 
voor het ondertekenen van de 
verklaring draagt.

C. Minister Voorhoeve is verant
woordelijk voor het vernietigen 
van het fotorolletje, het tijdelijk 
zoekraken van de lijst met 239 
namen en althans ten dele de 
persconferentie. Maar die fouten 
zijn niet van dien aard geweest 
dat zij de feitelijke gang van zaken 
in Bosnië hebben beïnvloed.

In het licht van deze drie feiten zijn 
consequenties voor de positie van 
Minister Voorhoeve voor de VVD- 
fractie niet aan de orde.

Nieuw fractielid
Afgelopen dinsdag werd Wim Passtoors (51) beëdigd als Tweede Kamerlid. 
Hij volgt Rudolf de Korte op, die per 1 september jl. vice-president van de 
Europese Investeringsbank is geworden. Mr. W.H.J. Passtoors is tot op 
heden werkzaam geweest als rector van het Sint Maartenscollege te 
Voorburg. Daarnaast heefthij een eigen juridisch adviesbureau.
Wim Passtoors heeft verschillende functies binnen de W D  vervuld. Zo is 
hij lid geweest van de landelijke onderwijscommissie. Naast het kamer
lidmaatschap is Passtoors ook lid van de gemeenteraad van Leidschendam, 
waar hij ook woont.
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"State of the Union"
O pzaterdag 2 septem ber 1995 hield  Frits Bolkestein een toespraak b ij de opening van het Theaterfestival 
Stadsschouwburg Amsterdam, de zogenaamde ‘State o f the Union. Deze toespraak is hieronder -in samengevatte 
vorm- afgedrukt.

T aalu n ie
Gewoontegetrouw wordt het 
Theaterfestival geopend met een 
toespraak die bekend staat als de 
"State of the Union". Gelukkig slaat 
die titel niet op de toespraak die de 
Amerikaanse president elk jaar tot het 
Congres houdt maar op de Taalunie. 
Dat is wat minder ver gezocht en 
voor mij een hele geruststelling. 
Nederland en Vlaanderen hebben het 
belangrijkste aspect van hun culturele 
identiteit gemeen: onze taal. Dat wij 
meer met de Vlamingen in de cultuur 
moeten samenwerken, staat voor mij 
vast.
Twee jaar geleden sprak Andrée van 
Es. Zij hekelde toen "de roep om 
nieuw en anders als uitdrukking van 
een consumptieve behoefte en niet 
als uitkomst van een creatief proces". 
De overheid liet zich hierdoor te veel 
meeslepen, meende zij, terwijl het 
beleid op continuïteit en diepgang 
gericht zou moeten zijn. Dit laatste 
ben ik met haar eens.
Maar eerst zou ik willen weten: waar 
komt die "roep om nieuw en anders" 
eigenlijk vandaan? Volgens Andrée 
van Es is hij "de uitdrukking van een 
consumptieve behoefte". Onze 
samenleving wordt gekenmerkt door 
een ongebreideld consumentisme, zo 
lijkt zij te zeggen. Wie gisteren een 
langspeelplaat had, wil vandaag een 
CD en morgen een CD-I. En net zo 
wil het publiek steeds meer "nieuw en 
anders" op het podium. Ik vraag mij 
af of dat zo is. Volgens mij zijn verre
weg de meeste mensen conservatief 
en zeker wat betreft hun kunstzinnige 
smaak. W at nieuw en dus ongewoon 
is, vereist een zekere inspanning. Niet 
iedereen is daartoe bereid. Sterker: 
nieuwe kunstuitingen wekken vaak 
verontwaardiging, zo niet woede op. 
Misschien was dat vroeger - in de tijd 
van Cobra, de vijftigers en daarna van 
de body- en pop-art - meer het geval 
dan nu. Menigeen haalt nu slechts 
zijn schouders op over de 150 galgen 
op de Lange Voorhout of de broden 
die in zee zouden worden gegooid.
Dit blijft mijn stelling: indringend 
theater schokt en verreweg de meeste 
mensen houden er niet van geschokt 
te worden. Mijn vraag blijft aus: waar 
komt die "roep om nieuw en anders" 
vandaan?
Volgens mij is die niet-aflatende 
vernieuwingsdrang afkomstig van de 
mensen die uitmaken waar de subsi
dies naar toe gaan, dus van de elite 
der cognoscenti, en niet van het 
grote publiek.
Hoe kan de overheid bijdragen aan 
het bereiken van een evenwicht 
tussen oud en nieuw, tussen inhoud

en vorm? Ik zou daar geen afdoende 
antwoord op kunnen geven, en zeker 
niet in kort bestek. Maar ik wil het op 
dit punt, dat zo belangrijk is, ook niet 
laten afweten. Ik beperk mij tot drie 
aspecten.

O n d e rw ijs
Het eerste betreft het onderwijs. Het is 
zeer terecht dat Staatssecretaris Nuis 
in zijn recente notitie over de 
Uitgangspunten voor Cultureelbeleid 
daarmee begint. In die notitie zet hij 
uiteen welke acht hoofdlijnen van 
beleid hij zal volgen en de eerste daar
van heet "In het eigen zadel helpen". 
Mijn oud-collega Annelien Kappeyne 
van de Cappello zei in 1977 dat het 
positief beleven van kunstuitingen 
een gewenningsproces is en dat 
mensen daarom van jongs af aan met 
hun neus op kunst moeten worden 
gedrukt. De basis voor culturele 
competentie wordt op school gelegd. 
Tussen hun achtste en hun twaalfde 
jaar leren kinderen kunstbesef. De 
onderwijzer moet dan zoveel mogelijk 
belangstelling wekken en de kinderen 
indrukken laten opdoen.
Helaas gebeurt dat tegenwoordig 
veel te weinig. Het muziekonderwijs 
op de basisschool is verloederd en 
met het onderwijs in de beeldende 
kunsten is het niet veel beter gesteld, 
uitzonderingen daargelaten.
Dat is ook de reden waarom het 
directoraat-generaal Kunsten weer is 
ondergebracht bij het departement 
van Onderwijs en Wetenschappen. 
Daarmee is een fout van de jaren 
zeventig hersteld. In de Discussienota 
Kunstbeleid van 1972 stond immers: 
"Kunstbeleid kan niet anders zijn dan 
onderdeel van een welzijnsbeleid". 
Ingevolge die stelling zouden kunste
naars maatschappelijk werkers 
moeten worden. Dat is natuurlijk 
onzin. De kritische functie van kunst, 
die zelfreflectie van onze cultuur, 
heeft eerder iets met on-welzijn te 
maken. Dus leve het ministerie van
O .C  & W.

Een eigen huis
Het tweede aspect, dat in het bijzon
der voor het theater van belang is, is 
het hebben van een eigen huis. Het 
enige voorbeeld van de effecten die 
dit op de lange duur heeft, zien we 
bij toneelgroep "De Appel". Waarom 
is dit niet eerder gevolgd? Gelukkig 
zijn er nu de succesvolle initiatieven 
in Rotterdam van het RO Theater en 
het Onafhankelijk Toneel. Een eigen 
huis is vooral van belang waar sprake 
is van een hecht ensemble. Tegelijk is 
het een voorwaarde om een dergelijk 
ensemble bij elkaar te houden. Een

eigen huis verhoogt de herkenbaar
heid voor het publiek en biedt een 
toneelgroep de mogelijkheid een 
vaste kern van toeschouwers te 
vormen.

K lassiek  repertoire
Het derde aspect is het klassieke
repertoire. Daarvan zei Hans Croiset:
“ Dat wordt gewoon niet gespeeld 
door gezelschappen. Ik wil het wel 
doen en daar zoek ik mogelijkheden 
voor” . Zonder traditie geen vernieu
wing. Dit is weer dat evenwicht. 
Welnu: het heeft enige moeite gekost 
maar in het regeeraccoord is extra 
geld voor cultuur afgesproken. En 
aan de bezuinigingstaakstelling wordt 
voor een groot deel langs een andere 
weg tegemoet gekomen. Dus kan er 
weer wat gebeuren.
Laat de staatssecretaris opdracht 
geven twaalf klassieke Nederlandse 
toneelstukken - die anders niet te 
zien zouden zijn - op te voeren. Een 
apart toneelgezelschap hoeft daar
voor niet te worden opgericht.

M igranten
"Wie zijn culturele verworvenheden 
met zien meedraagt als een innerlijke 
zekerheid", schrijft staatssecretaris 
Nuis in zijn notitie, is in staat tot 
"welwillende omgang met anders
denkenden zonder angst voor identi
teitsverlies". Hij blijft "slagvaardig en 
tot verandering in staat".
Dat geldt ook voor migranten.
Daarom wil de staatssecretaris hun 
uitingen van kunst en cultuur extra 
ondersteunen. Ik ben het daarmee 
eens maar hoop wel dat die uitingen 
aan dezelfde criteria als autochtone 
projecten zullen worden getoetst. 
Volgens mij zijn de criteria voor kwali
tatief hoogwaardige kunst universeel. 
Iedereen die uit het kunstbudget 
gesubsidieerd wil worden, moet aan 
dezelfde eisen van kwaliteit voldoen. 
Een kunstenaar is een individu, uit 
welke cultuur hij ook komt. Hij wenst 
serieus te worden genomen. 
Staatssecretaris Nuis meent ook dat 
"de bestuurlijke en de personele 
samenstelling van fondsen en gesub
sidieerde instellingen de interculturele 
verhoudingen in Nederland zullen 
moeten weerspiegelen".
Gelukkig slaan wij hier een goed 
figuur want de leiding van de 
Nederlandse Opera, net 
Theaterinstituut, de Toneelschool en 
het Nederlands Danstheater is in 
handen van personen die oorspronke
lijk van buiten de Europese Unie zijn 
gekomen. Maar weer: dat leiderschap 
danken zij aan hun kwaliteit.
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Nederland-Duitsland
Op woensdag en donderdag was ik in Groningen. Daar had de 
eerste interparlementaire conferentie tussen Nederland en 
Duitsland plaats. Ik vind zo'n bijeenkomst buitengewoon 
nuttig. De relatie tussen onze landen is bijzonder. Duitsland is 
onze grootste handelspartner. Een gevleugelde uitdrukking in 
dit verband is: 'Als Duitsland niest is Nederland verkouden'. 
Maar er zijn meer banden die ons binden. Veel Nederlanders 

hebben Duitsland als vaste vakantiebestemming. Omgekeerd wordt Nederland in voor- 
en najaar door duizenden Duitsers bezocht. Dat gebeurt niet zomaar. Dat kan alleen als 
de verstandhouding goed is. Wie zich niet goed met een ander verstaat, gaat niet zo vaak 
bij zijn buurman op visite.
Toch is de conferentie er gekomen. Het is niet altijd koek en ei tussen Nederland en 
Duitsland. Tijdens voetbaï-interlandwedstrijden komt de soms wat gespannen relatie wel 
eens naar de oppervlakte. En de 'Ik ben woedend' handtekeningen-actie - die naar mijn 
mening getuigde van een niet geringe dosis farizeïsme - is ook zo'n voorbeeld. Ik denk 
overigens dat in Nederland de gespannen relatie meer leeft dan in Duitsland. Dat is wel 
vaker het geval tussen twee buurlanden, als de een beduidend kleiner is dan de ander.
In Duitsland zijn de signalen die van deze incidenten uitgingen echter wel degelijk opge
pakt. De Duitse Bondskanselier heeft enige maanden geleden Nederland bezocht. Met 
zijn bezoek heeft hij een brug willen slaan. Ook de vergadering in Groningen moet in dit 
licht worden gezien.

Frits Bolkestein

Bestrijding BTW-constructies
Bij de behandeling van het wetsvoorstel ter 
bestrijding van de BTW-constructies is 
staatssecretaris Vermeend (PvdA) van 
Financiën op een groot aantal punten aan 
de wensen van de VVD-fractie tegemoet 
gekomen.

Terugw erkende kracht 
VVD-woordvoerder Jos van Rey begon zijn 
betoog met een uiteenzetting over ae 
onwenselijkheid van de terugwerkende 
kracht die in dit wetsvoorstel is ingebouwd. 
De staatssecretaris deelde deze kritiek, maar 
verklaarde de regeling uit het bestaan van 
omstandigheden (o.a. het snel om zich heen 
grijpen van BTW-constructies en budget
taire consequenties), die het laten terugwer
ken van een wetsvoorstel rechtvaardigen. In 
december ontvangt de Kamer een notitie 
waarin staat vermeld wanneer deze omstan
digheden zich voordoen.

O m zetb elastin g
Op het gebied van de omzetbelasting diende 
de woordvoerder twee amendementen in.
De staatssecretaris deed tijdens het debat de 
toezegging er in elk geval één over te 
nemen. Dit amendement handelt over de 
aansprakelijkheid voor de belastingschuld die 
ontstaat als gevolg van het niet voldoen aan 
het 9 0 % -criterium door de koper bij optie 
voor belaste levering. Deze aansprakelijkheid 
wordt met het amendement verlegd van de 
verkoper naar de koper. De woordvoerder 
stelde -na in de schriftelijke fase van de 
behandeling van het wetsvoorstel te zijn 
teleurgesteld- opnieuw de vraag of de over
heid ook gebruik heeft gemaakt van BTW- 
constructies. De staatssecretaris gaf aan dat 
hij in de schriftelijke fase niet had vermeld 
dat de overheid geen gebruik had gemaakt 
van BTW-constructies, maar dat hij dit niet 
kon uitsluiten. De woordvoerder trok uit dit 
antwoord de conclusie dat de overheid op 
dit punt boter op het hoofd heeft.

Econom isch eigendom  
De staatssecretaris stemde in met kritiek van 
de woordvoerder op de definitie van econo
misch eigendom, dat als gevolg van het 
wetsvoorstel ook met overdrachtsbelasting 
zal worden belast. In het kader van de 
bestrijding van constructies zal de definitie 
echter niet worden gewijzigd. Ten aanzien 
van het invoeren van een registratieplicht bij 
de overdracht van economisch eigendom 
heeft de staatssecretaris aan de VVD de 
toezegging gedaan dat hierover van 
gedachten zal worden gewisseld met de 
minister van Justitie.

V erlag in g  overd rach tsb elastin g  
In het oorspronkelijke wetsvoorstel wilde de 
staatssecretaris de vrijstelling van over
drachtsbelasting laten vervallen, indien een 
goed gezamenlijk werd verkregen. In een 
Nota van Wijziging werd de vrijstelling 

ehandhaafa als beide deelgenoten de helft 
adden verkregen. De woordvoerder gaf 

aan het onjuist te vinden om de verdeling 
50-50 te hanteren en bereikte een compro
mis: 60-40.
Het vervallen van de vrijstelling is een 
complicerende factor bij de opvolging in de 
agrarische sector. De staatssecretaris deed 
de toezegging op dit punt terug te komen 
bij de vormgeving van het wetsvoorstel 
'terugsluizing'.
Woordvoerder Jos van Rey diende een 
motie in waarin was vastgelegd dat de 
meeropbrengst van dit wetsvoorstel ten 
goede moet komen aan de verlaging van 
net tarief van de overdrachtsbelasting. Deze 
motie werd aangenomen en zal eveneens bij 
de vormgeving van het wetsvoorstel 'terug
sluizing' worden betrokken. Over een jaar 
zal de Kamer dit wetsvoorstel evalueren.

Inlichtingen:
Jos van Rey, 070-3182899.



Onaantastbaarheid van 
het menselijk lichaam

Op maandagavond 23 oktober 1995 organiseert 
de mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting het tweede

m r  A n n e l i e n  K a p p e y n e  v a n  d e  C o p p e l l o  F o r u m
in de Pieterskerk te Leiden, Kloksteeg 16.

Het thema van de avond is:

D e  o n a a n t a s t b a a r h e i d  v a n  h e t  m e n s e lijk  lic h a a m
D e  s t a n d  v a n  z a k e n

In het artikel 11 van onze Grondwet is het recht opgenomen 
van eenieder op de onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Dit recht, dat alleen op wettelijke gronden kan worden 

beperkt, is op initiatief van wijlen mr Annelien Kappeyne 
van de Coppello in de Grondwet opgenomen. Anno 1995 

wordt in politiek en samenleving diepgaand gediscussieerd 
over de vraag wat nu wel o f niet moreel en wettelijk 
mogelijk moet zijn met betrekking tot onder andere 
euthanasie, orgaandonatie en genetisch onderzoek.

Forum
In de geboorteweek van mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello organiseert de naar de WD-politica 

enoemde stichting een forum over de (grenzen van 
e) onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. 

Daarmee beoogt de stichting een bijdrage te leveren 
aan de algemene gedachtenvorming over dit onder
werp.

Het forum zal worden ingeleid door:
• Mw. prof. dr. H.M. Dupuis, 

hoogleraar medische ethiek
• ProfTdr. H. Galjaard, 

hoogleraar humane genetica
• Prof. dr. O. Terpstra, 

hoogleraar heelkunde

Na de pauze gaan vier vertegenwoordigers van de 
grote politieke partijen in op stellingen van de inleiders:
• Drs F.J.M. Werner (CDA)
• Mr E. Veder-Smit (VVD)
• Drs. J.H. Simons (PvdA)
• Mr E.K. Tuinstra (D66)

Het forum zal worden geleid door dr D. Dolman, lid 
van de Raad van State en oud-voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

S tichting
Het forum is een initiatief van de mr Annelien 
Kappeyne van de Coppello Stichting. De stichting 
streeft ernaar, met respect voor anderen, visies op vrij
heid en liberalisme te bestuderen en uit te dragen. 
Ideeën op het immateriële vlak waarvoor Annelien 
Kappeyne zich altijd heeft ingezet: vrijheid van 
meningsuiting, gelijke behandeling, integriteit van het 
menselijk lichaam, verdraagzaamheid, kunst, literatuur, 
muziek, wetenschap, (medische) ethiek, enzovoorts.

Steun de mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello S tichting  en bevorder 
het v r ijz in n ig  libera lism e .

De stichting staat open voor ieder die van mening is, 
dat elk mens in vrijheid voor zijn emoties en ideeën 
moet kunnen uitkomen met respect en verantwoorde
lijkheid voor anderen. Door donateur van de stichting 
te worden helpt u mee aan het ontwikkelen en 
verspreiden van dit liberale gedachtengoed.

Wilt u de stichting financieel steunen, maak dan een 
bijdrage over op ons gironummer 61 61 61 6.
Het adres van de stichting is:
De Ruyterkade 125, 1011 AC Amsterdam.
Telefoon 020-6242627, Fax 020-6388401.
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Herijkingsnota
In de afgelopen week presenteerde 
het kabinet de herijkingsnota. W D - 
woordvoerder Frans Weisglas gaf 
hierop een eerste reactie, die u hieron
der -in samengevatte vorm- aantreft.

Po sitief
De VVD-fractie is positief over de 
herijkingsnota. De versterkte aandacht 
voor waarden en belangen, economi
sche aspecten, samenhang in het 
beleid, interdepartementale samen
werking en bilaterale contacten is een 
ontwikkeling in de goede richting. De 
analyse "het buitenlands beleid uitge
daagd" in Hoofdstuk I is helderen 
interessant. De VVD-fractie herkent 
daarin een aantal belangrijke eerder 
door haar naar voren gebrachte 
opvattingen. De organisatorische 
maatregelen in Hoofdstuk II zijn een 
duidelijke verbetering ten aanzien van 
de huidige situatie en met het finan
ciële deel lil kunnen wij voor deze 
kabinetsperiode leven. Het is nu aan 
vooral de Ministers van Buitenlandse 
Zaken, Defensie en Ontwikkelings
samenwerking om de uitvoering van 
de nota voortvarend ter hand te 
nemen, waarbij het primaat van de 
Minister van Buitenlandse zaken bij 
de bepaling en de implementatie van 
het internationale beleid duidelijk 
zichtbaar moet worden.

“Het bu iten lands beleid  
uitgedaagd"
Het is goed dat expliciet wordt 
gesteld dat "het buitenlands beleid 
het nationaal belang beoogt te 
dienen"; waarbij het ook voor de 
VVD-fractie vanzelf spreekt dat hier
bij niet uitsluitend van het eigenbe
lang in beperkte zin moet worden 
uitgegaan. Het moge zo zijn dat 
waarden en belangen in het buiten
lands beleid veelal in eikaars 
verlengde liggen; we moeten echter 
niet onderschatten hoe moeilijk de 
keuzes in concrete situaties kunnen 
zijn. Het is ook daarom goed dat 
wordt gesteld "dat het buitenlands 
beleid explicieter dan voorheen zal 
moeten worden ingezet om 
Nederlandse economische belangen 
te dienen" en dat "wij ons meer dan 
voorheen moeten inspannen om onze 
positie en belangen (o.m. in Brussel) 
veilig te stellen".
De nota heeft het over "een multipo- 
lair internationaal stelsel, zonder 
duidelijk leiderschap", maar als puntje 
bij paaltje komt zijn het toch de 
Verenigde Staten van Amerika die 
(zeker politiek/militair) het leiderschap 
als enige kunnen vervullen. De meest 
recente ontwikkelingen t.a .v . Bosnië 
onderstrepen dat nog eens. Terecht 
wordt overigens gesteld dat "Rusland 
zich vroeg of laat in economische en 
machtspolitieke zin zal herstellen". 
Tegen deze achtergrond is het van

groot belang dat wordt gesteld dat 
" het besef prevaleert dat Amerika en 
Europa elkaar nodig hebben in een 
wereld die instabieler wordt".

N ationaal belang  
"Natuurlijk moeten wij in Unie- 
verband voor specifieke Nederlandse 
belangen opkomen. Dat spel moet 
soms nard worden gespeeld". Graag 
akkoord, maar daar wordt meteen 
aan toegevoegd dat "het wijdere 
belang van een goed functionerende 
Unie niet mag worden opgeofferd 
aan korte-termijn overwegingen".
Het is niet verstandig dat zo openlijk 
als uitgangspunt te noemen. Wij 
verwijzen in deze graag naar een 
opmerking van Prof. Posthumus 
Meyjes in de voorstudie bij het WRR- 
rapport: "...w ij dienen ons in speci
fieke gevallen harder en duidelijker 
op te stellen dan in het verleden en 
ons eventueel niet bij voorbaat te 
richten op het bereiken van consen
sus. Het lijkt niet gewenst dat wij bij 
voorbaat en onder alle omstandighe
den "trouwe bondgenoot" dan wel 
meest communautair gezinde EU- 
lidstaat zullen zijn".

As B on n -Parijs  
Wij zijn het ermee eens dat niet te 
exclusief aansluiting moet worden 
gezocht bij de (overigens niet zo 
sterke) "as" Bonn-Parijs, maar dat 
goede betrekkingen met andere part
ners in Europa, zoals onze overige 
buurlanden (Benelux) en het VK, en 
met de VS evenzeer gewenst zijn.
De VVD-fractie ondersteunt de paral
lelle benadering t.a .v . eventuele 
uitbreiding van de NAVO enerzijds en 
uitbreiding van de EU anderzijds. Ook 
zijn wij het ermee eens dat “de 
uitbreiding van de NAVO in ieder 
geval op zodanige wijze moet 

eschieden dat het de stabiliteit van 
eel Europa ten goede komt", en dat 

"tegelijkertijd de samenwerkings
structuren tussen de NAVO en 
Rusland moeten worden uitge
bouwd". Het is inderdaad van belang 
te voorkomen dat Rusland zich 
buitengesloten voelt. Wij pleitten er 
al eerder voor dat troepen leveren 
t.b .v. een vredesoperatie inhoudt dat

Nederland aan relevant internationaal 
overleg moet kunnen deelnemen.
Het is van belang dat wordt gezegd 
dat ten behoeve van juiste beeldvor
ming van Nederland in het buitenland 
de voorlichting inzake gevoelig beleid 
(als drugs) accuraat moet zijn, maar 
ook dat Dij de vormgeving van dit 
beleid rekening moet worden gehou
den met het buitenland.

O rg an isa to risch e  kw esties  
Het is goed dat wordt gesteld dat een 
aantal bestaande onevenwichtighe
den binnen het Ministerie van BZ 
- met name ten gevolge van de 
speciale positie van OS - een oplos
sing behoeft. Dat is volgens de VVD- 
fractie alleen mogelijk indien de 
Minister van Buitenlandse Zaken ook 
in de praktijk de eerst verantwoorde
lijke is voor het geheel van de 
buitenlandse betrekkingen. Dat 
vraagt onder meer om een meer 
terughoudende opstelling van de 
Minister voor Ontwikkelingssamen
werking.

De fin an cierin g  
De VVD-fractie is verheugd dat is 
besloten dat aan de defensiebegro
ting een structurele toevoeging ad. 
ƒ 200 mln. vanaf 1997 zal plaatsvin
den, opdat de hoofdlijnen van het 
beleid van de Prioriteitennota niet 
behoeven te worden aangetast, cfm. 
het Regeerakkoord. Het is interessant 
dat dit bedrag wordt gevonden in de 
ruimte in de meerjarenramingen voor 
Ontwikkelingssamenwerking.
W at betreft ae ODA-uitgaven voor 
OS stelt het Regeerakkoord zoals 
bekend een marge tussen 0 ,7%  en 
0 ,9%  van het BNP. Daarover zou in 
de herijkingsnota worden beslist. De 
nota verkleint deze marge thans tot 
tussen 0 ,75%  en 0 ,85% . De VVD- 
fractie kan daarmee leven, al tekenen 
wij aan dat wij nog steeds niet inzien 
waarom Nederland zich niet zou 
kunnen beperken tot de internatio
naal vastgestelde norm van 0 ,7%  
ODA/BNP, temeer daar de meeste 
andere donorlanden die norm bij 
lange na niet halen.

Colofon
WD-Expresse is een uitgave van de "Mr Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Ernst van Splunter, voorlichter VVD-Tweede 
Kamerfractie.
Eindredactie: Tom van der Maas, hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie.
VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost ƒ 80,- en is schriftelijk aan te vragen bij de
VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018,.2500 EA
Den Haag. Abonnementenadministratie: Ans Koning (telefoon 070-3182875). 
Het gironummer van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting 
is 616 1616.
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Nederlands-Duitse betrekkingen
Enige opmerkingen van Frits Bolkestein tijdens de bijeenkomst van de Twe 
13 en 14 september 1995 in Groningen

1. Er bestaat een misverstand over 
het begrip "federaal". Voor inwoners 
van een federale staat zoals de 
Bondsrepubliek Duitsland of de 
Verenigde Staten heeft het begrip 
“ federaal" de strekking van decentra
lisatie. Voor inwoners van onafhanke
lijke staten zoals Nederland of 
Frankrijk heeft dat begrip de strek
king van centralisatie. Het begrip 
“federaal Europa" heeft voor Duitsers 
dus een andere betekenis dan voor 
Nederlanders.

2. Een echt federaal Europa naar het 
voorbeeld van de Bondsrepubliek 
Duitsland of de Verenigde Staten kan 
nu niet meer ontstaan. Er is immers 
geen Europees volk, geen Europese 
taal, geen Europese openbare mening 
noch een Europees rechtstelsel. Wat 
misschien ooit mogelijk was in de 
Europese Gemeenschap van 6 lidsta
ten, is onmogelijk in de Europese 
Unie van 15 lidstaten, laat staan in 
een Unie van 24 of 30 lidstaten. In 
die zin is er een reëel dilemma tussen 
verbreding en verdieping. Toen 
Bondskanselier Helmut Kohl op 23 
mei 1995 de Tweede Kamer bezocht, 
heb ik dit ook naar voren gebracht.

3. Overigens zal de toetreding van 
nieuwe lidstaten niet gepaard kunnen 
gaan met een verdere groei van de 
structuur- en cohesiefondsen. 
Nederland betaalt nu, relatief gespro
ken, netto het meest aan de eigen 
middelen van de Europese Unie. Wij 
hebben zelfs de Duitse korting op de 
bijdrage aan het Verenigd Koninkrijk 
niet weten te verkrijgen. Die situatie 
is op den duur niet aanvaardbaar. Als 
de nieuwe lidstaten uit de structuur- 
en cohesiefondsen willen ontvangen, 
zal dat ten koste van de huidige 
ontvangers gaan. Ons staat dus nog 
een forse strijd te wachten. Hetzelfde 
geldt voor het Europese landbouwbe
leid. W at ons betreft, mag die strijd 
tijdens de Intergouvernementele 
Conferentie van 1996 beginnen.

4. Natuurlijk heeft de Europese Unie 
bepaalde federale kenmerken. De 
gemeenschappelijke handelspolitiek is 
daar een voorbeeld van. De vraag is 
hoeveel meer federale kenmerken 
een Europese Unie van 15 en straks 
24 lidstaten er bij kan krijgen. De 
recente Herijkingsnota van de 
Nederlandse regering stelt: 
"Verdieping betekent niet dat de EU 
nieuwe terreinen moet betreden." Ik 
ben het daar mee eens. 5

5. Een Europese Unie van 15 of meer 
lidstaten moet zich beperken tot haar 
kerntaken. W at mij betreft, zijn die er

drie: (a) belemmeringen voor de vier 
vrijheden van het Verdrag van Rome 
wegnemen; (b) gemeenschappelijke 
problemen aan pakken; en (c) voor
delen van schaal verwerkelijken.

6. De Economische en Monetaire 
Unie is een belangrijk complement 
van de interne markt. De regering 
van de Bondsrepubliek heeft een en 
andermaal verklaard dat deze EMU 
gepaard moet gaan met een Europese 
Politieke Unie. Maar waar moet de 
EPU dan uit bestaan? Betekent de 
Duitse positie dat er geen EMU kan 
komen, als de tweede en derde pijler 
niet in het Verdrag van Rome worden 
geïntegreerd? Zo ja, dan komt de 
EMU waarschijnlijk nooit. Zo neen, 
waar komt de Duitse voorwaarde dan 
op neer?

7. Het is zeer gewenst dat de EU een 
gemeenschappelijke buitenlandse 
politiek krijgt. Maar het lijkt onwaar
schijnlijk dat landen als Engeland, 
Frankrijk, Denemarken, Finland en 
Portugal - ieder met eigen geschiede
nis en belangen - zich duurzaam op 
één noemer laten verenigen. Na de 
toetreding van de Oost Europese 
landen zal dit nog moeilijker worden. 
Besluitvorming door een meerderheid 
ligt dus niet voor de hand. Een 
gemeenschappelijk veiligheidsbeleid 
zonder het Verenigd Koninkrijk heeft 
geen zin. Het beste dat wij kunnen 
bereiken, lijkt een coalition of the 
w illing  te zijn, zoals tijdens de 
Golfoorlog is ontstaan.

8. Overigens noopt het onderhande
lingsproces in Bosnië ieder die spreekt 
over een gemeenschappelijke buiten
landse politiek tot bescheidenheid. De 
Europese bemiddelingspogingen zijn 
op niets uitgelopen. Het initiatief ligt 
nu in Amerikaanse handen.

9. Terughoudendheid past ook ten 
aanzien van een Europese defensie- 
identiteit. Ook dat leert ons het 
conflict in Bosnië. W at zou overigens 
de rol van het kernwapen in die 
Europese defensie-identiteit moeten 
zijn? Als er geen rol voor het kernwa
pen is, zal de Russische Federatie de 
EU niet als een volwaardige gespreks
partner beschouwen. Als er wel een 
rol is, wiens kernwapen zou dat dan 
moeten zijn? Indien het Franse, moet 
dat dan niet up-to-date worden 
gehouden? Misschien is het toch 
maar beter ons te verlaten op de 
NAVO, waaraan die Europese defen
sie-identiteit ondergeschikt blijft.

10. Overigens ben ik van mening dat 
de Bondsrepubliek zich niet zal

Kamer en de Duitse Bondsdag op

kunnen onttrekken aan een anticipe
rende veiligheidspolitiek. Niet in de 
civiele maar evenmin in de militaire 
profilering daarvan, Tornado's en al. 
Duitsland is een gewoon land en 
daarbij horen gewone militaire 
verplichtingen.

11. Ten aanzien van een uitbreiding 
van de NAVO is omzichtigheid gebo
den. Ten eerste wordt de veiligheid 
van de vier Visegrad-landen niet 
bedreigd. Ten tweede betekent 
lidmaatschap van de NAVO veilig
heidsgaranties. Is de Bundeswehr 
bereid de grens tussen Polen en de 
Oekraïne te verdedigen? Ten derde 
heeft Rusland nu de geringste 
omvang sinds Tsaar Peter de Grote. Is 
dat een tijd om de geïntegreerde 
internationale oorlogsmachine, zoals 
de NAVO in Moskou wordt gezien, te 
laten oprukken tot aan Witrusland en 
de Oekraïne? Onthoudt dat wij 
Rusland voor tal van problemen 
nodig zullen hebben. Een redelijke 
verstandhouding met dat land is dus 
van belang. Uitbreiding van de 
NAVO schaadt die verstandhouding.

12. Het Lamers/Schauble Papier 
verdedigt een Kern-Europa, dat het 
gehele terrein van de drie pijlers 
ambieert te bestrijken. Maar dat 
Kern-Europa zou niet op communau
taire wijze kunnen functioneren.
Want hoe zouden de daden daarvan 
kunnen worden gecontroleerd door 
Europarlementariërs die daar niet 
vandaan komen? En hoe zouden 
initiatieven voor dat Kern-Europa 
kunnen worden genomen door een 
Europese Commissie waarvan de 
meerderheid evenmin daarvandaan 
zou komen? Ik vrees dat het functio
neren van de communautaire instel
lingen zou worden gefrustreerd door 
de tegenstellingen die onvermijdelijk 
zouden ontstaan tussen insiders en 
outsiders. En zonder het Verenigd 
Koninkrijk zou het optreden naar 
buiten er niet door worden 
verstevigd.

13. Er wordt veel gesproken over de 
as Bonn-Parijs. Wij moeten niet 
vergeten dat er ook een veiliheidsas 
Parijs-Londen is. En een handelspoli
tieke as Bonn-Den Haag-Londen- 
Kopenhagen.

14. Wij leven in een onzekere tijd van 
snelle veranderingen. Dan is het 
instandhouden en verbeteren van het 
bereikte al heel wat.
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Een onderschat probleem
In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig 
haar heeft de VVD geprobeerd de staatsschuld op de politieke 
agenda te plaatsen. Wij stonden hierin alleen. Als ik bij de 
media aandacht vroeg voor dit probleem was de reactie in de 
meeste gevallen: 'Ach, de staatsschuld, dat is een oude koe in 
een dichtgeslibde sloot'. Slechts weinigen zijn geïnteresseerd in 
een discussie over de nationale schuld. Toch zal de VVD niet 

ophouden erover te spreken. Daarvoor zijn twee goede redenen aan te geven.
In de eerste plaats bedraagt de hoogte van de schuld inmiddels 500 miljard gulden. De 
rentebetaling in 1996 bedraagt 30 miljard gulden. Er zijn in Nederland zes miljoen gezin
nen. Dat betekent dat elk jaar ieder gezin 5000 gulden moet betalen aan rente op de 
staatsschuld. Dat is 400 gulden voor het gemiddelde gezin per maandj De inkomens
positie van ieder gezin kan er op vooruit gaan als de staatschuld vermindert. Dat is geen 
Korte-termijn-politiek, maar een structurele oplossing waardoor het gehele economische
klimaat zal verbeteren.
De tweede reden hiervoor aandacht te blijven vragen, is onze financiële positie in 
Europa. Eind 1997, begin 1998 zal in de Europese Unie op basis van de schuldontwikke
ling in 1997 worden beslist over deelname aan de EMU. Dat betekent dat onze harde 
gulden dan misschien zal worden ingeruild voor een Europese munt. Burgers en bedrijven 
profiteren nu van een harde gulden, een lage rente en een zeer lage inflatie. Wij geven 
dus veel op. Nederland moet er daarom van overtuigd zijn dat we een even sterke 
Europese munt terugkrijgen.
Bij de onderhandelingen over de totstandkoming van de EMU moet Nederland sterk in 
zijn schoenen staan. Wij moeten in staat zijn volgens de gestelde criteria mee te doen 
aan de EMU. Bovendien moeten wij in de positie verkeren de zwakkere broeders buiten 
de EMU te houden. Onze onderhandelingspositie zal alleen dan sterk zijn als Nederland 
zelf overtuigend aan de EMU-eisen voldoet. Daarom is daling van onze - te hoge - 
schuldquote van zeer groot belang.
Wij zijn dan ook van mening dat verdere economische meevallers in 1996 uitsluitend 
voor verkleining van de staatsschuld mogen worden aangewend. En in 1997 moet 
verkleining van de staatsschuld voorrang krijgen boven lastenverlichting.

Frits Bolkestein

Algemene beschouwingen
Donderdagavond werden de debatten rond 
de Algemene Beschouwingen 1995 afgeslo
ten. Er werden een twintigtal moties inge
diend waarvan er slechts twee werden 
aangenomen.

M assam edia
De PvdA-fractie diende een motie in 
betreffende het leren van het Nederlands. 
Tijdens de debatten werd geconstateerd dat 
veel mensen die Nederlands willen leren 
daartoe niet in de gelegenheid zijn. Omdat 
het gebruik van televisie hierbij nuttig kan 
zijn, riep de Kamer het kabinet op met een 
plan van aanpak te komen om iedere burger 
de gelegenheid te bieden via de massame
dia en met de name via de televisie 
Nederlands te leren. Deze motie kreeg de 
steun van de VVD-fractie.

Ruzie
Tijdens de tweede termijn nam PvdA fractie
voorzitter Wallage afstand van het beeld 
dat donderdag in een aantal dagbladen was 
geschetst van de Algemene Beschouwingen. 
De indruk werd gewekt als zou er ruzie zijn 
ontstaan tussen PvdA en VVD over 
diverse onderwerpen. VVD-fractievoorzitter 
Bolkestein sloot zich bij zijn collega aan door 
te stellen dat er een volwassen, volwaardig 
debat had plaatsgevonden, voortkomend uit 
de verschillen die er nu eenmaal bestaan 
tussen VVD en PvdA. 'De twee partijen 
hebben een andere traditie en andere 
idealen. Een volwassen debat af te schilde

ren als een ordinaire ruzie is ronduit bela
chelijk. Voor de media is dit debat eigenlijk 
zeer teleurstellend, want er zijn nu zeven 
televisiezenders en er is geen nieuws', aldus 
Frits Bolkestein.

Derde term ijn
Tijdens de derde termijn van de kant van de 
Kamer vatte Frits Bolkestein het debat 
samen. 'Vóór het begin van het debat was 
de VVD-fractie tevreden over het kabinet, 
na de beschouwingen is de VVD-fractie dat 
nog steeds. Het financieel-economisch 
beleid is gezond; de lasten gaan omlaag, de 
uitgaven eveneens. De staatsschuldquote 
daalt nog niet snel genoeg, maar dat kan 
verbeteren. Er is geen behoefte aan extra 
uitgaven; de miljoenennota laat genoeg 
intensiveringen zien. De uitgaven voor 
criminaliteit en veiligheid verdubbelen bijna. 
Dit is géén boekhouderskabinet dat uitblinkt 
door zelfgenoegzaamheid, dit is een kabinet 
dat getuigt van daadkracht.
De Minister-President is ambitieus; hij wil in 
de komende jaren meer lastenverlichting, 
een overtuigende daling van de staats
schuldquote bereiken en de koppeling 
handhaven. De VVD-fractie betwijfelt of dat 
te realiseren valt en heeft voorkeur voor een 
verder terugdringing van de staatsschuld.'

W all Street Journal 
De fractievoorzitter citeerde tot slot uit een

Vervolg op pagina 4
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Algemene Beschouwingen
Samenvatting tweede termijn Frits Boikestein

Begroting 1996  
De oorsprong van het Parlement is 
een rem te zijn op de uitgaven van de 
Koning. Die moest zijn oorlog maar 
een jaar uitstellen of mocht slechts 
een halve vloot bouwen. Nu zit de 
schoen aan de andere voet. Ik ken 
geen voorbeeld waarbij de Tweede 
Kamer minder heeft willen uitgeven 
dan de Regering. Altijd komen er 
extra wensen. Zo ook gisteren de 
Heer Wallage. Wij hebben tien uitga- 
ven-verhogende voorstellen geteld.
De meeste daarvan klinken sympa
thiek. Wij zouden eigen wensen er 
naast kunnen leggen. Ook wij vinden 
dat het basisonderwijs veel aandacht 
verdient. Maar de Regering heeft een 
tekort in 1996 van zo'n f.20 miljard. 
En de rente die moet worden betaald 
op de staatsschuld is f.30 miljard. 
Zoals ik gisteren heb gezegd komt 
dat neer op zo'n f.400 gulden per 
maand voor het gemiddelde 
Nederlandse gezin. Hoe sympapthiek 
sommige voorstellen van de Heer 
Wallage ook zijn, helaas er is geen 
geld. Hij illustreert het oude spreek
woord, dat het net zo moeilijk is voor 
een democratisch verkozen politicus 
een gezond begrotingsbeleid te 
voeren als voor een hond om een 
worstvoorraad aan te leggen.

1. Fiscaal stimuleren arbeid/zorg en 
arbeid/scholing

2. Lastenverlichting loonkosten van 
115% naar 130%

3. Meer geld OS (internationaal 
milieubeleid: circa 650 mln)

4. Geen eigen bijdrage Zfw voor 
huisarts-consult

5. Overgangsrecht AOW  - 
broers/zussen versoepelen

6. Hoger opgeleiden met uitkerings- 
geld aan ae slag

7. Meer geld voor de grote steden = 
f.100 mln.

8. Meer geld voor het basisonder
wijs

9. Extra huursubsidie voor mensen 
met hoge woonlasten.

10. Fiscale stimulans voor korter 
werken.

Looneisen
Het kabinet wijst terecht op het 
belang van een gematigde loonont
wikkeling. Te hoge lonen werken 
contraproduktief voor meer werkge
legenheid. De koopkrachtuitkomsten 
van het kabinet maken hoge loonei
sen ook niet noodzakelijk. Bovendien 
zullen te hoge loonontwikkelingen op 
basis van de W KA er in ieder geval 
toe leiden, dat er geen sprake van 
koppeling zal kunnen zijn. Gematigde 
looneisen laten overigens onverlet, 
dat er per bedrijfstak of onderneming

afhankelijk van de situatie differentia
tie in loonontwikkeling zal plaatsvin
den.

Koppeling
De Heer Wallage heeft gewezen op 
de tekst van de W KA, om aan de 
hand daarvan te concluderen, dat er 
de komende jaren gekoppeld kan 
worden. Ik heb hem gewezen op de 
noodzaak vast te houden aan het 
uitgavenkader en op de nadelige 
effecten voor de werkgelegenheid. 
Maar bovendien wijs ik op de tekst 
van het Regeeraccoord, dat uitgaat 
van een gemiddeld halve koppeling in 
de jaren 1996-1998. Bovendien 
wordt daar gesteld, dat over de wijze 
van toepassing van de W KA (volle
dig, gedeeltelijk of geen koppeling) 
van jaar tot jaar zal worden beslist. 
Het Regeeraccoord is ten aanzien van 
dit onderwerp geen rekenmodel en 
zeker niet ondergeschikt aan de wet. 
Laten we ons nu dan ook maar 
beperken tot de discussie voor dit jaar 
en volgend jaar bezien wat er in 1997 
moet gebeuren.

C 0 2
Vele - hoewel niet alle - wetenschap
pers waarschuwen voor het broeikas
effect. Ook mijn fractie vindt dat er 
voorzorgsmaatregelen moeten 
worden genomen. Maar dan moeten 
we wel op het rendement letten. Het 
broeikaseffect is een mondiaal 
probleem. Er is een gigantische groei 
aan C02-uitstoot in opkomende 
markten als China, India en Brazilië. 
Daarom bepleiten wij primair een 
stevige milieu-diplomatie.
Vooral de Verenigde Staten, Japan en 
de voormalige USSR, samen goed 
voor 75% van de CÓ2-uitstoot, 
moeten maatregelen treffen. In de 
tweede plaats zal een Nederlandse 
"C02-gulden'' ongeveer 20 keer 
méér rendement hebben wanneer die 
in Oost-Europa of in emerging 
markets wordt ingezet. Laten we dat 
dan ook doen. Is er, derde punt, niet 
wat voor te zeggen om een gedeelte 
van OS-gelden in te zetten in econo
mische opkomende ontwikkelingslan
den voor het bereiken van substan
tiële milieuresultaten in plaats van 
voor marginale effecten bij armoede
bestrijding? Ook in Nederland 
kunnen we overigens nog wel extra 
resultaten behalen. Bijvoorbeeld door 
beter gebruik van afval-warmte; door 
duurzame woningbouw en door meer 
energiebesparing.

N ederlandse A ntillen  
Mijn fractie is zeer bezorgd over de 
escalatie van de financiële crisis in de 
Antillen. Er dreigt een noodsituatie:

• de schuldenpositie is bijna 80% van 
het BBP;

• het begrotingstekort bedraagt in 
totaal f.170 miljoen antilliaanse 
guldens;

• ae tragische ramp op St.Maarten 
zal (nu nog) onoverzienbare finan
ciële gevolgen hebben.

Minister Voorhoeve wil de Kamer in 
een vertrouwelijke bespreking nader 
en meer in detail over de actuele situ
atie informeren. Mijn fractie ziet dat 
met meer dan normale belangstelling 
tegemoet. Maar wij willen nu al de 
Regering enkele gedachten meege
ven:
(1) Het is primair de verantwoorde

lijkheid van de Nederlandse 
Antillen zelf schoon schip te 
maken. Vrijheid brengt ook 
verantwoordelijkheid met zich 
mee. Leunen op Nederland kan 
nooit een structurele oplossing 
zijn.

(2) Minister-president Pourier heeft 
al enkele saneringsvoorstellen 
gedaan. Maar die zullen pas op 
langere termijn effect krijgen. Er 
moet dus ook aan maatregelen 
voor de korte termijn worden 
gewerkt.

(3) Zachte heelmeesters maken stin
kende wonden. Het water staat 
de Nederlandse Antillen aan de 
lippen. Pappen en nathouden kan 
niet meer. En vluchten ook niet 
meer.

D efensie
Nederlandse militairen - mannen en 
vrouwen - verrichten onder moeilijke 
omstandigheden uitstekend werk in 
tal van vredesmissies over de gehele 
wereld. Waardering voor die inzet is 
op zijn plaats. Waar het Nederlands 
belang dit vereist moeten wij bereid 
blijven die krijgsmacht in te zetten. 
Dat geldt ook voor vredesoperaties. 
Maar wij moeten onze rol ook niet 
overschatten. Nederland is geen 
Europese grootmacht. Mijn fractie is 
van mening dat een besluit tot deel
name dan ook op ondubbelzinnige 
voorwaarden moet zijn gebaseerd.
Die voorwaarden staan opgesomd in 
de brief van de Regering van eind 
juni. Die afweging is niet altijd 
eenvoudig, maar net mag nooit meer 
voorkomen dat door de zwakte van 
internationaal-politiek handelen onze 
militairen in situaties terecht komen, 
waar zij moeten toelaten dat de 
mensenrechten op grove wijze 
worden geschonden.
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Miljoenennota 1996

Hans
Hoogervorst

VVD-financieel woordvoerder Hans 
Hoogervorst is van mening dat de 
Miljoenennota 1996 'een mijlpaal op 
de weg naar gezonde overheidsfinan
ciën' is. De meeste doelstellingen van 
het regeerakkoord worden overtrof
fen. Het kabinet is er in geslaagd 
onder het ambitieuze uitgavenkader 
te blijven. De economische meevallers 
worden niet verjubeld, maar terugge
ploegd in het tekort en in lastenver
lichting. Al in 1996 zal van de voor
genomen lastenverlichting van f. 9 
miljard bijna geheel zijn gerealiseerd. 
Daarnaast blijft het financieringste
kort zowel in 1995 als in 1996 onder 
het plafond van het regeerakkoord. 
Dit is een prestatie van formaat van 
de Minister van Financiën en zijn 
collega's.

Lasten verlich tin g  
De VVD-fractie is verheugd over de 
omvangrijke lastenverlichting van 4 
miljard die in 1996 aan burgers en 
bedrijven wordt teruggegeven.
Daarbij heeft het kabinet terecht 
wigverkleining en werkgelegenheid 
centraal gesteld. De ruim f. 2 miljard 
verlaging van werkgeverslasten leidt 
tot groei van de werkgelegenheid.
Het pakket van f. 500 mln lastenver
lichting voor het MKB is een krach
tige impuls voor deze sector van de 
economie. De koopkracht van de 
meeste huishoudens blijft op peil.

W erkgelegenheid  
Het begrotingsbeleid van dit kabinet 
vertaalt zich in goede economische 
resultaten. De groei van het aantal 
banen met 180.000 in de jaren 1995- 
96 laat zien dat de vrees voor banen- 
loze groei onterecht is. Het werkgele- 
genheidsdoel van het regeerakkoord 
(350.000 in vier jaar) ligt binnen 
bereik. Voor het eerst in decennia 
neemt het aantal mensen dat afhan
kelijk is van een uitkering zelfs iets af 
(40.000 in 1995-96). Het economisch 
draagvlak voor de Nederlandse 
samenleving wordt daarmee ver
sterkt.

V e ilig h e id
De VVD-fractie is verheugd dat het 
kabinet binnen het uitgavenkader

ruimte heeft weten vrij te maken voor 
enkele belangrijke uitgaven. Vooral 
de intensivering van ruim f. 400 mln 
voor politie en cellenbouw is van 
groot belang. Daarmee wordt de 
oorspronkelijke inspanning voor poli
tie en justitie bijna verdubbeld. 
Tegelijkertijd wijst de VVD-fractie er 
op dat in 1996 in totaal voor ruim 
f. 3 miljard aan beleidsintensiveringen 
wordt gepleegd. Daarmee is de rek er 
wel uit.

R isico 's
De VVD-fractie wijst op een aantal 
risico's bij de uitvoering van deze 
Miljoenennota. Ten eerste dreigen 
vanaf 1997 overschrijdingen op de 
rijksbegroting. Dit dwingt tot voor
zichtigheid. Ten tweede moeten dit 
najaar nog enkele forse bezuinigingen 
worden gerealiseerd (ANW, privatise
ring ZW ). De VVD-fractie houdt vast 
aan volledige uitvoering van deze 
ombuigingen. Verder is er reden tot 
zorg over de voorgenomen bezuini
gingen op de arbeidsvoorwaarden 
overheid. Ook aan deze ombuigingen 
houden wij het kabinet. Inzake de 
W AO opting-out tekent de VVD- 
fractie aan dat uitstel geen afstel mag 
betekenen. Als deze bezuinigingen 
niet lukken, kan het kabinet de nog 
resterende gelden uit de clusters ( f . 
1,5 mrd) niet (volledig) uitdelen. In 
dit licht is het ook verstandig dat het 
kabinet uit blijft gaan van een gemid
deld halve koppeling in 1996-98. De 
volledige koppeling in 1996 is geen 
precedent voor latere jaren.

Zorgsector
De VVD-fractie wijst verder op het 
grote risico van verdere uitgaven
overschrijdingen in de zorgsector, 
waar ook het Sociaal en Cultureel 
Planbureau onlangs voor heeft 
gewaarschuwd. Al in 1995 heeft een 
ongecompenseerde overschrijding 
van f. 500 miljoen in de zorg heeft 
plaatsgevonden. Daarom dringt de 
W D -fractie  aan op een overtuigende 
beslissing inzake het 'eigen-risico'- 
dossier. De discussie hierover wordt 
te veel beheerst door oneigenlijke, 
inkomenspolitieke overwegingen. Zo 
lang het kabinet niet met een bevre
digend alternatief komt, blijft de 
afspraak van het regeerakkoord 
staan.

Staatsschu ld
Hoewel de tekortreductie naar wens 
verloopt, zien we nog geen overtui
gende daling van de EMU-schuld- 
quote. Dit is het grootste punt van 
zorg van de VVD-fractie. Aangezien 
op basis van de schuldontwikkeling in 
1997 zal worden beslist over deel
name aan de EMU, is daling van de 
schuldquote van groot belang. De 
VVD-fractie is daarom van mening

dat verdere economische meevallers 
in 1996 en 1997 moeten worden 
aangewend voor verkleining van de 
staatsschuld. Strakke handhaving van 
de uitgavenafspraken is ook vanuit 
deze gezichtshoek onontbeerlijk.

Geen zelfgenoegzaam heid  
Het succes van deze Miljoenennota 
en de meevallende economie mogen 
niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. 
De VVD-fractie wijst er op dat slechts 
een jaar geleden diep pessimisme 
over de houdbaarheid van onze 
sociale zekerheid gemeengoed was. 
Het lijkt stug dat in die korte tijd alle 
problemen zijn opgelost. Het CPB 
wijst er op dat in de nabije toekomst 
het beroep op de W AO weer zal stij
gen. De voor 1997 geplande funda
mentele discussie over de toekomst 
van de sociale zekerheid mag daarom 
geen papieren debat worden.

F le x ib ilise rin g  arbeidsm arkt  
De VVD-fractie is van mening dat het 
arbeidsmarktbeleid te weinig is 
gericht op flexibilisering en te veel 
wordt gedomineerd door banenplan
nen. De lovenswaardige nadruk op 
marktliberalisatie van dit paarse kabi
net is m.b.t. de arbeidsmarkt te 
weinig herkenbaar.
Het centraal stellen van het uitgaven
kader heeft het kabinet in staat 
gesteld een begrotingsbeleid met een 
trendmatig karakter te voeren. 
Hierdoor is de rust in het begrotings
beleid teruggekeerd. Dat is goed voor 
de bestuurbaarheid van het Tand en 
ook goed voor het kabinet. De VVD- 
fractie wenst het kabinet toe dat de 
resterende begrotingsvoorbereidingen 
even weinig spectaculair mogen zijn 
als die voor de huidige Miljoenen
nota.

Inlichtingen:
Hans Hoogervorst, 070-3182897.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de 
“Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting", onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie: Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie. VVD- 
Expresse wordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen. Een jaar
abonnement kost fl 80,- en is schrif
telijk aan te vragen bij de VVD-frac
tie, Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, postbus 20018, 
2500 EA Den Haag. Abonnementen
administratie: Ans Koning (telefoon 
070-3182875). Het gironummer van 
de Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting is 616 1616.
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Onderwijs en normen
Tijdens de eerste termijn van de kant van de Kamer vroeg Frits Bolkestein aandacht voor het Onderwijs en normen 
in de samenleving. De betreffende passage is hieronder afgedrukt.

O nderw ijs
Volgens het Wereld Concurrentie 
Rapport dat elk jaar in Zwitserland 
wordt opgesteld, is Nederland van de 
achtste naar de zevende plaats geste
gen. Van de Europese landen doen 
alleen Zwitserland en Duitsland het 
beter.
Een van de ongeveer 400 criteria die 
in dat rapport worden gemeten, 
betreft het onderwijs. Daar wil ik nu 
wat over zeggen. Eerst het basison
derwijs. Het taalonderwijs aan leerlin
gen met een taalachterstand baart 
ons zorg. Gebrek aan kennis van 
onze taal bevordert segregatie en 
verhindert integratie. Het verklaart 
ook de ontwikkelingsachterstand van 
twee jaar die allochtone kinderen in 
sommige achterstandswijken van de 
grote steden op vierjarige leeftijd 
vertonen. Een achterstand die moei
lijk is in te halen.

Doelgroepenbeleid  
Voor net bestrijden van achterstands
situaties is in Nederland het zoge
naamde doelgroepenbeleid ontwik
keld. Kenmerkend daarvoor is dat de 
achterstandsgroep wordt gedefinieerd 
en vervolgens daar gestandaardiseerd 
beleid op wordt toepepast. De VVD- 
fractie plaatst daar vraagtekens bij. 
Het instrumentarium is vaak log en 
de effectiviteit onzeker. In navolging 
van het rapport van de voormalige 
Adviesraad voor het onderwijs: 
"Plurale samenleving, tweedeling en 
(onderwijs)beleid", pleit mijn fractie 
daarom voor een kentering. 
Achterstandsbestrijding blijft wense
lijk, maar dan wel graag op maat!
Mijn fractie vraagt de Regering om 
haar standpunt terzake, waaruit een 
andere visie blijkt. Een visie die past 
bij de versterkte rol van de gemeente 
en bij het uitgangspunt.' achterstands
bestrijding waar nodig en op maat.

Voortgezet onderw ijs 
De invoering van de basisvorming en 
de nieuwe bovenbouw zijn belang
rijke vernieuwingen in het voortgezet 
onderwijs. Die vragen alle aandacht 
van docenten en schoolleiders. In de

afgelopen jaren hebben zij zich veel 
bezig moeten houden met fusies. In 
augustus 1996 zal het aantal scholen 
in tien jaar tijd tot een derde, dwz. 
700, zijn teruggebracht. Grote brede 
scholengemeenschappen hebben 
voor- én nadelen. Beide moeten we 
onder ogen durven zien. Daarom wil 
mijn fractie ook voor- én nadelen 
goed in kaart hebben gebracht. Tot 
aan dient een pas op de plaats te 
worden gemaakt met de vorming van 
brede scholengemeenschappen.

Hoger onderw ijs 
In het hoger onderwijs moet een 
omslag worden gemaakt. Niet langer 
zal een ieder kunnen studeren. Een 
ieder die het kan, zal kunnen stude
ren. Motivatie, doorzettingsvermogen 
en discipline zijn naast intellectuele 
capaciteiten onontbeerlijk. Zij die in 
het voortgezet onderwijs voldoende 
capaciteiten hebben getoond, mogen 
in het propedeusejaar bewijzen dat zij 
de gekozen studie aankunnen. Aan de 
hand van een bindend studie-advies 
moet dan worden beoordeeld of zij 
geschikt zijn de studie voort te zetten. 
Dit betekent wel dat het hoger 
beroepsonderwijs de ruimte moet 
krijgen om die studenten op te 
vangen, die voor de wetenschapsbe
oefening niet gekwalificeerd zijn, 
maar aanleg hebben voor rr\eer op'de 
praktijk gericht hoger ondefWijs. 
VWO-ers en mbo-ers mogen ait 
traject overigens best wat shëller 
doorlopen dan havisten.

S tudenten
Mijn fractie vindt dat er een einde 
moet komen aan de onrechtvaardige 
lotingsprocedure voor studies in de 
geneeskunde. Zij pleit er voor op 
korte termijn over te gaan tot selectie 
op basis van cijfers die bij het centraal 
schriftelijk examen voor relevante 
vakken zijn behaald, aangevuld met 
een motivatie-gesprek, waarin de 
geschiktheid voor het vak nader kan 
worden beoordeeld.
Niet alleen aan studenten, maar ook 
aan de instellingen mogen heldere 
eisen worden gesteld: een kritische 
houding ten opzichte van het aantal 
en het niveau van de verschillende 
studierichtingen, alsook de bereidheid 
docenten en hoogleraren periodiek 
op hun functioneren te beoordelen. 
De bestaande universitaire bestuurs
structuur ontbreekt het aan slagvaar
digheid. Universiteiten zijn geen poli
tieke belangenorganisaties, maar 
hebben tot doel wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek van hoog 
niveau te verzorgen. Colleges van 
bestuur moeten worden aangespro
ken op hun verantwoordelijkheid

voor het beleid en de daarbij beho
rende middelen.
Voor de bekostiging van de hoger- 
onderwijsinstellingen moet niet het 
aantal ingeschreven studenten maat
gevend zijn. Dat resulteert alleen maar 
in het aantrekken van zoveel mogelijk 
eerstejaars. Kwaliteit, studietempo en 
het einddiploma moeten de bekosti
ging van universiteiten bepalen.

Normen
Tot slot van dit deel van mijn betoog 
wil ik iets zeggen over de overdracht 
van normen. Ik zeg met opzet niet: 
normen en waarden, want dat zijn 
toch verschillende zaken. Ik heb het 
nu over normen, dwz. geschreven of 
ongeschreven gedragsregels. Normen 
worden door kinderen terloops over
genomen van mensen met wie zij een 
affectieve band hebben en dat zijn 
meestal de ouders. Ik heb het nu over 
normen die overal ter wereld als 
zodanig worden aanvaard, zoals: de 
waarheid spreken, respect voor elkaar 
en eikaars eigendom tonen, 
verdraagzaamheid en het afwijzen 
van gewelddadigheid en vandalisme. 
Ik heb ook het oog op normen die 
niet overal gelden maar die in 
Nederland voor essentieel worden 
gehouden, zoals gelijkwaardigheid 
van man en vrouw en het eerbiedigen 
van ieders levensovertuiging. Ouders 
staan hier niet alleen.
De school moet de opvoedende taak 
van de ouders ondersteunen. Dat 
hoéft overigens niet in een apart vak 
"nïfrmen". Het hele lesgeven moet er 
als het ware van doordrongen zijn. 
Natuurlijk moet de school zich in 
zekere zin aan de maatschappelijke 
werkelijkheid aanpassen. Maar zij 
behoeft daarvan geen afspiegeling te 
zijn. Zij moet eerder een rustpunt 
voor leerlingen vormen en een kader 
zijn voor het leren van burgerschaps- 
vaardigheden.

Vervolg van pagina 1

artikel uit de Wall Street Journal. In 
dit artikel werd de minister-president 
geprezen als 'de meest verstandige 
premier van West-Europa'. België, 
Zweden en Frankrijk kunnen nog een 
lesje van Nederland leren. Premier 
Kok werd in het artikel ten voorbeeld 
gesteld aan president Chirac van 
Frankrijk. 'Een sociaal-democratische 
premier die wordt geprezen door de 
Wall Street Journal, wat kan een libe
rale fractievoorzitter zich nog meer 
wensen?', zo vroeg Frits Bolkestein 
zich af.
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ACTIEVOERENDE BOEREN 
EN HUN NORMEN
Eind vorige week stond de binnenstad van Assen op zijn kop. 
De reden hiervoor was het vasthouden van drie boeren door de 

olitie. Zij werden ervan verdacht een deel van de mestboek- 
ouding van het ministerie van landbouw te hebben gestolen.f

De mestproblematiek is geen eenvoudige. Veel boeren • in heel Nederland - hebben de 
grootste moeite het hoofd boven water te houden. De eisen die aan hen worden gesteld, 
zijn hoog. De Nederlandse boer heeft de afgelopen jaren veel moeten investeren. Denk 
aan de melkveehouders die een melktank moesten aanschaffen omdat ze met de super
heffing te maken kregen. Er zijn boeren onder de actievoerders die er veel aan gelegen is 
de wet tot op de letter uit te voeren. Hun emotie is oprecht als ze tot uitdrukking bren
gen dat het nen aangrijpt de wet niet te kunnen uitvoeren omdat hen dat financieel in 
onoverkomelijke problemen brengt.
Maar de actie in Assen gaat mij te ver. De leidinggevende boeren doen het voorkomen 
alsof er geen sprake van diefstal is geweest. Bij mijn weten is het wegnemen zonder 
toestemming van de eigenaar in het Nederlands strafrecht omschreven als diefstal. De 
poging van ae boeren dit te omschrijven als gijzeling is ronduit bespottelijk. En het 
vervolgens chanteren van de gemeentelijke overheid door te dreigen het politiebureau te 
bestormen, is onaanvaardbaar. De grenzen van de rechtsstaat worden daarmee overtre
den. Vorige week heb ik tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht gevraagd voor 
normen. Het zou goed zijn als de actievoerende boeren de normen van de Nederlandse 
samenleving zouden respecteren.

Frits Bolkestein

BEHANDELING WET 
NEDERLANDERSCHAP GESCHORST
VVD-woordvoerder Benk Korthals is er 
tijdens het debat over de wijziging van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap in 
geslaagd de behandeling te schorsen. 
Omdat de behandeling van het eerste deel 
van de wet in de Eerste Kamer nog niet is 
afgerond en er onduidelijkheid bestaat over 
de te voeren procedure, kwam de Kamer 
afgelopen donderdag tot de conclusie dat 
het debat op dit moment nog niet kan 
worden afgerond.

M eervoudige n atio n a lite it  
De woordvoerder merkte op dat de discus
sie over een meervoudige nationaliteit als 
een rode draad door de behandeling van 
het wetsvoorstel loopt. ‘Het is op zichzelf 
heel mooi om te zeggen dat deze wereld 
steeds kleiner wordt en dat wij allemaal 
wereldburgers worden. Het is onmiskenbaar 
waar dat er bepaalde voordelen verbonden 
zijn aan het hebben van meer nationalitei
ten boven het hebben van enkelvoudige 
nationaliteit. Dat neemt echter niet weg dat 
het van het allergrootste belang is dat daar
aan beperkingen worden gesteld', aldus de 
woordvoerder.
De VVD-fractie erkent dat het hebben van 
meer nationaliteiten soms onontkoombaar 
is. De reden daarvan is o.a. gelegen in het 
erkennen van het gelijkheidsbeginsel tussen 
mannen en vrouwen. ‘Waarom moet een 
kind met een Franse moeder en een 
Nederlandse vader de Franse nationaliteit 
hebben en niet beide? Ook kan er een 
samenloop van omstandigheden zijn, door
dat een kind geboren wordt in een land

waar het bij geboorte ook de nationaliteit 
van dat land Krijgt', zo stelde de woordvoer
der.

Eerste Kamer
Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer. 
De leden daar zijn van mening dat moet 
worden gewacht op de behandeling van het 
tweede protocol behorende bij het verdrag 
van Straatsburg, voordat men het wetsvoor
stel in de Senaat kan bespreken. Dat proto
col is ook voor de Tweede Kamerfractie van 
de VVD van belang omdat daarin wordt 
uitgegaan van meervoudige nationaliteit.
Op 2 oktober wordt het verslag op het 
tweede protocol vastgesteld. Daarin heeft 
de VVD aan het adres van staatssecretaris 
Schmitz een aantal kritische vragen gesteld.

Geen verdere u itbreid ing  
In deze fase van de wetswijziging wordt 
voorgesteld de categorieën van mensen die 
via optie het Nederlanderschap kunnen krij
gen, uit te breiden. In sommige gevallen 
steunt de VVD-fractie dit. Maar de woord
voerder wees het opnieuw wegen openen 
voor mensen met meerdere nationaliteiten 
af. Die optie zou wel mogelijk zijn als op 
zeker moment afstand werd gedaan van de 
andere nationaliteiten.
De VVD-fractie wil haar definitieve stand
punt bepalen als de Eerste Kamer haar 
standpunt heeft bepaald en de procedure 
duidelijk is. De inzet zal dan zijn om hoe 
dan ook te proberen de meervoudige natio-

Vervolg op pagina 2
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MEER MARTKWERKING IN BINNENVAART
Afgelopen woensdag stemde de 
Kamer in met een tijdelijke wettelijke 
regeling voor de binnenvaart naar 
België en Frankrijk. In het wetsvoor
stel wordt geregeld dat tot het jaar 
2000 zes miljoen ton vracht via de 
schippersbeurs moet worden aange
boden. Twee miljoen ton hiervan mag 
tegen vaste prijzen worden verhan
deld. De prijs van de resterende vier 
miljoen ton mag door het vraag- en 
aanbodspel tussen verlader en schip
per op de beurs worden vastgesteld.
In extreme gevallen wordt over de 
prijsvorming beslist door een onaf
hankelijke commissie van deskundi
gen. Op 1 januari 2000 worden de 
prijzen volledig door vraag- en 
aanbod bepaald.

E inddatum
VVD-woordvoerder Korthals liet er 
tijdens de behandeling van het wets
voorstel geen misverstand over 
bestaan dat de VVD-fractie nooit een 
groot voorstander is geweest van de 
evenredige vrachtverdeling. De frac
tie stemde bij de behandeling van de 
Wet vervoer binnenvaart dan ook 
tegen de wet. Een belangrijke over
weging daarbij was dat de Kamer niet 
bereid was een horizonbepaling in die

wet op te nemen. In het nu aangeno
men wetsvoorstel is er wel degelijk 
een einddatum: 31 december 1999.

M ilieu vrien d e lijk  
Het toerbeurtsysteem heeft tot veel 
problemen geleid, ook in de open
baarheid door de vele acties die door 
de binnenschippers zijn gevoerd. Dat 
heeft het imago van ae schippers 
geen goed gedaan.
De woordvoerder toonde zich echter 
een groot voorstander van deze 
manier van goederenvervoer. Het is 
een milieuvriendelijke wijze van 
transporteren, die niet lijdt onder de 
fileproblematiek zoals het wegvervoer 
die kent.
De VVD-fractie trok hieruit de 
conclusie dat de mogelijkheden de 
problemen op te lossen in onvol
doende mate zijn benut omdat men 
zich teveel geconcentreerd heeft op 
de verdeling van de koek, terwijl men 
te weinig heeft gekeken naar de 
mogelijkheden meer koek naar de 
binnenvaart toe te krijgen.

Evenredige vrachtverdeling  
Hoewel de VVD-fractie tegen de 
evenredige vrachtverdeling is, stelde 
de woordvoerder dat men niet van

het ene op het andere moment die 
evenredige vrachtverdeling helemaal 
kan afschaffen. In die zin kon de 
VVD-fractie ook instemmen met het 
wetsvoorstel. Toch is het voorstel in 
de ogen van de woordvoerder een 
stapje terug. Het tonnage dat over de 
schippersbeurs moet gaan wordt 
namelijk eerst uitgebreid. Bovendien 
heeft men in de ons omringende 
landen -bijvoorbeeld in Duitsland- 
geliberaliseerd. Aangezien in het 
wetsvoorstel meer sprake is van flexi
bilisering kan de VVD-fractie toch 
instemmen met het wetsvoorstel.

Harm onisering
De woordvoerder drong er bij minis
ter Jorritsma van Verkeer & 
Waterstaat op aan dat het beleid ten 
aanzien van ae binnenscheepvaart in 
Europees verband geharmoniseerd 
gaat worden. Hij vroeg ook om een 
evaluatie op dit punt. De liberalisatie 
per 1 januari 2000 is voor de VVD- 
fractie echter een hard gegeven.

Inlichtingen: Benk Korthals, 
070-3182901.

Het algemeen secretariaat is het organisatorische en administratieve centrum van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. Het secretariaat, dat gevestigd is in het Thorbeckehuis te Den Haag, ondersteunt net hoofdbestuur 
bij de uitoefening van zijn taken. De ruim 20 medewerkers onderhouden ook de contacten met de leden. Het 
werk kenmerkt zich door de grote verscheidenheid van taken, de regelmatige piekbelasting (bijvoorbeeld vooraf
gaande aan verkiezingen) en de frequente contacten met de vrijwilligers die in de VVD actief zijn. Momenteel is 
de functie vacant van:

DIRECTEUR (M/V)
..

De directeur geeft leiding aan de medewerkers van het algemeen secretariaat; Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
functioneren van het algemeen secretariaat. Hij/zij legt daarover verantwoording af aan het hoofdbestuur i.c. de 
(gekozen) algemeen secretaris.

Het hoofdbestuur zoekt een directeur die;

♦ beschikt over een academisch werk- en denkniveau, met operationele ervaring met betrekking tot statuten
en reglementen : ^

♦ tenministe vijf jaar leidinggevende ervaring heeft in een omgeving van een vrijwilligersbestuur en 
i een professioneel apparaat

♦ aantoonbare affiniteit heeft met de beginselen van de VVD
♦ een daadkrachtige persoonlijkheid is
♦ ervaring heeft met net begeleiden van cultuurveranderingen
♦ beschikt over goede contactuele vaardigheden en een goede schriftelijke en mondeling uitdrukkings

vaardigheid
♦ tussen de 40 en 45 jaar oud is

Ervaring met het werken met geautomatiseerde processen strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties met curriculum vitae kunnen binnen twee weken gezonden worden aan het hoofdbestuur van de 
VVD t.a.v. de heer ir A.J. Korff, waarnemend algemeen secretaris, Postbus 30836: 2500 GV Den Haag (op de 
enveloppe vermelden 'persoonlijk').

Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de waarnemend directeur,
.de heer mr D.W. Zwart, telefoon 070-3613061.
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SPAARREGELING TEMPOBEURS

Monique 
de Vries

In het kader van het wetsvoorstel 
Student op Eigen Benen (STOEB) is in 
juni 1994 de norm voor de jaarlijkse 
studievoortgangscontrole in het 
Hoger Onderwijs met ingang van 
studiejaar 1994-1995 verhoogd van 
25% naar 50% . Dit betekent dat een 
student ieder studiejaar 50% van zijn 
vakken moet halen. Wanneer hij deze 
norm niet haalt, wordt zijn studie
beurs omgezet in een lening. De VVD 
heeft destijds tegen dit wetsvoorstel 
gestemd. Woordvoerder Monique de

Vries heeft toen gepleit voor een 
model waarin de student pas aan het 
eind van de cursusduur (na vier jaar) 
op zijn studieresultaat wordt afgere
kend. Dit heeft als voordeel dat de 
student naar eigen verantwoordelijk
heid zijn studietempo kan volgen en 
beter in staat is eventuele vertragin
gen, binnen de studietijd, op te 
vangen. Bovendien wordt een 
student in het STOEB-model minder 
geprikkeld om tijdig af te studeren.

Spaarregeling studenten  
Hoewel het wetsvoorstel is aangeno
men, bestond bij de meerderheid in 
de Kamer de overtuiging dat er een 
flexibeler regeling moest komen dan 
de jaarlijkse normafrekening van 
50% . Dit heeft ertoe geleid dat er 
een amendement is aangenomen - 
gesteund door de VVD - waarin het 
kabinet wordt gevraagd een spaarre
geling te ontwikkelen die de student 
de mogelijkheid biedt extra behaalde 
studiepunten mee te laten tellen in 
een aansluitend jaar, waarin de 
gestelde studievoortgangsnorm van

Dure woonvoorzieningen gehandi
Via de Wet Voorzieningen Gehandi
capten (WVG) worden subsidies 
geregeld voor woningaanpassing ten 
behoeve van gehandicapten, (maxi
male kosten ff. 45000,-) In de afgelo
pen week debatteerde de Kamer met 
staatssecretaris Tommel van Volks
huisvesting over een wijziging van de 
huurprijzenwet, teneinde ae over- 
gangskosten voor huurwoningen 
voor een klein deel te laten doorwer
ken in een lage huur. De subsidie 
wordt verstrekt aan de woningeige- 
naar en bedraagt 75% . De overige 
25% moet door de eigenaar/bewoner 
zelf worden betaald. Bij huurwonin
gen kan deze 25% via een huurver
hoging worden doorberekend aan de 
huurder. De totale huur mag evenwel 
niet hoger worden vastgesteld dan de 
zogenaamde maximaal redelijke 
huurprijs.
Jaarlijks zijn er ongeveer 200 a 300 
aanvragen voor dure voorzieningen 
( duurder dan fl. 45.000) en in deze 
gevallen is doorberekening van de 
huurverhoging niet mogelijk omdat 
deze regeling via de Wet financiering 
Volksverzekeringen loopt. Via deze 
wetswijziging wordt dit alsnog moge
lijk gemaakt. De extra huurverhoging 
kan voor huursubsidie in aanmerking 
komen volgens de normale regels.

B eo o rd e lin g ste rm ijn  
D66 en PvdA gaven tijdens het debat 
afgelopen donderdag aan, de beoor
delingstermijn van gemeenten te

willen verkorten. Nu zou het 1 a 2 
jaar duren voordat er goedkeuring is 
om een woning aan te passen. VVD- 
woordvoerder Pieter Hofstra vond 
deze termijn erg lang en stemde dan 
ook in met een verkorting van de 
beoordelingstermijn, en bepleitte een 
verkorting tot maximaal zes maan
den. Op 12 mei 1993 is er met alge
mene stemmen een motie aangeno
men (522815 nr 33) ingediena door 
van Otterloo waarin verzocht wordt 
een limitatieve lijst van woningaan
passingen op te stellen die kunnen 
worden uitgezonderd bij de bepaling 
van de kwaliteitskorting op de Indivi
duele Huursubsidie. Dit wil zeggen 
dat er door het aanpassen van 
woningen ten behoeve van gehandi
capten geen kwaliteitskorting plaats 
zou vinden zoals genoemd in ae Wet 
IHS waardoor gehandicapten na een 
woningaanpassing in verhouding 
minder huursubsidie zouden ontvan
gen.

Motie
Deze motie kwam weer boven water 
en het bleek dat er tot nu toe geen 
uitvoering aan was gegeven. Er ont
stond een vinnig debatje waarbij de 
PvdA de staatssecretaris 'sommeerde' 
de motie alsnog binnen een week uit 
te voeren! En dat ondanks het feit dat 
Tommel even tevoren had toegezegd 
dit bij de op handen zijnde IHS-her- 
ziening te betrekken. Pieter Hofstra 
verweet de PvdA 'drammerig' te zijn,

50% niet wordt gehaald.
Minister Ritzen heeft vervolgens twee 
spaarvarianten uitgewerkt die hij in 
een brief van 14 juli aan de Kamer 
heeft gepresenteerd. Zijn conclusie 
was echter dat geen van de opties 
wenselijk is. Deze conclusie leidde tot 
grote bezorgdheid in de Kamer en 
bracht de studenten er zelfs toe een 
rechtszaak aan te spannen tegen de 
Minister.
Tijdens een algemeen overleg afgelo
pen donderdag is Minister Ritzen 
door de woordvoerders van alle 
partijen met klem verzocht toch een 
spaarvariant in te voeren. Dit verzoek 
werd door de minister gehonoreerd. 
Over de vraag voor welke spaarva
riant gekozen moest worden, waren 
de partijen nog verdeeld. De minister 
heeft toegezegd over twee weken, na 
nader overleg met de studenten, te 
komen met een brief waarin hij 
aangeeft welk model zou moeten 
worden ingevoerd.

Inlichtingen:
Monique de Vries, 070-3182894

capten
vanwege het feit dat zij het nu op
eens op een week of zelfs een dag 
wilden laten aankomen.

M axim ale benutting  
De woordvoerder vroeg tenslotte nog 
aandacht voor een goed overgangs- 
beleid voor de huurwoningen die 
voor gehandicapten worden aange
past. Dit om te voorkomen dat er 
woningen worden aangepast voor 
bewoners met een handicap die 
daarna misschien weer verhuizen 
zodat de woning daarna weer 
geschikt moet worden gemaakt voor 
niet- gehandicapten. Kortom een 
maximale benutting van het systeem.

Inlichtingen: Pieter Hofstra, 
070-3182886.

Vervolg van pagina 1

naliteit te beperken op grond van een 
zekere rechtsgelijkheid tussen 
burgers. Op dit moment is plenaire 
behandeling van het wetsvoorstel 
echter nog niet op zijn plaats.

Inlichtingen: Benk Korthals, 070- 
3182902.
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Orde van Advokaten
Op 29 september jl.Frits Bolkestein op de jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
Hieronder volgt een samenvatting van zijn toespraak.

Am erikaanse suprem atie  
Kritiek op de V.S. is soms weinig 
meer dan een vooringenomen anti- 
Amerikanisme. De politieke en 
economische macht van de V.S. 
leidde tot jaloezie. Dat werd versterkt 
door het gevoel van militaire en 
economische afhankelijkheid van de 
V .S ., zoals Europa die in de Tweede 
Wereldoorlog had ervaren. De 
Europese betrokkenheid bij de oorlog 
in het voormalig Joegoslavië bevestigt 
dat Europa niet zelf in staat is de 
beschikbare middelen gezamenlijk 
aan te wenden, maar ook daar de 
V.S. nodig heeft. Als reactie wendden 
sommigen zich tot het marxistisch- 
leninisme. Maar Moskou stelde hen 
teleur. Toch is de verwerping door 
een aantal linkse maatschappij- critici 
van het westerse systeem verhard tot 
anti-Westers negativisme. De ontker
kelijking en daarmee gepaard gaande 
verwereldlijking droegen daartoe bij. 
Naast het gevoel van rancune en de 
teleurstelling door het communisme, 
staat het dédain waarmee 
Europeanen Amerikanen vroeger 
vaak behandelden. Toen de 
Amerikaanse overmacht duidelijker 
werd, compenseerden Europeanen 
hun onmacht door een cultureel 
snobistisch geloof in de eigen superi
oriteit. Amerika als exponent van 
liberale democratische idealen en 
massacultuur maakten de conserva
tieve en socialistische elite in Europa 
bevreesd voor de massa. De alge
mene waardering van Coca Cola, 
blue jeans en Hollywood-films 
maakte sommigen beducht voor een 
culturele eenheidsworst. Veel opinie
leiders menen niets van de 
Amerikaanse beschaving te leren te 
hebben. Ik vind echter dat wij op een 
zakelijke wijze moeten bezien wat er 
aan de overkant van de oceaan aan 
de gang is. Wij kunnen daar lering uit 
trekken. Want veel van wat daar 
gebeurt is van invloed op onze 
samenleving. Daarmee kom ik toe 
aan enige aspecten van de 
Amerikaanse rechtspleging.

Constitutionele  toetsing  
De V.S. kennen het systeem van 
constitutionele toetsing. De rechter 
toetst wetten aan de Grondwet. Dat 
is een logisch gevolg van het federaal 
stelsel, waarbij elke staat zijn eigen 
wetten maakt, terwijl zij alle gebon
den zijn aan dezelfde, federale 
Grondwet. Een Constitutioneel Hof 
dient daarom, als waarborg voor de 
rechtseenheid, in de V.S. een duide
lijk doel. In de eenheidsstaat 
Nederland is de volksvertegenwoordi
ging echter tegelijk wetgever en

Grondwetgever. Bij rechterlijke toet
sing van wetten aan de Grondwet 
zou de wetgever zelf opzij gezet 
worden. Toch heeft het kabinet 
Lubbers-lll overwogen om rechter
lijke toetsing in te voeren. Na advie
zen van de Raad van State en de 
Hoge Raad zag het kabinet er echter 
van af. Overigens worden wel inter
nationale verdragen als het EVRM en 
het BUPO aan de Grondwet getoetst. 
Dat is op zichzelf al een reden om 
voorzichtig te zijn bij het aangaan 
van internationale verplichtingen.

J ury-rechtspraak  
Vervolgens de jury-rechtspraak. 
Daarvan zei de Aavocaat-Generaal bij 
de Hoge Raad, de heer Leyten, 
onlangs dat hij de invoering 
verwachtte, voor zeer zware misdrij
ven. Met mijn collega Korthals vind ik 
echter dat rechtspraak moet worden 
overgelaten aan professionals. De 
rechter bewaart afstand tot de zaak 
en oordeelt op grond van feiten, niet 
door emoties, de publieke opinie of 
de waan van de dag.

'P lea-bargaining'
Bij de Amerikaanse rechtsfiguur van 
"plea-bargaining" komen aanklager 
en advocaat van de verdachte over
een wat de telastelegging en de straf
eis is. Als de verdachte bekent, 
bevestigt de rechter in zijn vonnis de 
afspraak over de straf, zonder dat de 
"waarheid is gevonden". De au-pair 
Anna- Corina Peeze kon hierdoor vrij 
naar Nederland terugkeren, zonder 
dat is vastgesteld of zij schuld had 
aan de dood van de baby. Deze doel
matigheid zien wij in Nederland bij 
strafrechtelijke fiscale en milieu-trans- 
acties. Het bevordert het vlotte 
verloop van het strafproces maar 
doet af aan de openbaarheid. Ik denk 
daarbij ook aan deals met criminelen 
en de figuur van de kroongetuige. 
Wellicht zal de parlementaire enquete 
ons binnenkort nader inzicht geven.

A ansprakelijkheidsverzekering  
Verder wijs ik op de zeer hoge scha
devergoedingen bij aansprakelijkheid, 
die de Amerikaanse rechter toewijst. 
De verzekering in de medische 
beroepsuitoefening en voor milieu- 
en produkt- aansprakelijkheid zijn 
vrijwel onbetaalbaar. En door interna
tionale, wereldwijde herverzekering, 
heeft dat ook gevolgen voor 
Nederland.

J urid ificering
Het vijfde aspect is de algehele juridi- 
ficering van ae Amerikaanse samenle
ving. Toen Moeder Theresa een oud,

vervallen pand in The Bronx had 
gevonden voor de opvang van daklo
zen, werd zij door de plaatselijke 
wetgeving gedwongen om, tegen 
haar zin in, in het pand een lift aan te 
leggen. Daardoor kon zij dat geld niet 
aan de armen geven. De New Yorkse 
advocaat Howard zegt dat de 
Amerikaanse wetgeving is doorge
schoten en een vijand van de burgers 
is geworden. Advocaten kunnen dat 
uitbuiten. Maar ook in ons land zijn 
er teveel regels. Dat leidt tot verstar
ring van onze samenleving.

Positieve d iscrim inatie  
Inmiddels heeft het Amerikaanse 
Supreme Court ook de positieve 
discriminatie van groepen afgewezen. 
Ook positieve discriminatie is immers 
een vorm van discriminatie. Ik denk 
dat dat arrest ook indirekt gevolgen 
heeft voor de opvatting over posi
tieve discriminatie in Nederland.

Conclusie
Ik heb enige verschijnselen uit de 
Amerikaanse samenleving beschre
ven. De belangstelling van beleidsma
kers en opinie- leiders voor de 
Angelsaksische wereld lijkt echter 
klein. Dat is jammer. Aan provincia
lisme heeft Nederland geen behoefte. 
Ik pleit ervoor dat wij kennis nemen 
van wat daarginds gebeurt en dat wij 
dat goed analyseren, zoals uw deken 
dat heeft gedaan en zoals ik heb 
getracht te doen.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de 
"Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting” , onder redactie 
van Ernst van Splunter, voorlichter 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
Eindredactie: Tom van dér Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van de 
VVD-Tweede Kamerfractie. 
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 80,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, postbus 20018, 2500 EA 
Den Haag. Abonnementen
administratie: Ans Koning (telefoon 
070-3182875). Het gironummer van 
de Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting is 616 1616.



Referendum
Tijdens de kabinetsformatie vorige zomer heeft de VVD met 
PvdA en D66 afspraken gemaakt over het correctief wetge
vingsreferendum. Letterlijk staat er in het regeerakkoord: 'De 
invoering van de mogelijkheid van een correctief wetgevingsre
ferendum op centraaF en decentraal niveau wordt voorberekl in 
wetsvoorstellen ter concrete uitwerking en tot wijziging van de 
Grondwet.' Aan deze passage acht de VVD-Tweeae Kamer

fractie zich gebonden. Dat betekent dat het referendum een instrument zal zijn om 
wetten af te stemmen. Over het houden van referenda inzake Planologische Kern 
Beslissingen (uitbreiding Schiphol, aanleg Betuwelijn, etc.) is niets afgesproken.
Het is geen geheim dat ae VVD tegen referenda is, al gebiedt de waarheid mij te zeggen 
dat bij de vaststelling van ons verkiezingsprogramma een grote minderheid vóór was. Er 
zijn verschillende argumenten die tegen het referendum pleiten. Ik noem er drie. Ten 
eerste wordt de kiezer een veto geboden op een bepaald onderdeel van beleid: de samen
hang van de beslissingen ontbreekt. In de tweede plaats leidt het referendum niet tot 
grotere betrokkenheid van burgers bij de politiek. Géén van de onlangs gehouden refe
renda (Amsterdam-autovrije binnenstad, Rotterdam en Amsterdam over de invoering van 
een stadsprovincie) had een opkomstcijfer boven de 50%. Dat is ook niet verwonderlijk. 
De oorzaak van de kloof tussen burger en politiek is namelijk geen legitimiteitscrisis 
maar een effectiviteitscrisis. De burger ligt niet wakker van de vraag of er een referen
dum komt, maar van het feit dat zijn fiets voor de vijfde maal is gestolen.
Ten derde werkt het referendum behoudend: zij die ae samenleving willen veranderen, 
vragen niet om een referendum.
Ondanks al deze argumenten houdt de VVD zich aan de afspraak zoals gemaakt in het 
regeerakkoord. Die noudt in dat wij ons aan het instrument gebonden achten. De vorm 
ervan staat echter open voor discussie.

Frits Bolkestein

Begroting Algemene Zaken
Deze week werd in de Kamer een begin 
gemaakt met de behandeling van de afzon
derlijke hoofdstukken van de Rijksbegroting. 
VVD-Expresse zal u - evenals in voorgaande 
jaren - op de hoogte houden van de stand 
van zaken per departement. Afgelopen 
woensdag beet Jan te Veldhuis net spits af 
bij de begrotingsbehandeling van het 
ministerie van Algemene Zaken.

Stroperigheid
De besluitvorming in Nederland lijdt onder 
stroperigheid. Een rapport van de WRR 
(Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid) over het besluitvormings
proces voor grote projecten meldde dat 
vorig jaar al. De woordvoerder bracht toen 
reeas naar voren dat de VVD de stroperig
heid wil bestrijden door de invoering van 
een één-besluit-regeling: één keer inspraak, 
één keer bezwaar en één keer beroep in 
plaats van tientallen keren inspraak houden 
voor één en hetzelfde project.
Een jaar later ligt er nog steeds geen defini
tief voorstel van het kabinet op dit punt. De 
reden is gelegen in het feit dat allerlei 
adviesorganen de regering nog niet hebben 
geadviseerd over het WRR-advies. 'Met 
andere woorden: de besluitvorming over het 
advies wacht op advisering over de advise
ring', aldus de woordvoerder.

O verh e id svo o rlich tin g  
Op het terrein van overheidsvoorlichting 
zijn er twee belangrijke nieuwe ontwikkelin
gen: de opkomst van nieuwe communicatie
middelen en het in een vroeg stadium 
betrekken van voorlichtingsadviseurs bij het 
beleidsproces. De woordvoerder nam van 
deze laatste ontwikkeling uitdrukkelijk

afstand. De VVD-fractie erkent dat een 
goede communicatie tussen burger en over
heid is gewenst om het draagvlak voor het 
beleid te vergroten maar, 'voorlichters 
moeten natuurlijk nooit de taak van beleid
makers overnemen', aldus de woordvoerder. 
Hij wees in het kader van nieuwe technie
ken o.a. op Internet, Viditel en Videotex.
Uit de antwoorden op zijn schriftelijke 
vragen bij deze begroting was niet de 
indruk gewekt dat de overheid nu al erg 
fanatiek aan het omschakelen is op de 
nieuwe situatie.
Ook wees de woordvoerder op de informa- 
tie-achterstand van Kamerleden die aan het 
einde van de week ontstaat als de media 
kennis kunnen nemen van kabinets
besluiten. Internet zou, als het aan de VVD- 
fractie ligt, een bijdrage aan de oplossing 
van dit probleem kunnen leveren.

Referendum
Tijdens het debat deed CDA-woordvoerder 
Mateman aan D66 en PvdA het aanbod in 
te stemmen met een verandering van het 
kiesstelsel, in ruil voor het opgeven van de 
invoering van een correctief wetgevingsre
ferendum. Dit voorstel werd gedaan vanuit 
de veronderstelling dat de VVD dwars zou 
gaan liggen. Mateman kreeg echter geen 
steun voor zijn voorstel. Jan te Veldhuis 
mengde zich in de ontstane discussie door 
aan te geven dat de voltallige VVD-fractie 
voor de paragraaf in het regeerakkoord 
heeft gestemd betreffende de invoering van 
een referendum. Om die reden was het 
voorstel dus overbodig.

Inlichtingen: Jan te Veldhuis, 070-3182901.
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Nabestaandenwet

\  , Anne Lize
van der Stoel

In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer met staatssecretaris Linschoten 
van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid over de wijzigingen in de 
Algemene Nabestaandenwet (ANW). 
VVD-woordvoerder AnneLize van der 
Stoel stelde aan het begin van de 
behandeling van het wetsvoorstel, 
dat veranderingen op dit beleids
terrein nooit van een leien dakje 
gaan. De wetswijziging die deze week 
in de Kamer werd behandeld vormde 
daarop geen uitzondering.

Le e ft ijd sg re n s
Het kabinetsvoorstel voor het optrek
ken van de leeftijdsgrens voor het 
aanspraak maken op een uitkering van 
40 naar 50 jaar, was voor de VVD- 
fractie een te grote sprong. Er komen 
wel steeds meer vrouwen op de 
arbeidsmarkt, maar herintreding 
verloopt nog steeds moeizaam.

Vandaar dat de woordvoerder ervoor 
pleitte de leeftijdsgrens terug te bren
gen naar 45 jaar. Dit voorstel vond 
steun bij een meerderheid in de Kamer

G e lijk e  b eh an d e lin g  
Aangezien andere sociale regelgeving 
uitgaat van het principe van gelijke 
behandeling tussen gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden, stelde 
de woordvoerder dat dit ook moet 

elden voor de ANW. Bovendien 
iedt de invoering van dit beginsel de 

mogelijkheid niet alleen de toegang 
tot de ANW gelijk te maken, maar 
ook de uitgang, oftewel het verlies 
van de uitkering. Wie hertrouwt krijgt 
thans, terecht, geen uitkering meer. 
Om die reden kiezen mensen ervoor 
om in plaats van te huwen te gaan 
samenwonen. De woordvoerder zag 
dan ook niet in waarom iemand in 
geval van samenwoning met een 
nieuwe partner de uitkering zou 
mogen behouden.
Ook het principe van ‘gelijke monni
ken, gelijke kappen' kreeg steun van 
een meerderheid in de Kamer.

V r ij la t in g s g re n s  
De woordvoerder ondersteunde een 
voorstel van de coalitiepartners de 
vrijlatingsgrens van inkomen uit 
arbeid te verhogen tot 50% , in plaats 
van de door het kabinet voorgestelde 
grens van 15%. Hiermee wordt 
bereikt dat meer mensen betaald

werk blijven verrichten.

O ve rg an g sre ch t 55+ -ers 
De arbeidsmarkt en de verzekerings
mogelijkheden voor jongere genera
ties zijn ruimer dan voor ouderen. 
Wanneer het te verzekeren risico - in 
dit geval het overlijden van de part
ner - zich heeft voorgedaan kan men 
geen verzekering meer afsluiten. 
Samen met PvdA en D66 diende de 
VVD-fractie dan ook amendementen 
die het overgangsrecht moeten 
versoepelen, met als doelstelling voor 
de groep van 55 jaar en ouder een 
zachtere landing te bewerkstelligen.

C u m u la tie
De woordvoerder ondersteunde 
krachtig het anti-cumulatie-beleid 
van het kabinet. Dit betekent dat per 
persoon maar één uitkering kan 
worden toegekend en dat het niet 
voorkomt dat iemand met bijvoor
beeld een WAO-uitkering ook een 
ANW-uitkering krijgt. In de Kamer 
was er aanvankelijk minder steun 
voor dit beleid. De woordvoerder 
hield echter voet bij stuk waardoor de 
staatssecretaris dit principe overeind 
kon houden.

Inlichtingen:
AnneLize van der Stoel,
070-3182906.

Onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Forum j

O Ja, ik kom naar het Forum op ma. 23 oktober in de Pieterskerk te Leiden : 

O Ik wil mij aanmelden als donateur :

Op maandagavond 23 oktober 1995 
organiseert ae mr Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting 
een tweede forum in 
de Pieterskerk te Leiden,
Kloksteeg 16.

Naam:

Adres:

Postcode :

Woonplaats :

Het thema van de avond is:
De o n aan tastb aa rh e id  
van het m e n se liik  lich aa m , 
de stand  van zaken

Het forum zal worden ingeleid door:

M w. prof. dr. H.M . Dupuis, 
hoogleraar medische ethiek

Prof. dr. H. Galjaard, 
hoogleraar humane genetica

Prof. dr. O. Terpstra, 
hoogleraar heelkunde

Deze bonden zenden aan:
Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting, 
p/a De Ruyterkade 125, 1011 AC Amsterdam.
Telefoon:  020-6242627. Fax: 020-6388401. Gironummer: 6161616.

Na de pauze gaan vier vertegenwoor
digers van de grote politieke partijen 
in op stellingen van de inleiders.
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Financiële Beschouwingen

Hans
Hoogervorst

B eg ro tin g  algem een 
Financieel woordvoerder Hans 
Hoogervorst sprak tijdens de eerste 
termijn van de Algemene Financiële 
Beschouwingen waardering uit voor 
de Miljoenennota 1996. Hij prees het 
kabinet voor de handhaving van het 
uitgavenkader en de reductie van het 
financieringstekort. Deze begrotings- 
dicipline schept de ruimte voor een 
forse lastenverlichting van 4 miljard 
voor 1996. Het grootste gedeelte 
gaat naar verlaging van de loonkos
ten voor de werkgevers. Voor een 
vliegende start van de banengroei 
bestaat geen beter recept. Dit 
vertaalt zich in een groei van 180.000 
banen in de jaren '95-'96. Bovendien 
neemt, in deze periode, voor het 
eerst in decennia, het aantal mensen 
dat afhankelijk is van een uitkering 
met 40.000 af.

To eko m st
Sinds 1983 is de collectieve-uitgaven- 
quote met 12,5% BBP gedaald en het 
financieringstekort met twee-derde 
verminderd. Het relatieve niveau van 
de overheidsuitgaven, de collectieve 
lasten en het tekort zijn vrijwel exact 
terug op het niveau van 1975. Dat is 
een fenomenale prestatie. Als deze 
lijn wordt doorgetrokken acht de 
woordvoerder net mogelijk de over
heidsuitgaven de komende 10 jaar - 
zonder brute ingrepen- in dezelfde 
mate terug te dringen. Er zou dan 
voldoende ruimte ontstaan om het 
financieringstekort naar 1 % terug te 
brengen en de belastingtarieven met 
10% te verlagen.

kan tteken in g en  
Toch zou de nieuwe VVD-woord- 
voerder geen waardig opvolger van 
Rudolf de Korte zijn als nij niet ook 
een paar kanttekeningen zou plaat
sen bij het financiële beleid van dit 
kabinet.
Ten eerste wees de woordvoerder op 
mogelijke verdere overschrijdingen in 
de zorgsector, terwijl het eigen-risico- 
dossier vooruit is geschoven. Waarom 
de coalitiepartners zo met dit eigen 
risico in de maag zitten, begreep de 
woordvoerder niet. De door hen zo 
vurig verlangde ecotax zal immers 
voor veel mensen grotere inkomens

gevolgen hebben dan het eigen risico 
in de gezondheidszorg.
Vervolgens achtte hij net verstandig, 
m.b.t. tot de koppeling van de uitke
ringen aan de lonen, geen hoogge
spannen verwachtingen te wekken. 
Ten derde wees de woordvoerder 
erop dat het kabinet nogal royaal is 
geweest met extra (hoewel nuttige) 
uitgaven, terwijl vanaf 1997 over
schrijdingen dreigen op rijksbegro
ting. De Minister van Financiën is 
nadrukkelijk gevraagd te bevestigen 
dat de nog in het vat zittende 
beleidsintensiveringen (1,5 miljard) 

as kunnen worden uitgedeeld als de 
udgettaire ruimte er inderdaad is.

Banen in het b a s iso n d e rw ijs  
Al bij de Algemene Beschouwingen 
pleitte fractievoorzitter Wallage voor 
verbeteringen in het basisonderwijs. 
De minister van Financiën heeft 
gezegd: wie dat echt wil, moet de 
koninklijke weg bewandelen en zelf 
aangeven waar de dekking vandaan 
moet komen. De PvdA bleek daar 
niet toe in staat.
VVD en D'66 hebben tijdens de 
financiële beschouwingen een motie 
ingediend om f100 miljoen te beste
den aan de instelling van klasseassis- 
tenten om de problemen met de 
overvolle klassen op te lossen. Zij 
stelden voor om het budget voor de 
Melkert-banen, dat zijn gesubsi
dieerde banen, te verminderen. 
Minister Zalm zal de motie aan het 
kabinet voorleggen.

S ta a tssch u ld
Zoals al was aangegeven tijdens de 
politieke beschouwingen vindt de 
VVD dat meevallers met de hoogste 
prioriteit naar het financieringstekort 
moeten worden teruggesluisd. Op dit 
punt werd de VVD gesteund door 
D ‘66. Door de nog veel te hoge 
staatsschuld is de aflossing van de 
rente de één na grootste post op de 
Rijksbegroting. Afgezien van het feit 
dat dit een negatieve invloed heeft 
op een aantal kerntaken van de over
heid, is een overtuigende daling van 
de schuldquote nóodzakelijk om tot 
de Europese Monetaire Unie te 
kunnen toetreden. In Valencia is met 
de Europese ministers van Financiën 

epraat over de toepassing en de 
andhaving van de EMU-criteria. De

VVD deelt de zorg van de Duitse 
minister van Financiën Waigel over 
het gebrek aan sancties voor landen 
die hun staatsfinanciën niet op orde 
kunnen houden.
Toetreding tot de EMU wordt waar
schijnlijk de belangrijkste beslissing 
van dit kabinet. Sinds 1979 is de écu 
t.o .v. de gulden een kwart in waarde 
verminderd. De toekomstige 
Europese munt moet minstens even 
hard zijn als de gulden. Het Duitse 
voorstel om de sancties tot naleving 
van de EMU-spelregels te verscher
pen verdient daarom ondersteuning. 
De woordvoerder beklemtoonde dat 
het ondenkbaar is dat Nederland de 
EMU instapt zonder expliciete 
toestemming van de Tweede Kamer.

K o o p k rach tp la a tje s  
Op het punt van de koopkrachtplaat
jes is het Paarse kabinet geen haar 
beter dan zijn voorgangers. CBS- 
onderzoek laat zien dat het klassieke 
koopkrachtplaatje van Jan Modaal 
(kostwinner met inkomen van 49.000 
gulden) niet meer bestaat. Het aantal 
tweeverdieners (nu 2 miljoen) neemt 
elk jaar razendsnel toe. 65% van alle 
huishoudens onder de 65 jaar (kost
winners en tweeverdieners) hebben 
een totaalinkomen van 85.000-
100.000 gulden. Gezien deze inko- 
mensstruktuur is het vreemd dat ook 
65% van de 65-minners in het 
ziekenfonds zit. Het lijkt er op dat 
sommige collectieve voorzieningen 
niet goed zijn afgestemd op de snel 
veranderende arbeidspartipatie, resp. 
inkomensstruktuur van onze samenle
ving. Minister Zalm heeft toegezegd 
hier serieus naar te kijken.

F is c a le  s t im u le rin g  
econom isch  zw akke re  reg io 's  
De VVD heeft met de PvdA, D'66 en 
het CDA een motie ingediend over 
fiscale stimulering van investeringen 
in economisch achtergebleven 
regio's. Daarmee wordt beoogd 
bedrijvigheid naar economisch zwak
kere regio's te trekken. De motie is 
door een grote Kamermeerderheid 
gesteund. Staatssecretaris van 
Financiën, Vermeend, heeft toe 
gezegd de motie uit te voeren.

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de "Mr Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Ernst van Splunter, voorlichter VVD-Tweeae 
Kamerfractie. Eindredactie: Tom van der Maas, hoofd afdeling Voorlichting 
van de VVD-Tweede Kamerfractie. VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen. Een jaar-abonnement kost fl 80,- en is schriftelijk aan 
te vragen bij de VVD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 
20018, 2500 EA Den Haag. Abonnementenadministratie: Ans Koning 
(tëjefoon 070-3182875). Het gironummer van de Mr Annelien Kappeyne van 
de Coppello Stichting is 616 1616.
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Nieuwe Ledendag
Op zaterdag 30 september 1995 hield Frits Bolkestein in Bussum een toespraak op de eerste Nieuwe Ledendag van 
de VVD. Een samenvatting van deze rede is hieronder afgedrukt.

F a m ilie
Ik zou graag willen ingaan op het 
pleidooi van CDA-fractievoorzitter 
Heerma voor een moderne gezins
politiek. Daar is door sommige media 
nogal lacherig over gedaan. Zo wordt 
van de politiek een karikatuur 

emaakt. Ik vind dat niet juist. En ik 
egrijp werkelijk niet waarom een 

groot landelijk ochtendblad VVD en 
D66 klakkeloos over één kam scheert 
door te stellen dat leden van mijn 
fractie zich daarover honend hebben 
uitgelaten.
Een ding moet ik toegeven: het ware 
oppositievoeren zit het CDA nog niet 
in net bloed. Maar voor de eerste 
keer sinds het CDA in de oppositie 
zit, heeft het een onderwerp op de 
politieke agenda geplaatst dat wel 
degelijk aandacht verdient.
In mijn eigen bijdrage aan de 
Algemene Beschouwingen heb ik de 
overdracht van normen aan de orde 
gesteld. Ik zeg met opzet niet: 
normen en waarden want dat zijn 
toch verschillende zaken. Ik heb het 
nu over normen, dat wil zeggen 
geschreven of ongeschreven gedrags
regels. Normen worden door kinde
ren terloops overgenomen van 
mensen met wie zij een affectieve 
band hebben en dat zijn meestal de 
ouders. Normen die overal ter wereld 
door ouders aan kinderen worden 
overgedragen omdat zij al eeuwen
lang aanwezig zijn in de samenleving. 
Ik doel op: de waarheid spreken, 
respect voor elkaar en eikaars eigen
dom tonen, verdraagzaamheid en het 
afwijzen van gewelddadigheid en 
vandalisme.

Ik heb ook het oog op waarden die 
niet overal gelden maar die in 
Nederland voor essentieel worden 
gehouden, zoals gelijkwaardigheid 
van man en vrouw en het eerbiedigen 
van ieders levensovertuiging. Ouders 
staan in de overdracht van die 
normen niet alleen. De school moet 
de opvoedende taak van de ouders 
ondersteunen. Dat hoeft overigens 
niet in een apart vak 'normen'. Het 
hele lesgeven moet er als het ware 
van doordrongen zijn. Natuurlijk 
moet de school zich in zekere zin aan 
de maatschappelijke werkelijkheid 
aanpassen. Maar zij behoeft daarvan 
geen afspiegeling te zijn. Kinderen 
zijn gebaat bij vaste patronen.
Scholen moeten dus rustpunt voor 
leerlingen en een kader voor het leren 
van burgerschapsvaardigheden zijn.

Opvoeders moeten hun kinderen het 
besef bijbrengen dat het burgerschap 
in een moderne samenleving beper
kingen aan de gedragsvrijheid oplegt.

V r i jw i l l ig e r s w e r k  
In dit verband past waardering voor 
het werk dat velen verrichten, waar 
geen of een beperkte geldelijke belo
ning tegenover staat. Ik heb het nu 
over de man die bij de bloedbank 
voor een kopje koffie voor de dono
ren zorgt. Over die vrouw die een 
paar dagen per week kantinedienst in 
een sportverenigingsgebouw draait. 
Over al die mensen aie boodschap- 

en doen voor buren die slecht ter 
een zijn of hen naar het ziekenhuis 

brengen. Ik heb het over het vrijw illi
gerswerk. Dat werk wordt onder
schat, terwijl het toch cruciaal is voor 
een goede kwaliteit van onze leefom
geving.
Vrijwilligerswerk geeft niet alleen zin 
aan een individueel leven, het ligt in 
het hart van de sociale samenhang 
van de maatschappij.

Burgerzin
Dat is ook nodig in een samenleving 
die steeds meer het karakter krijgt 
van een op hol geslagen consumptie
maatschappij. Een maatschappij 
waarin geld, koopkrachtplaaties, 
verworven rechten en het zich 
verschuilen achter een betuttelende 
overheid de overhand krijgen. 
Daardoor trekken teveel mensen zich 
terug in hun eigen ik-achtige zeker
heid. Zij raken tussen wal en schip en 
blijven verstoken van de noodzake
lijke contacten en relaties in gezin of 
naaste omgeving.
De politiek moet die mensen niet 
laten vallen, maar de hand reiken.
Dat vergt zelfbeheersing, zin voor de 
werkelijkheid, echt luisteren naar wat 
er bij de mensen leeft; maar ook 
onafhankelijkheid en n iette  erg 
onder de inaruk raken van gevestigde 
belangen en heilige huisjes.
Er moet een werkbare synthese 
komen waarin de overheid de taak 
heeft regulerend op te treden waar 
marktwerking onrechtvaardigheden 
creëert en de zwakken moeten 
worden beschermd.

H et debat
Voerde ik vorige week met mijn 
collega Wallage een stevige discussie 
over zijn wensen De politieke 
verslaggeving wist daar geen raad 
mee. De kranten deden het na de 
eerste termijn van de Algemene 
Beschouwingen voorkomen alsof er in 
de Kamer oorlog was ontstaan tussen 
de VVD en PvdA. Dat is een Pavlov- 
reactie die voortkomt uit het tijdperk 
van het kabinet Lubbers III. Als er in 
het vorig kabinet meningsverschillen 
aan het licht kwamen, was er ook iets 
mis. Maar die tijd is voorbij.
In dit kabinet zitten drie partijen met

verschillende idealen en met een 
andere traditie. Bovendien nemen die 
partijen meer afstand tot het kabinet 
omdat parlement en kabinet nu 
eenmaal ieder hun eigen verantwoor
delijkheid hebben. Het is een andere 
coalitie die een andere benadering 
door de journalistiek vraagt.
De politieke verslaggeving moet 
volwassener worden en niet ontaar
den in een 'babytaal-discussie', 
waarin de politiek van de zandbak 
wordt beschreven, als zouden politici 
kinderen zijn die elkaar in een welles- 
nietes-spelletje toeschreeuwen.

De keus voor de VVD  
Meer dan 500 mensen zijn hier 
vandaag aanwezig. Dat is meer dan 
een kwart van hen die sinds vorig jaar 
mei lid werden van de VVD. Dat 
betekent dat u al snel bij onze partij 
betrokken bent geraakt. Ik hoop van 
harte dat dit zo blijft, want de VVD 
heeft nieuwe leden hard nodig. Onze 
partij is sinds maart vorig jaar 
gegroeid. Veel bestuurders zijn volks
vertegenwoordiger geworden. Ik 
hoop u dus spoedig terug te zien in 
onze organisatie.
Enige maanden geleden noemde 
D66-fractievoorzitter Gerrit Jan 
Wolffensperger de VVD in een inter
view met Vrij Nederland, een 'egoï
stisch materialistische' partij. 
Aangezien u met zovelen hier naar 
toe gekomen bent, is het onwaar
schijnlijk dat u uit die uitspraak de 
conclusie heeft getrokken dat u een 
verkeerde keus neeft gedaan. Dat is 
ook niet verwonderlijk. W ant dit 
verwijt aan liberalen is zo oud als het 
liberalisme zelf.
U hebt gekozen voor een partij die 
met beide benen in de samenleving 
staat. Die werk stelt boven inkomen. 
Die mensen wil stimuleren het beste 
uit zichzelf te halen. Maar die ook 
opkomt voor hen die -buiten hun 
schuld- uit het arbeidsproces zijn 

eraakt. Een partij die niet langs de 
ant wil staan maar met negen 

bewindslieden in het kabinet en 
honderden provinciale en gemeente
lijke bestuurders zich dagelijks inzet 
voor een beter Nederland.

Hartelijk welkom bij de VVD!



'«SS?"*®Code name Future
Afgelopen dinsdag was ik in het Word Trade Centre te 
Rotterdam. Daar werden tien ‘Future Awards' uitgereikt.
Middelbare scholieren die een milieuproject binnen hun elë 
gemeente hebben bedacht, kwamen voor een prijs in aanme - 
Ring. Zij kregen een bedrag van f 5000,-- voor de daadwerke- 
lijke uitvoering van het project. n -.
De gedachte van de ‘Future Award' is in Zweden ontstaan. LJi 

jaar is ook'in Nederland een begin gemaakt met het bedenken van projecten en de uit
voering ervan. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ontwikkeling 
samenwerking en VROM alsmede een aantal bedrijven, dragen bij aan de financiering.
In gezelschap van staatssecretaris Erica Terpstra, en mijn PvdA-collega Jacques Wallage 
vond de uitreiking van de Awards plaats. Mij was gevraagd het startschot te lossen voor 
de uitvoering van de projecten.
De VVD is voorstander van dit soort initiatieven. Op deze wijze worden jonge mensen 
daadwerkelijk bij milieuproblemen betrokken. Vorig jaar heb ik samen met mijn collega 
Jan te Veldhuis een artikel geschreven waarin wera gepleit voor ‘Groen Realisme'. Groen 
Realisme is het ontwikkelen van milieubeleid met doelstellingen die haalbaar zijn. Tot 
het onmogelijke is immers niemand gehouden. Als de overheid eisen stelt die niet 
kunnen worden gehaald, ondergraaft zij haar draagvlak in de samenleving. Lokale projec
ten die door de uitvoerders zijn bedacht en worden uitgevoerd, versterken het draagvlak.
In mijn ogen is de 'Future Award' om die reden een voorbeeld van Groen Realisme.

Frits Bolkestein

ENERGIEHEFFING
Met tegenzin, maar in overeenstemming met 
de afspraken in het regeerakkoord, heeft de 
VVD-rractie afgelopen donderdag ingestemd 
met het wetsvoorstel dat een regulerende 
energieheffing invoert. Die heffing gaat per 
1 januari 1996 in. Het kabinet besloot de 
heffing op nationaal niveau in te voeren 
omdat een Europese energieheffing niet van 
de grond kwam. De heffing heeft een 
milieudoelstelling en is niet bedoeld om geld 
in de schatkist te krijgen. Daarom wordt de 
opbrengst van de belasting ook volledig 
teruggesluisd. Alle gezinnen en kleine bedrij
ven moeten per 1 januari een toeslag gaan 
betalen op de energieprijs. Een kilowattuur 
elektriciteit gaat 3,47 cent omhoog, een 
kubieke meter aardgas 3,67 cent. De bedoe
ling is dat deze toeslagen in de jaren na 
1996, geleidelijk verder stijgen. Burgers en 
bedrijven zullen wel voor ae heffing worden 
gecompenseerd door middel van allerlei 
lastenverlichtingen. De verhoging van de 
zelfstandigenaftrek, het verlagen van het 
opstapje in de Vennootschapsbelasting, de 
verlaging van de overhevelingstoeslag zijn 
goed voor het bedrijfsleven. Het verlagen 
van het tarief van de eerste schijf, het verho
gen van de belastingvrije som en de invoe
ring van de ouderenaftrek komen ten goede 
aan de particulieren. Als de prognoses uitko
men is net milieubesparingseffect in het jaar 
2000 0 ,5%  en in het jaar 2010 1,5% van 
het binnenlands energieverbruik.

Europa
Tijdens het debat voerden twee VVD-fractie- 
leden het woord. Johan Remkes behandelde 
het energiedeel van het wetsvoorstel, Bibi de 
Vries sprak in algemene zin en in het bijzon
der over de terugsluis. De VVD-fractie heeft 
een duidelijke voorkeur voor een internatio
nale, in dit geval Europese aanpak. Mocht 
men in Europees verband tot een soortge
lijke maatregel komen dan is de VVD-fractie 
van mening dat er geen twee soorten heffin

gen moeten komen. Staatssecretaris 
Vermeend stelde op dit punt de woordvoer
ders gerust. Bibi de Vries vroeg later in het 
debat aan minister Wijers van Economische 
Zaken of hij 'met droge ogen' in de richting 
van het bedrijfsleven, dit wetsvoorstel kon 
verdedigen met het oog op de internationale 
concurrentiepositie. De minister verzekerde 
haar dat hij dat kon doen. Johan Remkes 
stelde nadrukkelijk dat nieuwe plannen zoals 
bijvoorbeeld een uitbreiding van de heffing 
naar grootverbruikers of verdere verhoging 
(wensen van PvdA en D66) voor de VVD 
volstrekt uit den boze zijn.

K in d erb ijslag
De PvdA was van mening dat de terugsluis 
naar gezinnen met kinderen onvoldoende 
zou zijn en stelde daarom voor de kinderbij
slag te verhogen. In de Sociale Nota werd 
echter al bepaald dat, in het kader van dit in 
te voeren wetsvoorstel, de kinderbijslag met 
25 gulden per kind zou worden verhoogd.
De PvdA trok tijdens het debat het voorstel 
in.

M eerjarenafspraken  
De woordvoerders maakten zich sterk voor 
het niet onder de ecotax laten vallen van 
bedrijven die meerjarenafspraken (MJA's) 
hebben gemaakt over terugdringing van het 
energieverbruik. De bewindslieden deden de 
toezegging dat deze bedrijven nog niet per 1 
januari onder de regeling zullen vallen. De 
woordvoerders dienden een amendement in, 
waarin om onderzoek werd gevraagd om 
ook nieuwe bedrijven die in dit kader meer
jarenafspraken willen maken niet onder de 
wet te laten vallen. Dit amendement werd 
aanvaard.

Inlichtingen: Johan Remkes, 070-3182883 
Bibi de Vries, 070-3182908.
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ECONOMISCHE ZAKEN

H oofd lijn
Het financiële beeld van 1996 mag er 
dan rooskleurig uitzien, de stucturele 
economische vooruitzichten van 
Nederland baren nog steeds zorgen. 
Tijdens de begrotingsbehandeling van 
het ministerie van Economische 
Zaken, stond VVD-woordvoerder 
Johan Remkes stil bij de zwakke plek
ken van onze economische structuur. 
De economische groei blijft sterk 
achter bij de verwachtingen, door een 
gebrekkig aanpassings- en vernieu- 
wingsvermogen. De banengroei 
ontwikkelt zich in deze tijd van een 
gunstige conjunctuur onvoldoende 
om het aantal mensen dat zich op de 
arbeidsmarkt meldt, van werk te 
voorzien. De overdrachtsuitgaven 
nemen nog steeds toe, evenals de 
collectieve lastendruk terwijl het 
investeringsniveau in de publieke als 
particuliere sector te laag is. Hoewel 
net kabinet in financiële en economi
sche zin de wind in de rug heeft 
worden de structurele kwalen van 
onze economie onvoldoende aange
pakt. De W D -fractie  begrijpt dan 
ook werkelijk niet dat er binnen en 
buiten de Kamer te horen valt dat:

- het beleid van het paarse kabinet 
te ver in de richting van het econo- 
misch-iiberale denken is ver
schoven,

- dat lastenverlichting en wig-verklei- 
ning minder prioriteit verdienen,

- de winsten de pan uitrijzen en het 
kabinet te ver doorschiet in het 
streven naar meer marktwerking en 
deregulering en hard op weg is 
naar een 24-uurs vechteconomie, 
terwijl slechts sprake is van een 
paar eerste voorzichtige stapjes.

De VVD-fractie is van mening dat er 
nog steeds te weinig gebeurt en dat 
het proces tot fundamenteel herstel 
te lang duurt. Juist in conjunctureel 
gunstige omstandigheden bestaat 
ruimte structureel maatregelen te 
nemen. Dat moet dan ook gebeuren 
om de kosten te verlagen, de 
aanbodstructuur te versterken en de 
dynamiek te vergroten.

M iddellan ge  term ijn-  
op lossing en
De VVD vindt dat het beleid op 
middellange termijn gericht moet zijn 
op:
- vermindering financieringstekort 

en staatsschuldreductie
- lastenverlichting, wig-verkleining 

en andere fiscale hervormingen om 
Nederland als vestigingsland 
aantrekkelijker te maken

- matige, gedifferentieerde loonont
wikkeling met de nadruk op diffe
rentiatie per bedrijf/bedrijfstak

- voortgaan op de weg naar meer 
marktwerking en een forse deregu
lering

- meer financiële prioriteit toekennen 
aan infrastructurele investeringen, 
technologie en onderwijs.

M idden- en K le in b ed rijf  
De woordvoerder sprak zijn tevreden
heid uit over de hoge prioriteit die in 
de begroting werd toegekend aan de 
ontwikkeling en dynamiek in het 
M KB. Daar vindt een belangrijke 
werkgelegenheidsontwikkeling plaats. 
De VVD vroeg aandacht voor het 
bevorderen van export en technologi
sche vernieuwing door en in het MKB 
en voor de vermindering van de 
administratieve lastendruk. De 
woordvoerder stelde dat een zekere 
mate van beleidsconcurrentie ook op 
gemeentelijk niveau gezond is, maar 
de lasten zijn vooral daar de pan 
uitgerezen. Te denken valt aan de 
Onroerende Zaak Belasting (OZB), 
leges, gemeentelijke milieu- en 
parkeerheffingen. Het baart de VVD- 
fractie zorgen dat er in toenemende 
mate klachten worden gehoord over 
het optreden op de private markt van 
overheden en al dan niet geprivati
seerde overheidsdiensten of bedrij
ven.
Op 13 oktober organiseert de VVD- 
fractie een MKB-dag die in Breda zal 
worden afgesloten. Ervaringen die 
tijdens deze dag worden opgedaan 
zullen worden verwerkt in het 
'Tienpuntenplan M KB’ . Dit plan zal 
volgende week in VVD-Expresse 
worden gepubliceerd.

Inlichtingen: Johan Remkes, 
070-3182883.

HARMONISATIE EUROPEES ASIELBELEID
Afgelopen week debatteerde de 
Kamer over de samenwerking binnen 
de Europese Unie op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken. Dit ter 
voorbereiding van de IGC-conferentie 
die in 1996 plaatsvindt. Tot op heden 
is nog niet veel bereikt in deze zoge
naamde derde pijler van het Verdrag 
van Maastricht. Wel werden vijftig 
niet-bindende resoluties aangeno
men, maar met resoluties bestrijdt 
men niet de internationale misdaad. 
Namens de VVD fractie drong 
woordvoerder Theo van den Doel er 
dan ook op aan, om daar waar op 
essentiële terreinen onvoldoende 
vooruitgang wordt geboekt, met een 
kleine groep verder te gaan. Wanneer 
er ook onvoldoende draagvlak voor 
zo'n meersnelhedenconcept zou zijn 
dient Nederland bilateraal met landen

zoals België, Duitsland en Frankrijk 
zijn belangen veilig te stellen. De 
woordvoerder benadrukte dat de 
VVD-fractie in de JUBI-pijler voor 
intergouvernementele samenwerking 
pleit. Het betreft hier zaken die zo 
nauw zijn verbonden met soevereini
teit van de staat, dat overdracht van 
belangrijke beleidsterreinen (strafwet
geving, normering) aan Brussel 
ondenkbaar zou zijn. Dat betekent 
ook dat financiering van deze samen
werking via de nationale begroting 
wordt geregeld en niet via de EG- 
begroting.
De woordvoerder beklemtoonde dat 
het kabinet keuzes moet maken en 
haar prioriteiten dient aan te geven. 
De VVD legt de prioriteiten bij 
harmonisering van het asielbeleid, 
waar bij alle lidstaten van de Unie

een evenredige bijdrage leveren 
( ‘burden sharing') en aanpak van de 
internationale georganiseerde 
misdaad.
De VVD steunt de regering in haar 
inzet om de democratische controle 
te versterken. Dat geldt zowel voor 
de rol van de Tweede Kamer als het 
Europese Parlement. Eveneens kon de 
woordvoerder instemmen met de 
stroomlijning van de besluitvorming. 
De huidige stroperigheid is er de 
oorzaak van dat er nauwelijks voor
uitgang wordt geboekt. Met bureau
cratische regelgeving vangt men geen 
boeven.

Inlichtingen: Theo van den Doel 
070-3182891
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LANDBOUW NATUURBEHEER EN
In de afgelopen week behandelde de 
Kamer de begroting van het ministe
rie van LNV. De VVD-fractie zette 
hiervoor twee woordvoerders in: Piet 
Blauw en Willem Keur.

Algemeen
Tijdens het Algemene deel van de 
inbreng van de fractie bracht Piet 
Blauw naar voren dat ruim een jaar 
na het aantreden van minister Van 
Aartsen de nieuwe contouren van zijn 
beleid duidelijker worden. Minder 
knechting middels regelgeving, meer 
verantwoordelijkheid voor de indivi
duele ondernemer en een grote 
lastenverlichtingsoperatie ten gunste 
van een ruimere vrije bestedings- 
keuze, dus van de internationale 
concurrentiekracht. Meer dan 1.2 
miljard is in ruim 1 jaar vrijgemaakt 
ten gunste van de agribusiness, deels 
structureel, deels incidenteel. Dat is 
de laatste decennia niet eerder gere
aliseerd.
Dat neemt niet weg dat de VVD-frac
tie meent dat extra zorg gewenst is. 
Vastgesteld moet worden dat met 
name die bedrijven die geen of 
weinig personeel hebben en daar
naast een negatief vermogen gekop
peld aan een te laag inkomen veel 
van de lastenverlichting aan de neus 
voorbij zien gaan. Daarnaast vragen 
met name de sectoren glastuinbouw 
en intensieve veehouderij extra 
aandacht. De woordvoerder noemde 
het positief dat het Kabinet vorige 
week conclusies heeft getrokken ten 
aanzien van de positie van intensieve 
veehouderij. Hierover wordt in aparte 
overleggen en debatten nader met de 
minister van gedachten gewisseld.

Belangengroepen  
Onlangs werd de droom van de 
woordvoerder: één overkoepelende 
belangenbehartigende landbouwor
ganisatie gerealiseerd. Toch is er juist 
nu sprake van grote onrust. 
Werkgevers en werknemers bestrij
den elkaar. Sectorale bonden en de 
landelijke belangenorganisatie 
bekampen elkaar evenals LTO en LBS 
en actiegroepen.
De VVD-fractie zal zich inzetten om 
de PBO-structuur danig aan te 

assen. Meerdere keren bij deze 
egrotingsbehandeling is daar over 

gesproken. Een en ander vraagt een 
zorgvuldig proces dat in deze kabi
netsperiode moet worden afgerond.

Natuurbeheer
Het nadrukkelijk betrekken van de 
agrarische sector bij de uitvoering van 
het natuurbeheer spreekt de VVD- 
fractie zeer aan. Reeds in 1991 werd 
hiervoor een pleidooi gehouden in de 
vorm van een 'dubbelaoel aanpak'. 
Het koppelen van Europese inkomen
stoeslagen aan gewenste natuurbe-

heersdoelstellingen verankert het 
systeem van inkomenstoeslagen in 
onze samenleving. Immers, inkomen
stoeslagen alleen devalueren spoe
dige tot een premie waarvoor geen 
tegenprestatie behoeft te worden 
geleverd. Deze ‘Brusselse Groene 
Sinterklaas' loopt dan grote risico's 
wegbezuinigd te worden, mede gelet 
op net hoge Europese ambitieniveau.

Bedrijfsverzorg ingsd ienst  
De woordvoerder brak een lans voor 
de werkzaamheden van de bedrijfs- 
verzorgingsdiensten. Per jaar worden 
± 4 miljoen uren bemiddeld, 1 
miljoen daarvan wordt besteed aan 
vervanging van arbeidsongeschikte 
boeren en tuinders. Bij de bedrijfsver- 
zorgingsdienst zijn in vaste en in 
deeltijd dienstverband ruim 4600 
werknemers betrokken die dag in dag 
uit, van 's-morgens vroeg tot ‘s- 
avonds laat werkzaamheden verrich
ten. De regeling rond het reiskosten
forfait is hier een factor die een en 
ander negatief beïnvloed. Ook het 
ontmoedigen van het woonwerkver
keer en de daaraan verbonden 20- 
dagenregeling zijn negatieve facto
ren. Veel vervangingen in de sfeer 
van arbeidsongeschiktheid duren 
namelijk langer dan 20 dagen. De 
woordvoerder pleitte voor een aantal 
maatregelen waaronder het verlenen 
van ontheffing op basis van medische 
indicatie, net zoals de vrijstelling van 
BTW op basis van sociale indicatie 
geschiedt.

Voor wat betreft het Europese land
bouwbeleid sprak VVD-woordvoerder 
Willem Keur een aantal zorgen uit.

Nederlandse concurrentie
positie
In de eerste plaats betreft dit de 
concurrentiepositie van de 
Nederlandse boer. De hoge lonen- en 
lastenstructuur in ons land dragen 
niet bij tot een eerlijke concurrentie
verhouding met andere Europese 
lidstaten. Hier zou de minister 
aandacht aan moeten besteden. 
Daarnaast wordt onze concurrentie
positie geschaad door de ongelijke 
uitwerking van EU-maatregelen in de 
verschillende lidstaten. Lidstaten die 
zich minder strak aan de regels 
houden, kunnen zo tegen een lagere 
kostprijs produceren. Dit vraagt om 
consequentere controles.
Vervolgens wordt het Europese land
bouwbeleid en de Nederlandse 
concurrentiepositie ondermijnd door 
misbruik en oneigenlijk gebruik van 
Europese subsidies. De schade door 
fraude wordt momenteel geschat op 
7 a 15 miljard ECU. De VVD pleit 
daarom met klem voor een effectie
vere bestrijding van fraude (zie ook 
het VVD 10-puntenplan).

VISSERIJ
Gem eenschappelijk landbouw 
beleid
Tweede punt van zorg betreft het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB). Het Europese beleid wordt te 
kostbaar en dreigt een obstakel te 
worden bij de formulering van het 
wereldhandelsbeleid. Hierdoor lijkt 
het de ontwikkeling van de landbouw 
meer in de weg te staan dan te 
stimuleren. Dit heeft tot gevolg dat 
het GLB steeds minder kan rekenen 
op de instemming van de lidstaten.
Nu de consensus aan het afbrokkelen 
is, wordt het landbouwbeleid door de 
afzonderlijke staten steeds meer naar 
eigen idee en belang ingevuld. Dit 
komt de effectiviteit niet ten goede. 
Bovendien zal een antwoord gevon
den moeten worden op het betaal
baar houden van het Europese land
bouwbeleid wanneer de EU zich 
uitbreidt met de Oosteuropese 
landen. Berekeningen van onder
zoekscentra geven aan dat de toetre
ding van deze nieuwe lidstaten tussen 
de 7 en 37 miljard ECU zal gaan 
kosten. Een dergelijke kostenstijging 
is zowel politiek als economisch 
onverantwoord.
Het McSharry-beleid, waarin wordt 
overgeschakeld van prijscompensatie 
naar inkomensondersteuning pakt 
voor Nederland erg ongunstig uit. De 
inkomensondersteuning is vooral 
bedoeld voor kleine extensieve bedrij
ven. Die bedrijven komen in 
Nederland nauwelijks voor. Dat 
Nederland nauwelijks meedeelt in de 
koek is vooral opmerkelijk gezien het 
feit dat de Nederlandse netto- 
bijdrage aan de Europese begroting 
inmiddels is opgelopen tot 4 miljard 
ECU.

Liberale v isie
De VVD ondersteunt de vorming van 
één interne markt, liefst met zoveel 
mogelijk aangesloten landen. Het 
instrument om de nieuwe landbouw
structuur te helpen opbouwen mag 
best die van de inkomensondersteu
ning zijn, mits de Nederlandse 
concurrentiepositie niet verder zal 
worden aangetast. Bovendien mag 
het Europese landbouwbeleid geen 
belemmering worden voor de afzet 
van landbouwprodukten op andere 
markten.

Inlichtingen:
Piet Blauw, 070-3182881 
Willem Keur, 070-3182895.
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INTERNATIONAAL CULTUURBELEID
Op 9 oktober hield Frits Bolkestein een inleiding op een symposium over internationaal cultuurbeleid, georgani
seerd door de Boekmanstichting. Een samenvatting van deze toespraak is hieronder afgedrukt.

Cu ltuur
De meeste discussies over internatio
naal cultuurbeleid blijken in hopeloze 
spraakverwarringen te ontaarden. 
Daarom moet zo'n discussie beginnen 
met een nauwkeurige bepaling van 
doelstellingen, middelen en verant
woordelijkheden. Wie dat doet, zal 
merken dat de meeste problemen 
verdampen.
Het eerste begrip dat moet worden 

edefiniëerd, is "cultuur". Ik vat dit 
egrip in strikte zin op, dwz. als het 

geheel van kustzinnige uitingen, die 
in ons land worden voortgebracht. 
Prof. Bevers, die dit symposium 
opende, doet dat ook. Wat mij 
betreft, had "internationaal cultuur
beleid" ook "internationaal kunstbe
leid" mogen heten. Maar we zitten 
nu eenmaal met de geijkte naam.
Ik kan de Commissie-Gevers dus niet 
volgen, die immers ook onderwijs en 
wetenschappen in haar beschouwin
gen heeft betrokken. Zeker, onder
wijs en cultuur hebben veel met 
elkaar te maken - dat is ook de reden 
waaom er nu weer een Ministerie van 
O .C.&  W. is - maar dan toch vooral 
op school en veel minder over de 
grens.
Nog veel minder ben ik het eens met 
Maarten Mourik, voormalig ambassa
deur bij de UNESCO, die het a n t r o 
pologische cultuurbegrip hanteert. 
Daarmee bedoelt hij "alle materiële 
en immateriële componenten van een 
cultuurgemeenschap, de manier 
waarop zij daarmee omgaat, normen 
en waarden die zij daarbij laat gelden, 
kortom haar totale levenstijl".
Deze brede definitie brengt hem er 
toe, internationaal cultuurbeleid ook 
te laten slaan op “ ons milieubeleid, 
ons drugsbeleid, ons euthanasiebe
leid, ons emancipatiebeleid" en vele 
zaken meer. Inderdaad hangt alles 
met alles samen. En ook ik vind dat 
het Nederlandse drugsbeleid beter in 
het buitenland moet worden uitge
legd. Maar ik ben bang dat Mouriks 
holistische benadering slechts zal 
leiden tot wat de Amerikanen analysis 
paralysis noemen. We moeten toen 
ook practisch blijven. Het gaat mij 
hier dus om alle kunstzinnige uitingen 
die in Nederland worden voortge
bracht. Welke raakvlakken hebben 
die uitingen met het buitenland?

Staatsbezoek
Het eerste raakvlak is het buitenlands 

olitieke in strikte zin. De Koningin 
rengt een staatsbezoek en het 

Concertgebouw Orkest reist met haar 
mee om haar bezoek meer luister bij 
te zetten. Uitstekend, mits BZ betaalt. 
Men zou zich hebben kunnen inden
ken dat het Cultureel Verdrag met

Zuid-Afrika had kunnen worden 
gebruikt om de hervormingen daar te 
bespoedigen maar helaas zijn wij zo 
stom geweest dat verdrag te verbre
ken. Iets soortgelijks was vóór 1989 
in Oost Europa mogelijk geweest. 
Misschien kan nu een culturele mani
festatie in Suriname de politiek daar 
in gunstige zin beïnvloeden. Maar 
daar houdt dit raakvlak wel zo'n 
beetje mee op. En weer: rekening en 
verantwoording BZ.
Ik zou overigens willen waarschuwen 
voor de gedachte dat culturele mani
festaties in het buitenland onze 
macht en invloed versterken.
Duitsland is machtig wegens de 
kracht van zijn economie en zijn 
DMark, niet wegens zijn 
Goethehauser. Alle Britisch Councils 
in de wereld hebben het afzakken 
van Britse macht niet weten te 
verhinderen. Ons Erasmushuis in 
Djakarta bood onvoldoende tegen
wicht tegen het optreden van Jan 
Pronk aldaar. Mourik citeert De 
Gaulle: "Petit pays, grande nation". 
Waarom? De Gaulle gaf zelf het 
antwoord: Les Hollandais sont têtus 
et prêts de leurs intéréts, donc une 
nation. Daar ging het de grote Franse 
staatsman om en niet ornaat Van 
Gogh een Nederlander was, wat hij 
misschien zelfs zou hebben ontkend.

E xp o rt
Het tweede raakvlak is dat met de 
export. Dit raakvlak is buitengewoon 
smal. Er was eens een minister van 
cultuur die meende dat culturele 
manifestaties in het buitenland een 
glijmiddel voor onze uitvoer zouden 
zijn. Nog afgezien van de onsmake
lijke associatie die het woord "glij
middel" oproept: de stelling is 
onjuist. Japanse zakenlieden kopen 
geen Nederlandse textiel omdat ze 
naar een Rembrandt hebben geke
ken. Buitenlandse ondernemers 
kopen onze producten om hun prijs, 
kwaliteit en levertijd en om niets 
anders. In zijn advies over het 
Internationaal Cultuurbeleid van 
maart 1995 schrijft de Raad voor de 
Kunst "dat het prestige en de presen
taties van het Nederlandse kunstleven 
in het buitenland te wensen overla
ten". Toch is onze handelsbalans 
keihard. Het een staat los van het 
ander.
Kunst is zelf natuurlijk een goed 
exportartikel - denk aan de CD's van 
het Concertgebouworkest - maar dat 
is iets geheel anders.

O o s t Eu ro pa en o n tw ik k e lin g s 
lan den
Het derde raakvlak is met Oost 
Europa en de ontwikkelingslanden.

Een ambtenaar van OCW  gaat naar 
Boedapest om uit te leggen hoe bij 
ons de Raad voor de Kunst werkt.
Een pianolerares wordt naar 
Venezuela gestuurd om een begaafde 
leerling te helpen. Voor beide valt iets 
te zeggen, maar dan toch als onder
deel van het Oost Europa-beleid of 
van ontwikkelingshulp. Daar moeten 
zulke activiteiten in passen en uit die 
begrotingen moeten zij worden 
betaald, niet uit die voor 
Internationaal Cultuurbeleid.

D is c u ss ie p u n te n  
Ik kom, tot slot, op de discussiepun
ten van Ton Bevers. Nationale subsi
dies voor kunstuitingen, ten eerste, 
zijn zeer zeker verdedigbaar, zowel 
jegens de belastingbetaler wegens 
het beginsel van de merit gooas 
alsook jegens het buitenland omdat 
het Verdrag van Maastricht ze niet 
verbiedt.
Ten tweede dient internationaal 
cultuurbeleid inderdaad niet onderge
schikt te worden gemaakt aan poli
tiek of economisch beleid. Ik heb dat 
hierboven uiteengezet.
Ten derde zie.ik een nuttige rol voor 
culturele attachés want zij kunnen 
een belangrijke bemiddelende rol 
spelen tussen Nederlandse kunste
naars en wat in het buitenland 
gebeurt. Die attachés moeten door 
O CW  worden uitgekozen en bij BZ 
worden gedetacheerd want de 
gemiddelde beroepsdiplomaat heeft 
niet noodzakelijk veel affiniteit met 
de Nederlandse kunst of het vereiste 
inzicht in de Nederlandse samen
leving.
In het Verenigingsmodel van de 
Commissie-Gevers zie ik weinig. Ik 
ben bang dat het slechts aanleiding 
zal zijn tot meer bureaucratie. Een 
Nederlandhuis lijkt mij daarentegen 
nuttig, maar alleen in Brussel. Die 
stad is het hart van Europa. Daar, in 
die buitenpost van onze cultuur, 
moet een klein stuk Nederland 
komen, met voortdurende manifesta
ties, waar iedereen komt.
Ten vierde lijkt ook mij dat samen
werking met bestaande instellingen 
de beste wijze is om Nederlandse 
kunst en cultuur in het buitenland 
aan de man te brengen.
Tenslotte meent Ton Bevers dat meer 
onderzoek nodig is naar de positie 
van de Nederlandse cultuur in het 
buitenland. Dat betekent meer geld 
voor de onderzoekers. Ik zou dat geld 
liever besteden aan de kunstenaars 
zelf.
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Een van de grootste problemen van ons vestigingsklimaat is de 
nog steeds veel te starre arbeidsmarkt. Deels is dat een kwestie 
van overregulering, zoals de doorgeschoten ontslagbescher
ming. Maar ook werkgevers hebben boter op het hoofd. Want 
als het er op aankomt, koestert het bedrijfsleven zich maar al te 
graag in de geborgenheid van de overheidsinterventie. Het 
duidelijkste voorbeeld hiervan is de traditionele roep om het 
algemeen verbindend verklaren van de CAO's. Dankzij deze 

praktijk weten bedrijven zeker dat concurrentie op loonkosten vrijwel onmogelijk is. Dat 
is prachtig voor de gevestigde bedrijven en werknemers, maar fnuikend voor de nieuwko
mers. Als nieuwkomers de markt op willen met werknemers die bereid zijn voor iets 
minder dan de gangbare lonen aan de slag te gaan, wordt dat door de algemeen verbin
dend verklaring onmogelijk gemaakt, zelfs als dat loon ruim boven het wettelijk mini
mumloon ligt.
In de bouwsector is deze praktijk het verst doorgeschoten. De bouw heeft traditioneel al 
weinig te maken met concurrentie vanuit het buitenland. Mede dankzij het AVV-en is de 
bouw verworden tot een waar loonkartel, waarin de laagste loonschaal nu 40% boven 
het minimumloon ligt. Een startende bouwondernemer die een werknemer 25% boven 
het minimumloon wil bieden, mag dat niet omdat de bouw-CAO door de overheid alge
meen verbindend wordt verklaard. Dat is geen sociaal beleid, dat is asociaal beleid.
Het kabinetsbeleid is er op gericht juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer werk
te creëren. In het regeerakkoord is daarom bepaald dat de laagste loonschalen niet langer 
algemeen verbindend zullen worden verklaard. Het bedrijfsleven heeft hierop gereageerd 
door in sommige CAO's lagere loonschalen te creëren. Het kabinet heeft de sociale part
ners in het najaarsoverleg net voordeel van de twijfel gegund. Bij de VVD-fractie is de 
twijfel nog steeds groot. Als straks blijkt dat de lage loonschalen alleen op papier 
bestaan, moet het kabinet alsnog afzien van AVV-en. Wij zullen het kabinet hierop 
aanspreken. Want regeerakkoord is regeerakkoord.

Frits Bolkestein

Binnenlandse Zaken
O pm aat voor toekom stig  beleid  
De begroting Binnenlandse Zaken 1996 
heeft als motto gekregen "raamwerk voor 
maatwerk". Hoewel veel nieuw beleid in 
gang is gezet, moet het kabinet over veel 
onderwerpen nog standpunten innemen en 
wetsvoorstellen indienen. Te denken valt 
aan de zelfstandige bestuursorganen, de 
herverdeling van net Provincie- en 
Gemeentefonds, de subsidiëring van poli
tieke partijen, de integriteit van politieke 
ambtsdragers, de inburgering van migranten 
(Inburgeringswet), en de staatkundige 
vernieuwing. VVD-woordvoerder Broos van 
Erp, karakteriseerde de begroting dan ook 
als een opmaat voor toekomstig beleid.

B estu u rlijk e  o rg an isatie  
De VVD-fractie stemt in hoofdlijnen in met 
het kabinetsstandpunt over de bestuurlijke 
organisatie van Nederland. Terecht kiest het 
kabinet voor een meer centraal sturende rol 
van Binnenlandse Zaken. De verantwoorde
lijkheid voor de inrichting van ons binnen
lands bestuyr ligt bij kabinet èn parlement. 
De VVD-fractie meent dat volgend jaar 
sprake moet zijn van overtuigende argumen
ten om na Rotterdam en Amsterdam nog 
meer stadsprovincies te vormen. Dat geldt 
ook voor de situatie waarin voor een alter
natief wordt gekozen. Er moet sprake zijn 
van een open evaluatie. Voor het gebied dat 
niet bij de vorming van een stadsprovincie is 
betrokken, moet een krachtig provinciaal 
bestuur mogelijk blijven.

G em een te lijke  herin delin g  
Het kabinet wil de uiteindelijke verantwoor
delijkheid van de wetgever bij gemeentelijke 
herindeling versterken evenals een meer

initiërende rol van de minister van Binnen
landse Zaken. Zonder een definitief oordeel 
uit te spreken, lijkt het de VVD-fractie een 
goede zaak dat de regie meer dan voorheen 
vanuit Den Haag wordt gevoerd. Tevens zijn 
door de Wet algemene regels herindeling 
(ARHI) procedurele verkortingen mogelijk.

G em een te lijke  heffingen  
De gemeentelijke lasten en heffingen zijn de 
laatste jaren sterk gestegen, wel met 10% 
per jaar. Dit heeft te maken met toegeno
men rijksregelgeving en decentralisatie van 
rijkstaken naar gemeenten zonder dat alle 
geldmiddelen worden overgeheveld. Broos 
van Erp sprak zijn zorg uit over deze stijging 
en vroeg het kabinet voortaan goed te 
kijken naar de eisen die het rijk gemeenten 
oplegt. Het kabinet deed de toezegging 
deze problematiek nader te analyseren en 
hierover in overleg te treden met de VNG.

Grote steden
Het verheugt de VVD dat eind oktober met 
vijftien andere gemeenten buiten de vier 
grote steden een convenant zal worden afge
sloten. De VVD had daar eerder op aange
drongen. Tijdens de begroting heeft de VVD 
opnieuw aandacht gevraagd voor het betrek
ken van andere gemeenten bij het grote- 
stedenbeleid. Het kabinet gaf aan dat waar 
het grote-stedenbeleid succesvol is, zal 
worden geprobeerd dat zo snel mogelijk te 
vertalen naar de steden die ook met grootste
delijke problemen te maken hebben. Als het 
gaat om wettelijk maatregelen wordt deze 
doorwerking meteen ter nand genomen.

Inlichtingen: Broos van Erp, 070-3182896.
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Buitenlands Economisch Beleid
Een onderdeel van de begroting van 
Economische Zaken: het buitenlands 
economisch beleid stond dit jaar extra 
in de belangstelling omdat de rege
ring in de nota "Herijking van het 
buitenlands beleid" aangeeft de 
economische component daarvan te 
willen versterken.
In de nota staat o.a.: "Als handels- 
land heeft Nederland een evident 
belang bij open markten, zowel in 
Europa als mondiaal.
De economische mondialisering leidt 
tot een zeer dynamische omgeving 
die zich kenmerkt door versnelde 
innovatie en verscherpte internatio
nale concurrentie. Hier ligt dan ook 
een uitdaging van formaat voor ons 
bedrijfsleven. Dit betekent dat het 
buitenlands beleid, in zowel bilateraal 
als multilateraal verband, explicieter 
dan voorheen zal moeten worden 
ingezet om Nederlandse economische 
belangen te dienen." Kortom: meer 
koopman en minder dominee. Dit 
beleid betekent extra werk aan de 
winkel, voor degenen die zich bezig 
houden met buitenlandse handel en 
investeringen.

La n d e n g e rich te  b e n a d e rin g  
Als vernieuwend accent komt uit de 
herijkingsnota naar voren dat meer 
aandacht moet uitgaan naar de bila
terale benadering.
Daarop aansluitend pleit de VVD 
voor het selecteren van landen die 
vanuit buitenlands economisch 
perspectief hoge prioriteit verdienen. 
Hierbij wordt gedacht, naast de 
lidstaten van de Europese Unie, aan 
bepaalde landen in Midden- en Oost

Europa, Azië, Latijns Amerika, het 
Midden Oosten en Zuid-Afrika.
Voor die landen kunnen concrete 
programma's worden opgesteld, met 
een op de lokale situatie afgestemde 
mix van instrumenten, en met een 
grote mate van flexibiliteit in de 
uitvoering.
De recent gemaakte afspraken met 
China en Indonesië zijn goede voor
beelden hiervan. De programma's 
voor Midden- en Oost Europa en 
voor Azië moeten in die zin worden 
geïntensiveerd. Een belangrijk deel 
van de binnen de cluster "Inter
nationale Samenwerking" beschik
bare middelen, moet hiervoor worden 
ingezet. In dit kader past ook het 
sterker richten van de ambassades op 
dienstverlening aan het bedrijfsleven.

E xp o rtb e v o rd e rin g  
Het exportinstrumentarium moet 
regelmatig worden besproken met 
het bedrijfsleven. In dit verband 
kwam ook de recente brief van de 
Initiatiefgroep Kapitaalgoederen - 
export aan de orde.
Er is op aangedrongen dat de inge
stelde "Task Force" op korte termijn 
met concrete voorstellen komt, met 
betrekking tot de exportkredietverze
kering, het matchingfonds, de inves- 
terings-faciliteit en andere, meer 
offensieve mogelijkheden.
Daarnaast is speciale aandacht 
gevraagd voor het midden- en kleinbe
drijf (MKB). Naast het verbeteren van 
de toegang tot het bestaande instru
mentarium, hebben we gepleit voor 
een apart programma voor starters op 
buitenlandse markten (PSB), een fiscale

exportreserve, uitbreiding van de 
investerings-faciliteit en ruimere moge
lijkheden voor voorlichting en scholing 
op het gebied van export.

M u lt i la te ra a l b e le id  
Verdergaande liberalisering op het 
gebied van handelspolitiek en inves
teringsbeleid zijn voor Nederland van 
groot belang.
Directe investeringen spelen een sleu
telrol in de economische ontwikke
ling, met name van landen in transitie 
en "emerging markets", en bij het 
opbouwen van duurzame handelsre
laties. Daarom hebben we nadrukke- 
liik aandacht gevraagd voor de 
tnema's "investeringen" en "mede
dinging" , zowel in het kader van de 
OESO en als van de 
Wereldhandelsorganisatie (W TO ).

Boter bij de v is  
Bij het opbouwen van economische 
samenwerkingsrelaties is continuïteit 
van groot belang. Daarom moeten er 
tijdig, voldoende middelen beschik
baar zijn voor de belangrijkste 
exportinstrumenten, ook op meerja
renbasis. Om die reden hebben we 
erop aangedrongen dat de voorgeno
men intensiveringen, op korte termijn 
worden vertaald naar hogere meerja
renbudgetten voor onder andere het 
programma voor Midden-en Oost 
Europa, de stimulering van export- 
activiteiten (het matchingfonds) 
en voor uitbreiding van de 
Investeringsfaciliteit.

Inlichtingen:
Enric Hessing (070-3182889)

Militair oefenterrein luchtmobiele brigade
Afgelopen maandag debatteerde de 
Tweede Kamer met minister de Boer 
(VROM ) en staatssecretaris Gmelich 
Meijling (Defensie) over het gebruik 
van de Eder en Ginkelse heide als 
oefenterrein voor de luchtmobiele 
brigade. In het debat stond centraal 
de uitplaatssingstudie, waarin de 
mogelijkheden zijn bezien om de 
Ecologische hoofdstructuur te vrijwa
ren van intensieve militaire activitei
ten. Ofschoon het kabinet van 
mening is dat de oefenactiviteiten 
naar elders zou moeten worden 
verplaatst, nam zij toch het standpunt 
in hier voorlopig van af te zien 
vanwege de hoge kosten. VVD- 
defensiewoordvoerder Theo van den 
Doel wees op de mogelijkheid dat dit 
uitstel uiteindelijk zou kunnen leiden 
tot afstel. De woordvoerder gaf aan 
dat er drie belangrijke redenen zijn 
om toch met de uitplaatsing verder te 

aan. Allereerst ligt het niet voor de 
and wanneer de Eder en Ginkelse

heide als oefenterrein voor de lucht
mobiele brigade wordt aangewezen, 
dat hier de komende tien jaar op zal 
worden teruggekomen. Immers, 
herziening van het Structuurschema 
Militaire Terreinen vindt eenmaal per 
tien jaar plaats. De inrichtingsproce- 
dure duurt ook nog minstens tien 
jaar. Een beslissing om niet uit te 
plaatsen heeft grote lange termijn 
consequenties. Naast argumenten 
van natuur en milieu benadrukte de 
woordvoerder dat de VVD fractie van 
mening is dat de krijgsmacht over 
voldoende oefenfaciliteiten moet 
beschikken, maar dan bij voorkeur 
wel in een gebied waar voldoende 
draagvlak is voor deze militaire activi
teiten.

O o st-G ro n in g en  
De woordvoerder diende een motie in, 
waarin de regering wordt gevraagd te 
bezien of verplaatsing van het oefen
terrein en de daarbijbehorende eenheid

(zo'n 1500 man) naar Oost-Groningen 
mogelijk is. Groningen mag niet alleen 
de lasten, maar dient ook de lusten in 
de vorm van extra economische activi
teiten te krijgen. Volgend jaar dient de 
studie naar verplaatsing naar Oost- 
Groningen gereed te zijn. Eind 1996 op 
z'n vroegst zal hierover worden beslist. 
Een tweede motie werd door de 
woordvoerder ingediend om het aantal 
compagiesoefenterreinen (COT) te 
beperken. Ofschoon defensie al heeft 
aangegeven bepaalde terreinen niet 
meer als zodanig te zullen gebruiken, 
worden ze in het Structuurschema 
Militaire terreinen nog wel gehand
haafd. In de motie worden de oefen
terreinen Leusderheide, Weerterheide 
en Ermelose heide geschrapt. Beide 
moties worden door een kamermeer
derheid gesteund.

Inlichtingen:
Theo van den Doel 070-3182891
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Fiscale administratieve lastenverlichting
Eén van de prioriteiten van het paarse 
kabinet is het terugdringen van de 
administratieve lasten. Onlangs heeft 
staatssecretaris Vermeend een aantal 
voorstellen gepresenteerd die op 
fiscaal terrein een administratieve 
lastenverlichting van zo'n 700 miljoen 
moet opleveren. Het zijn nog plannen 
en de voorstellen zijn (dit keer) nog 
niet ingevoerd. In grote lijnen hebben 
de plannen de instemming van de 
VVD, maar de concrete uitwerking 
moet nog worden afgewacht. Een 
aantal voorstellen verdienen nadere 
aandacht.

B e w a a rp lich t
Het is de bedoeling dat ondernemers 
in de toekomst hun fiscale adminis
tratie in plaats van 10, nog maar 7 
jaar hoeven te bewaren.

G eg even sred u ctie  
De hoeveelheid informatie die op dit 
moment op de loonbelastingkaart 
vermeld moet worden kan in de 
toekomst aanzienlijk verminderd 
worden. Daarnaast zal de loonstaat

vereenvoudigd worden (vaste en 
onbelaste onkostenvergoedingen 
hoeven niet meer vermeld te 
worden). Bovendien zal er een 
vereenvoudigd aangiftebiljet divi
dendbelasting komen speciaal voor 
de directeur-grootaandeelhouder.

Eén ta rie fg ro e p  
Het inhoudings- en afdrachttraject 
voor de loonbelasting en premie
heffing volksverzekeringen veroor
zaakt voor de inhoudingsplichtige 
ondernemer vaak hoge aaministra- 
tieve lasten. Werknemers dienen de 
werkgever steeds op de hoogte te 
houden van wijzigingen in de privé- 
sfeer (gehuwd/ongenuwd). De belas
tingdienst zal een deel van deze 
werkzaamheden van de ondernemer 
overnemen. De inhoudingsplichtige 
ondernemers kunnen dan volstaan 
met de inhouding en afdracht loon
belasting en premies naar één stan
daardtariefgroep. Aangezien de 
verschillende tariefgroepen wel blij
ven bestaan, zal de belastingdienst 
maandelijks een bedrag naar de

belastingplichtigen overmaken die 
recht hebben op een hoger aftrekbe- 
drag dan dat van de standaardtarief
groep.

A fsc h a ff in g  gem engde kosten  
in de w in s ts fe e r  
Het is de bedoeling dat kosten die 
zowel een zakelijk als privé-karakter 
hebben, de zogenaamde "gemengde 
kosten" (denk bijvoorbeeld aan het 
zakendinertje) in de toekomst voor 
ondernemers weer geheel aftrekbaar 
worden. Nu is slechts 75% hiervan 
aftrekbaar.
Staatssecretaris Vermeend heeft 
echter nog geen voorstellen gedaan 
met betrekking tot de standaardisatie 
van jaarstukken die in bepaalde 
gevallen juist een extra administra
tieve last met zich mee kan brengen. 
Hopelijk gaat de staatssecretaris net 
zo voortvarend te werk om dit 
probleem op te lossen, als met het 
presenteren van nieuwe voorstellen.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908.

Vrouwen in leidinggevende functies
De behandeling van het wetsontwerp 
voor positieve discriminatie van vrou
welijke leidinggevenden in het onder
wijs is opgeschort. VVD-woordvoer- 
der Clemens Cornielje vroeg 
afgelopen woensdag namens de 
Vaste Kamercommissie Onderwijs 
Cultuur & Wetenschappen, het debat 
uit te stellen.
De reden voor het uitstel is gelegen 
in een uitspraak van het Europese 
Hof van Justitie in Luxemburg inzake 
positieve discriminatie. In deze 
uitspraak heeft het Hof bepaald dat 
positieve discriminatie van vrouwe
lijke werknemers en sollicitanten in 
strijd is met de Europese wetgeving.

Nationale regelingen op dit gebied 
zijn hierdoor automatisch nietig 
verklaard.
De woordvoerder is belangstellend 
naar de precieze tekst van de 
uitspraak van het Hof. Door het 
ontbreken daarvan zijn de gevolgen 
ervan nog niet geheel te overzien. 
Aangezien het Hof zich niet alleen 
over positieve discriminatie ten 
aanzien van vrouwen heeft uitgespro
ken maar over alle sollicitanten, kan 
een en ander tevens consequenties 
hebben voor de Algemene Wet 
Gelijke Behandeling en de Wet 
Bevordering Evenredige Arbeids
kansen Allochtonen (WBEAA).

Door de uitspraak van deze week is 
opnieuw duidelijk geworden dat 
Europese regelgeving verstrekkende 
gevolgen kan hebben voor de 
Nederlandse samenleving. De woord
voerder vroeg om die reden aandacht 
voor de overdracht van Nederlandse 
wetgeving aan Europese organen. De 
VVD-fractie is van mening dat het 
Nederlandse Parlement in de 
toekomst nog alerter moet zijn als het

faat om het afstaan van wetgevende 
evoegdheden aan Brussel.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904.

Streektalen
In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer met staatssecretaris Kohnstamm 
(D66) van Binnenlandse Zaken over de 
goedkeuring van het handvest streek
talen. De lidstaten van de Raad van 
Europa legden in 1992 in dit handvest 
vast dat de verscheidenheid aan talen 
een van de meest kostbare bestandde
len van het Europese culturele erfgoed 
is. Zij verplichtten zich in dat verdrag 
de niet-officiële, regionale historische 
talen te beschermen, omdat die talen 
zonder bescherming dreigen te 
verdwijnen.
Het kabinet stelde voor het handvest 
goed te keuren, en vast te stellen dat 
net Fries aan de definitie van een te

beschermen regionale taal voldoet. 
VVD-woordvoerder Henk Kamp kon 
hiermee instemmen, maar vroeg 
daarnaast ook aandacht voor het 
Nedersaksisch, dat gesproken wordt 
in Groningen, Drenthe, Overijssel en 
Gelderland en in acht deelstaten 
(Lander) in de noordelijke helft van 
Duitsland. Alle acht Lander zijn van 
mening dat het Nedersaksiscn, even
als het Fries aan de definitie voldoet.

B esch erm ing
Het Nedersaksisch is geen standaard
taal, maar leeft voort in samenhang 
met het Nederduits in de vorm van een 
groot aantal dialecten. De VVD-fractie

is van mening dat niet moet worden 
geprobeerd om tot de ontwikkeling 
van een Nedersaksische standaardtaal 
te komen, om die vervolgens in speci
fieke wetten te gaan beschermen. Hoe 
de bescherming wel moet worden 
ingevuld hangt in hoge mate af van de 
opstelling van de vijf provincies in het 
noord-oostelijk deel van Nederland. De 
woordvoerder vroeg de staatssecretaris 
dan ook met de bestuurders in deze 
provincies te gaan praten en de Kamer 
over zijn bevindingen te informeren.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898.
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De economische toestand van Nederland
Op woensdag 18 oktober 1995 hield Frits Bolkestein een toespraak bij het jaarcongres van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars te Scheveningen. Een samenvatting van deze speech is hieronder afgedrukt.

H et e co n o m isch e  k lim a a t 
Afgelopen vrijdag is de VVD-fractie in 
het kader van onze jaarlijkse onder- 
nemersdag bij een twintigtal bedrij
ven uit de sector van het Midden- en 
Kleinbedrijf op bezoek geweest.
Het viel ons daarbij op hoe optimis
tisch de meeste ondernemers waren. 
Er wordt weer winst gemaakt, er 
worden weer nieuwe werknemers 
aangenomen en de orderportefeuilles 
zijn goed gevuld. Zo konden wij met 
eigen ogen waarnemen dat de goede 
macro-economische cijfers van net 
Centraal Planbureau zich ook op de 
werkvloer positief vertalen.
Op diezelfde ondernemersdag van 
mijn partij stak voorzitter Jan 
Kamminga van de Koninklijke MKB 
Nederland een opvallende pluim op 
de hoed van het kabinet. Hij zei dat 
in geen tien jaar het kabinetsbeleid 
zo'n steun in de rug voor het bedrijfs
leven is geweest. Het zou van valse 
bescheidenheid getuigen als ik dit 
compliment van werkgeverszijde niet 
dankbaar zou aanvaarden. Bovendien 
is het gewoon waar. Zowel het finan
ciële als het economische beleid van 
dit kabinet vormen een solide basis 
waarop het bedrijfsleven zijn werk 
kan doen.

T o e k o m st o v e rh e id s f in a n c ië n  
De VVD-fractie heeft in haar eerste 
reactie op de Miljoenennota gespro
ken over een 'mijlpaal op weg naar 
gezonde overheidsfinanciën'. Wie 
een blik op het verleden werpt, kan 
moeilijk aan die conclusie ontsnap
pen. Waar de omvang van onze 
collectieve sector lange tijd hoog 
boven de rest van Europa uittorende, 
is dat nu niet langer het geval. Sinds 
de collectieve sector in 1983 qua 
omvang zijn hoogtepunt bereikte, zijn 
de overheidsuitgaven met ruim 
12,5%  BBP gedaald en is het finan
cieringstekort met twee-derde afge
nomen.
Ik ben de geschiedenis ingedoken om 
te zien wanneer dit resultaat voor het 
laatst werd bereikt. Daarbij kwam ik 
uit in het jaar 1975, toen Wim 
Duisenberg in het kabinet Den Uyl 
nog de scepter op Financiën zwaaide. 
In 1996 komen zowel het relatieve 
niveau van de collectieve uitgaven, 
als dat van lastendruk en financie
ringstekort vrijwel exact uit op het 
niveau van 1975. Opmerkelijk is ook 
dat de gemiddelde koopkracht na de 
enorme dip aan het begin van de 
jaren tachtig ongeveer terug is op het 
niveau van 1975.
Statistisch gezien is dit paarse kabinet 
dus terug bij het rode kabinet met de 
witte rand. Maar daarmee houdt de 
vergelijking op. In 1975 stond Wim

Duisenberg bekend als een geducht 
bezuiniger omdat hij de collectieve 
lastendruk met 'slechts' één procent 
per jaar wilde laten stijgen. Nu dalen 
de lasten met 4 miljard gulden per 
jaar. De Zalm-norm leidt dus tot het 
spiegelbeeld van de Duisenberg- 
norm.
De oppervlakkige gelijkenis tussen 
1975 en 1996 verhult bovendien dat 
we nog tobben met een zware erfenis 
uit de tussenliggende periode. Ten 
eerste is het gewicht van de staat
schuld bijna verdubbeld. Ook is het 
aantal mensen dat afhankelijk is van 
een uitkering in die periode verdub
beld. Mede daardoor heeft een 
economische groei van in totaal 35% 
per hoofd van de bevolking sinds 
1975 per saldo nauwelijks geleid tot 
stijging van de koopkracht.
Het is interessant om vanuit de erva
ring van de afgelopen veertien jaar 
een blik te werpen op de volgende 
tien jaar. Wat zouden wij in die 
periode kunnen bereiken?

Als de collectieve uitgavenquote in de 
komende tien jaar het huidige 
dalingstempo voortzet, zouden wij 
rond 2005 op een quote van onge
veer 45% kunnen uitkomen. Dan 
bereiken de overheidsuitgaven een 
niveau dat voor het laatst in het jaar 
1970 werd behaald. Dan komt minis
ter Zalm via de heer Duisenberg bij 
minister Witteveen terecht en is de 
liberale cirkel gesloten.
W at zouden wij met de vrijkomende 
begrotingsruimte kunnen doen? Ten 
eerste kan het tekort dan zijn terug
gebracht tot 1 % BBP, waarna de 
staatsschuld in snel tempo zal afne
men. Daarnaast zou voldoende 
ruimte resteren voor een forse lasten
verlichting. Prof. Rutten - voormalig 
secretaris generaal van het Ministerie 
van Economische Zaken - heeft in zijn 
boek "Verval, Herstel en Groei" 
voorgerekend dat aldus ruimte voor 
een verlaging van de belastingtarie
ven met 10% zou ontstaan. Voor het 
jaar 2005 zouden dus tarieven van 
30, 40 en 50% in het verschiet 
kunnen liggen. Dan wordt harder 
werken niet meer gestraft en wordt 
fiscale vlucht naar net buitenland niet 
meer aangemoedigd.

Dalen de o verh e id su itg aven ?  
Dat is een mooi perspectief, maar is 
het ook bereikbaar? Is de tijd van het 
grote bezuinigen na dit kabinet niet 
voorbij? Dat is een reële vraag. Toch 
is een voortgezette daling van de 
uitgavenquote een realistische 
verwachting en wel om de volgende 
redenen:
1) Ten eerste mag worden verwacht

dat de economische groei in de 
komende tien jaar iets hoger zal 
liggen dan in de afgelopen 15 jaar.
De ergste onevenwichtigheden in de 
Nederlandse economie zijn immers 
hersteld. Er is geen reden waarom 
Nederland in de komende jaren 
opnieuw zou achterblijven bij de rest 
van Europa.
2) Op de rijksbegroting zal het 
beslag van de rentelasten snel 
kunnen dalen als het tekort naar 1 % 
BBP wordt teruggebracht. 
Staatsschuldverkleining nu is immers 
lastenverlichting in de toekomst.
3) De koopkracht vertoont weer een 
stijgende tendens. Door het groeiend 
aantal tweeverdieners neemt het 
besteedbaar inkomen per huishouden 
bovendien sterk toe. Het ligt voor de 
hand dat minder mensen afhankelijk 
zullen worden van inkomenssubsi
dies. Ook binnen de Europese Unie is 
een forse verlaging van de subsidies
tromen mogelijK.
4) Het sociale zekerheidsstelsel is nog 
volop in beweging. Ook de vakbewe
ging denkt na over een verschuiving 
van collectieve naar private verant
woordelijkheden. Het paarse kabinet 
zal verdere plannen ontwikkelen om 
het stelsel meer activerend maken.
De verhouding tussen het aantal 
werkenden en niet-werkenden kan 
sterk worden verbeterd als wij er 
alleen al in slagen genoeg banen te 
scheppen om de groei van de 
beroepsbevolking op te vangen. Als 
de huidige omslag in het aantal uitke
ringen doorzet, kan de premiedruk in 
de eerste schijf fors omlaag.
Het moet dus mogelijk zijn ook in de 
komende jaren de collectieve uitga
ven achter te laten blijven bij de 
economische
groei. Dat is niet alleen realistisch 
maar ook wenselijk. Het zou immers 
niet meer zijn dan voortzetting van 
het beleid van dit kabinet. 
Voortzetting van het beleid dat een 
virtueuze cirkel van lastenverlichting 
en werkgelegenheidsgroei op gang 
brengt. Dat beleid moet in 1998 niet 
ophouden, maar worden voortgezet. 
Die ambitie moeten wij hebben.

Colofon
WD-Expresse is een uitgave van de "Mr Annelien 
Kappeyne van de Coppelfo Stichting", onder redactie 
van Ernst van Sptunter, voorlichter WD-Tweede 
Kamerfractie. Eindredactie: Tom van der Maas, hoofd 
afdeling Voorlichting van de WD-Tweede 
Kamerfractie. WD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen. Een jaar-abonnement 
kost fl 80,- en is schriftelijk aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans Koning (telefoon 
070-3182875). Het gironummer van de Mr Annelien 
Kappeyne van de Coppeilo Stichting is 616 1616.



DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJENVERTROUWEN
Deze week heb ik gedebatteerd met de Amerikaanse filosoof 
Francis Fukuyama. In 1988 werd Fukuyama wereldberoemd 
door een essay in het tijdschrift The National Interest, waarin 
hij stelde dat na de afgang van het communisme, het stelsel en 
gedachtengoed van de liberale democratie van nu af aan het rijk 
alleen hebben. Er zijn geen andere ideologieën te bekennen en 
die zullen er volgens hem ook niet meer komen. Dus kan er een 
punt worden gezet achter de geschiedenis, aldus Fukuyama.
In zijn onlangs verschenen boek Trust maakt Fukuyama onder
scheid tussen landen waarin een grote mate van vertrouwen 
tussen de burgers bestaat, zoals Japan, de Verenigde Staten, 

Nederland en Duitsland en landen waar dat vertrouwen veel minder prominent aanwezig 
is, zoals China, Frankrijk en Italië. In die laatste groep landen vertrouwen mensen voor
namelijk op hun familie. De rest van de wereld wordt als tegenstander gezien.
In het debat met Fukuyama heb ik vraagtekens geplaatst bij zijn stellingname. De 
Chinese economie groeit razendsnel, Frankrijk en Italië zijn derde en vijfde op de rang
lijst van naoorlogse economische groei. Bovendien, heeft Nederland niet te veel vertrou
wen? Door de stroperigheid van onze overlegeconomie is ons land de laatste jaren 
gezakt op de ranglijst van welvarende landen.
Hoewel ik groot respect heb voor Fukuyama zal ik als het begrip ‘vertrouwen' ter sprake 
komt, eerder denken aan de politieke betekenis van dit woord. Ik heb het dan over het 
vertrouwen dat tussen ministers van verschillende partijen in een coalitie aanwezig moet 
zijn. En over de vertrouwensregel die inhoudt dat het kabinet gesteund moet worden 
door een meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Vertrouwen in de samenleving kan 
weliswaar aanwezig zijn in allerlei platforms waar maatschappelijk draagvlak georgani
seerd kan worden. Maar het maatschappelijk draagvlak waar net werkelijk om gaat kan 
maar uit één ding blijken: uit een meerderheid in ae Tweede Kamer. Dat is het primaat 
van de politiek.

Frits Bolkestein

NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA
Naar de mening van de VVD-fractie staan de 
financiële seinen op rood.’ Met deze woor
den vatte VVD-woordvoerder Johan 
Remkes, die zijn zieke collega Jan te Veld
huis verving, het oordeel van de VVD-fractie 
samen, betreffende het financiële beleid van 
de Antilliaanse regering over de afgelopen 
jaren. De VVD-fractie is van mening dat de 
Antillen zich nieuwe financiële debacles niet 
kan veroorloven. Tijdens de begrotingsbe
handeling van NAAZ (Nederlands Antil
liaanse en Arubaanse Zaken) schetste de 
woordvoerder een beeld van de nu ontstane 
situatie: ‘Het zit niet goed met de rekenin
gen, de staatsschuld en de terugdringing van 
ae uitgaven. De inning van belastingen en 
de bestrijding van de nouiditeitstekorten, 
met name op Cura$ao, laat te wensen over. 
De Nederlandse Antillen komen zichzelf nu 
tegen, maar het Koninkrijk misschien ook.’
De woordvoerder benadrukte dat hij de 
eigen verantwoordelijkheid van de Antillen 
en Aruba uitdrukkelijk erkent. ‘Het is primair 
de verantwoordelijkheid van de Nederlandse 
Antillen zelf om schoon schip te maken.Vrij- 
heid brengt ook verantwoordelijkheid met 
zich. Leunen en afwentelen op Nederland 
kan en mag nooit de structurele oplossing 
zijn.'

Saneringsvoorste llen  
De regering Pourier heeft saneringsvoorstel
len gedaan die -zoals het zich laat aanzien
de goede richting uitgaan. De VVD-fractie 
heeft echter ook geconstateerd dat die voor
stellen pas op wat langere termijn structureel 
effect zullen sorteren. De woordvoerder gaf 
minister Voorhoeve dan ook de suggestie 
mee met behulp van Nederlandse deskundi
gen; gepensioneerde belastingambtenaren, 
inspecteurs en via samenwerking tussen 
Antilliaanse en Nederlandse Rekenkamer

hulp aan te bieden. De woordvoerder stelde, 
na een interruptie van GroenLinks woord
voerder Rosenmöller, die zei dat Remkes op 
ongepaste toon had gesproken en zich 
tijdens het debat in een isolement had 
geplaatst, dat een te subtiele benadering van 
deze problematiek buitengewoon versluie
rend Kan werken. ‘Heldere standpunten 
willen daarentegen wel eens bijdragen tot 
makkelijker en sneller bereikbare oplossingen 
dan het geval is bij het alleen hanteren van 
het motto: wij hebben toch zoveel respect 
voor elkaar. De problemen die er liggen, 
liegen er niet om en verdienen een snelle en 
adequate aanpak', aldus de woordvoerder.

Toelatingsprob lem atiek  
De woordvoerder vroeg minister Voorhoeve 
wanneer het kabinet zal komen met een 
voorstel over de toelatingsproblematiek van 
rijksgenoten binnen eikaars landsgrenzen. De 
minister deed in het verleden toezeggingen 
over een nieuwe regeling, waarin Neder
landers, Antillianen en Arubanen zich binnen 
eikaars landsgrenzen kunnen vestigen. De 
huidige situatie is niet gelijkwaardig, aange
zien Nederlanders zich niet zonder meer op 
de Antillen en Aruba kunnen vestigen, maar 
Antillianen en Arubanen wel naar Nederland 
kunnen komen. De minister gaf aan dat de 
migratie tussen de koninkrijksdelen zich niet 
op een zorgelijke wijze ontwikkelt. Een rege
ling is echter wel degelijk gewenst.
Aangezien er aan toelatingsregeling nogal 
wat juridische haken en ogen zitten, stelde 
de minister voor een apart mondeling over
leg met de Kamer te houden over deze 
problematiek.

Inlichtingen: Johan Remkes, 070-3182883, 
Jan te Veldhuis, 070-3182901.
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EUROVIGNET (Wet belasting zware motorrijtuigen)
E u ro v ig n e t-v e rd ra g  
In januari van dit jaar stelde het kabi
net voor het Eurovignet-verdrag met 
Duitsland, België, Denemarken en 
Luxemburg goed te keuren. Dit 
verdrag komt voort uit een Europese 
richtlijn die beoogt te komen tot 
evenwichtige concurrentieverhoudin
gen en tot doorberekening van 
infrastructuurkosten. Het verdrag was 
belangrijk omdat Duitsland, wanneer 
er geen verdrag over de zware 
motorrijtuigenbelasting was afgeslo
ten, eenzijdig een
Strassenbenutzungsgebür had inge
steld voor het goederenvervoer over 
de Duitse wegen.

B ezw are n
De VVD-fractie liet in maart van dit 
jaar weten grote bezwaren te hebben 
tegen het voorstel het Eurovignet- 
verdrag goed te keuren en een 
Belasting zware motorrijtuigen in te 
voeren.
In de eerste plaats zag men weinig 
heil in een nieuwe belasting, zeker 
niet voor de wegtransportsector. In 
de tweede plaats was de wet slecht 
uitgewerkt:
Het kabinet stelde een houderschaps- 
belasting voor, terwijl het in het 
verdrag gaat over een gebruiksbelas- 
ting. Vervolgens zouden de 
Nederlandse vrachtwagens moeten 
betalen voor het gebruik van alle 
wegen in Nederland. De buitenlandse 
vrachtwagens alleen voor het gebruik 
van autosnelwegen. Daarnaast moes
ten de Nederlandse vrachtwagens

een vast bedrag per jaar betalen. 
Buitenlandse vrachtwagens zouden 
alleen betalen voor de dagen dat ze 
de Nederlandse (snel-)wegen gebrui
ken. Het voorstel van het kabinet 
betekende bovendien een financiële 
last voor de vervoerssector van f 260 
miljoen.

W ijz ig in g
De regering heeft adekwaat op de 
inbreng van de VVD-fractie gere
ageerd en het voorstel drastisch 
gewijzigd:
Het wordt nu toch een gebruiksbelas- 
ting. De belasting geldt nu alleen nog 
voor het gebruik van autosnelwegen, 
zowel voor Nederlandse als voor 
buitenlandse vrachtwagens. Het 
verplichte jaarcertificaat vervalt, er 
mag betaald worden per dag, week, 
maand of per jaar. Tenslotte wordt de 
financiële last beperkt tot 150 
miljoen, afgezien van de compensa
tie. Met dit voorstel kon de VVD wèl 
instemmen.

Com pensatie
Met de vorige minister van Verkeer 
en Waterstaat zijn ten aanzien van de 
compensatie voor deze nieuwe belas
ting een aantal afspraken gemaakt.
De uitwerking van deze compensatie 
is reeds goedgekeurd door de 
Tweede Kamer en de gelden die ter 
beschikking werden gesteld zijn al 
versleuteld in de begroting. Toch is er 
een controverse ontstaan tussen de 
vervoersbedrijven en de Minister over 
de vraag of het bedrijfsleven

voldoende schadeloos is gesteld voor 
deze extra belasting. Volgens de 
rekensom van de overheid is de 
motorrijtuigenbelasting nu voor ruim 
200% gecompenseerd. Volgens de 
vervoersbranche is de belasting hele
maal niet gecompenseerd. 
Woordvoerder Henk Kamp vroeg 
extra aandacht voor dit punt. Samen 
met de Minister is de hele compensa
tie opnieuw doorgerekend. Nu blijkt 
dat deze belasting voor ruim 100% 
wordt gecompenseerd.

W issm ann
Het Eurovignet moet niet als een 
middel worden gezien om het vracht
verkeer over de weg terug te dringen. 
In Duitsland denkt men daar echter 
anders over. De Duitse minister van 
Verkeer Wissmann heeft in dit kader 
al een paar keer verdrievoudiging van 
het tarief aangekondigd. De VVD is 
het met dit voorstel oneens. Voor het 
transport binnen Nederland zijn de 
waterwegen en de spoorwegen 
nauwelijks een alternatief. 
Verdriedubbeling van de 
Europvignetprijs zou een ordinaire 
lastenverhoging inhouden. Een 
besluit daartoe kan echter alleen met 
unanimiteit van stemmen in de 
Europese Raad genomen worden, dus 
met goedkeuring van alle lidstaten.

Inlichtingen bij:
Henk Kamp (070-3182898)
Jan Dirk Blaauw (070-3182887)

ACCIJNZEN
In een sprankelend debat over de 
inflatiecorrectie accijnzen gaf VVD- 
woordvoerder Jos van Rey aan zich te 
kunnen vinden in het voorstel van 
staatssecretaris Vermeend (PvdA) van 
Financiën om tot inflatieaanpassing te 
komen. Hierdoor zal meer geleidelijk
heid in de tariefontwikkeling 
ontstaan. De huidige schoksgewijze 
verhogingen zullen dan tot het verle
den behoren.

CDA
Het CDA werd met zijn neus op de 
feiten gedrukt dat de accijnsverho
ging die het paarse kabinet voorstelt 
veel minder ingrijpend zijn dan de 
accijnsverhoging die gerealiseerd 
werden door kabinetten waar het 
CDA deel van uitmaakte.
De uitlating van het CDA dat dit 
wetsvoorstel "een ordinaire uitvoe
ring van het regeerakkoord is, kon de 
woordvoerder niet onderschrijven. Hij 
vroeg zich af wat nu ordinairder is; 
het wetsvoorstel over de accijnzen of 
de wijze waarop de CDA-fractie zich

de afgelopen jaren heeft gepresen
teerd.

G renseffecten
Ook de grenseffecten kwamen in het 
debat aan de orde. Welk kabinet er 
ook zit, elke keer worden deze effec
ten ondergewaardeerd. Door de 
aanpassingen die bij dit wetsvoorstel 
worden voorgestela, zullen de grens
effecten beduidend minder worden, 
zeker als rekening wordt gehouden 
met de ontwikkelingen in België.

Globaal gezien kan de VVD-fractie 
zich vinden in de voorstellen die bij 
dit wetsvoorstel worden gedaan. Een 
verheugende mededeling is een 
aankondiging tot verhoging natuurlijk 
nooit, maar ae samenleving moet de 
algemene belangen niet uit het oog 
verliezen.

Inlichtingen:
Jos van Rey, 070-3182899

C O LO FO N
VVD-Expresse is een uitgave van 
de "M r Annelien Kappeyne van 
de Coppello Stichting", onder 
redactie van Tom van der Maas, 
hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie en 
Mary-Honor Kloeg en Ernst van 
Splunter, medewerkers afdeling 
Voorlichting.
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk te Scheveningen. 
Een jaar-abonnement kost tl 80,- 
en is schriftelijk aan te vragen bij 
de VVD-fractie, Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, postbus 
20018, 2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie:
Ans Koning (telefoon 070- 
3182875). Het gironummer van 
de Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting is 616 1616.
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LIBERALISERING MEDIABELEID
VVD-woordvoerder Sari van 
Heemskerck heeft waardering voor 
de stap die het kabinet zet naar libe
ralisering van de media- en telecom
municatiemarkt. Het gaat de VVD 
alleen niet snel genoeg en er blijven 
nog veel vragen open. De VVD is al 
jaren voorstander van een snelle en 
volledige herziening van de wetge
ving op dit gebied. In het VVD-10- 
Puntenplan voor het mediabeleid 
wordt gepleit voor liberalisering van 
de kabel, vrijbaan voor landelijke en 
regionale commerciële omroep en 
omvorming van de publieke omroe
pen tot een nationale omroep.
Via de notitie Liberalisering Mediawet 
geeft staatssecretaris Nuis aan wat 
niet meer tegen te houden was: Er 
moet een gezonde verhouding komen 
tussen de publieke en de commerciële 
omroep. De schaarste op de kabel 
verdwijnt op termijn - dit geldt helaas 
nog niet voor de ether - en regionale 
en locale commerciële omroep wordt 
toegestaan. Als logisch gevolg hier
van staat de organisatie, de omvang 
en financiering van de publieke 
omroep nu wezenlijk ter discussie.

Lange te rm ijn v is ie  
De staatssecretaris gaf de VVD ruim
hartig gelijk door te stellen dat zij al 
jaren met deze standpunten naar 
buiten is gekomen en dat een aantal

voorstellen nu eindelijk gerealiseerd 
kan worden. Maar wat nu precies zijn 
lange termijnvisie was en hoe die zou 
kunnen worden verwezenlijkt, kon de 
staatssecretaris niet duidelijk maken. 
Wel deed hij het voorstel om een 
NOS-Raad van Bestuur op te richten 
om toezicht te houden, benoemingen 
te doen voor een nieuw op te richten 
Centrale Directie en de begroting te 
beheren. De omroeporganisaties 
houden dan op hun beurt weer 
toezicht op de programmaproduktie 
en hun identiteit. Het argument van 
de VVD dat tegenstellingen en ambi
valenties dan blijven bestaan, ergo 
ingebouwd worden voor de 
toekomst, vond de staatssecretaris 
niet zo belangrijk. Integendeel, hij 
ondersteunt een voorstel van de 
PvdA en D66 om 130 miljoen vanuit 
de algemene omroepreserve over te 
hevelen naar de omroeporganisatie 
voor extra programmaversterking. De 
1,3 miljard die de omroepen ieder 
jaar al ontvangen, is blijkbaar niet 
voldoende om slagvaardig en effi
ciënt de programmering te verzorgen.

Zo vrij a ls krantenpapier  
Het streven naar een vrije ether en 
een vrije kabel strookt zeer goed met 
het gedachtegoed van de VVD. De al 
jaren gehanteerde oproep van de 
VVD dat de kabel "zo vrij dient te

Piet Blauw

MEST
Aangezien het mestbeleid van het 
kabinet de laatste tijd voor de nodige 
onrust heeft gezorgd, lijkt het zinvol 
het standpunt van de VVD ten 
aanzien van deze kwestie nog eens 
uiteen te zetten.

V V D -stan d p u n t  
De VVD streeft naar een haalbaar en 
betaalbaar beleid. De onrust over het 
mestbeleid, dat door de huidige 
minister van Landbouw wordt voor
gesteld, heeft de woordvoerder van 
ae VVD-fractie Piet Blauw, zeer 
verbaasd. In de eerste plaats zijn de 
huidige beleidsvoornemens nogal wat 
"boervriendelijker" dan het beleid dat 
twee jaar geleden werd vastgesteld. 
Daarnaast heeft Minister van Aartsen 
475 miljoen gulden extra ter beschik
king gesteld om de huidige beleids
plannen uit te voeren.
De woordvoerder benadrukt dat de 
beleidsnotitie van de Minister niet 
gezien moet worden als een blauw
druk voor het toekomstige mestbe
leid. Aanpassingen op het beleid zijn 
altijd bespreekbaar als de inzichten 
inzake de mestproblematiek zich 
zouden wijzigen.

zijn als krantenpapier" komt nu in 
zicht. Het feit dat er nog niet 
voldoende kanaalcapaciteit is, zorgt 
er echter soms voor dat kabelexploi
tanten zich wat monopolistische trek
ken gaan permiteren. En dat is voor 
een liberale partij niet te accepteren. 
Het wordt zaak de beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van een pluriform 
informatieaanbod te regelen. Er moet 
een zeker evenwicht worden gega
randeerd, want het belang van de 
kijker moet voorop staan.
Omdat er de komende twee jaar nog 
niet voldoende ruimte op de kabel zal 
zijn voor alle gegadigden stelde de 
woordvoerder een "geconditioneerde 
zelfregulering" waarbij het 
Commissariaat voor de Media voor 
het toezicht en de arbitrage zorgt. De 
staatssecretaris en alle partijen waren 
het er over eens dat er een regulering 
moest komen, maar onduidelijk is 
nog of dat via de Wet Economische 
Mededinging zou moeten worden 
geregeld of via eerder genoemd 
amendement. Minister Wijers stelt 
hiernaar onderzoek in - de uitslag 
volgt binnen twee weken.

Inlichtingen bij
Sari van Heemskerck (070-3182888)

Punt van zorg
De woordvoerder wijt een deel van 
de emotie en commotie die is 
ontstaan rond het mestbeleid aan de 
competentiestrijd van de boerenbe- 
langenbehartigingsorganisaties. Door 
elkaar te willen overtreffen in het 
behartigen van de belangen van de 
Nederlandse boer is de onrust eerder 
versterkt dan afgezwakt.

In fo rm atie-b ijeen ko m st  
Er worden op dit moment initiatieven 
genomen door de VVD-Tweede 
Kamerfractie en de partij om zo spoe
dig mogelijk een bijeenkomst te orga
niseren voor bestuurders die belast 
zijn met agrarische zaken. Dan zal 
meer gedetailleerde informatie over 
de mestkwestie worden verstrekt. U 
kunt hierover contact opnemen met:

Piet Blauw, VVD-fractie
Tel. 070-3182881
Jan den Ouden, partijcommissie
Landbouw van de VVD
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VOLKSGEZONDHEID
Op 20 oktober hield Frits Bolkestein een toespraak ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Joachim Steinert, 
vice president van Mid West Region MSD. Een samenvatting van deze toespraak is hieronder afgedrukt.

De Nederlandse gezondheidszorg is 
een sector waar 60.000 miljard 
gulden in omgaat en waarin bijna
700.000 mensen werken. Dit vraagt 
dus om een weloverwogen over
heidsbeleid. Dat beleid is in 
Nederland gebaseerd op een drietal 
pijlers, te weten: kostenbeheersing, 
toegankelijkheid en kwaliteit. Iedere 
Nederlander moet, tegen een rede
lijke prijs, een beroep op onze zorgfa
ciliteiten kunnen doen.

V o lu m e b e h e e rs in g  
Vooral de kostenbeheersing vormt 
een steeds groter probleem. Dat de 
kosten voor de gezondheidszorg blij
ven toenemen wordt in belangrijke 
mate veroorzaakt door een forse 
toename van de vraag. Die toename 
van de vraag heeft een aantal oorza
ken:
In de eerste plaats komt dit door de 
steeds toenemende vergrijzing. 
Verwacht wordt dat in 2030 net 
aantal mensen dat ouder is dan 65 
jaar verdubbeld zal zijn. Hierdoor zal 
net beroep op de zorgfaciliteiten 
toenemen. Niet alleen de wijsheid, 
ook de gebreken komen met de 
jaren.

Een tweede oorzaak is de technische 
ontwikkeling. Hierdoor zullen de 
mogelijkheden van medische behan
deling gestaag toenemen. Ten derde 
zorgt de gereguleerde verhouding 
aanbieders/verzekeraars voor een 
opwaartse druk van het zorgvolume. 
Financieel-economische omstandig
heden leggen beperkingen op aan de 
groei van de uitgaven voor ae zorg.
In het regeerakkoord is voor de zorg
sector dan ook een strak programma 
van volumebeheersing en kostenbe- 
perking aangekondiga. Wel moet de 
sector, gezien de demografische 
ontwikkeling, van voldoende ruimte 
voor volumegroei verzekerd zijn.
Voor deze groei is een percentage 
van 1,3% per jaar beschikbaar.
Toch is het van het allergrootste 
belang een antwoord te vinden op de 
stijgende vraag als we de gezond
heidszorg betaalbaar willen houden. 
Het huidige kabinet gaat uit van een 
stelsel in ae ziektekosten verzekering 
dat uit drie compartimenten bestaat:
1. De AWBZ is er voor de langdurige 

zorg, dat wil zeggen de care. Dit 
compartiment omvat onder andere 
de ouderenzorg, de gehandicap
tenzorg en de geestelijke gezond
heidszorg.

2. Het tweede compartiment bestaat 
uit de verplichte verzekering tegen 
ziektekosten, de zogenaamde cure. 
Voor twee derde van de 
Nederlanders is dat het zieken

fonds, voor vijf procent de ambte
narenverzekering tegen ziektekos
ten en voor bijna één derde de 
particuliere verzekering.

3. Het derde compartiment bestaat 
uit vrijwillige aanvullende verzeke
ringen.

T o e k o m st Z ie k e n fo n d s  
Hoe zie ik de toekomst? De AWBZ zal 
als volksverzekering tegen onverze
kerbare risico's voor de zogenaamde 
langdurige zorg blijven bestaan. Uit 
solidariteitsoverwegingen blijft de 

remie in de eerste schijf inkomensaf- 
ankelijk. Het huidige verstrekkingen

pakket van de AWBZ kan verder 
worden beperkt.
Zo horen naar mijn mening kortdu
rende thuiszorg en ambulante hulp
verlening voor de geestelijke gezond
heid daar niet thuis.
De vraag is of wij het ziekenfonds 
alleen voor de laagstbetaalden in 
stand moeten houden? Dit zou bete
kenen dat de premie nooit kosten
dekkend kan worden vastgesteld en 
dat de overheid de tekorten zou 
moeten aanzuiveren. Het ziekenfonds 
dreigt hierdoor een armenfonds te 
worden, waardoor een tweedeling in 
de zorg kan ontstaan. Een vorm van 
National Health, zoals in het Verenigd 
Koninkrijk, of een fonds voor armen 
en bejaarden, zoals in de Verenigde 
Staten zijn voor mij geen aantrekke
lijke opties. Mijn voorstel is de 
ziekenfondsverzekering tegen het jaar 
2015 af te schaffen. Laat iedereen 
een particuliere verzekering tegen 
een verplicht omschreven pakket voor 
de cure-sector afsluiten. Er kunnen 
dan kostendekkende premies worden 
geheven en tussen verzekeraars zal 
ae nodige concurrentie ontstaan. Ik 
wil dat uitvoering wordt gegeven aan 
de door de Kamer in 1993 aanvaarde 
motie Bolkestein. Hierin is uitgespro
ken dat premies kostendekkend 
moeten worden vastgesteld en dat 
inkomenspolitiek thuis hoort in het 
fiscale stelsel en niet in de premie
sfeer. Dus in plaats van een fonds 
voor minder bedeelden zou ik willen 
dat zij die de particuliere ziektekos
tenpremie niet volledig kunnen beta
len, fiscaal worden gecompenseerd. 
De belastingdienst controleert het 
inkomen en beoordeelt of men in 
aanmerking komt voor een "individu
ele tegemoetkoming premie zorg", 
naar analogie van de individuele 
huursubsidie. Verzekeraars kunnen 
dan aantrekkelijk samengestelde 
pakketten aanbieden, waarin de 
inmiddels geprivatiseerde ziektewet, 
de W AO en de verzekering tegen 
ziektekosten een gezamenlijke plaats 
krijgen.

C o n c u rre n t ie v e rg ro t in g  
Ik besef dat de door mij voorgestelde 
veranderingen niet zonder slag of 
stoot kunnen worden ingevoerd. 
Privatiseren wij het ziektekostenstel
sel voor de cure-sector, dan moeten 
wij met heel wat tegenwerking en 
vertraging rekening houden. Toch 
zijn er ontwikkelingen die in de juiste 
richting wijzen. Het verheugt mij 
bijvoorbeeld dat de ziekenfondsraad 
zich op het vraagstuk van het loonbe- 

rip versus het inkomensbegrip 
ezint. De minister van Financiën 

heeft een heroverwegingsrapport 
inzake tweeverdieners in het 
Ziekenfonds toegezegd. Naast wijzi
gingen in financiering zijn ook maat
regelen ten aanzien van de aanbod
zijde getroffen. Het gaat dan om het 
vergroten van de concurrentie tussen 
zorgaanbieders onderling, tussen 
zorgaanbieders en verzekeraars en 
tussen verzekeraars onderling. 
Instrumenten zijn hier een krachtig 
mededingingsbeleid en deregulering. 
Daar staat tegenover dat de overheid 
bedrijven en instellingen met goed 
technologiebeleid en goed onderwijs 
kan helpen. Innovatie en hoogwaar
dige kennis blijven immers van 
belang. Tenslotte zal de overheid 
meer moeten investeren in preventie, 
want voorkomen is, zoals wij allen 
weten, beter en goedkoper aan gene
zen.
Als de overheid er in slaagt deze 
oplossingen op tijd in te voeren, 
voorzie ik weinig problemen voor de 
zorgsector in de toekomst. Is er dan 
sprake van een Wereld van Verschil 
tussen heden en toekomst? Ik denk 
van wel, maar die toekomst kunnen 
wij mijns inziens met vertrouwen 
tegemoet treden.
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Geldend staatsrecht
Afgelopen dinsdag had in de Kamer een debat plaats over de 
afvloeiingsregeling die minister Sorgdrager van Justitie trof met 
procureur-generaal Van Randwijck. De VVD-fractie is van mening 
dat die regeling niet tot stand had behoren te komen. Het 
oordeel dat de drie regeringsfracties in een gezamenlijke motie 
uitspraken was hard en fair. De getroffen regeling was verkeerd - 
woordvoerder Korthals liet daarover in het debat geen enkele 

twijfel bestaan - maar het zou buitensporig zijn, dat de minister hierom zou aftreden. De 
motie die PvdA, VVD en D66 indienden was dan ook geen motie van wantrouwen.
Zoals de herfst op de zomer volgt, zo volgde op mijn uiteenzetting tijdens het debat over 
deze kwestie, de vraag van CDA-collega Heerma betreffende de zogenaamde 'Carrington- 
doctrine'. Ik heb hem geantwoord dat er noch een 'Carrington-doctrine', noch een 
'Bolkestein-doctrine' bestaat. Er is alleen geldend staatsrecht. Dat geldend staatsrecht 
komt hierop neer: de minister is verantwoordelijk voor alles wat binnen zijn bevoegdheid 
wordt gedaan. Zo is de minister van Defensie verantwoordelijk voor elke stap van elke 
soldaat. Maar een minister wordt niet de laan uitgestuurd omdat een brief verkeerd 
wordt geadresseerd. Met andere woorden: er is een schaal van tekortkomingen, het poli
tiek oordeel daarover staat aan de Kamer. Van geval tot geval moet worden beoordeeld 
of de tekortkoming van dien aard is, dat de Kamer aan de ministeriële verantwoordelijk
heid de daarbij behorende sanctie verbindt. In dit geval zegt de VVD-fractie: de zaak 
zelve is verkeerd, maar het zou buitensporig zijn, deze minister om deze zaak te ontslaan. 
Dus gaat zij voort, met het volle vertrouwen van de VVD.

Frits Bolkestein

Sorgdrager blijft aan
Afgelopen dinsdag is door de Kamer gedebatteerd over de afvloeiingsregeling voor de 
heer Van Randwijck, procureur-generaal te Amsterdam.

VVD-woordvoerder Benk Korthals vroeg 
zich af hoe het mogelijk was "dat iemand 
waarvan je als grondslag geeft dat hij 
disfunctioneert, wordt aoorbetaald tot zijn 
65ste en vervolgens nog een gouden hand
druk van een half miljoen extra erbij krijgt". 
Juist tegen de achtergrond van het handelen 
van Justitie en politie, dat tijdens de parle
mentaire enquête over de IRT naar voren is 
gekomen, riep de handelswijze van Minister 
Sorgdrager vragen op.
De woordvoerder vroeg de Minister uit te 
leggen waarom zij geen gebruik had 
gemaakt van de reenter om het disfunctio
neren van de procureur-generaal aan te 
tonen. Ook vroeg hij zien af waarom de 
minister niet had gewacht op de conclusies 
van de Enquêtecommissie, zodat het ontslag 
op grond daarvan bij de ambtenarenrechter 
haa kunnen worden bepleit. De VVD wilde 
eveneens de toezegging dat er geen prece
dentwerking uit zou gaan van de regeling 
die Justitie met de procureur-generaal had 
getroffen.
Na afloop van de eerste termijn bleek minis
ter Sorgdrager onvoldoende in staat de 
Tweede Kamer van de juistheid van haar 
handelen te overtuigen. Hierop werd een 
motie ingediend waarin de coalitiepartners 
de mening uitspraken dat de afvloeiingsre
geling "niet tot stand had behoren te 
komen". Hiermee werd overigens niet 
beoogd het vertrouwen in de minister op te 
zeggen. Minister Sorgdrager vond dat met 
deze motie, die ook door naar eigen partij 
D'66 was ondertekend, een erg nard 
oordeel werd gegeven. De justitieporte- 
feuille bevat een groot aantal zeer moeilijke 
onderwerpen die maatschappelijk veel 
onrust zouden kunnen veroorzaken. De 
minister voelde zich om die reden genood
zaakt te verklaren: "Als ik niet kan rekenen

op het uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke 
vertrouwen, uitgesproken door de fractie
voorzitters van ae coalitiepartijen in deze 
minister van Justitie, moet ik deze motie 
zien als een motie die mij te zeer belemmert 
in het op een overtuigende wijze dragen 
van mijn verantwoordelijkheid". Dit 
vertrouwen hebben de fractievoorzitters van 
de regeringspartijen expliciet bevestigd, 
zodat de Minister haar werkzaamheden kan 
voortzetten.

Inlichtingen Benk Korthals, 070-3182902

Liberaal Reveil
Onlangs verscheen een nieuwe editie van 
'Liberaal Reveil', een uitgave van de Prof. 
Mr. B.M. Teldersstichting. In dit nummer 
staan ondermeer de volgende artikelen:
• Mijlpaal, J.F. Hoogervorst
• Een Europese Unie onder Duits-Franse 

leiding, E.H.B.M . Cremers
• Het menselijk gezicht van het 

liberalisme, H.M. Dupuis
• De Nederlandse economie is toe aan 

experimenten, M. van Vliet

U kunt dit nummer bestellen door ƒ 9,50 
over te maken op girorekeningnummer 
240200, ten name van 'Stichting Liberaal 
Reveil nr. 2 1995'.
U kunt zich ook opgeven als abonnee van 
Liberaal Reveil voor f 55,-- per jaar. 
Jongeren tot 27 jaar betalen f 30,--.
U kunt zich aanmelden voor een abonne
ment bij: Liberaal Reveil, Koninginne
gracht 55a, 2514 AE Den Haag.
Telefoon: 070-3631948.
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Onderwijsbegroting
Deze week werd de begroting OCW  1996 behandeld in de Tweede Kamer. De begroting heeft in grote lijnen de 
instemming van de paarse regeringsfracties. VVD-woordvoerder Clemens Cornielje ging in op een aantal thema's 
die het onderwijsbeleid voor 1996 in "grove penseelstreken" moet neerzetten. De thema's zijn geordend onder de 
kopjes 'leerling en zijn ouders', 'de leraar' en 'de school'.

De leerlin g  en zijn  ouders 
Het onderwijs moet niet los gezien 
worden van de rest van de samenle
ving. De school kan echter niet alle 
problemen oplossen. Het onderwijs 
moet zich in de eerste plaats richten 
op het overbrengen van kennis en 
vaardigheden. Daarnaast moet de 
school de opvoedende taak van de 
ouders ondersteunen. Er moet ruimte 
geboden worden voor het leren van 
burgerschapsvaardigheden. De 
ouders dienen daarom ook meer 
mogelijkheden te krijgen om invloed 
uit te oefenen op het onderwijsbeleid 
van de school. De VVD-fractie hoopt 
dat ook de Onderwijsraad dit zal 
adviseren.

A ch terstan den bele id  
De VVD-fractie maakt zich ernstige 
zorgen over de effectiviteit van het 
achterstandenbeleid. Één van de 
belangrijkste elementen van dat 
beleid is het taalonderwijs. Gebrek 
aan kennis van de Nederlandse taal 
bevordert (sociale) segregatie en 
verhindert integratie. Het achterstan
denvraagstuk is tot dusverre gezien 
als een problematiek van groepen 
mensen met bepaalde etnische of 
sociaal-economische kenmerken. Dit 
doelgroepenbeleid blijkt nauwelijks 
effect te hebben. Er moet dus een 
nieuw achterstandenbeleid komen, 
gebaseerd op feitelijk geconstateerde 
achterstand en niet op vermeende 
achterstand.

De leraar
Tijdens de besprekingen over de Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs en het 
Onderwijsverslag van de Inspectie 
over het jaar 1994 vroeg de woord
voerder aandacht voor net vraagstuk 
van de zogenaamde brede benoem
baarheid. Dat wil zeggen dat een 
docent bevoegd wordt verklaard voor 
vakken, waarin hij/zii zich feitelijk 
niet heeft bekwaama. Deze regeling 
is ingesteld om geen leraren te 
hoeven ontslaan, maar te herplaatsen 
in het onderwijs. Dit heeft echter 
consequenties voor de kwaliteit van 
het onderwijs. De woordvoerder 
vroeg het kabinet serieus te onder
zoeken hoe de mobiliteit van docen
ten bevorderd kan worden, opdat de 
juiste persoon op de juiste plaats 
komt, zodat de kwaliteit van het 
onderwijs bevorderd wordt, in plaats 
van aangetast.

De school
De laatste jaren heeft een aantal 
schaalvergrotingsoperaties zijn beslag

gekregen. Na aanvaarding van de 
Wet op de Basisvorming zijn fusies 

estimuleerd. Grootschalige fusies 
rengen vaak onzekerheid voor de 

betrokkenen met zich mee. De 
woordvoerder verzocht het kabinet 
de voor- en nadelen van fusies in 
kaart te brengen en in afwachting 
van nadere politieke besluitvorming 
een pas op ae plaats te maken met 
verdere fusiestimulering. Hij diende 
hiertoe namens de regeringsfracties 
een motie in.

Voorbereidend  
b ero ep so n d erw ijs  
De VVD-fractie wil het beroepsge
richte karakter van het Voorberei
dend Beroepsonderwijs (VBO) bewa
ren. Dat betekent dat er voldoende 
beroepsgerichte vakken in het VBO 
gegeven moeten worden door prak- 
tijk-docenten. Het betekent ook dat 
de afdelingen herkenbaar moeten 
blijven en niet te breed moeten 
worden. Juist de zwakste groep leer
lingen heeft recht op een omgeving 
die aansluit bij leerstijl, interesses en 
capaciteiten. De woordvoerder vroeg 
het kabinet om in lijn met de uitspra
ken van de Tweede Kamer te werken 
aan de hulpstructuur en de arbeids
marktgerichte leerweg. De VVD-frac
tie gaat er van uit dat de arbeids
marktgerichte leerweg geen 
opvangvoorziening wordt.

Hoger O n d e rw ijs  
Naar aanleiding van het Hoger 
Onderwijs en Onderzoeksplan 
(H O O P), dat in januari 1996 in de 
Kamer zal worden behandeld, 
plaatste VVD-woordvoerder Monique 
de Vries alvast enige opmerkingen.

V erkorting  met één jaar  
van de H B O -stu d ie  
Het kabinet wil toe naar een verkort 
traject van drie jaar voor studerenden 
in net HBO met een vwo of mbo- 
vooropleiding. Voor een aantal 
mbo'ers en vwo'ers kan dit proble
men opleveren wanneer de nbo- 
opleiding niet aansluit bij het voortra
ject. Verkorting met 25%  van de 
studieduur kan dan tot fricties leiden. 
De woordvoerder verzocht de 
Minister hier zeer kritisch naar te 
kijken.

W eten sch ap p e lijke  op leid ing  
van drie jaar
Het kabinet is bezig een drie-jarige 
wetenschappelijke opleiding met een 
tweejarig vervolgtraject voor de 
meest getalenteerden uit te werken.

Hier zet de VVD-fractie grote vraag
tekens bij. In de commentaren is al 
duidelijk aangegeven dat de arbeids
markt weinig heil ziet in een drie
jarige wetenschappelijke opleiding.
De universiteiten zijn ook weinig 
enthousiast. Daarom vroeg de 
woordvoerder de minister ten aanzien 
van dit punt de nodige voorzichtig
heid te betrachten.

W achtgelden
In alle sectoren van het onderwijs zit 
een groot aantal wachtgelders dat 
vrijwel zeker niet meer aan de slag zal 
komen. Alle maatregelen om wacht
gelders terug te laten keren naar 
werk hebben de volle steun van de 
VVD. Instellingen zullen zich ook tot 
het uiterste moeten inspannen om 
hieraan bij te dragen. Maar de werke
lijkheid moet wel onder ogen worden 
gezien. De centrale vraag hierbij luidt 
of het mogelijk is om uit het totale 
bestand van wachtgelders, die 
mensen te selecteren waarvan 
verwacht mag worden dat zij geen 
enkele kans op een baan in het 
onderwijs meer hebben. Pas daarna 
kunnen de sectoren volledig verant
woordelijk gesteld worden voor het 
beheren en beheersen van het partici
patiefonds.

C ultuur
Tijdens de Algemene Politieke 
Beschouwingen heeft Frits Bolkestein 
een aantal suggesties gedaan om 
meer geld voor cultuur vrij te maken. 
Één van de opties was een verlaging 
van het BTW-tarief op culturele pres
taties. Het kabinet heeft deze optie 
uitgewerkt en verwacht in 1996 een 
opbrengst van 35 miljoen gulden. Dit 
bedrag zal terugvloeien naar door 
OCW  gesubsidieerde cultuurinstellin
gen en fondsen. Zonder op dit 
moment al in de inhoudelijke toewij- 
zingscriteria te willen treden .plaatste 
de woordvoerder vraagtekens bij de 
bereidheid van de instellingen om de 
opbrengst van de BTW-verlaging 
daadwerkelijk af te dragen. De BTW 
wordt immers vrijwillig afgedragen op 
basis van gesloten convenanten. De 
staatssecretaris zag hier mogelijkhe
den via de toepassing van het subsi- 
die-instrument.

Inlichtingen bij:
Clemens Cornielje, 070-3182904 
Monique de Vries, 070-3182894
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Privatisering ziektewet

Op 30 oktober organiseerde IBM een 
seminar over "Veranderingen in de 
Sociale Zekerheid". Henk van Hoof, 
woordvoerder Sociale Zaken van de 
VVD deed tijdens dit seminar een 
voorstel over de invoeringsdatum van 
de privatisering van de ziektewet.

Er is veel discussie over de vraag of 
de privatisering van de ziektewet per 
1 januari 1996 wel kan plaatsvinden. 
Zowel aan de zijde van de werkge

vers als een te groot aantal partijen 
binnen de Tweede Kamer wordt 
aangedrongen op uitstel. De VVD- 
fractie is er nog niet van overtuigd 
dat die datum niet haalbaar is. Dit wil 
niet zeggen dat de VVD geen begrip 
heeft voor de praktische problemen 
die vooral in het midden- en kleinbe
drijf kunnen ontstaan. Men heeft zich 
immers tot nu toe meer met het 
dagelijkse werk dan met de privatise
ring van de ziektewet beziggehou
den.

V o o rste l
De woordvoerder deed het voorstel 
aan de verzekeraars het mogelijk te 
maken dat werkgevers zich alsnog op 
een latere datum dan 1 januari, 
bijvoorbeeld tot 1 maart, kunnen 
verzekeren, maar dan met terugwer
kende kracht (tot 1 januari).
Dit was al eerder mogelijk bij de 
verzekeringen die dienden om het 
WAO-gat te dichten. Bovendien zijn 
de verzekeraars bereid om dit voor
stel serieus te overwegen.

Van de zijde van het kabinet heeft 
Minister Melkert vorige week uitge
sproken vast te willen houden aan de 
ingangsdatum van 1 januari 1996. De 
Minister-president gaf aan vast te 
willen houden aan ae inhoud van het 
wetsvoorstel, om vervolgens ruimte 
open te laten voor een eventuele 
latere ingangsdatum. Hierin kan de 
woordvoerder een heel eind met de 
heer Kok mee, maar voor wat betreft 
de ingangsdatum voelt hij meer voor 
het standpunt van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Zoals gezegd zou de oplossing wel 
een kunnen liggen in de door de 
verzekeraars in overleg met Staats
secretaris Linschoten tot stand te 
brengen terugwerkende kracht.

Inlichtingen bij:
Henk van Hoof, 070-3182885

Drastische wijziging adviesstructuren 
door 'Woestijnwet'

Jan Te 
Veldhuis

De bedoeling is per 1/1/1997 een 
geheel vernieuwd stelsel van advies
raden te hebben, waarbij alle 
bestaande adviesraden worden opge
heven met uitzondering van de SER 
en de WRR (en de Raad van State). Er 
zullen dan niet meer dan 10 a 12 
adviesorganen zijn in plaats van de 
meer dan 100 momenteel. Zij zullen 
zich alleen nog bezig houden met 
strategische advisering over hoofdlij
nen van beleid. Primair over strategi
sche vraagstukken voor de middel
lange termijn, of voor de lange 
termijn. Geen verkokering meer, maar 
integrale benaderingen. De verplich
ting van de Regering om advies te 
vragen gaat vervallen.
Het nieuwe stelsel verbreekt de nu 
nog veel voorkomende dubbelfunktie 
van adviesraden, die vaak èn overleg
organen èn adviseur zijn. Er komt dus

een heldere scheiding tussen advies 
en overleg. De nieuwe organen zullen 
alleen adviesorgaan zijn. Overleg 
moet plaatsvinden via belangenorga
nisaties en inspraak. Eén en ander 
heeft tot gevolg dat adviseurs vooral 
objectieve deskundigen zullen zijn in 

laats van geprofileerde belangenbe- 
artigers. Het nieuwe stelsel brengt 

het primaat van de besluitvorming 
terug naar de politiek.

S c h u ilp la a ts
De VVD is het eens met deze ingrij
pende wijzigingen. De politiek heeft 
zich te vaak acnter de standpunten 
van adviesraden verscholen, of deze 
als schuilplaats gebruikt om aan 
gedurfde besluitvorming te ont
snappen.
Het herstel van het primaat van de 

olitiek is een beter middel om de 
eweerde kloof tussen burgers en 

politiek op te heffen dan een kosme- 
tische operatie zoals de wijziging van 
het kiesstelsel in een gedeeltelijk 
districtenstelsel. Zeker als de politiek 
ook nog eens een beheerst dualisme 
in acht durft te nemen tegenover de 
Regering. In deze zin past de wijzi
ging van het adviesstelsel prima in 
net denken over staatsrechtelijke 
vernieuwingen.
Als de politieke aansturing van de 
nieuwe raden goed gebeurt, zal de 
stroperigheid van de besluitvorming

verder kunnen worden ingedamd, en 
kan de slagvaardigheid van de over
heid toenemen.

WRR en SER
De Regering wil de WRR als adviesor
gaan handhaven. De VVD-fractie 
neeft hier al wat jaren gemengde 
gevoelens bij. De woordvoerder zette 
vraagtekens bij de aanvullende en 
toegevoegde funktie van de WRR 
wanneer er 10 a 12 nieuwe deskundi- 
gen-raden komen met een soort
gelijke taak.
De SER heeft grofweg drie hoofd- 
funkties: die van overlegorgaan, van 
adviesorgaan, en toporgaan in de 
PBO-structuur.
De laatste taakgroep zal binnenkort 
in de Tweede Kamer apart worden 
behandeld. De woordvoerder vroeg 
zich wel af of het op zichzelf niet 
vreemd is dat de Regering een struc
tuur in stand houdt, waarbij belang
hebbenden (in casu werkgevers en 
werknemers) toch een adviesfunktie 
blijven behouden, hoewel de herzie
ning van het adviesstelsel er juist naar 
streeft om advies door belangheb
benden te gaan beëindigen.

Inlichtingen bij:
Jan Te Veldhuis, 070-3182901
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VVD voorstander van elektronische 
belastingaangifte
De VVD is er een groot voorstander 
van dat de Belastingdienst verder 
automatiseert en dat het mogelijk 
wordt gemaakt dat aangiften elektro
nisch verzonden kunnen worden. Dit 
sluit aan bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen. De hele ontwikkeling 
staat nog wel in de kinderschoenen. 
Het is derhalve van groot belang dat 
goed gelet wordt op eventuele frau
degevoeligheid en aat de privacy 
daadwerkeiijk gewaarborgd is, ook in 
de beginfase.

S o ftw a re
Verder heeft woordvoerder De Vries 
reeds schriftelijke kamervragen 
gesteld over het op de markt brengen 
van fiscale software (aangifte op 
diskette). Een aantal uitgevers bege
ven zich op deze markt en beklagen 
zich over concurrentievervalsing. 
Echter, de staatssecretaris heeft in het 
debat aangegeven dat er geen Sprake 
is van concurrentievervalsing en dat 
hij bijvoorbeeld ook geen commerciële 
boekhoudprogramma's op de markt 
wil brengen. De aangifte op diskettes

is hetzelfde als de papieren aangifte. 
Naar het oordeel van de woordvoerder 
is dit geen enkel probleem. Mocht het 
zo zijn dat de Belastingdienst zich 
daadwerkelijk als marktpartij zou 
presenteren, dan dient enige terughou
dendheid in acht te worden genomen.

A m b te n aren
Overigens bracht de woordvoerder 
op dat de laatste tijd nogal wat gelui
den te horen zijn van ambtenaren 
van het Ministerie van Financiën die 
willen dat de Belastingdienst verzelf
standigd wordt en dat de staatssecre
taris minder zeggenschap moet krij
gen. De VVD is de mening toegedaan 
aat de staatssecretaris altijd 
aanspreekbaar moet zijn op het 
fiscale beleid en dat deze uiteindelijke 
verantwoordelijkheid niet ligt bij de 
Belastingdienst. Immers, politieke 
controle op de Belastingdienst is een 
noodzaak.

F is c a le  fa c i l ië r in g  p o lyg a m ie  
o n w e n s e li jk
Tijdens het mondelinge vragenuur

heeft Bibi de Vries de staatssecretaris 
van Financiën vragen gesteld over het 
bestaan van een fiscale aftrekpost bij 
bigamie en polygamie. De aanleiding 
was een arrest van de Hoge Raad, 
waarbij een Marokkaanse man met 
twee vrouwen een aftrekpost claimde 
voor levensonderhoud voor zijn 
andere vrouw in Marokko. De Hoge 
Raad geeft een veel ruimere beteke
nis aan familierecht in het fiscale 
recht dan in het Burgerlijk recht. De 
raad verwees de zaak voor een finaal 
oordeel naar een ander gerechtshof. 
Staatssecretaris Vermeend deelt de 
opvatting van de VVD dat fiscale 
faciliëring van bigamie en polygamie 
onwenselijk is. Als de belastingrechter 
deze aftrek toestaat, zal de staatsse
cretaris onmiddellijk met reparatie
wetgeving komen.

Inlichtingen bij:
Bibi de Vries, 070-3182908

VVD beoogt win-win-situatie 
bij reductie C02-uitstoot
"De VVD streeft wat betreft de 
reductie van de C02-uitstoot naar 
een win-win-situatie, naar beleid dat 
goed is voor zowel het milieu als de 
economie en de portemonnaie. Zo 
wordt voorgesteld minder de aan
dacht te richten op 'end-of-pipe'- 
maatregelen, maar op een geïnte
greerde aanpak van ruimtelijke 
ordening, milieu- en energiemaatre
gelen. Daar kan een besparing van 
30 % energie mee worden bereikt. 
Elementen die daarbij moeten worden 
betrokken zijn onder meer duurzaam 
bouwen, meer en beter openbaar 
vervoer, het gebruik van aardwarmte 
onderzoeken, energie uit biomassa 
benutten en auto's zonder katalysator 
versneld uit de markt nemen. In 
maatregelen die een marginaal effect 
sorteren maar de burger danig hinde
ren, zoals verlaging van de 
maximumsnelheid op snelwegen naar 
100 km per uur die een C02-reductie 
van 0,01 procent oplevert, ziet de 
VVD niets omdat deze slechts symbo
lisch zijn", stelt VVD-milieu-woord- 
voerder Jan te Veldhuis met het oog 
op het Algemeen Overleg in de 
Tweede Kamer op 1 november a.s. 
over het klimaat in relatie tot C 02- 
uitstoot.

Door het toenemende verstoken van 
fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) 
is de concentratie van C 0 2  in de 
wereldomvattende atmosfeer van 
1980 tot 1995 met 25 % toegeno
men, wat in de volgende eeuw kan 
oplopen 50 of zelfs 100% afhankelijk 
van de groei van de opkomende 
markten zoals China, India, Indonesië 
en Brazilië. Dit baart de VVD grote 
zorgen. Indien er als gevolg hiervan 
klimaateffecten ontstaan zijn die 
waarschijnlijk niet te keren gedurende 
een lange periode van tienduizenden 
jaren. Daarom dienen nu voorzorgs
maatregelen te worden getroffen om 
problemen zoals verdroging en 
'verwoestijning' en overstromingen te 
vermijden.

M ilie u - e is e n
Nederlandse maatregelen die stevig 
afwijken van de internationale mars
route leiden echter tot verlies van 
werk, verslechtering van de 
Nederlandse concurrentiepositie en 
het investeringsklimaat en hebben 
nauwelijks effect. Dit temeer daar 
Nederlandse bedrijven reeds aanzien
lijk investeren in milieu
maatregelen en de Nederlandse 
industrie hierdoor een van de ener

gie-efficiëntste is in de wereld. Een 
vlucht van bedrijven over de lands
grenzen zal waarschijnlijk zelfs tot 
een verslechtering van het milieu 
leiden door de lagere milieu-eisen 
daar.

Omdat het om een mondiaal 
probleem gaat zijn alleen mondiale 
maatregelen effectief. Nederlandse 
maatregelen dragen natuurlijk wel 
aan de oplossing bij. Op internatio
naal vlak stelt de VVD onder andere 
voor te komen tot een prioriteitsstel
ling wat betreft de besteding van 
financiële middelen (een gulden 
besteed in Oost-Europa heeft een 
twintig maal hoger rendement), 
versnelde overdracht van (milieu
vriendelijkere) nieuwe technologieën 
naar de ‘newly industrializing coun- 
tries', de verdere ontwikkeling van en 
het gebruik van energie-zuinige 
auto's bevorderen en behoud van bos 
en aanplant van nieuw.

Inlichtingen bij:
Jan te Veldhuis, tel.01180-34361 
(huis), 070-3182901 (Tweede Kamer)
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PARTIJEN

De dood van premier Rabin
"Geweld tast de basis van de Israëlische democratie aan. Het 
moet veroordeeld en geïsoleerd worden". Dat zei Premier Rabin 
op zaterdagavond 4 november, tijdens de door honderdduizend 
Israëli's bijgewoonde vredesbijeenkomst in Tel Aviv. Kort 
daarna werd hij zelf door een landgenoot vermoord. Die moord 
heeft op gruwelijke wijze aangetoond hoe groot de verdeeld
heid is over het Vredesproces met de Palestijnen. De grootste 

vijanden van dit vredesproces zijn de extremistische groeperingen, zowel aan Israëlische- 
als aan Palestijnse kant. Rabin, Perez, maar ook de Palestijnse leider Arafat hebben de 
moed gehad te proberen een einde aan de door haatgevoelens gevoede verdeeldheid te 
maken. De strijd voor de vrede heeft nu het leven geëist van Rabin. Een drama voor het 
vredesproces omdat juist Rabin in staat leek, aan Israëlische zijde, de verschillende 
kampen in het gareel te houden. Juist de combinatie van militair leider en voorman in het 
Vredesproces, maakte Rabin bij uitstek de persoon die de spil van de vrede in het 
Midden-Oosten kon zijn. Ik denk echter dat onder zijn premierschap het Vredesproces 
zodanig op de rails is gezet, dat het daarmee een vrijwel onomkeerbaar proces is gewor
den. Niettemin zullen de stappen op weg naar de vrede een enorme inspanning vergen 
van de Israëlische maatschappij en politiek.

Frits Bolkestein

Wet op de waterkering afgerond

Piet Blauw

Voor de VVD spelen met betrekking tot de 
waterkeringen een aantal belangrijke zaken: 
1) de Waterschapswet, waar de Rijksverant
woordelijkheid in wordt geregeld, 2) de 
Decentralisatie Impuls (D l), 3) de Wet op de 
Waterkering die nu voor lag. De Wet op de 
waterkering regelt de algemene regels voor 
beheer en onderhoud ter verzekering van de 
beveiliging door waterkeringen tegen overs
troming door buitenwater (zee, IJsselmeer). 
De wet is iaren vertraagd, onder andere 
door het decentralisatiebeleid van de Rijks
overheid. Van belang is dat in deze W et is 
geregeld dat er een uitgebreid jaarlijks ver
slag komt, zodat de kamer de vinger aan de 
pols houdt.

H oofd lijnen  V VD -inbreng  
De gedachte zoals weergegeven door de 
Commissie Boertien, over de vervlechting 
van de kenmerken van landschappen bij de 
dijkverbeteringen is in de Wet goed tot zijn 
recht gekomen. Ook hier vindt een jaarlijkse 
rapportage over plaats.
De Unie van Waterschappen wilde dat wat 
in de Noodwet Dijken is geregeld met 
betrekking tot het onteigeningsrecht, ook 
voor de tweede tranche zou worden opge
nomen. De VVD-fractie vond dit te ver 
gaan. VVD-woordvoerder Piet Blauw heeft 
een pleidooi gehouden om het bovenwater- 
schappelijk belang zo te formuleren dat ten 
aanzien van de financiering een 60/40 
verhouding blijft bestaan (60%  komt voor

rekening van de Provincie en 40%  voor het 
Rijk). Deze was door de Dl moeilijk te reali
seren. Maar gelet op het totale geldbedrag 
dat gemoeid is met de Dl, alswel het vrijval
len van 80 miljoen gulden bij de Provincies 
in 2008, lijken er voldoende middelen bij de 
Provincie aanwezig te zijn om een 60/40 
verdeling in stand te houden. De woord
voerder heeft zijn grote waardering uitge
sproken over het tempo waarin de verster
king van de dijken van de eerste tranche 

laatsvindt. Hij sprak zijn zorgen uit over de 
aalbaarheid van realisatie van de tweede 

tranche. De minister is van mening dat de 
dijkversterkingen, zoals gepland, in het jaar 
2000 klaar zullen zijn. De meerderheid van 
de Tweede Kamer, waaronder ook de VVD, 
was van mening dat het Markermeer als een 
buitenwater moest worden aangemerkt. 
Financiering voor het versterken van de 
dijken wordt mogelijk door het vrijkomen 
van de 80 miljoen gulden bij de Provincies 
in 2008. De minister deelde deze mening 
overigens niet.

Inlichtingen bij Piet Blauw, 070 - 3182881

CO LO FO N
VVD-Expresse is een uitgave van de “ Mr 
Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Tom van 
der Maas, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie en Mary- 
Honor Kloeg en Ernst van Splunter, mede
werkers afdeling Voorlichting. 
VVD-Expresse wot;dt gedrukt bij Roeland 
Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 80,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD-frac
tie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans Koning 
(telefoon 070-3182875). Het gironummer 
van de Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting is 616 1616.
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Begroting Buitenlandse Zaken
De behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken stond in het teken van het veranderende wereldbeeld. 
VVD-woordvoerder Enric Hessing sprak zijn waardering uit voor de heldere analyse en benadrukte de beweeglijkheid 
van de internationale ontwikkelingen en de toenemende interdependentie. Vervolgens memoreerde hij de belangrijk
ste aspekten van de herijking van net buitenlands beleid: erkenning van het Nederlands belang, versterking van de 
economische component, een op landen en regio's gerichte benadering en verbetering van de samenhang. Analyse 
en herijking vormen samen een goed uitgangspunt voor de actualisering van het buitenlands beleid. Voor de VVD 
zijn de belangrijkste doelstellingen: vrede en veiligheid, welvaart, democratische beginselen en mensenrechten, en 
duurzame ontwikkeling.

Enric Hessing

Betrekkingen met landen en 
reg io 's
De herwaardering van bilaterale 
contacten en de oriëntatie op speci
fieke landen en regio's is een goede 
benadering. Daardoor kan het beleid 
effectiever worden. Dat is ook van 
belang binnen de Europese Unie. We 
steunen de versterkte aandacht voor 
onze buurlanden, inclusief Engeland. 
Gelukkig heeft ook de regering 
inmiddels ontdekt "dat het begrip 
Frans-Duitse-as niet zo geëigend is". 
Eindelijk enige afstand tot deze fictie. 
De VVD is voorstander van het inten
siveren van de samenwerking met 
landen in Midden- en Oost Europa. 
Die landen staan voor de enorme 
opgave gelijktijdig een democratie op 
te bouwen en over te schakelen naar 
een markteconomie. Op diverse 
terreinen moet op korte termijn veel 
werk worden verzet. Wij kunnen daar 
zowel bilateraal als via ae EU een 
belangrijke bijdrage aan leveren.
Snelle implementatie van de Europa- 
akkoorden is gewenst.
Ook de partnerschaps-akkoorden met 
de Russische Federatie en Oekraïne 
zijn van groot belang. We moeten 
samen werken aan 
een "comprehensive security" in 
Europa. Van de Peter de Grote 
manifestie in 1996 moeten we iets 
moois maken.
Onze relaties met landen in Azië 
moeten worden versterkt. De bezoe
ken aan China, Hong Kong, Vietnam 
en Indonesië zijn geslaagd. Een goede 
follow-up is noodzakelijk.
Zuid-Afrika is in een belangrijke fase 
van transitie en verdient politieke en 
economische ondersteuning. Het 
stimuleren van de handelsrelaties met 
dit land verdient hierbij bijzondere 
aandacht.

M eer aandacht voor 
econom ische sam enw erking  
"Dit betekent dat het buitenlands 
beleid, explicieter dan voorheen, 
moet worden ingezet om de 
Nederlandse economische belangen 
te dienen". In het verlengde hiervan 
pleit de VVD voor het selecteren van 
landen die vanuit economisch 
perspectief een hoge prioriteit verdie
nen. Voor die landen moeten 
programma's worden opgesteld met 
een op de lokale situatie afgestemde 
mix van instrumenten en grote flexi
biliteit in de uitvoering. De recent 
met China en Indonesië gemaakte 
afspraken zijn goede voorbeelden.

Sam enhang in het beleid  
De effectiviteit van het beleid kan 
worden vergroot door, naast de 
landengrichte aanpak, ook de inhou
delijke samenhang te versterken. Met 
betrekking tot de mensenrechten is 
een nieuwe voortgangsrapportage 
toegezegd. Ten aanzien van milieu
behoud pleit de VVD ervoor dat de 
aandacht zich richt op de echte 
probleemgebieden, met name in 
Oost-en Midden Europa. Hier is onze 
gulden enkele daalders waard. Ook 
net bedrijfsleven moet hier meer bij 
worden ingeschakeld.

In tern ation a le  o rg an isatie s  
Tegen de achtergrond van het veran
derende wereldbeeld wordt de vraag 
naar de effectiviteit van internatio
nale organisaties steeds indringender 
gesteld. De noodzaak van hervormin
gen bij de Verenigde Naties werd 
door bijna alle sprekers op de top in 
New York onderstreept. De enige 
oplossing is de VN geheel te renove
ren: de kerntaken opnieuw bepalen 
en de organisatie daaraan aanpassen.

Europese Unie
De VVD ziet de EU als een instrument 
dat belangrijke bijdragen kan leveren 
aan onze doelstellingen. De bijdrage 
van de EU aan de stabiliteit en veilig
heid in Europa, loopt via de weg van 
de economische interdependentie. 
Daarom hecht de VVD zeer aan het 
intensiveren van de samenwerking 
met landen in Midden- en Oost 
Europa. Uitbreiding van de EU met 
landen als Polen, Hongarije, Tsjechië 
en Slowakije, moet worden vooraf 
gegaan door herstructurering van de 
financiën, het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en de structuurfond

sen. Hier ligt de grote uitdaging voor 
de EU voor de komende jaren.

N A V O -u itbre id ing  
De VVD is zeer terughoudend ten 
aanzien van de uitbreiding van de 
NAVO. Naar aanleiding van het 
recent verschenen rapport hierover 
benadrukt de VVD dat uitbreiding de 
interne cohesie en effectiviteit van de 
NAVO niet mag aantasten. De NAVO 
landen moeten in staat zijn om hun 
garanties na te komen. Oost-Europa 
is niet gebaat bij een zwakke NAVO. 
Voorop moet staan dat uitbreiding de 
stabiliteit op het Europese continent 
niet in gevaar brengt. Een goede rela
tie met Rusland, als grootste militaire 
macht in Europa, blijft vereist. De 
VVD vindt dat de Midden- en 
Oosteuropese landen zich niet alleen 
blind moeten staren op het lidmaat
schap maar verdere intensivering van 
de veiligheidspolitieke en militaire 
samenwerking is net zo van belang.

W est Europese Unie (W EU )
De VVD voelt weinig voor integratie 
van de WEU in de Europese Unie 
zoals de regering voorstelt. De 
Europese samenwerking moet via de 
NAVO gestalte krijgen. De defensie- 
gulden kan maar één keer worden 
uitgegeven. Investeren in de WEU 
gaat ten koste van de NAVO.

VN -operaties
Er zal bij toekomstige vredesoperaties 
een strikte scheiding moeten worden 
gehanteerd tussen humanitaire hulp
verlening en toepassing van geweld. 
Men doet of het één of het ander. De 
VN heeft zich aan de vredesoperaties 
vertild door het oude instrumenta
rium toe passen in een totaal gewij
zigde situatie.

Tenslotte bepleitte de woordvoerder 
een zakelijke en realistische presenta
tie van Nederland in het buitenland: 
Meer koopman en minder dominee.

Inlichtingen
Enric Hessing 070-3182889 
Theo van den Doel 070-3182891
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Defensiebegroting 1996
pleit de VVD-fractie voor een uitbrei
ding van de capaciteit van de Konin
klijke Marechaussee. De woordvoer
der vroeg de regering dan ook of zij 
bereid is om de capaciteit van de 
Koninklijke Marechaussee extra uit te 
breiden met 150 personen. Een 
aantal waarmee op roulatiebasis in 
ieder geval de deelname aan interna
tionale politietaken zeker kan worden 
gesteld en waardoor de uitvoering 
van de taken op Schiphol en MTV 
niet onder druk komen te staan.

De internationale gemeenschap heeft 
een grote behoefte aan mijnoprui- 
mingscapaciteit. Nederland vervult 
binnen ae internationale gemeen
schap zo nu en dan een voortrekkers
rol doordat het met eigen initiatieven 
komt. De VVD-fractie zou het op prijs 
stellen als de regering beziet in 
hoeverre de oprichting van een 
speciale genie eenheid in combinatie 
met een opdracht aan het bedrijfsle
ven om effectieve mijnopruimingsap- 
paratuur te ontwikkelen (als follow 
up van het TNO onderzoek) tot de 
mogelijkheden behoort. In de 
komende jaren zou dit dan tot een 
effectieve nederlandse inzet t.b.v. 
mijnopruiming kunnen leiden. Wat 
betreft de financiering van dergelijke 
operaties was de woordvoerder er 
van overtuigd dat de minister bij zijn 
collega van Ontwikkelingssamen
werking een gewillig oor zal vinden.

nigingen treffen vooral de opleidings- 
sector. In dat kader sprak de woord
voerder zijn bezorgdneid uit en vroeg 
de staatssecretaris te garanderen dat 
het snijden in het opleidingspakket 
niet ten koste gaat van de noodzake
lijke kwaliteit van het personeel. De 
VVD-fractie stelt voor de stafscholen 
verder te integreren om de doelma
tigheid te bevorderen.

Er dreigt een stuwmeer van overtollig 
personeel te ontstaan. Door de 
Prioriteitennota en de Doelmatig
heidsoperatie komen zo'n 7000 func
ties te vervallen. De behoefte binnen 
dezelfde overheid voor bijvoorbeeld 
politiepersoneel is groot. De VVD wil 
niets liever dat de politiesterkte zo 
snel mogelijk wordt uitgebreid. De 
VVD-woordvoerder stelde voor over
tollig defensiepersoneel voor politie
zorg in te zetten.

D ie n s tp lic h t
Voorts wil de VVD-fractie dat de 
staatsecretaris nagaat of kan worden 
voorkomen dat dienstplichtigen die 
volgend jaar opkomen en van plan 
zijn om in september '96 een vervolg
studie aan te vangen, niet als gevolg 
van hun dienstplicht een extra jaar 
schade oplopen. De woordvoerder 
vroeg naar ae mogelijkheid deze 
dienstplichtigen bij de eerste lichting 
in '96 op te roepen en uiterlijk in 
september te laten afzwaaien?

De Defensiebegroting van dit jaar 
begint met een evaluatie van ae 
internationale veiligheidssituatie. De 
VVD is van mening dat de analyse 
van de veiligheidssituatie richtingge
vend moet zijn voor de taken en 
middelen van de krijgsmacht. Alleen 
op die wijze houden we een geloof
waardige krijgsmacht en blijven een 
betrouwbare bondgenoot. Ondanks 
het feit dat West-Europa nu een sta
biele veiligheidssituatie kent, wees 
VVD-woordvoerder Theo van den 
Doel er op dat het van essentieel 
belang blijft om ook in de opleiding 
en oefeningen van de gehele krijgs
macht voldoende aandacht te schen
ken aan de algemene verdedigings
taak. Hierbij moet vooral gedacht 
worden aan oefeningen in groter 
verband. Naast de algemene verdedi- 

ingstaak moet de krijgsmacht zich 
ezighouden met crisisbeheersing. 

Steeds meer militairen zetten zien met 
grote inzet en gevaar voor eigen 
(even in voor crisisbeheersingsopera
ties. De VVD-fractie hecht er aan dat 
defensie zich verantwoordelijk voelt 
voor haar personeel, ook na afloop 
van vredesmissies. Dit betekent dat 
een militair met psychische of licha
melijke klachten recht heeft op een 
goede begeleiding. De woordvoerder 
pleitte er bovendien voor dat 
wanneer militair personeel om fysieke 
redenen wordt argekeurd na een 
vredesmissie, defensie er in principe 
voor zorgdraagt dat herplaatsing als 
burger binnen de organisatie als 
uitgangspunt geldt. Als antwoord op 
de grensoverschrijdende criminaliteit

De uitvoering van de taken van de 
krijgsmacht staat of valt met de 
kwaliteit van het personeel. De bezui

Inlichtingen bij Theo van den Doel, 
070-3182891

Economische verzelfstandiging prioriteit bij 
Ontwikkelingssamenwerking
In de afgelopen week werd ook de 
begroting van ontwikkelingssamen
werking behandeld. Vorig jaar werd 
reeds aangegeven dat de VVD ont
wikkelingssamenwerking gewenst 
vindt als instrument van buitenlands 
beleid, hoewel het geen doel op zich 
moet zijn. Aan ontwikkelingssamen
werking wordt het komende jaar 
0,81% van het Bruto Nationaal Pro- 
dukt uitgegeven wat neerkomt op 
ongeveer vijf en een half miljard 
gulden. VVD-woordvoerder Annelize 
van der Stoel gaf aan dat economi
sche verzelfstandiging en niet armoe
debestrijding hoofddoel dient te zijn 
van de samenwerking.

Mensen moeten ondersteund worden 
op weg naar zelfstandigheid. Als 
voorbeeld stelde de woordvoerder

dat mensen geen vis moeten krijgen 
maar een hengel.

Voor Europese ontwikkelingssamen
werking voelt de VVD niet veel, 
omdat de kwaliteit veel te wensen 
overlaat. De woordvoerder pleitte 
voor betere afstemming tussen de 
landen. Naast een aantal vragen deed 
de woordvoerder ook een suggestie. 
Ze stelde dat kennisoverdracht een 
belangrijke rol speelt bij ontwikke
lingssamenwerking. Nederlanders 
worden uitgezonden en buitenlandse 
opleiders in Nederland getraind.

Van der Stoel vroeg zich af of het 
met de moderne technologie niet 
mogelijk is om met ontwikkelingslan
den satelietverbindingen te maken. 
Via deze verbinding kunnen onder

wijsprogramma's via de televisie 
worden gevolgd.

Vervolgens vroeg de woordvoerder 
aan Pronk of hij nog had nagedacht 
over een eerder gedaan voorstel 
waarbij werd gepleit voor het inzet
ten van mensen met wachtgeld voor 
ontwikkelingswerk. De minister zei 
hierop dat binnen het ministerie reeds 
onderzoek was verricht naar deskun
digen met wachtgeld en dat deze 
deskundigen ook worden ingezet bij 
noodhulp en verkiezingen.

Inlichtingen: Annelize van der Stoel, 
070-3183906
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Aanpassing van de collegegeldbepalingen
Het wetsvoorstel regelt een grotere 
vrijheid voor de instellingen van 
hoger onderwijs om voor bepaalde 
categorieën studenten zelf het colle
gegeld vast te stellen. Het zal dan 
gaan om studenten die geen recht 
nebben of meer hebben op studie
financiering, om deeltijdstudenten en 
om extraneï (studenten die alleen 
examens en/of tentamens doen). De 
figuur auditor zal komen te vervallen. 
Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel 
de eerste tranche van de collegegeld
verhoging, waartoe in januari van dit 
jaar is besloten, geregeld.

koppeling  co lleg e g e ld /stu d ie-  
fin an cierin g
VVD-woordvoerder Monique de Vries 
maakte bezwaar tegen de koppeling 
van de wettelijke collegegelden aan 
de feitelijke benutting van de studie
financiering. De regeT houdt in dat 
een student het wettelijke collegegeld 
betaalt voor zolang hij is ingeschre
ven en daadwerkeïijk studiefinancie
ring geniet. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt of de student 
die studiefinanciering geniet als 
beurs, dan wel als rentedragende 
lening. Dit betekent in de praktijk dat 
studenten die geen aanspraak maken 
op het recht van studiefinanciering, 
bijvoorbeeld omdat ze naast hun 
studie werken, kunnen worden 
geconfronteerd met een hoger colle
gegeld. Dit is onredelijk en ook 
onrechtvaardig. De VVD ziet daarom 
liever dat het wettelijk collegegeld

wordt gekoppeld aan het recht op 
studiefinanciering (basisbeurs, even
tueel aanvullende beurs en lenen).
De oplossing die de Minister voor dit 
probleem voorstelt is ronduit verba
zingwekkend. Om geen hoger colle
gegeld te hoeven betalen, kan de 
student maandelijks een klein bedrag 
lenen wat vervolgens weer maande
lijks wordt teruggestort. Zo zou het 
systeem van de Minister toch over
eind blijven. De woordvoerder wees 
erop dat dit zal leiden tot oneigenlijk 
gebruik en tot ongewenste uitvoe
ringslasten. Een amendement dat 
hierover is ingediend heeft de VVD 
medeondertekend.

De Minister heeft daarnaast gekozen 
voor een periode van c+3 - 7 jaar 
cursusduur plus 3 jaar - met betrek
king tot het recht op betaling van het 
wettelijk collegegeld.
Op grond van de Harmonisatiewet uit 
I988 is de inschrijvingsduur in de 
meeste gevallen op zes jaar bepaald, 
waarna de student zich kan inschrij
ven als auditor tegen een hoger 
inschrijfgeld dan het geldende colle
gegeld.
Met de invoering van de prestatie
beurs zal de student in een periode 
van c+2 (cursusduur + 2 jaar) zijn 
diploma behaald moeten hebben om 
zijn lening in een beurs omgezet te 
krijgen. Hiervan moet een stimulans 
uitgaan om tijdig af te studeren. Het 
is dan niet logisch om met dit wets
voorstel de termijn dat men recht

heeft op het betalen van het wettelijk 
collegegeld met een jaar te verrui
men. Het spoort niet met de inzet om 
studenten te stimuleren om binnen 
een redelijke tijd af te studeren. 
Bovendien beperkt het de instellingen 
in hun eigen retributiebeleid, welke 
mogelijkheden toch al zijn beperkt 
door de collegegeldverhoging. Op dit 
punt heeft de woordvoerder een 
amendement ingediend.

Studeerbaarheid  
Tenslotte de verhoging van het colle
gegeld voortvloeiend uit de afspraken 
die in januari met de Kamer zijn 
gemaakt. De VVD-fractie is toen met 
die verhoging akkoord gegaan onder 
de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
studenten dan ook meer kwaliteit 
zouden mogen verwachten. In juli 
van dit jaar is het programma 
Kwaliteit en Studeerbaarheid gereed 
ekomen en enige weken geleden 
eeft de Kamer nier over gepraat.

De betrokken partijen -universiteiten 
en studenten- hebben zich in dit 
programma kunnen vinden en een 
duidelijk 'commitment' uitgesproken. 
Op grond van deze gegevens en 
afspraken is er voor ae fractie geen 
reden om niet akkoord te gaan met 
de eerste verhoging van het college
geld.

Inlichtingen bij Monique de Vries, 
070-3182894

Het algemeen secretariaat is het organisatorisch en administratief centrum van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. Het secretariaat dat gevestigd is in het Thorbeckehuis in Den Haag, ondersteunt het hoofdbestuur bij de 
uitoefening van zijn taken. Het werk kenmerkt zich door de grote verscheidenheid van taken, de regelmatige piek- 
belasting (bijvoorbeeld voorafgaande aan verkiezingen) en de frequente contacten met de vrijwilligers die in de VVD 
actief zijn. In verband met het vertrek van de huidige functionaris komt de functie vacant van:

Parti jvoorl ichter
Hij/zij heeft een breed takenpakket met daarin zaken als woordvoering namens het hoofdbestuur, het onderhouden van 
contacten met de media, het verzorgen van de interne en externe communicatie vanuit de partij, het coördineren van 
de landelijke propaganda, het organiseren van de landelijke bijeenkomsten en manifestaties van de partij, het organi
seren van verkiezingsprogramma's, het produceren van TV-uitzendingen en het ondersteunen van de partijvoorzitter.

Het hoofdbestuur zoekt een partijvoorlichter die:
:♦ beschikt over een opleiding op HBO of universitair niveau
♦ een aantal jaren ervaring heeft met verschillende onder delen van het bovengenoemde takenpakket
♦ te typeren is als zelfstandig, flexibel, creatief en vooral pragmatisch
♦ inzicht heeft in de politieke verhoudingen en beschikt over voldoende staatsrechtelijke kennis
♦ beschikt over goede contractuele vaardigheden en een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
♦ aantoonbare affiniteit heeft tot de liberale beginselen in de VVD
♦ in staat is onder hoge werkdruk te functioneren en een flexibele instelling heeft m.b.t. (de zeer onregelmatige) 

werktijden
♦ tussen de 25 en 35 jaar oud is

Sollicitaties met een uitgebreid curriculum vitae kunnen binnen twee weken gezonden worden aan het hoofdbestuur 
van de VVD, t.a.v. de heer ir A.J. Korff, waarnemend algemeen secretaris, postbus 30836, 2500 GV Den Haag 
(op dë enveloppe vermelden 'persoonlijk'). Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de huidige 
partijvoorlichter, de heer M. Waterlander, telefoon 070-3613030. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken 
van de selectieprocedure.
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Lubbers gel̂ n Hecretaris- 
Generaal van de NAVO
Het is jammer dat, zoals het er nu uit ziet, niet een Nederlander 

K  de nieuwe Secretaris Generaal van de NAVO zal worden. De
® ! ^  regering koos voor oud-premier Lubbers om hem wederom

kandidaat te stellen voor een belangrijke internationale functie. 
Het waren deze keer niet de Europese leiders, maar de Amerikanen die Lubbers hebben 
afgewezen. De beweegredenen zijn tot nu toe onduidelijk. Het argument dat Lubbers 
over onvoldoende dossierkennis zou beschikken, lijkt zeer onwaarschijnlijk. Irritatie over 
de eensgezindheid en de stelligheid waarmee de Europese bondgenoten de kandidaat 
Lubbers hebben gepresenteerd, lijkt een aannemelijker argument. Een dergëlijke Ameri
kaanse houding zou niet alleen ondiplomatiek, maar ook misplaatst zijn. Niemand heeft 
ooit de rol van de VS als "leading power” op het internationale veiligheidstoneel ont
kent. De recente ontwikkelingen in Bosnië tonen dat duidelijk aan. De houding van de 
Amerikanen behoeft daarentegen geen reden te zijn voor een crisis in de Amerikaans- 
Nederlandse betrekkingen. Onze relatie draait namelijk om andere zaken dan de kandida
tuur van de Secretaris Generaal van de NAVO. Veel belangrijker zijn de wederzijdse eco
nomische belangen en de internationale veiligheid, waarbij de VS als enige wereldmacht 
een onmiskenbare rol spelen. Niettemin zou de Amerikaanse regering er goed aan doen 
de afwijzing van Lubbers duidelijker toe te lichten. Daarnaast blijf ik van mening dat 
naast Lubbers, ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek een uitstekende 
kandidaat voor de functie van Secretaris-Generaal van de NAVO is. Het zou dan ook niet 
verstandig zijn van de Nederlandse regering geen beroep op de heer Van den Broek te 
doen als over zijn kandidatuur consensus bij de NAVO-Dondgenoten zou blijken.

Frits Bolkestein

Nigeria
Vorige week vrijdag werd in Nigeria de 
schrijver en Ogoni-activist Ken Saro-Wiwa 
samen met acnt medestanders opgehangen. 
De Ogoni's voeren een strijd tegen de mili
taire machthebbers in Nigeria.
De Tweede Kamer heeft een spoeddebat 
gehouden over de stappen die het kabinet 
gaat zetten. VVD-woordvoerder Anne Lize 
van der Stoel betreurde het dat de 
Nigeriaanse militaire machthebbers de 
verscheidene vormen van protest tegen de 
rechtsgang en het vonnis arrogant naast 
zich neer nebben gelegd.
Déze politieke daad vraagt om politieke 
acties. De Gemenebestlanden hebben daar
van een treffend voorbeeld laten zien door 
gezamenlijk Nigeria aan te spreken en de 
wacht aan te zegen omtrent het lidmaat
schap van het Gemenebest. De woordvoer
der vond deze gezamenlijkheid opmerkelijk. 
Menig Afrikaanse regering riep tot zaterdag 
jongstleden tot de mensenrechtenorganisa
ties en andere regeringen dat mensenrech
ten een westerse uitvinding is en voor hen 
niet gelden. De dood van de negen mensen 
heeft een aantal landen wakker geschud. De 
woordvoerder stelde voor om gezamenlijk 
met een brede coalitie uit Europese en 
Afrikaanse landen Nigeria aan te klagen bij 
de VN mensenrechtencommissie te Genève. 
De VVD steunt ook het wapenembargo dat 
door de Verenigde Staten en de Europese 
Unie is ingesteld. Minister van Mierlo werd 
verzocht om de Kamer te zijner tijd over de 
afloop van de onderhandelingen over te 
nemen maatregelen binnen de Europese 
Unie en de Verenigde Naties te informeren. 
Tevens wilde het kamerlid weten hoe het 
kabinet de Ogoni's denkt te ondersteunen 
op weg naar een zelfstandig bestaan.

Ook werd gevraagd of de regering samen 
met Shell wil bezien hoe de milieuvervuiling 
in Nigeria opgelost kan worden, los van de 
schuldvraag. Uit het bovenstaande blijkt dat 
de VVD-fractie geen steun verleent aan een 
(handels-)boycot, omdat boycot niet effec
tief is en meestal ontdoken wordt.
Gezamenlijk met de coalitiepartners werd 
een motie ingediend. Hierin stond dat 
binnen de EU en de VN initiatieven moeten 
worden ondernomen om te komen tot een 
zo breed mogelijk pakket van effectieve 
maatregelen, waaronder een wapenem
bargo. Op deze wijze hoopt de coalitie de 
regering van Nigeria te dwingen tot een 
herstel van de democratie en verbetering 
van de mensenrechten. ■

Nadere informatie: Anne Lize van der Stoel, 
070-3182906

CO LOFON
VVD-Expresse is een uitgave van de 
"Mr Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Tom van 
der Maas, hoofd afdeling Voorlichting van 
de VVD-Tweede Kamerfractie en Mary- 
Honor Kloeg en Ernst van Splunter, mede
werkers afdeling Voorlichting. VVD- 
Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk 
te Scheveningen.
Een jaar-abonnement kost fl 80,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD-frac
tie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans Koning 
(telefoon 070-3182875). Het gironummer 
van de Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting is 616 1616.
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Verkeer en Waterstaat
Deze week werd de begroting Verkeer en Waterstaat behandeld. VVD-woordvoerder Pieter Hofstra legde de nadruk 
op enkele belangrijke thema's: Mobiliteit, verkeer en vervoer, openbaar vervoer en verkeersveiligheid.

M o b ilite it/verkeer en vervoer 
In de begroting staat dat de automo
biliteit in 1994 sinds 1986 met 16% 
zou zijn gestegen en dat dit in lijn zou 
zijn met de wenslijn uit het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer. 
Op de snelwegen is het autoverkeer 
met 54%  gegroeid sinds 1986 en dat 
is een veel relevanter gegeven. Het 
streefgetal is 35% groei in 2010! Het 
verschil tussen trend en wens is nu 
zodanig groot dat de woordvoerder 
dit niet onbesproken kon laten.
De minister denkt de groei van het 
autoverkeer terug te dringen onder 
andere door middel van het stimule
ren van het openbaar vervoer, het 
gebruik van de fiets, carpooling en 
vervoermanagement. Hofstra acht 
deze middelen onvoldoende om de 
fileproblematiek op te lossen en 
stelde de volgende maatregelen voor:
1. Het oplossen van de fileproblema

tiek vraagt om creatieve en duur
zame maatregelen bij het benut
ten en het bouwen van wegen. In 
het ontwerp van het wegennet 
zou men bijvoorbeeld kunnen 
denken een scheiding aan te bren
gen tussen verkeersbanen voor 
vracht- en zakenverkeer, carpool
ers en privéverkeer. Zo kunnen 
opstoppingen voor het econo
misch vervoer worden verminderd. 
Een andere oplossing zou kunnen 
liggen in de scheiding tussen het 
regionale en het doorgaand 
verkeer. Er zou ook gewerkt 
kunnen worden met lichtborden 
die een snelheid aangeven waarbij 
het verkeer optimaal kan door
stromen. Ook vroeg de woord
voerder meer aandacht te beste
den aan de mogelijkheden van

ondergronds bouwen, met name 
in de Randstad.

2. Eén en ander betekent dat na 
1998 substantieel meer geld 
beschikbaar moet komen voor 
infrastructuur. Dit betekent dat er 
een reële verschuiving moet

laatsvinden binnen ae Rijks- 
egroting naar infrastructuur.

3. De lengte van de procedures en 
fricties in de uitvoering van de 
procedures staat de aanleg van 
nieuwe infrastructuur in de weg. 
De woordvoerder vroeg de minis
ter ook hier een oplossing voor te 
vinden.

4. De VVD-fractie pleit ervoor de 
belasting voor het hebben van een 
auto, waarop het systeem nu is 
gebaseerd, te verleggen naar het 
belasten van het gebruik van de 
auto (variabilisatie van de auto
kosten). Eén van de mogelijkhe
den is het rekeningrijden in te 
voeren. Tegelijkertijd moet dan de 
motorrijtuigenbelasting en de 
belasting Personenmotorvoer
tuigen omlaag en op termijn zelfs 
worden afgeschaft.

O p enbaar vervoer 
Door verzelfstandiging en marktwer
king wordt naar een betere 
prijs/kwaliteit-verhouding gestreefd. 
Voor de spoorwegen is van groot 
belang dat de intercity's harder gaan 
rijden dan 130 km per uur (hogere 
spanning/kruisingsvrij), en tevens dat 
het eerder geplande 3-treinen 
systeem worat ingevoerd. Om van 
het openbaar vervoer een aantrekke
lijke reisoptie te maken, moet meer 
geïnvesteerd worden. Er is een motie 
ingediend om de bezuinigingen op

het openbaar vervoer deels terug te 
draaien. De VVD heeft deze motie 
mede ondertekend.

V erkeersve ilig h e id  
Het aantal verkeersslachtoffers is het 
laatste jaar weer gegroeid. Gelet op 
het vele leed en de zeer grote econo
mische schade, moet verkeersveilig
heid een grotere prioriteit 
krijgen in het verkeersbeleid, met 
nadruk op een rationele benadering 
en vanuit politieke keuzes. De woord
voerder pleitte voor zwaardere straf
fen voor roekeloos rijgedrag. 
Daarnaast wil de VVD in de bestrij
ding van de verkeersonveiligheid ae 
prioriteit leggen bij de slachtoffers 
onder niet automobilisten, d.w .z. 
voetgangers en fietsers. Er moet een 
effectievere controle komen op snel
heid, vooral op de 80 km-wegen en 
alcoholgebruik.
In het concept 'Duurzaam veilig', 
stelt het kabinet allerlei aanpassingen 
aan de wegen voor om de veiligheid 
te bevorderen. De woordvoerder 
pleitte voor het instellen van een 
zware bestuurlijke commissie die 
bekijkt of er niet te veel geld wordt 
uitgetrokken. Hiermee kan de 9 
miljard gulden schade per jaar 
makkelijk worden terugveidiend. 
Tenslotte vroeg de woordvoerder de 
minister de bezuinigingen op particu
liere organisaties die zich bezig 
houden met verkeersveiligheid te 
heroverwegen. Juist nu het aantal 
verkeersslachtoffers weer toeneemt, 
hebben deze organisaties een nuttige 
taak te vervullen.

Inlichtingen bij
Pieter Hofstra, 070 3182886

Modernisering Ouderenzorg
Donderdag 16 november vond het Algemeen Overleg plaats over de modernisering van de ouderenzorg.

De brief van het kabinet, die het 
uitgangspunt vormde van het overleg, 
is de uitwerking van de afspraak in 
het regeerakkoord om bij ae moderni
sering van de ouderenzorg de hoofd
lijnen van het advies van ae 
Commssie Welschen als uitgangspunt 
te nemen. Met ingang van 1 januari 
1997 zullen de bejaardenoorden uit 
de AWBZ gefinancierd worden. Zo zal 
de financiële barrière tussen (langdu
rige) thuiszorg, bejaardenoorden en 
de verpleeghuissector komen te ver
dwijnen. Hierdoor kan meer samen
hang in de verschillende stadia van 
zorg voor ouderen onstaan. Ook 
wordt de vermogenstoets voor de 
bejaardenoorden afgeschaft.

Al met al worden enorme veranderin
gen teweeggebracht in de ouderen
zorg. We staan daarbij aan de voor
avond van een majeure financiële 
operatie. Een deel daarvan vindt 

laats binnen VW S. Ook de Volks- 
uisvesting speelt een rol via de 

woningbouwcorporaties als het gaat 
om het wonengedeelte. Reeds lang 
pleit de VVD voor ontschotting in 
financiering van de zorg en voor het 
afschaffen van de zogenaamde 
vermogenstoets. Voordat de VVD- 
woordvoerder echter namens de 
VVD-fractie "haar akkoord" kon 
geven zou de gehele operatie wel op 
een aantal onderdelen nader uitge
werkt moeten worden. Meer duide

lijkheid over de financiële consequen
ties van de te nemen maatregelen. De 
VVD-woordvoerder Anke van Blerck- 
Woerdman heeft dan ook om een 
plan van aanpak gevraagd. Hierin 
moet inzicht geboden worden in de 
gevolgen van de heroverweging intra
murale instellingen. Ook dient meer 
inzicht te bestaan in de ombouwkos
ten. Hierbij mag geen afwenteling 
plaatsvinden op ae AWBZ. Dit gezien 
de reserves die de woningbouwcoor- 

oraties, instellingen en Provincies in 
et kader van de WBO hebben.

Inlichtingen bij Anke van Blerck- 
Woerdman, 070-3182917
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Begroting Justitie 1996
In de begroting voor Justitie 1996 
heeft minister Sorgdrager voor het 
eerst voorgelezen uit eigen werk. 
VVD-woordvoerder Otto Vos heeft 
haar in eerste instantie herinnerd aan 
de vele verwachtingen die zij in inter
views heeft gewekt. De minister heeft 
aangegeven dat zij afgerekend wil 
worden op het verminderen of het 
beheersbaar maken van de criminali
teit. Daarnaast stelde ze dat het tijd is 
om zich te richten op opsporing, 
berechting en bestraffing.

De woordvoerder heeft de minister 
voorgehouden dat de gewekte 
verwachtingen niet kristalhelder in de 
begroting zijn terug te vinden. Hij 
heeft de minister gevraagd expliciet 
uit te spreken dat zij bereid is op 
diverse beleidsterreinen initiatieven te 
nemen.
Dit betreft in de eerste plaats de 
overbelasting van de rechterlijke 
macht. De VVD-fractie wil dat de 
minister expirimenten bevordert met 
versnelde juridische procedures.
De VVD deelt het enthousiasme van 
de minister voor alternatieve geschil

lenbeslechting. De woordvoerder 
stelde voor expirimenten te starten 
op het terrein van familie-, huur- en 
arbeidszaken.
Ten aanzien van de celcapaciteit zal 
het aantal van duizend extra deten- 
tieplaatsen naar alle waarschijnlijk
heid niet voldoende zal zijn om op 
korte termijn aan de vraag te kunnen 
voldoen. De woordvoerder vroeg de 
minister nu te beginnen met de voor
bereidingen van het beleid voor over 
drie jaar.
De VVD-fractie vraagt zich af of 
alternatieve straffen, zoals taak- en 
leerstraffen wel aan de beoogde 
strafzwaarte tegemoet komen. Er 
bestaat een tekort aan zware taak
straffen. De woordvoerder waar
schuwde de minister dat de geloof
waardigheid van het Openbaar 
Ministerie in het geding komt als er 
geen reactie volgt bij een slechts 
gedeeltelijk nakoming van de bij 
taakstraf opgelegde sanctie.
Het personen- en familierecht 
behoeft modernisering. De VVD-frac
tie zal bij de behandeling van de 
wetsvoorstellen op het terrein van het

afstammingsrecht, het naamrecht en 
het adoptierecht het belang van het 
kind als invalshoek hanteren.
De VVD-fractie is een voorstander 
van het definitief herzien van het 
ontslagrecht. Hierbij kan gedacht 
worden aan de afschaffing van de 
preventieve toetsing van ontslag
gronden. Ook zou men kunnen over
wegen naast de procedurele kant de 
onslaggronden als zodanig opnieuw 
vast te leggen. Dit zou de flexibiliteit 
van de arbeidsmarkt belangrijk bevor
deren.
De woordvoerders van de verschil
lende fracties hebben afgesproken de 
opsporingsmethode en ae interactie 
tussen politie en Openbaar Ministerie 
nog niet te bespreken totdat het 
resultaat van de Parlementaire 
enquête bekend is. De discussie over 
drugs zal aan de orde komen in een 
debat dat begin december gevoerd 
zal worden.

Inlichtingen bij
Otto Vos, 070-3182900

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 
en het Tweede Tactische Pakket.
Op 13 november vond er een Nota
overleg plaats over het Meerjaren
programma Infrastructuur en Trans
port (MIT). Het MIT is een onderdeel 
van de Begroting van Verkeer en 
Waterstaat. Het geeft een toelichting 
op de hoofdlijnen en de uitvoerings- 
programma's van het verkeer- en 
vervoersbeleid van de rijksoverheid 
als ook de begroting van het Infra
structuurfonds. Daarnaast werd het 
Tweede tactische Pakket Investerings
programma spoorweginfrastructuur 
(TTP) besproken. Met dit pakket 
wordt, als vervolg op het eerste 

akket, een koers vastgesteld voor de 
omende jaren tot 2005.

M o b ilite it
De VVD-fractie is van mening dat de 
huidige infrastructuur optimaal moet 
worden benut en dat er daar waar er 
knelpunten zijn uitbreiding van de 
capaciteit moet plaatsvinden. VVD- 
woordvoerder Nellie Verbugt pleitte 
voor de aanleg van doelgroepstroken 
op de weg. Zij vroeg de minister om 
hier een beleidsmatige beschouwing 
over te geven.

G o ed eren vervo e r R a il/w a te r  
Voor het lange-afstand-goederenver- 
voer moet het vervoer per spoor en 
over het water gestimuleerd worden. 
Dit is belangrijk met het oog op de

ontwikkelingen in het buitenland 
(Duitsland, Oostenrijk en Zwitser
land). Dit betekent dat knelpunten in 
de rail- en waterinfrastructuur moeten 
worden aangepakt. Belangrijk daarbij 
is dat ook de opzet van het gecombi
neerd vervoer moet worden verbe
terd. De VVD-fractie vroeg de minis
ter een beleidsplan te ontwikkelen.

In veste rin g e n  in in fra s tru c tu u r  
De inpassing van nieuwe infrastruc
tuurprojecten in stedelijk gebied, 
maar ook in landschappelijk waarde- 
vol gebied vraagt steeds meer aan
dacht, maar stuit ook op steeds meer 
verzet uit de regio. Oplossingen hier
voor zullen gevonden moeten wor
den in het ontwikkelen van nieuwe 
en goedkope technologie voor onder
gronds bouwen en een goede samen
werking met de regionale overheid bij 
de planvoorbereiding. Desondanks 
zullen de hogere milieu-eisen bij de 
planuitvoering in toenemende mate 
een kostenverhogend effect hebben. 
Een financiële bijdrage vanuit de 
regio voor de oplossing van lokale 
c.q. regionale milieuknelpunten sloot 
de woordvoerder niet bij voorbaat 
uit. Omdat de mobiliteit blijft groeien 
is een krachtige investeringsimpuls in 
de openbaar vervoersinfrastructuur 
nooazakelijk om woon/werkverkeer 
en het stadsgewestelijk verkeer een

alternatief te kunnen bieden voor de 
auto. Investeringen moeten daar 
plaatsvinden waar het maatschappe
lijk rendement het grootst is. Dit 
rechtvaardigt een krachtige impuls 
voor het Randstedelijk rainet. Omdat 
het bereikbaarheidsprobleem is het 
grootst is in de Randstad, pleitte de 
woordvoerder het 'Randstadrail' prio
riteit te geven.

R a il- in fra s tru c tu u r  
De VVD-fractie is tevreden met de 
beslissing dat de Hanze-lijn en de lijn 
Groningen-Sauwerd zijn opgenomen 
in het Tweede Tactische Pakket 
Inversteringsprogramma spoorwegin
frastructuur (TTP). De VVD pleit er 
wel voor dit project een hoge priori
teit te geven. Bovendien werd door 
de VVD een motie ingediend waarin 
de minister werd gevraagd de Zuider- 
zee-spoorlijn op ae middellange ter
mijn daadwerkelijk te realiseren.
De woordvoerder vroeg ook de 
spoorverdubbeling en electrificatie 
van het spoortraject Nijmegen-Roer- 
mond op te nemen in het pakket 
maatregelen tot 2005. Ook de door
trekking van de A73 bij Nijmegen tot 
de A15 werd bepleit.

Inlichtingen bij:
Nellie Verbugt, 070-3182892
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500 miljoen lastenverlichting voor het MKB

Bibi de Vries

Het wetsvoorstel lastenverlichting 
MKB beoogt een aantal wijzigingen in 
de Inkomsten- en Loonbelasting ten 
behoeve van het midden- en kleinbe
drijf. Er wordt uitvoering gegeven aan 
de lastenverlichting van 500 miljoen 
gulden die in het regeerakkoord is 
toegezegd. Het pakket aan maatrege
len neeft in grote lijnen de steun van 
de VVD. VVD-woordvoerder Bibi de 
Vries plaatste twee kanttekeningen.

W il le k e u r ig e  a fs c h r i jv in g  voo r 
s ta rte n d e  o n d ern em ers 
De willekeurige afschrijving is een

faciliteit voor ondernemers in de 
Inkomstenbelasting en geldt voor de 
eerste drie jaar vanaf de start van het 
bedrijf. De faciliteit geldt echter niet 
voor ondernemers die in de BV-vorm 
starten. De woordvoerder heeft een 
motie ingediend waarbij aan de 
staatssecretaris wordt gevraagd de 
voors en tegens te bestuderen om 
deze faciliteit ook voor startende BV- 
ondernemers te laten gelden.

E x p o r t r is ic o re s e rv e  
De exportrisicoreserve is bedoeld om 
kleine ondernemers te stimuleren 
over de Nederlandse grens te gaan 
opereren. Er geldt een exportreserve 
van 5% van maximaal ƒ 500.000,- 
omzet in het nieuwe land. Bovendien 
geldt de faciliteit alleen voor een 
aantal "aangewezen landen". Om 
het MKB meer te stimuleren om op 
buitenlandse markten te onderne
men, moet deze grens worden ver
laagd en moet de beperking van 
"aangewezen landen" vervallen. Op 
initiatief van Bibi de Vries hebben de 
coalitiepartijen een amendement 
ingediend dat deze beperking van 
"aangewezen landen" laat vervallen.

Om deze regeling meer op het MKB 
van toepassing te laten zijn, mag nu 
per 1 januari 1996 5%  over de eerste 
ƒ 100.000,- omzet in het nieuwe land 
gedoteerd worden aan de reserve en 
2%  tot een omzet van ƒ 200.000,-. 
Het totale pakket aan lastenverlich
ting bestaat uit: Verhoging investe
ringsaftrek, investeringsaftrek voor 
schepen, willekeurige afschrijving 
startende ondernemers, verhoging 
startersaftrek, invoering van een star- 
tersdesk, verhoging VAMIL-budget, 
exportrisicoreserve, verruiming tege
moetkoming in het kader van de Wet 
bevordering speur- en ontwikkelings
werk (WBSO) en verplaatsing van 
landbouwbedrijven ten behoeve van 
de ontwikkeling van de natuurlijke en 
landschappelijke waarden.

Inlichtingen bij Bibi de Vries 
070-3182908

Wijziging AOW

Henk van Hoof

Afgelopen donderdag is het wets
voorstel 'Wijziging AO W , bloedver
wanten in de tweede graad' behan
deld in de Tweede Kamer. In het 
regeerakkoord was overeengekomen 
dat de toeslag in de AOW  voor een 
partner jonger dan 65 jaar uitsluitend 
nog zou worden toegekend indien 
men anders onder het sociaal mini
mum zou komen te vallen. De toeslag 
zou dus afhankelijk worden van het 
inkomen van de A O W ’er zelf. Met 
name de VVD-fractie heeft aangege
ven geen voorstander te zijn van die 
maatregel. Dat heeft ertoe geleid dat 
binnen de coalitie gezocht is naar een 
alternatief. Het alternatief waar het 
kabinet mee kwam bestond uit drie 
elementen:

1. Het vervallen van de AOW-toe- 
slag voor de jongere partner zou 
worden uitgesteld tot 2015, zodat 
eenieder die het betreft nog tijdig 
een voorziening kan treffen.

2. De periode dat de parter nog een 
uitkering ontvangt na het overlij
den van de echtgenoot zou wor
den teruggebracht tot twee maan
den.

3. Samenwonende broers en zussen 
(bloedverwanten in de tweede 
graad) werden niet langer 
Beschouwd als alleenstaanden. Dit 
zou betekenen dat hun gezamen
lijk inkomen achteruit zou gaan 
van 2x70%  naar 2x50%  en daar
mee gelijk zou worden aan alle 
andere samenlevingsvormen. 
Bestaande gevallen zouden gelei
delijk onder het nieuwe uit- 
keringsregime worden gebracht.

Zoals altijd zijn er, naast de voor deze 
optie zeer goede argumenten, ook 
enkele bezwaren. Eén van die bezwa
ren betreft de geringe overgangster
mijn voor bestaande gevallen (Broers 
en zussen die nu al samenwonen) en 
het niet tijdig kunnen treffen van een 
voorziening om deze korting op te 
vangen. Dit heeft geleid tot nogal 
wat weerstand.

Inmiddels is binnen de coalitie een 
aanpassing van dit compromis gevon
den:
De korting op de AOW  voor samen
wonende broers en zussen zal niet 
gaan gelden voor bestaande gevallen. 
Alleen voor nieuwe gevallen zal de 
2x50%  regel gaan gelden. Reeds 
samenwonende broers en zussen 
worden dus niet geconfronteerd met 
een korting op hun AOW .
In plaats daarvan zal de toeslag voor 
een jongere partner nu ook worden 
getoetst op net inkomen in verband 
met arbeid. Dit betekent dat de 
AOW-toeslag ook afhankelijk wordt 
van een uitkering van de partner. In 
de huidige regeling wordt de toeslag 
van een jongere partner alleen 
getoetst op inkomen uit arbeid. 
Vervolgens wordt de uitkering bij 
overlijden beperkt tot één maand.
Eén en ander betekent dat met een 
aanvaardbaar pakket aan maatrege
len de bezuinigingstaakstelling van 
400 miljoen gulden toch wordt 
gehaald.

Inlichtingen bij:
Henk van Hoof, 070-3182885
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20 jaar Surinaamse 
onafhankelijkheid
Zaterdag 25 november is het twintig jaar geleden dat Suriname 
onafhankelijk werd. Wijlen premier Den Uyl noemde de 
dekolonisatie van Suriname in 1978 "het grootste succes van 
mijn regeerperiode". Ik durf te stellen dat hij daar nu anders 

over zou denken. Jan Pronk - toen en nu Minister voor Ontwikkelingssamenwerking - 
zette destijds niet, maar na twintig jaar wel, de nodige vraagtekens Dij het Surinaamse 
onafhankelijkheidsproces. Heel begrijpelijk. In twintig jaar is Suriname in politiek en 
economisch opzicht verloederd.
In veel opzichten kwam de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 te vroeg en te 
abrupt. Er bestond te weinig draagvlak in de Surinaamse maatschappij. Dit nad tot 
gevolg dat er een massale migratie van capabel Surinaams kader naar Nederland op gang 
kwam. Juist voor een land in ontwikkeling is dit rampzalig. De mogelijkheid voor 
Surinamers tot vijf jaar na de onafhankelijkheid het Nederlanderschap te verwerven, 
heeft de ontwikkeling van een goede beroepsbevolking nog meer in de weg gestaan. 
Gebrek aan capabele mensen heeft ook geleid tot mismanagement bij de opbouw van de 
economie van het land. Om een keerpunt te bewerkstelligen, zou Nederland een grotere 
betrokkenheid kunnen tonen bij bestuur en beheer van de Surinaamse maatschappij. 
Koudwatervrees voor het verwijt van 'neo-kolonialisme' is hier dan niet op zijn plaats.
Dat wordt door veel Surinamers ook niet zo ervaren. Afgelopen week werd de uitslag 
bekend van een opinieonderzoek over deze vraag onder de Surinaamse bevolking.
33% van de ondervraagden wil Suriname in het Koninkrijk laten terugkeren. 20% zou 
Suriname onder tijdelijk Nederlands bestuur willen plaatsen om orde op zaken te stellen. 
Ruim de helft van de ondervraagden wil Nederland weer tijdelijk of permanent bij het 
bestuur van Suriname betrekken.
Als de Nederlandse regering hiertoe zou besluiten dan wil ik er met klem op wijzen dat een 
strikte controle op het financiële beheer en het bestuur van Suriname moet zijn gewaar
borgd. Pas dan zijn wij in staat dit land op de juiste manier te helpen.

Frits Bolkestein

EMU-stabiliteitspact besproken
23 november vond een algemeen overleg 
plaats over de Ecofin (Raad van Europese 
ministers van Financiën). Hierin werd onder 
andere de Europese Monetaire Unie (EMU) 
besproken.

De Duitse minister van Financiën Waigel 
heeft de duimschroeven aangehaald om ook 
na de totstandkoming van de EMU de 
budgettaire discipline te kunnen handhaven. 
Hij stelt voor een "stabiliteitspact" op te rich
ten. Volgens de Duitse bewindsman moeten 
deelnemers aan de EMU na invoering auto
matisch worden beboet als zij de criteria - 
waaronder beheersing van de staatsschuld en 
het financieringstekort - overtreden.
Minstens even verstrekkend zijn de voor
stellen van Waigel om de budgettaire crite
ria aan te scherpen. Hij wil dat de EMU- 
landen het committment aangaan in 
normale economische tijden te streven naar 
een begrotingstekort van 1 % BBP, opdat de 
EMU-norm van 3%  BBP als bovengrens kan 
functioneren in tijden van recessie. 
Bovendien wenst Waigel de invoering van 
een Europese Stabiliteitsraad die de lid
staten richtlijnen kan verstrekken over het 
te voeren begrotingsbeleid. Wie het Duitse 
denken over de EMU kent, weet dat de 
Duitsers in zo'n stabiliteitsraad de voorloper 
zien van een Europees Ministerie van 
Financiën.
Volgens de voltallige commissie zijn voor 
dergelijke ingrijpende stappen, aanpassing 
van het Verdrag van Maastricht vereist. 
Maar iedereen is doodsbenauwd voor het

openbreken van het EMU-verdrag, omdat 
zwakkere lidstaten zouden kunnen gaan 
dwarsliggen. "Hoe je ook over de voorge
stelde criteria en de instelling van een 
Stabiliteitsraad mag denken: het lijkt ons 
onacceptabel om één en ander in een soort 
Herenakkoord te regelen, zoals de president 
van De Nederlandse Bank, Duisenberg heeft 
voorgesteld" aldus de VVD-woordvoerder. 
Als de lidstaten niet 100% tevreden zijn 
over de kwaliteit van het EMU-verdrag, dan 
dient dit tijdens de Intergouvernementele 
Conferentie in 1996 geregeld te worden en 
niet door middel van informele afspraken. 
"Zo ga je niet met het begrotingsrecht van 
de nationale parlementen om".
Minister van Financiën Zalm, die in eerste 
instantie positief heeft gereageerd op het 
idee van Waigel, meent dat hét allemaal 
niet zo'n vaart zal lopen. Hij liet weten dat 
het stabiliteitsfonds en andere ideeën van 
Waigel volgende week voor het eerst 
besproken zullen worden tijdens de bijeen
komst van de Europese ministers van 
Financiën in Brussel.

Staatsschu ld
Tijdens het overleg bleek wederom een 
geschil tussen VVD en PvdA over het terug
dringen van de staatsschuld. De PvdA wil 
toekomstige meevallers in ieder geval voor 
een deel gebruiken voor werkgelegenheids- 
doeleinden. "Als de PvdA die kant op wil, 
krijgen we een behoorlijk probleem in de

Vervolg op pagina 4
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Boeten, maatregelen en terug- en 
invordering sociale zekerheid
Op 22 en 23 november werd de wet 
boeten, maatregelen en terug-en 
invordering sociale zekerheiabehan- 
deld. Doel van de wet is een aanzien
lijke aanscherping van de sanctiesys- 
tematiek bij misbruik en oneigenlijk 
gebruik van de sociale zekerheid. Het 
volgende wordt in de wet geregeld:
1. Voor de Sociale Verzekeringsbank 

en bedrijfsverenigingen wordt het 
opleggen van sancties verplicht 
gesteld (voor bijstandsfraude geldt 
deze verplichting al).

2. De mogelijkheid wordt gecreëerd 
informatiefraude met adminstra- 
tieve sancties af te doen (boete 
van max. f. 5000).

3. de terugvordering van onterecht 
betaalde uitkering wordt verplicht 
gesteld en vereenvoudigd.

Woordvoerder Hans Hoogervorst is 
zeer tevreden met deze wet waarin 
een nieuwe stap in het beleid tegen 
misbruik en oneigenlijk gebruik in de 
sociale zekerheid is gezet. De wet is 
nodig enerzijds om leemten in het 
administratief sanctiesysteem in de 
sociale zekerheid op te vullen en 
anderzijds om de uitvoeringspraktijk 
aan te scherpen. Een belangrijk voor
deel is tevens dat veel meer gevallen

"Meer blauw op straat." Dat is wat 
de mensen vragen. Het kan niet zo 
zijn dat jongens van 12 en 17 jaar op 
straat een kat in brand steken. En dat 
mensen die het op straat hebben zien 
gebeuren de jongens niet durven 
aangeven uit angst voor represailles. 
Dat is deze week gebeurd in Almelo. 
We kunnen ook niet accepteren dat 
een meisje van 15 jaar spoorloos 
verdwijnt en zes weken later dood 
wordt aangetroffen in de bossen. Dat 
is deze week gebeurd in Eindhoven. 
En terwijl dat gebeurt worden auto-

met administratieve sancties kunnen 
worden afgedaan, in plaats van via 
de strafreentelijke weg.

A a n sc h e rp in g  W W  
Deze wet regelt ook dat de 
Werkeloosheidsuitkering (WW-uitke- 
ring) bij vrijwillige werkloosheid komt 
te vervallen. Bovendien worden de 
bedrijfsverenigingen nu verplicht 
sancties op te leggen bij verwijtbare 
werkloosheid. Een werknemer wordt 
verwijtbaar werkloos indien hij of zij 
"zich verwijtbaar zodanig heeft 
gedragen dat hij redelijkerwijs heeft 
moeten begrijpen dat dit gedrag de 
beëindiging van zijn dienstbetrekking 
tot gevolg zou kunnen hebben".
In het oorspronkelijke voorstel van de 
bewindslieaen zou bij vaststelling van 
verwijtbare werkloosheid in alle 
gevallen de WW-uitkering blijvend 
geheel moeten worden geweigerd.
Dit vanuit de redenering dat de W W  
alleen is bedoeld voor personen die 
buiten hun schuld werkloos zijn 
geraakt. Het treffen van lichtere 
sancties van 10-20-30% is volgens 
het wetsvoorstel niet meer mogelijk. 
Op dit alles-of-niets karakter van de 
verwijtbaarheidstoets bestond bij de 
coalitiepartners veel verzet. Door de

mobilisten op de snelweg door poli
tiemensen naar een parkeerplaats 
geleid. Daar krijgen ze erwtensoep 
en een pamflet met eisen voor een 
nieuwe politie-CAO. Minister 
Jorritsma wordt gehinderd bij een 
werkbezoek en politieminister Dijkstal 
vraagt de commissie Albeda om 
bemiddeling in het CAO-conflict met 
de bonden. U heeft dat deze week 
allemaal in de kranten kunnen lezen. 
Kortom: het laatste woord is nog niet 
gesproken.
Maandag 27 november bespreekt de

Hans
Hoogervorst

onmogelijkheid van het toepassen 
van lichtere sancties zou de evenre- 
digheidstoets met voeten worden 
getreden.
De achtergrond van de alles-of-niets 
sanctionering is natuurlijk het gevaar 
van verfloddering op het moment dat 
weer een heel scala van sancties 
mogelijk wordt gemaakt. Het risico is 
dan reëel dat de bedrijfsverenigingen 
zich weer zullen beperken tot veel te 
lichte sancties in de orde van grote 
van 10 tot 20% .
Het gevaar van de oorspronkelijke 
opzet van het wetsontwerp was 
echter dat in de uitvoering en de 
jurisprudentie vaker voor helemaal 
geen sanctie zou worden gekozen 
aan voor de gehele weigering van de 
uitkering. De W D -fractie kan zich 
daarom vinden in de oplossing die de 
bewindslieden uiteindelijk hebben 
gekozen. Voor twijfelgevallen hebben 
zij de mogelijkheid geopend van het 
opleggen van een sanctie van 50% 
van ae uitkering gedurende 26 
weken.

Inlichtingen
Hans Hoogervorst 070-3182897

Tweede Kamer de begroting van de 
politie voor het jaar 1996.
U leest hier meer over in de volgende 
VVD-expresse.

Inlichtingen
Benk Korthals 070-3182902

Meer blauw op straat

Akkoord afdrachtskorting
In het regeerakkoord is bepaald dat
o.a. de werkgelegenheid aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt gesti
muleerd dient te worden. Een 
probleem hierbij is dat de kosten van 
arbeid hoog zijn. Woordvoerder Bibi 
de Vries heeft in het debat echter 
aangegeven dat ook werkgevers en 
werknemers een eigen verantwoorde
lijkheid hebben om CAO-schalen 
rond het minimumloon in te voeren. 
Immers de hoogte van het te betalen 
loon plus belastingen en premies

bepalen de uiteindelijke kosten van 
de arbeid.
De VVD is akkoord gegaan met een 
afdrachtskorting van loonbelasting 
(ƒ 1185,-) voor werkgevers die 
mensen in dienst hebben onder de 
grens van 115% van het minimum
loon. Tevens krijgen werkgevers een 
afdrachtskorting van ƒ 4500,- als zij 
een langdurig werkloze in dienst 
nemen en deze niet meer verdient 
dan 130% van het minimumloon. 
Met betrekking tot het leerlingwezen

is afgesproken dat werkgevers een 
afdrachtskorting krijgen van ƒ 4500,- 
als zij een leerling in dienst nemen die 
niet meer verdient dan 130% van het 
minimumloon. Tot slot krijgen werk
gevers ook een financiële prikkel als 
zij bijdragen in de kosten voor kinder
opvang.

Inlichtingen
Bibi de Vries 070-3182908
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Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Het kabinet Kok zet met instemming 
van de VVD-fractie koerswijzigingen 
in het volkshuisvestingsbeleid voort. 
Daar komt bij dat een aantal thema's 
verder wordt uitgebouwd, zoals de 
aanpassingen om de betaalbaarheid 
van het wonen te waarborgen. VVD- 
woordvoerder Nellie Verbugt sprak 
hierover haar tevredenheid uit. Zij 
vond het echter jammer dat in het 
komende begrotingsjaar nog geen 
beleidsintensiveringen op dit punt 
konden worden verwerkt.

Groene Hart
De woordvoerder betreurde het dat 
ten aanzien van het Groene Hart 
tweeslachtig beleid wordt gevoerd. 
Enerzijds is er een taboe op bouwen, 
anderzijds sluipen er ongewenste 
ontwikkelingen binnen aie het karak
ter van het gebied ondermijnen. Het 
beleid is dan ook aan herijking toe. Er 
zullen duidelijke keuzen moeten 
worden gemaakt. De VVD-fractie 
vindt dat het Groene Hart zoveel 
mogelijk groen moet blijven. De open 
ruimte vervult een belangrijke functie 
als tegenhanger van de sterk verste
delijkte Randstad. Het behoud van 
die functie is waardevol. De VVD- 
fractie is dan ook van mening dat het

gebied geen rol kan spelen als over- 
ioopgebied voor de woningbehoefte 
van ae Randstad. 'Wij willen geen 
stenen hart', aldus de woordvoerder.

Kustlocatie
De toenemende ruimtedruk in en 
rondom de Randstad gekoppeld aan 
de wens om grote delen van ons land 
zoals het Groene Hart open te 
houden, maakt dat landaanwinningen 
en ondergronds bouwen aan het 
debat moeten worden toegevoegd.
De kustlocatie tussen Hoek van 
Holland en Scheveningen is voor de 
VVD-fractie bespreekbaar. Aan crite
ria als financiële haalbaarheid, techni
sche uitvoerbaarheid en de ontwikke
ling van een verantwoord 
mobiliteitsconcept moet dan wel 
worden voldaan.

Segregatie
De woordvoerder stelde vast dat er in 
sommige oude wijken en in hoog
bouwwijken in grote steden, leef- 
baarheiasproblemen dreigen.
Hierdoor komen deze stadsdelen in 
een negatieve spiraal terecht. Een van 
de oorzaken hiervan is het uitsluitend 
beschikbaar zijn van goedkope 
woningen in deze stadsdelen. Hier

door ontstaan concentratiewijken van 
kansarmen.
Vanuit de terreinen van de volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening ligt 
er een kans om het ontstaan van 
deze ruimtelijke segregatie in de kiem 
te smoren. Door een beleid te voeren 
dat specifiek gericht is op woning- en 
milieudifferentiatie kan hier iets aan 
worden gedaan. De VVD-fractie ziet 
hier een taak voor gemeenten, corpo
raties en particuliere sector, waarbij 
het rijk een stimulerende en initië
rende rol kan vervullen.
De woordvoerder wees er op dat dit 
punt, ten koste van veel opnef door 
VVD-fractievoorzitter Bolkestein op 
de politieke agenda was geplaatst.
Die ophef werd onder andere 
gemaakt door PvdA-woordvoerder 
Duijvestein, die tijdens dit debat 
goede sier wenste te maken met dit 
onderwerp.
Tijdens het begrotingsdebat werd 
echter kamerbreed aangedrongen op 
maatregelen te nemen om ruimtelijke 
segregatie te bestrijden.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892.

Tien-puntenplan Milieu
1. Het gaat beter met het milieu 
De uitstoot van veel stoffen is 
aanzienlijk verminderd. De meer dan 
130 miljard gulden die we de afgelo
pen 10 jaren in het milieubeleid 
nebben gestoken is niet voor niets 
geweest.
2. De luchtkwaliteit verbetert
De uitstoot van verschillende stoffen 
zal nog verder teruggebracht worden, 
maar we moeten ons steeds afvragen 
of de gevraagde inspanning gerecht
vaardigd is en of deze voldoende 
rendement oplevert.
3. Het milieubeleid 
richten op de uitvoering 
Scherpere normen en nieuwe heffin
gen kunnen in principe niet op de 
steun van de VVD rekenen.
4. Wetgeving aanpassen
Een deel van de regelgeving is niet 
effectief en zelfs onderling strijdig.
De minister kan op steun van ae VVD 
rekenen als zij de regelgeving zodanig 
effectief maakt, dat een hoger milieu- 
rendement, dan wel eenzelfde milieu- 
rendement tegen minder maatschap
pelijke kosten, kan worden 
verkregen.
5. Afvalverwerking van provinciaal 
naar nationaal niveau
Het hergebruik is zo aanzienlijk 
toegenomen dat een overcapaciteit 
bij de afvalverwerking zal ontstaan.
Dit vereist een nationaal capaciteits

beleid. Het principe van de provin
ciale zelfvoorziening moet daarom als 
uitgangspunt van de wet verlaten 
worden.
6. Bodemnormering belemmert 
sanering
De bodemsanering vordert onvol
doende. Er wordt neel veel geld in 
onderzoek gestoken, maar te weinig 
in feitelijke sanering. Dit komt omdat 
volledig multifunctionele sanering 
onbetaalbaar is. Bij de verdere 
uitwerking van het bodemsanerings
beleid moeten er meer specifieke 
normen voor de verschillende

februiksfuncties van de grond 
omen, zodat de bodemsanering 
pragmatisch en milieuverantwoord 

kan worden uitgevoerd.
7. Nieuwe technieken moeten 
worden ontwikkeld 
Willen we de milieudoelstellingen op 
lange termijn halen dan zullen de 
technieken van vandaag niet toerei
kend zijn.
De thuismarkt zal ruimte geboden 
moeten worden voor haar ontwikke
ling.
8. Overheid doet zelf te weinig aan
milieuverbetering
Het vorige kabinet is sterk bezig
geweest met het ontwikkelen van
regelgeving. Ze heeft te weinig
gedaan aan de eigen bijdrage aan
milieuverbetering. Te weinig is

bijvoorbeeld gekeken naar de winst 
die te behalen is in de volkshuisves
ting door bouw van energie- en 
waterzuinige woningen. De VVD 
heeft bij de behandeling van de 
begroting van de staatssecretaris de 
toezegging weten te krijgen dat aan 
hen die dergelijke woningen willen 
laten bouwen fiscale compensatie zal 
worden gegeven.
9. Strijdigheid in milieu
doelstellingen
De minister zit opgescheept met de 
uitvoering van de doelstellingen die 
soms onderling strijdig zijn. Het 
milieubeleid moet een meer integraal 
karakter krijgen.
10. Internationale milieugelden 
hebben hoog rendement
C 02  verspreidt zich over de gehele 
atmosfeer. Projecten in het buiten
land hebben vaak een veel hoger 
milieurendement dan soortgelijke 
projecten in Nederland. Deze projec
ten verdienen daarom ondersteuning. 
Boekhoudkundige discussies mogen 
daarbij geen belemmering zijn.

Inlichtingen
Jan Hendrik Klein Molekamp 
070-3182884
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CDA wordt liberaler
Op 18 november werd op de CDA-partijraad in Nijmegen het rapport 
'Nieuwe wegen, vaste waarden' besproken. Met dit strategierapport van de 
commissie-Andriessen lijkt het CDA een liberalere koers te gaan varen. 
VVD-leider Frits Bolkestein gaf zijn visie op het rapport in een artikel met 
Trouw. Hieronder een samenvatting.

'N ie u w e  w eg en , va s te  w aard e n ' 
In het CDA-rapport wordt voor een 
fundamenteel andere sociale zeker
heid dan de huidige gepleit, omdat 
"die al beschermend mensen aan de 
zijlijn plaatst". Het CDA kiest voor 
een activerende sociale zekerheid. 
Mensen mogen niet langer zonder 
meer een uitkering krijgen, maar 
moeten daarvoor betaald werk 
verrichten, er actief voor beschikbaar 
zijn, danwel scholing volgen. 
Opmerkelijk is dat het CDA daarbij 
het niveau van het huidige minimum
loon loslaat. Wordt minder dawiket/ 
sociaal minimum verdiend, dan vindt 
een aanvulling tot dat niveau plaats. 
Het loslaten van het minimumloon als 
stimulans voor werkgelegenheid, iets 
dat al jaren door de VVD wordt 
bepleit, is een verheugende stap.
Het model van de sociale zekerheid 
zou er volgens de CDA-werkgroep als 
volgt uit kunnen zien: Wettelijke 
sociale zekerheid tot het niveau van 
het huidige sociaal minimum, boven
wettelijke aanvullingen (algemeen 
verbindend te verklaren) door overleg 
tussen werkgevers en werknemers en 
als "sluitstuk van het maatwerk", 
individuele, persoonlijke bijverzeke- 
ring als aanvulling. Dit voorstel is 
praktisch gelijk aan het reeds eerder 
door de vakbeweging voorgestelde 
'cappuccino-model'. Kernpunt van dat 
model is eveneens een andere verant
woordelijkheid tussen overheid en 
individu respectievelijk sociale part
ners. Dat is ook de kern van het basis
stelsel dat de VVD voorstaat. Het 
CDA-rapport wijst het basisstelsel af, 
maar de beginselen van het nieuwe 
sociale-zekerheidsstelsel naderen 
elkaar dicht.
Om de werkeloosheid terug te drin
gen, wordt in het rapport gepleit voor 
een vermindering van lasten op 
arbeid. Al eerder bleek dat de histori
sche lastenverlichting van het paarse 
kabinet van ruim 9 miljard gulden 
door het CDA als oppositiepartij werd 
onderschreven. En ae eerste vruchten 
zijn al rijp: in 1995 en 1996 groeit de 
werkgelegenheid met zo'n 100.000 
banen per jaar.

R ijn la n d s e  m odel 
Verheugend is ook dat de CDA-werk- 

roep pleit voor een aanpassing van 
et 'Rijnlandse model'. Er wordt 

gezegd dat dit overlegmodel welis
waar nodig blijft, maar andere taken 
dient te krijgen. Het CDA pleit zelfs 
voor het tegengaan van een "onei
genlijk verstrengeling van overheid en 
maatschappelijk middenveld." Door

de decentralisatie van arbeidsverhou
dingen wordt de taak van sociale 

artners "veel meer faciliterend en 
aderscheppend", aldus het rapport. 

Dit klinkt mij als muziek in de oren.
De VVD roept namelijk al jaren om 
herijking van onze corporatistisch 
getinte stroperige overlegeconomie, 
waarbij belangenverstrengeling niet 
zelden een gevolg is.

Nog geen zom er 
Het loslaten van het minimumloon, de 
verplichting voor inactieven onder het 
sociaal minimum betaalde arbeid te 
verrichten, een basisstelselachtig 
'cappuccino-model' in de sociale 
zekerheid en een aanpassing van het 
Rijnlandse overlegmodel zijn, wijzen 
op een opmerkelijk liberale visie Ik 
ben het ook niet eens met de wijze 
waarop het CDA-rapport door sommi
gen - ook in de pers - is ontvangen. 
Het rapport zou het CDA vooral op de 
linkerzijde van het politieke spectrum 
plaatsen, maar de hiervoor besproken 
voorstellen zullen niet direct door heel 
links Nederland worden omarmd. Met 
dergelijke resultaten mag het CDA 
met interne herbezinning nog een 
tijdje doorgaan. En dat is nodig ook, 
want de CDA-neuzen wijzen nog lang 
niet allemaal dezelfde kant op. Dit laat 
zich illustreren door een artikel in een 
landelijke ochtendkrant door CDA- 
kamerleden Ank Bijleveld en Gerrit de 
Jong, precies één dag na de presenta
tie van het rapport van de strategische 
beraadsgroep van het CDA.
Hierin werd het sociaal beleid van dit

kabinet aangevallen. Door dit beleid 
zouden "de rijken rijker worden en de 
armen armer." Bovendien vreesden 
de CDA-kamerleden het loslaten van 
de volledige koppeling tussen lonen 
en uitkeringen en werden ook de 
bezuinigingen in twijfel getrokken. 
Voor mij is duidelijk dat één rapport 
van de strategische beraadsgroep nog 
geen zomer maakt. Fractievoorzitter 
van het CDA Enneüs Heerma mag het 
rapport dan wel hebben toegejuicht, 
enkelen van zijn eigen fractieleden 
geven ander signalen af. Mijn conclu
sie is dat dit rapport op een aantal 
punten de goede kant opgaat, Er 
worden op sociaal-economisch terrein 
enkele gezonde voorstellen gedaan en 
oude stokpaardjes als het minimum
loon en het Rijnlandse model worden 
langzaam maar zeker verlaten. Maar 
tegelijk zien we een Tweede- 
Kamerfractie die om opportunistische 
redenen een andere koers lijkt te 
varen.
We wachten met spanning af wat na 
de interne discussie over het rapport - 
het ware gezicht van het CDA zal zijn.

Vervolg van pagina 1

coalitie", aldus VVD-woordvoerder 
Hans Hoogervorst. Naast de VVD 
vindt ook D ‘66 dat alles moet worden 

eprobeerd om "de schuldquote 
etekenisvol te laten afnemen''.

Inlichtingen
Hans Hoogervorst 070-3182897

Open Universiteit
In een brief die minister van 
Onderwijs, Ritzen (PvdA) aan de 
Kamer stuurde, werd de positie van 
de Open Universiteit (OU) ter 
discussie gesteld. De VVD-fractie 
heeft hier - bij monde van woord
voerder Oussama Cherribi - vraag
tekens bij gezét. De VVD heeft 
vanaf het begin de Open 
Universiteit van harte ondersteund 
omdat deze een aantal belangrijke 
doelstellingen combineert. Dat zijn: 
een lage toegangsdrempel, toegan
kelijkheid, regionale bereikbaarheid 
en onderwijsinnovatie. De woord
voerder gaT toe dat een herbezin
ning van de missie van de OU op

zijn plaats is, aangezien die missie 
versterkt moet worden. 'Het medi
cijn moet echter niet zo radicaal 
zijn, dat we over vier jaar moeten 
constateren:'operatie geslaagd, 
patiënt dood', aldus de woordvoer
der. In de opvatting van de VVD- 
fractie kan alleen de versterking 
van zowel de tweede-kans functie 
als de innovatie-functjè ertoe 
leiden, dat het voortbestaan van de 
OU ook in de toekomst is gegaran
deerd.

Inlichtingen:
Oussama Cherribi, 070-3182882.
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Geen tweede kans
Is het recept van de Gouden Eeuw voor Nederland voor herha
ling vatbaar? Over deze vraag debatteerde ik afgelopen maan
dag met de historicus prof. dr. Jan De Vries, de econoom 
Bomhoff en Alain Peyrefitte, lid van de Académie Fran^aise.
De vraag is interessant. In de Gouden eeuw vochten de 
Nederlanden tegen Spanje.
Niettemin bereikten wij een toppositie, zowel in economisch als 

artistiek opzicht. Helaas zijn deze tijden voorbij.
Toch kunnen wij lessen trekken uit net verleden. Wanneer wij erin slagen ons te ontdoen 
van de stroperige mechanismen die aan onze welvaartsstaat kleven, kunnen wij opnieuw 
kansen scheppen voor individueel ondernemerschap, inventiviteit en verantwoordelijk
heid, zoals 500 jaar geleden het geval was.
Kan Nederland zijn economische superioriteit uit de Gouden Eeuw heroveren? Het 
antwoord is duidelijk: Nee. Onze superioriteit van toen was niet alleen toe te schrijven 
aan onze slimheid maar ook aan de omstandigheid dat anderen in gebreke bleven. Heden 
ten dage blijven andere landen niet in gebreke, verre van dat.
Op dit vlak ligt ook mijn conflict met het zogenaamde Rijnlandse model van Michel 
Albert, voormalig directeur van het Franse Commissariat au Plan. Ja, het gaat ons nu 
goed. Maar wij zijn omringd door gretige en jaloerse tegenstanders. Het Rijnlands model 
soest ons in slaap waar wij klaarwakker zouden moeten zijn.
Volgens voorspellingen van de Wereld Bank zal de hiërarchie in de wereld in de komende 
25 jaar drastisch veranderen. Het aandeel dat de geïndustrialiseerde landen nu voor zijn 
rekening neemt, zal dalen van 55% in 1990 tot 40% in 2020. China zal de Verenigde 
Staten inhalen als 's werelds grootste economie. Het BNP van India en Indonesië zal 
groter zijn dan dat van Duitsland. Zuid-Korea en Thailand zullen Frankrijk overstijgen. 
Groot-Brittannië zal tot de veertiende plaats dalen.
Biedt de geschiedenis ons een tweede kans? De geschiedenis geeft geen kansen, trekt 
geen partij en herhaalt zich nooit. Wat wij in het Nederland van nu moeten kwijtraken 
zijn de stroperige kanten van de economie. Het gevoel van urgentie dat hiervoor vereist 
is, is echter nog lang niet in alle hoeken van onze samenleving aanwezig. De VVD wil dit 
bewustzijn versterken omdat het niet genoeg kan worden benadrukt.

Frits Bolkestein

Politie
Maandag 27 november werd in een wetge
vingsoverleg met de ministers Dijkstal van 
Binnenlandse Zaken en Sorgdrager van 
Justitie de Politiebegroting 1996 behandeld. 
VVD-woordvoerder Benk Korthals wees 
erop dat “het voor de VVD geweldig 
belangrijk is dat in deze kabinetsperiode een 
goed politiebeleid tot stand wordt 
gebracht." Dat betekent een behoorlijke 
kwaliteitszorg, capaciteitsuitbreiding en een 
goed financieel beheer. Verder moet er 
duidelijkheid komen over knelpunten in de 
nieuwe Politiewet."

Meer politie op straat 
Er moet meer politie op straat komen. Het 
veiligheidsgevoel van ae mensen kan hier
door bevorderd worden en het werkt 
preventief.
De woordvoerder sprak zijn bezorgdheid uit 
over de vraag of de beloofde 4 .000 extra 
agenten daadwerkelijk zullen komen. Voor 
de uitbreiding van de politiesterkte is het 
bovendien noodzakelijk dat tijdig en serieus 
werk wordt gemaakt van werving en oplei
ding van nieuwe politieagenten.
De woordvoerder betoogde dat nog veel 
mogelijkheden onbenut worden gelaten om 
de politie zichtbaar aanwezig te laten zijn. 
Hij noemde de één-persoons surveillance en 
het inzetten van vrijwillige politie. In 1995 
zijn er 25.050 mensen ingezet als vrijwillige 
politie. De woordvoerder drong er op aan in 
nog grotere mate vrijwillige politie in te 
zetten. Eén van de mogelijkheden is verder

het zogenoemde 'kantoor op straat'. Met 
automatiseringsapparatuur in de surveillan
cewagen kunnen politiemensen ter plekke 
processen-verbaal opmaken.
Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken 
deelt de zorg van de VVD-fractie over de 
veiligheid van de politiecapaciteit.

Sturingsmogelijkheden 
Het beheer van de politie berust bij de 
korpsbeheerders. Dat betekent dat zij een 
budget krijgen. Zij kunnen dat echter zelf 
bestemmen voor personeel of materieel.
Een belangrijke reden dat het niet zo snel 
loopt met de uitbreiding kan zijn dat de 
korpsbeheerders, anders dan de politiek, 
meer prioriteit willen geven aan invoering 
van informatietechnologie. De sturingsmo
gelijkheden van de Minister van 
Binnenlandse Zaken zijn zeer beperkt. Dit is 
één van de belangrijke knelpunten van de 
nieuwe politiewet. Mede daarom wil de 
VVD-fractie nog in 1996 een overzicht van 
knelpunten in de nieuwe Politiewet.

Inlichtingen
Benk Korthals, 070-3182902
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Uitzending militaire eenhedenWinkel-
openstelling
verruimd
De Kamer heeft deze week de behan
deling van de nieuwe Winkeltijden
wet afgerond. Deze wet biedt de 
ondernemers en consumenten een 
grotere flexibiliteit.

In het ontwerp van minister Weijers 
wordt de openstellingsmogelijkheid 
verruimd tot 22.00 uur. In de huidige 
situatie mogen winkels maximaal 8 
zondagen per jaar geopend zijn. Het 
voorstel van de regering gaat uit van 
het principe, dat de winkels op 
zondag gesloten moeten zijn, tenzij 
de gemeente bij verordening 
(beperkte) openstelling toestaat.
Deze decentralisatie doet recht aan 
het liberale uitgangspunt, dat de 
beslissingen zo dient mogelijk bij de 
ondernemers en consumenten geno
men moeten worden. De PvdA wil 
deze openstelling beperken tot maxi
maal 12 zondagen per jaar. De VVD 
zal dit amendement niet steunen.

Daar de stemmingen volgende week 
pas plaatsvinden, kan pas op dat 
moment de definitieve balans worden 
opgemaakt. In de volgende VVD- 
expresse zal meer aandacht aan de - 
dan vastgestelde - wet besteed 
worden.

Inlichtingen
Broos van Erp 070-3182896

VVD-woordvoerder Theo van den 
Doel wil meer gewicht toekennen aan 
de diverse 'aandachtspunten' die men 
bij uitzending in beschouwing moet 
nemen, dan de regering zo op het 
oog doet. Deze aandachtspunten zijn 
voor de VVD het Nederlands belang, 
de militaire haalbaarheid en een 
breed politiek en maatschappelijk 
draagvlak
Kernvraag m .b.t. militaire deelname 
moet zijn of het in het belang van 
Nederland is als wij aan een derge
lijke militaire operatie deelnemen. 
Nederland is weliswaar gebaat bij 
stabiliteit en handhaving van de 
internationale rechtsorde, maar dit 
gegeven is op zich onvoldoende om 
een deelname te motiveren. Als de 
politieke wenselijkheid om mee te 
doen eenmaal is vastgesteld zal deze 
gebaseerd moeten zijn op een 
heldere politieke doelstelling. Die 
moet Nederland zelf formuleren. 
Uiteraard moet die in de pas lopen 
met de internationale doelstelling. 
Zo'n doelstelling mag niet in zichzelf 
tegenstrijdig zijn. Een humanitaire 
operatie verhoudt zich niet tegelijker
tijd met toepassing van grof geweld. 
Daarnaast moet Nederland betrokken 
worden bij het proces m.b.t. de vast
stelling van het mandaat, de daarbij 
behorende middelen en de Rules of 
Engagement. Die twee laatste aspec
ten zijn van wezenlijk belang en zijn 
medebepalend voor het succes van 
een missie. De regering stelde dat 
binnen de VN een beweging op gang 
komt die dit punt serieus aan de orde 
gesteld wil zien. Nederland zal dit 
proces ondersteunen.

Nederland moet zijn invloed in inter
nationale organisaties niet overschat
ten. Het is daarom van groot belang 
dat in het geval dat Nederland een 
behoorlijke militaire bijdrage levert, 
ook de Nederlandse stem wordt 
gehoord. Cruciale beslissingen tijdens 
de uitvoering van een vredesoperatie, 
waarbij Nederlandse militairen direct 
zijn betrokken, kan niet zonder dat 
men Nederland hierover heeft gecon
sulteerd.
Het is essentieel met welke landen 
voor de directe uitvoering van een 
operatie wordt samengewerkt. Een 
moeilijk karwei moet niet alleen door 
Nederland worden opgeknapt, maar 
gezamenlijk met één of meerdere 
landen die ook enig politiek gewicht 
in de schaal leggen. De VS, Groot- 
Brittannië en Frankrijk, maar ook 
Duitsland komen hiervoor het eerst in 
aanmerking.
Wanneer de regering voorstelt om NL 
troepen voor een vredesoperatie te 
leveren dan geldt voor de VVD 'no 
entry without exit' m .a.w . aan de 
deelname zal vooraf een tijdslimiet 
moeten worden verbonden.
Is eenmaal tot deelname besloten dan 
dient men ook over een 'exit strategy' 
te beschikken. Immers de omstandig
heden tijdens een missie kunnen zich 
dramatisch wijzigen. Wanneer men 
niet vooraf de eigen grenzen zowel 

olitiek als militair van de deelname 
eeft bepaald, loopt men het gevaar 

in een moeras te geraken.

Inlichtingen
Theo van den Doel, 070-3182891

Uitgangspunten voor cultuurbeleid
Vorige week heeft de Tweede Kamer 
de notitie "Pantser of ruggegraat - 
Uitgangspunten voor cultuurbeleid" 
van staatssecretaris van Cultuur Nuis 
behandelt, die de opmaat vormt voor 
de Cultuurnota 1997-2000. Het 
cultuurbudget is met 30 miljoen 
gulden opgehoogd. Daarnaast is in 
ae Najaarsnota 275 miljoen voor de 
monumentenzorg toegezegd.
De notitie is veeleer verkennend en 
biedt weinig inzicht in de concrete 
consequenties voor het beleid. Er 
bestaat geen duidelijkheid over de 
politieke randvoorwaarden waar de 
instellingen in het culturele veld zich 
naar kunnen richten. VVD-woord- 
voerder Sari van Heemskerck pleitte 
voor duidelijke keuzes in de 
toekomst.

Kunst, cultuur en het behoud van die 
cultuur zijn onontbeerlijk voor de 
identiteit van de maatschappij en de

kansen op individuele ontplooiing. 
Onze kunst is voor de toekomst, 
zoals wij de culturele erfenissen uit 
het verleden niet zouden kunnen 
missen. Daarom is de zorg voor 
kunst, cultuur en cultuurbehoud een 
kerntaak van de overheid. De markt 
speelt een belangrijke rol, maar kan 
ook tot verschraling en vervlakking 
leiden.
De VVD heeft altijd gepleit voor 
hoogwaardige kwaliteit, gevarieerd 
aanbod, bereikbaarheid en toeganke
lijkheid, internationale oriëntatie, 
ondersteuning van experiment en het 
helpen van beginnende kunstenaars. 
Er mag geen verwaarlozing van de 
publieksfactor optreden. Het gedeel
telijk voorzien in eigen bestaansmid
delen is noodzakelijk, maar dan 
zonder de afstraffing achteraf van de 
subsidiekorting.
Het plan van de staatssecretaris om 
tijdens de planperiode van vier jaar in

te kunnen grijpen in de subsidie- 
hoogte ten behoeve van meer flexibi
liteit in het budget wijst de VVD af. 
De bedoeling van de planperiode is 
juist zekerheid te garanderen voor 
instellingen. De VVD staat in beginsel 
positief tegenover een programme- 
ringsfonds voor grote en middelgrote 
zalen. Van belang is in dit kader ook 
een betere afstemming tussen rijk en 
lagere overheden.
Tot slot vroeg de woordvoerder 
aandacht voor kunsteducatie in het 
onderwijs en een betere afstemming 
van het internationale cultuurbeleid 
(cultuurattaché's), waarbij ook een 
sterkere koppeling aan economisch 
beleid ter bevordering van het 
toerisme.

Inlichtingen Sari van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, 070-3182888
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Uitbreiding doorbetaling loon 
bij ziekte
Doel van deze wet is het privatiseren 
van de Ziektewet.Dit betekent dat de 
huidige Ziektewet voor het belang- 
rijkste deel wordt afgeschaft en dat in 
het Burgerlijk Wetboek wordt opge
nomen dat tijdens ziekte 70% van 
het loon moet worden doorbetaald. 
Dit is destijds overeengekomen in het 
Regeerakkoord. Het wetsvoorstel van 
het kabinet houdt in dat werkgevers 
verplicht zijn om bij ziekte gedurende 
52 weken minstens 70% van het loon 
door te betalen. Alleen voor bepaalde 
categorieën werknemers, zoals 
bijvoorbeeld zwangere vrouwen, blijft 
een collectief gefinancierd vangnet 
bestaan. Werkgevers kunnen het 
door hen gelopen risico van loon
doorbetaling bij ziekte goed op de 
particuliere markt verzekeren. Het is 
de bedoeling dat de wet op 1 januari 
1996 zal ingaan. Met deze regeling is 
een bezuiniging 900 miljoen gulden 
gemoeid.
Op initiatief van woordvoerder Henk 
van Hoof hebben de Verzekeraars 
toegezegd dat werkgevers die zich 
voor 1 maart 1996 aanmelden met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
1996 verzekerd zijn.

Risicoselectie
Bij de Tweede Kamer bestond enige 
vrees dat werkgevers na privatisering

van de Ziektewet werknemers met 
een gezondheidsrisico niet meer in 
dienst willen nemen. Dit zou de posi
tie van bijvoorbeeld chronisch zieken, 
ouderen en gehandicapten verslech
teren. Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
Linschoten wees in dat verband op 
een scala van maatregelen die zijn 
genomen om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. Zo is bijvoorbeeld de 
malus onlangs afgeschaft. De rege
ringspartijen hebben niettemin een 
motie ingediend waarin zij de rege
ring verzoeken binnen zes en twaalf 
maanden het functioneren van de 
wet in de praktijk te evalueren.
De wet is met steun van alle rege
ringsfracties aanvaard.

Inlichtingen
Henk van Hoof 070-3182885

Negatieve effecten 'Van Otterloo'
Maandag 27 november vond het 
wetgevingsoverleg over de Wet Van 
Otterloo plaats. Door de in 1993 
aangenomen Wet Van Otterloo kon 
een groep particulier verzekerde 
ouderen met een klein pensioen over
stappen naar het Ziekenfonds. Voor 
een Kleine groep AOW'ers met een 
inkomen van boven de f 30.950 
gulden, pakte de Wet minder gunstig 
uit. Zij moesten het Ziekenfonds 
verlaten en zich particulier verzekeren. 
Minister Borst van Volksgezondheid 
merkte op dat geen veranderingen 
mogelijk zijn voor de officiële evalu
atie van de wet in 1997. Het kabinet 
heeft er namelijk in zijn koopkracht- 
berekeningen voor komend jaar reke
ning mee gehouden dat de zieken
fondsgrens voor bejaarden gelijk 
blijft. Echter, door een aantal 
compensatiemaatregelen zullen parti- 
culier-verzekerde ouderen met een 
relatief laag inkomen (net boven de 
grens van net ziekenfonds) er 
volgend jaar in besteedbaar inkomen 
op vooruit gaan. Dit ondanks de stij
ging van de premies. Volgens een 
persbericht van 10 november van het 
Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport een vooruitgang zijn 
van f 700,- per jaar.
Door technische ingrepen zijn een 
aantal onbedoelde negatieve effecten 
gerepareerd. De categorie AOW-ers 
met een niet-AOW-gerechtigde part
ner komt nu alsnog in aanmerking 
voor een Ziekenfondsverzekering.

De PvdA en Groen Links hebben een 
amendement ingediend om de inko
mensgrens voor ouderen te verhogen 
van f 30.950 gulden naar f 38.300 
gulden. Hierdoor zouden nog eens 
180 duizend 65-plussers kunnen 
overstappen naar het Ziekenfonds. 
Voor de extra kosten van dit voorstel 
werd geen solide financiële dekking 
aangegeven. Om die reden heeft 
VVD-woordvoerder Margreet Kamp 
zich tegen dit voorstel verzet. Ook 
minister Borst en de partijen D'66 en 
CDA zagen niets in deze regeling.

Evaluatie
De Ziekenfondsraad heeft de wet 
geëvalueerd en geconcludeerd dat 
net niet mogelijk is binnen de huidige 
wet Van Otterloo alle onvolkomen
heden op te lossen. Daarom heeft het

Artikel 23
Op zaterdag 25 november 1995 werd 
door de partij een themadag over 
lokaal onderwijsbeleid gehouden. 
Hieronder staat een passage uit de 
dagafsluiting die werd verzorgd door 
Clemens Cornielje.

"Het voorstel van J. Franssen om nu 
over een wijziging van artikel 23 van 
de Grondwet te gaan discussiëren, 
draagt niet bij aan verbreding van het 
draagvlak voor lokaal onderwijs
beleid. Het huidige lokaal onderwijs
beleid past binnen de grondwettelijke 
kaders. Een dergelijke discussie 
vinden wij dan ook niet nodig." 
Volgens de VVD-fractie staat de 
huidige formulering van artikel 23 
decentralisatie niet in de weg. Over 
de uitlatingen in een landelijk week
blad van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal, 
vindt volgende week een interpella- 
tie-debat plaats. Hierover kunt u 
volgende week meer lezen in de 
VVD-expresse.

Inlichtingen
Clemens Cornielje, 070-3182904

verminderd
kabinet besloten nu geen verdere 
wijzigingen aan te brengen en het 
Van Otterloo-dossier te betrekken in 
de veel bredere discussie over het 
Ziekenfonds die nog moet plaatsvin
den. Tijdens deze discussie zal ook de 
loongrens versus de inkomensgrens in 
de Ziekenfondswet ter discussie 
staan: Tijdens de Financiële 
Beschouwingen, net na het zomerre
ces, kwam naar voren dat 65% van 
de tweeverdieners een gezamenlijk 
inkomen hebben tussen de 85.000 en
100.000 gulden. Het merendeel van 
deze groep maakt gebruik van het 
Ziekenfonds en dat vindt de VVD- 
fractie onjuist.
De VVD heeft in 1994 voor de wet 
gestemd, echter met een stemverkla
ring waarin de tijdelijkheid van het 
wetsvoorstel is benaarukt en waarin 
de voorkeur is uitgesproken voor een 
premiereductiemodel in de particu
liere verzekering voor bejaarden die 
de kostendekkende premie niet 
kunnen betalen.

Inlichtingen
Margreet Kamp 0703182893
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Telematica factor bij terugdringen verkeer
Afgelopen woensdag opende Frits Bolkestein het congres 'lt takes two to 
interact', de consument als vergeten factor in de interactieve multi-media 
diensten. De toespraak die hij hield, is hieronder afgedrukt.

"Zou het houden van deze inleiding 
en het openen van dit congres via 
een interactieve live-videoverbinding 
vanuit het Kamergebouw een interes
sante presentatievorm zijn geweest? 
O f zou de gedachte aan gemakzucht 
eerder zijn opgeroepen? Duidelijk is 
dat videoconferencing reiskosten en 
reistijd kan besparen en dat de 
toepassing van zulke multimediale 
technieken de afgelopen jaren 
gewoon is geworden.
Ik juich dat toe. Ontwikkeling en 
produktie van innovatieve informatie
technologie, door specialisten IT 
genoemd) is een kansrijke economi
sche activiteit. Bevorder daarom de 
groei daarvan. Ontwikkel tegelijker
tijd een moderne telecommunicatie- 
infrastructuur, de 'elektronische snel
wegen'. Zo zal de komende decennia 
de Nederlandse concurrentiekracht 
aanzienlijk worden versterkt.
En dat is ook nodig. Opkomende 
industrielanden zoals de Aziatische 
Tijgers beschikken in toenemende 
mate over industriële produktiecapaci- 
teit, ook hoogwaardige. Door hun lage 
loonkosten brengen zij produkten op 
de markt tegen prijzen die de westerse 
concurrentiepositie ondergraven.
Het behouden van de voorsprong in 
de IT-ontwikkeling en toepassing 
daarvan is vermoedelijk voor het 
Westen op langere termijn een voor
waarde voor economisch overleven.

E igen  invull ing
Wie een visie uidraagt, moet er ook
zelf concrete invulling aan geven.
Ik wil u in dit verband onder de 
aandacht brengen dat de VVD-fractie 
in de Tweede Kamer in december via 
Internet te bereiken is en verschil
lende soorten informatie aanbiedt. 
Daarnaast werkt de VVD-fractie 
samen met uitgeverij Strengholt in 
Bussum aan een CD-rom en een CD-I 
over de VVD. Het wordt een journalis
tiek produkt dat onder wetenschappe
lijk begeleiding tot stand komt en als 
multimediaal naslagwerk kan dienen. 
Daarmee is de VVD de eerste politieke 
organisatie waarover uitgebreide en 
gevarieerde informatie in samenhang 
in digitale vorm verschijnt.

Onderzoek
Graag ga ik nu in op enkele conclu
sies van het onderzoek dat is uitge
voerd door NSS/Marktonderzoek en 
Coopers & Lybrand. Een eerste opval
lende conclusie is dat de tot nu toe 
gangbare opvatting binnen de tele
communicatiesector dat amusement 
de ‘trekker' zal zijn van nieuwe multi
mediale toepassingen op de elektro
nische snelweg een misvatting lijkt te

zijn. Computerspellen, sociaal contact 
en seks (analoog aan het succes van 
de 06-lijnen) zouden zorgen voor een 
snelle toename van het gebruik van 
de highway. Maar onderzoek toont 
zonneklaar aan dat een nog sterkere 
impuls is te verwachten van de 
behoefte aan 'nieuws en informatie'. 
Een andere opvallende conclusie uit 
het consumentenonderzoek is dat 
scholing niet van invloed lijkt te zijn 
op de belangstelling voor diensten op 
de elektronische snelweg.
Het stereotype beeld dat de invoering 
van de computer en interactieve 
diensten leiden tot een kloof tussen 
hen die dankzij hun maatschappelijke 
educatie wel gebruik zouden kunnen 
maken van de nieuwe technologische 
mogelijkheden en hen die dat niet 
zouden kunnen, lijkt hiermee genu
anceerd te zijn.
Ook is verrassend dat mannen en 
vrouwen in Nederland gelijke belang
stelling en waardering voor elektroni
sche diensten tonen.
In Amerika waar vooral mannen uit 
de hogere sociale klassen informatie
technologie benutten, blijken deze 
twee verschillen wel te bestaan. Zulke 
inzichten kunnen van dienst zijn bij 
het formuleren van het overheidsbe
leid gericht op de ontwikkeling van 
de elektronische snelweg.

Files
Graag ga ik in op de winst die het 

ebruik van de elektronische snelweg 
ij het terugdringen van de automo

biliteit kan opleveren. Mede dankzij 
het solide financieel-economisch 
beleid en vergroting van de markt
werking heeft een stevige economi
sche groei plaats. De toegenomen 
dynamiek in de samenleving weer
spiegelt zich in de verkeersmobiliteit. 
De wegen zijn overvol en voorlopig 
groeien het weggebruik en daarmee 
ae files. Die negatieve factor leidt 
volgens de werkgeversorganisaties 
tot een kostenpost van twee miljard 
gulden per jaar. Daarbij is gekeken 
naar het totaal aan: verloren tijd van 
werknemers in de files, vertraging 
van transport van goederen, hogere 
afschrijvingskosten door niet-produk- 
tieve vrachtwagens en een negatieve 
invloed op vestigingsklimaat door 
slechte bereikbaarheid van de econo
mische centra.
Om die reden pleit mijn fractie sinds 
lang voor verbetering van de wegin
frastructuur. Maar bij het zoeken naar 
structurele oplossingen hoeft niet 
alleen te worden gedacht aan extra 
wegen. Voor een niet onaanzienlijk 
deel van de mobiliteit zijn alternatie
ven voor handen in de vorm van

moderne telematica-toepassingen.
Een dezer dagen hoorde ik op Radio 
1 in een STER-spotje van een groot 
Amerikaans telefoonbedrijf reclame 
voor beeldtelefoon op de pc op het 
bureau van de werknemer. Deze 
apparatuur is vermoedelijk binnen 
enkele jaren op werkplekken 
gemeengoed, en ook bij de burger in 
het alledaagse leven thuis. Dit bete
kent dat voor een deel van de arbeid 
de fysieke aanwezigheid op de tradi
tionele werkplek binnen de gangbare 
werktijden niet langer is vereist. 
Natuurlijk blijft elektronische commu
nicatie schril afsteken bij vis-a-vis- 
contact: de afbeelding op een beeld
scherm is plat, de geluidskwaliteit 
beperkt en handen schudden is er 
ook niet bij. Toch ben ik ervan over
tuigd dat zaken zoals telewerken, 
teleconferencing en onderwijs via 
telematica de automobiliteit kunnen 
spreiden in de tijd en deels kunnen 
vervangen en zo de druk op het 
wegennet kunnen verminderen.
Breng het werk naar de mensen in 
plaats van de mensen naar het werk. 
Dat is een slagzin van oud-president 
Bush, een warm pleitbezorger van 
zo'n beleid.
Daarom zou ik de regering willen 
uitnodigen een poging te doen een 
kwalitatieve en kwantitatieve inven
tarisatie daarnaar uit te voeren.
Welke resultaten kunnen worden 
bereikt met het optimaal inzetten van 
telematica gericht op het dempen van 
de groei van de verkeersmobiliteit, of 
misschien wel het terugdringen daar
van? Ook zou daarbij moeten worden 
onderzocht hoe de aanwezige moge
lijkheden kunnen worden geconcreti
seerd en op welke termijn de vruch
ten daarvan te plukken zijn."

Wetenschap
Op donderdag 30 november jl. had 
het Algemeen Overleg 'Voortgangs
rapportage Wetenschapsbeleid' 
plaats. VVD-woordvoerder Oussama 
Cherribi benadrukte in zijn inbreng 
het belang van actieve kennisintensi
vering door investeringen omdat dit 
een belangrijke vestigingstroef is voor 
bedrijven en internationale instellin
gen. "Een kennisintensieve samenle
ving vraagt een wetenschapsbeleid 
dat gericht is op een uitgekiende 
kennisinvestering van hoog tot laag", 
aldus Cherribi. De volledige tekst van 
zijn inbreng is op Internet te lezen 
(http://www.euronet.nl/users/cherribi).

http://www.euronet.nl/users/cherribi
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PARTIJEN

Vrijheid van Onderwijs
De Grondwet bevat een groot aantal regels die tezamen het 
samenstel van deze samenleving bepalen. In artikel 23 van de 
Grondwet wordt de vrijheid van Onderwijs verankerd. Het arti
kel geeft uitdrukking aan het respect voor andersdenkenden. De 
samenleving is sinds het begin van deze eeuw ingrijpend veran
derd en verandert nog steeds. Problemen worden steeds 
complexer. De oplossing van problemen die te maken hebben 

met de jeugd vraagt om een integrale benadering. Ook op gemeentelijk niveau moet 
meer ruimte worden geschapen om probleemoplossend te werk te gaan. In dit licht vroeg 
Minister van Binnenlandse Zaken Hans Dijkstal zich af of de formulering van artikel 23 
van de Grondwet niet te "knellend" is geformuleerd. De confessionele partijen hebben in 
vele discussies die over decentralisatie zijn gevoerd artikel 23 herhaaldelijk als obstakel 
naar voren gebracht. Wanneer taken overgaan van Rijk naar gemeenten, bijvoorbeeld om 
achterstanden te bestrijden, spreekt het vanzelf dat er gelijke behandeling van openbaar 
en bijzonder onderwijs bestaat. Voor de VVD-fractie staat dit niet ter discussie. Ook 
minister Dijkstal twijfelt niet aan de vrijheid van onderwijs. Het gaat hem erom een 
antwoord te vinden op de problemen waar het onderwijs mee te maken heeft.
Artikel 23 biedt nu reeds voldoende ruimte voor decentralisatie. Wii hopen dat wij de 
problemen in het onderwijs, ook met steun van het CDA kunnen oplossen. Zoals CDA- 
fractievoorzitter Heerma in zijn eerste termijn van het interpellatiedebat al aangaf, mag 
artikel 23 niet in aanmerking komen voor uitholling, "maar het mag ook geen dienst 
doen om rigiditeiten te beschermen". Ik hoop dat wij op het CDA kunnen rekenen.

Frits Bolkestein

Tweede Kamer kritisch 
met betrekking tot asielbeleid
In de afgelopen week vond in de Kamer een 
algemeen overleg plaats over het asielbeleid 
met staatssecretaris Schmitz (PvdA) van 
Justitie. VVD-woordvoerder Jan Rijpstra 
heeft tijdens dit overleg kritische kantteke
ningen bij ontwikkelingen op dit beleidster
rein geplaatst.

O nvoldoende coörd inatie  
In de eerste plaats ontbreekt het aan coördi
natie en aansturing op het departement van 
Justitie. Zeven directies houden zich met het 
asielbeleid bezig. De rol van de staatssecre
taris in dat geheel is onduidelijk.
Ten tweede schort het aan een duidelijke 
aansturing van de politie. Korpschefs- en 
beheerders kunnen zelf bepalen hoe het 
personeel wordt ingezet. Daarom pleit de 
VVD voor een sterkere, centrale aansturing 
door het ministerie van Justitie.
Ten derde laten voorstellen van de staatsse
cretaris om procedures te bekorten en te 
vereenvoudigen te lang op zich wachten.

Nog steeds te hoog 
Het is een verheugend feit dat het aantal 
asielzoekers het afgelopen jaar is gedaald. 
Als de voorspellingen worden bewaarheid, 
zijn er aan het einde van het jaar 25.000 
personen die door de selectie van de 
aanmeldcentra heenkomen in plaats van de 
verwachte 35.000. Maar dat aantal van
25.000 mensen is nog steeds de bevolking 
van een kleine stad.

Bosnië
De door de staatssecretaris aan de Kamer 
gerichte brief over de Bosnische vluchtelin
gen die vorige week verscheen, heeft bij de 
VVD-fractie veel vragen opgeroepen. De

woordvoerder informeerde uitdrukkelijk 
naar de gevolgen voor de vluchtelingen. 
‘Wie gaat nu terug?', wilde de woordvoer
der weten. Ook vroeg hij opheldering op 
het punt van de rechtsongelijkheid inzake 
het verlenen van de zgn. A-statussen van de 
vluchtelingen.
De eerste termijn van de kant van de Kamer 
nam veel tijd in beslag. Daarom moest de 
beantwoording van de vele vragen die de 
Kamerleden hadden, wachten tot volgende 
week.
Jan Rijpstra zal de antwoorden die de 
staatssecretaris dan zal geven kritisch belui
steren.

Inlichtingen: Jan Rijpstra, 070-3182905.
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Herijking Buitenlands Beleid

Frans Weisglas

Maandag 4 december vond het debat 
plaat over de nota over de herijking 
van het buitenlands beleid. VVD- 
woordvoerder Weisglas was "over
wegend positief" over een heel 
aantal elementen in de nota: de 
versterkte aandacht voor Nederlandse 
belangen en waarden, de versterkte 
aandacht voor economische aspecten, 
de versterkte aandacht voor grotere 
samenhang in het beleid, zowel 
binnen het departement van 
Buitenlandse Zaken als tussen dat 
departement en de vele andere bij 
het buitenlands beleid betrokken 
ministeries en de nuchtere benade
ring van de Europese Unie.

A nalyse  van het beleid  
De VVD-fractie vindt dat het buiten
lands beleid explicieter dan tot nu toe 
moet worden ingezet om 
Nederlandse belangen, waaronder 
ook de economische, te dienen. Dat 
geldt ook voor ontwikkelingssamen
werking en de Nederlandse opstelling 
in de Europese Unie. De woordvoer
der plaatste een kanttekening bij de 
toevoeging in de nota dat "het 
wijdere belang van een goed functio

nerende Unie niet mag worden opge
offerd aan korte-termijnoverwegin- 
gen." Nederlandse onderhandelaars 
moeten zich niet bij voorbaat richten 
op het bereiken van consensus. 
Nederland hoeft niet bij voorbaat 
trouwe bondgenoot en meest 
communautair gezinde Europese- 
Unie-lidstaat te zijn.
De VVD-fractie kan zich goed vinden 
in de benadering dat verdieping van 
de Europese Unie niet betekent dat 
de Europese Unie nieuwe terreinen 
moet betreden, maar wel dat de 
doelmatigheid op bestaande terreinen 
zodanig moet worden verbeterd dat 
het groeiende ledental niet tot verlies 
aan besluitkracht leidt. De woord
voerder wees er op dat "het commu
nautaire stelsel niet per definitie de 
beste basis vormt voor een effectieve 
en democratische Europese Unie.
Ook intergouvernementele samen
werking kan daarvoor een goede 
basis vormen". De VVD is het er mee 
eens dat niet te exclusief aansluiting 
moet worden gezocht bij de as Bonn- 
Parijs, maar dat goede betrekkingen 
met andere Europese partners even
zeer gewenst zijn.

O rg an isatie  van het beleid  
De VVD-fractie steunt de gedachte 
van nieuwe, geïntegreerde regionale 
directies op het ministerie. Deze 
nieuwe directies zullen ertoe dienen 
diverse thema's, per land, per regio, 
inclusief de economische samenwer
king, in hun onderlinge samenhang te 
bezien en te komen tot één geïnte
greerd beleid, uitmondend in de 
landenbeleidsplannen. Voorwaarde is 
wel dat de minister van Buitenlandse 
Zaken eerstverantwoordelijke voor 
deze directies blijft.

Een gemeentelijke heffing voor 
de lokale omroep wordt mogelijk
Staatssecretaris Nuis van Cultuur 
verdedigde zijn voorstellen om de 
commerciële regionale omroep moge
lijk te maken.
Deze voorstellen haalden een 
Kamermeerderheid. Door een samen
werking tussen PvdA en CDA werden 
echter een groot aantal amendemen
ten aangenomen die de lokale 
publieke omroep verder zal bescher
men. Voor de lokale publieke omroep 
is van groot belang dat de gemeente 
een eigen omroepbijdrage aan de 
burger mag vragen voor de lokale 
omroep.

Bij de Algemene Maatregel van 
Bestuur wordt echter wel de maxi
male hoogte van de gemeentelijke 
bijdrage vastgesteld. Een motie van 
VVD en PvdA bepaalde echter dat de 
nationale-, provinciale- en lokale 
omroepbijdrage het huidige niveau 
niet mag overstijgen; dus geen 
lastenverzwaring voor de burger.

Inlichtingen bij J 
an Hendrik Klein Molekamp 
070-3182884

F in an cierin g  Buitenlands 
Beleid
De VVD is verheugd over de structu
rele toevoeging van 200 miljoen 
gulden aan de defensiebegroting die 
vanaf 1997 zal plaatsvinden.
De woordvoerder zei voor deze kabi- 
netperiode (als proefperiode) te 
kunnen leven met het instellen van 
een homogene groep voor de uitga
ven voor het buitenlands beleid, 
uitgedrukt in een vast percentage van 
1,1%  van het BNP. Dit wil zeggen 
dat de op dit moment verspreid 
liggende buitenlanduitgaven in 
verschillende departementen bijeen 
worden gebracht en worden gezien 
als één groep.
Voor wat betreft de ODA-uitgaven 
voor Ontwikkelingssamenwendng 
wordt de marge nu verkleind tot 
tussen 0 ,75%  en 0,85%  van het 
BNP. Hier kon de VVD mee leven. Bij 
de VVD ontstond grote verontwaar
diging toen Minister Pronk van 
Ontwikkelingssamenwerking sprak 
van een zetfout in de nota en dat de 
netto ODA-inspanning zal worden 
begroot op 0 ,8%  BNP. Naar aanlei
ding van deze fout zal een nota van 
verbetering naar de Kamer worden 
gestuurd.

Inlichtingen bij Frans Weisglas 
070-3182903

Kwijtscheldings 
beleid minima 
verruimd
De Tweede Kamer heeft het kwijt- 
scheldingsbeleid voor gemeenten en 
waterschappen voor de minima 
verruimd. De VVD heeft tegen dit 
voorstel van het kabinet gestemd 
omdat zij van mening is dat het 
systeem van bijzondere bijstand een 
geschikter instrument is.
Bovendien vindt de VVD-fractie dat 
vrijstelling van rioolrecht, reinigings
recht en zuiveringslasten in strijd is 
met het principe: "de vervuiler 
betaalt".

Inlichtingen bij
Jan Hendrik Klein Molekamp
070- 3182884
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Openbaar Vervoer efficiënt en marktgericht

Johan Remkes

Op 4 december vond de tweede 
termijn plaats voor het nota-overleg 
over net kabinetsstandpunt over het 
Openbaar Vervoer. De discussie is 
gebaseerd op twee rapporten van de 
twee adviescommissies Brokx en De 
Boer.
In het structuurschema Verkeer en 
Vervoer wordt aan het openbaar 
vervoer een belangrijke rol toebe
dacht in het verhogen van de bereik
baarheid en leefbaarheid in 
Nederland. De ontwikkelingen in de 
sector openbaar vervoer wijzen er op 
dat vraag en aanbod onvoldoende op 
elkaar worden afgestemd. Hierdoor 
blijkt het niet in staat te zijn een 
groter aandeel van de totale mobili
teit voor zijn rekening te nemen. Met 
de introductie van marktwerking en 
met een fundamentele wijziging in de 
taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van het openbaar 
vervoer, wil het Kabinet gebruik 
maken van de marktkennis, creativi
teit en innovativiteit van de markt
partijen om de concurrentiepositie 
van net openbaar vervoer ten 
opzichte van de particuliere auto te 
verbeteren.

De eerste termijn van dit debat vond 
plaats op 2 oktober. Tijdens dit over
leg toonde alle partijen zich kritisch 
over de haalbaarheid van de voorstel
len van het kabinet. In de tijd tussen 
de eerste en tweede termijn heeft de 
minister actie ondernomen om de 
Kamer en de regering nader tot 
elkaar te laten komen, met name op 
het punt van de consumentenverze
kering en de werkgelegenheid.

VVD-woordvoerder Johan Remkes 
onderschreef dat er een systeem 
moet komen van vrije en evenwich
tige concurrentie. Men was het er 
over eens dat zo'n systeem niet van 
vandaag op morgen kan worden 
gerealiseerd, omdat er een aantal 
problemen op het gebied van finan
cierbaarheid en het veranderen van 
de bedrijfscultuur moeten worden 
opgelost.

De minister van Verkeer en W ater
staat is gevraagd over een half jaar 
met een Implementatienota te 
komen. De woordvoerder sugge
reerde in dat kader een stappenplan 
te ontwikkelen. Als eerste stap kan de 
organisatorische verzelfstandiging 
gelden, waarbij onderscheid gemaakt 
moet worden in bus-en trambedrij
ven. Ten tweede kunnen de mogelijk
heden worden onderzocht van priva
tisering. In een derde fase zou er 
sprake kunnen zijn van concurrentie. 
Ten aanzien van de concurrentie met 
het buitenland wees de woordvoerder 
op het wederkerigheidsprincipe. Het 
zou niet mogelijk moeten worden dat 
buitenlandse bedrijven wel op de 
Nederlandse markt en Nederlandse

bedrijven niet op de buitenlandse 
markt kunnen concurreren.
Samen met de coalitiepartijen heeft 
de VVD een motie ingediend waarin 
wordt aangegeven dat de toekom
stige structuur van de Verenigd 
Streekvervoer Nederland een bijdrage 
moet leveren aan evenwichtige 
marktverhoudingen en dat de minis
ter in het kader van de implementa
tienota moet aangeven wat in dit 
verband mogelijk en wenselijk is.Het 
verzelfstandigen van monopoliebe- 
drijven druist in tegen de VVD-princi- 
pes.
Ten aanzien van het onrendabele 
deel in het openbaar vervoer stelde 
de woordvoerder dat provincies en 
gemeenten het beste Kunnen aange
ven waar er openbaar vervoer moet 
blijven rijden. Kernvraag is wat de 
financiële randvoorwaarden zijn die in 
de toekomst zullen bestaan. Daartoe 
moet een goed financieel model 
worden ontwikkeld. Wat de positie 
van de werknemers betreft, heeft de 
woordvoerder benadrukt dat absolute 
zekerheden haaks staan op de wens 
om tot marktwerking en efficiëncy- 
verbetering te komen.
Voorlopig kan de minister doorgaan 
met het verder uitwerken van de 
plannen. De kamer zal wachten op de 
implementatienota die volgend jaar 
wordt verwacht en zal deze zeer 
kritisch bestuderen op haar haalbaar
heid.

Inlichtingen bij Johan Remkes 
070-3182883

P o litiek  bedrijven  steunt op aktuele  in form atievo orzien in g
VVD-Expresse speelt het komend jaar wederom een belangrijke rol als het gaat om het weergeven van aktuele standpunten van de VVD- 
Tweede Kamerfractie. Na viereneenhalf jaar oppositie voeren is de V V D  wederom vertegenwoordigd in het kabinet. Vijf ministers en vier 
staatssecretarissen zetten zich dagelijks in voor een beter Nederland. 31 Tweede Kamerleden staan op de bres voor liberale politiek.
Sinds maart 1994 en maart 1995 zijn er honderden W D -Staten- en Raadsleden bijgekomen. Volksvertegenwoordigers die vaak antwoord 

smoeten geven op aktuele ontwikkelingen in Den Haag. Dat antwoord staat in W D -Expresse .
W D -Expresse , de nieuwsbrief van de VVD-Tw eede Kamerfractie verschijnt wekelijks als de Kamer vergadert. Hierin staan aktuele 
commentaren en verslagen van Kamerdebatten en politieke discussies. Tevens bevat W D -Expresse  een column van Frits Bolkestein, 
opinieartikelen en samenvattingen van belangrijke toespraken.
Tijdens het parlementaire seizoen is VVD-Expresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —  —  —
een onmisbare bron van nieuws en feiten. ■ ' *
Het staat bovendien aan alle afdc-lmgs- en y  Ja, ik neem een abonnement op W D-Exoiesse, de wekelijkse nieuwsbrief van I
kamercentiaiebladen om artikelen over te nemen! d o  de W D -Tw eerle Kamerfractie. Een lidmaatschap voor een heel seizoen |
Als extra service aan de abonnees verschiet een |  (september-juli) kost ƒ 80,- |
volledig bi;gewerkte intiex opdat IJ in de campagnetijd | ■
snel en efficiënt de standpunten van de • Naam- ........................................................................................................................................  ■
V V D  kunt opzoeken. [ J

J Adres: ........................................................................................................................................  J
U kunt zich abonneren door de bon te zenden aan: I I

VVD-Expresse
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Poslbus 2 0 0 18 
2500 EA Den Haag

I Postcode: . .
I
I Woonplaats.

I
| Handtekening:

I________________ J
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde woordvoerder Henk van Hoof 
vast dat op een groot aantal onderwerpen reeds nieuwe wetgeving en regelingen tot stand zijn gebracht. Het inge
zette beleid laat resultaten zien, maar er moet nog steeds veel gebeuren. De woordvoerder pleitte er voor de voort
varendheid door te zetten.

Werkgelegenheid 
De ontwikkeling van de werkgelegen
heid en de vermindering van ae 
werkeloosheid zijn hoopgevend. De 
VVD-fractie blijft streven naar volle
dige werkgelegenheid. Het gaat dan 
primair om nieuwe extra werkgele
genheid. Herverdeling van arbeid in 
ae vorm van deeltijd en arbeidstijd
verkorting is een zaak van de werk
gever en de werknemer. Herverdeling 
van arbeid is niets meer dan het 
verdelen van het bestaande tekort, 
terwijl er juist werk bij moet. Daarbij 
staat voorop dat die werkgelegenheid 
tot stand moet komen in de markt
sector. Dit betekent dat de VVD 
terughoudend is ten aanzien van 
banenplannen en gesubsidieerde 
arbeid. Volgens de woordvoerder 
breekt de minister te vaak een lans 
voor de inzet van uitkeringsgeld als 
investering voor activering.
Met betrekking tot adiditionele werk
gelegenheid op het gebied van veilig
heid toezicht en zorg benadrukte de 
woordvoerder dat het hier gaat om 
banen die regulier en zonder aparte 
programma's zouden moeten 
bestaan. "Het werk is er en de 
mensen ook, maar de prijs voor dat

werk is kennelijk te hoog." Daardoor 
is het volgens de woordvoerder van 
groot belang iets te doen aan het 
niveau van de laagste lonen en het 
Wettelijk Minimum Loon (W M L).
Met name aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt werkt het W M L contra- 
produktief. Zo nodig kan als referen
tie voor de uitkeringen een zelfstan
dig referentiepunt worden 
vastgesteld. In ieder geval moet het 
mogelijk zijn een loon onder het 
minimumloon te betalen in combina
tie met een aanvullende uitkering 
wanneer het loon onder het sociaal 
minimum uitkomt. De VVD-fractie is 
bereid om in zo'n situatie toe te staan 
dat het totaal van dat loon en de 
aanvullende uitkering als incentive 
iets boven het niveau van het 
relvante sociaal minimum uitkomt. De 
koppeling tussen uitkeringen en 
lonen is volgens Van Hoof geen auto
matisme voor de rest van de kabi
netsperiode. Bij een te hoge loonont
wikkeling kan van koppeling geen 
sprake meer zijn.
In het kader van het scheppen van 
werkgelegenheid drong de woord
voerder aan meer te doen aan flexibi
lisering op de arbeidsmarkt, alswel

flexibilisering in het arbeids- en 
ontslagrecht, in beloning en in 
arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan 
niet om flexibilisering als doel, maar 
als middel dat nodig is om die extra 
werkgelegenheid te realiseren.

Sociale Zekerheid 
In 1996 zullen twee belangrijke 
discussies gevoerd worden. De ene 
betreft de vernieuwing van het stelsel 
van sociale zekerheid. In de tweede 
discussie zal een tussenstand worden 
opgemaakt over de realisatie van het 
bij de start van dit kabinet overeen
gekomen beleid in het regeerak
koord. De PvdA nam alvast een voor
schot op beide discussies door te 
stellen dat de hoogte en de duur van 
de uitkeringen voor de PvdA onbe
spreekbaar zijn. Van Hoof pleitte 
ervoor dat in 1996 een "open afwe
ging" mogelijk moet zijn en dat 
“ zaken niet van tevoren dichtgetim
merd en afgesloten moeten worden".

Inlichtingen Henk van Hoof 
070-3182885

Winkeltijdendebat afgerond
Deze week is een voorlopig einde 
gekomen aan de discussie over de 
openstelling van winkels. In juni 1928 
werd het ontwerp van de 
Winkelsluitingswet aan de Tweede 
Kamer aangeboden. Na een parle
mentair debat van anderhalf jaar 
stemde de Liberale Staatspartij tegen 
de Wet. Veel winkeliers deelden deze 
liberale opstelling en zonden petities 
naar de Kamer waarin zij wezen op 
de ‘brood- en vrijheidsberoving'.

Na de parlementaire behandeling 
bleek ae discussie dan ook pas echt 
begonnen. In het verkiezingspro
gramma van de Liberale Staatspartij 
uit 1937 kreeg de liberalisering van 
de Winkelsluitingswet een promi
nente plaats. Toch zou het nog jaren 
duren voordat een substantiële 
verruiming van de winkelopenstelling 
toegestaan werd.

Ook de grote wijziging van de 
Winkelsluitingswet in 1976 kon de 
discussie niet verstommen. De maat
schappelijk ontwikkelingen als de 
individualisering, participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt en flexi
bilisering van de arbeidstijden in de 
andere sectoren van het bedrijfsleven,

haalden het verouderde regime van 
de wet in, waardoor het onder vorige 
kabinet van CDA en PvdA besloten 
werd de opstellingsmogelijkheid voor 
de detailhandel met een half uur te 
verruimen tot half zeven 's avonds. 
Op zaterdag konden de winkels voor
taan tot zes uur open blijven. De 
overheid hield echter de sleutel van 
de winkeldeur in handen.

In het paarse regeerakkoord staat, 
dat de restricties in de 
Winkelsluitingswet sterk verminderd 
moeten worden. Met deze boodschap 
ging minister Weijers aan het werk en 
ontwierp de Winkeltijdenwet. Het 
wetsontwerp bevatte de volgende 
regeling. Ondernemers mogen hun 
zaak tot tien uur 's avonds open te 
houden. Op zondag moeten de 
winkels dient zijn, tenzij de gemeen
teraad openstelling (beperkt) 
toestaat. Hoewel met deze regeling 
aan alle belangen recht gedaan zou 
worden, wilde de PvdA de openstel
ling op zondag beperken tot maxi
maal twaalf per jaar. De VVD-fractie 
heeft vast gehouden aan het aanvan
kelijk voorstel, omdat niet Den Haag 
maar de eigen gemeente het beste 
kan bepalen wat de behoefte is van

de ondernemers en consumenten.
Het PvdA-amendement kreeg echter 
door de steun van het CDA een 
meerderheid. Naast deze sterke 
verruiming boekte de VVD nog twee 
belangrijke successen. Ten eerste is 
een motie aangenomen, waarin 
wordt aangedrongen op verruiming 
van de openstelling van overheidsin
stellingen. Een tweede aangenomen 
motie plaatst de ondernemers van 
benzinestations buiten het regime 
van de Winkeltijdenwet en geeft hen 
de mogelijkheid een volledig assorti
ment te verkopen.

Tijdens de plenaire behandeling van 
de Winkelsluitingswet in 1930 merkte 
de liberale woordvoerder Vos op, dat 
‘een winkelier, die aan den arbeid wil 
blijven, dit niet belet moet worden, 
omdat de wetgever wijzer wil zijn dan 
de winkelier zelf'. Met de aanvaar
ding van de nieuwe Winkeltijdenwet 
is dan ook een verstandig besluit 
genomen.

Inlichtingen Broos van Erp 
070-3182896
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NEDERLANDSE POLITIEKE

partijen

Kiesrecht niet-Nederlanders
Integratie, ofwel inburgering, dat wil zeggen deelname aan 

- onze samenleving op een volwaardige wijze, is een belangrijk 
aspect van het minderhedenbeleid. Wij verwachten van migran- 
ten dat zij actief participeren in de Nederlandse samenleving. 
Dit betekent ook dat niet-Nederlanders gebruik kunnen maken 

^  van het kiesrecht dat hen bij gemeenteraadsverkiezingen wordt
geboden. Dit recht krijgen zij na vijf jaar verblijf in Nederland. 

Maar de VVD is geen voorstander van het voorstel van PvdA, GroenLinks en D ' 6 6  om het 
kiesrecht voor niet-Nederlanders naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede 
Kamer uit te breiden. Overigens staan wij hierin niet alleen. Oud-hoofdbestuurslid van 
de PvdA en hoogleraar te Amsterdam Bart Tromp zei onlangs in het Parool dat hij het 
triest vindt dit voorstel te vernemen "uit een partij die groot is geworden door het kies
recht tot instrument van burgerschapsvorming te maken."

Ik noem een aantal argumenten die tegen dit voorstel pleiten: Het kiesrecht op nationaal 
niveau moet voorbehouden blijven aan hen die de Nederlandse nationaliteit hebben. 
Hetzelfde geldt voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Provinciale Staten kiezen 
namelijk de Eerste Kamer. Tweede en Eerste Kamer bepalen de inhoud van de Grondwet 
en daarmee de structuur van de Nederlandse samenleving. Bij de verkiezingen op lande
lijk en provinciaal niveau mag het nationaliteitsbeginsel dan ook niet worden losgelaten. 
Bovendien vindt de VVD dat buitenlanders nooit het recht mogen krijgen langs indirecte 
weg het Nederlandse buitenland- en defensiebeleid ten opzichte van nun eigen land te 
beïnvloeden. Er is op dit moment geen land ter wereld waar buitenlanders invloed op de 
samenstelling van het nationale parlement hebben. Nederland loopt bij de lokale verkie
zingen al voorop. Wij hoeven in de internationale gemeenschap niet uit de pas te lopen.

Nederland kent een tamelijk ruimhartig naturalisatiebeleid. Voor iemand die Nederlander 
met de Nederlanders wil zijn en dus wil stemmen, kan dit beleid nauwelijks een barrière 
betekenen.

Frits Bolkestein

Haalbaar en betaalbaar mestbeleid
Maandag 11 december vond het nota-over- 
leg plaats over de notitie 'mest- en 
amoniakbeleid'. VVD-woordvoerder Piet 
Blauw kon op hoofdlijnen instemmen met 
het kabinetsvoorstel. Het beleidsvoornemen 
is om twee redenen noodzakelijk: Wanneer 
Nederland het mestprobleem niet op natio
naal niveau kan oplossen zal de Europese 
Unie moeten ingrijpen. In Brussel denkt men 
het mestprobleem aan te pakken door de 
exploitatie van dieren terug te brengen. Dit 
zou slecht uitpakken voor ae Nederlandse 
economie. Ten tweede biedt de opzet van 
de huidige regeling ruimte voor het 
aanbrengen van wijzigingen wanneer de 
situatie daarom vraagt. Ten derde is er een 
bedrag van 600 miljoen gulden extra uitge
trokken ten opzichte van het beleidsvoorstel 
van het vorige kabinet. Bovendien was dit 
beleid aanzienlijk boeronvriendelijker dan 
het nieuwe beleidsvoornemen.
De woordvoerder benadrukte dat het mest
beleid handhaafbaar moet zijn. De afgelo
pen jaren was dat niet het geval. Een hand
haafbaar beleid geeft gemotiveerde 
ondernemers een solide instrument om het 
'vluchtgedrag' van minder serieuze onder
nemers tegen te gaan. Voor woordvoerder 
Piet Blauw staat net motto “de vervuiler 
betaalt" voorop. Hij heeft ervoor gepleit dat 
de ondernemer die de bodem niet vervuilt 
een vorm van vrijwaring moet krijgen. Om 
een objectief beeld te vormen van waar de 
vervuilers en de niet-vervuilers zich bevin
den, moeten geregeld grondmonsters geno
men worden. Hierop kan een bonus/malus 
systeem worden gebaseerd.

De woordvoerder heeft nogmaals benadrukt 
dat milieu-investeringen die een gevolg zijn 
van het mestbeleid, ingepast moeten 
worden in het al bestaande investerings- 
ritme van het boerenbedrijf. Daarnaast is hij 
van mening dat de bedrijfsvoering van de 
intensieve veehouderij niet langer moet 
afhangen van produktierechten, maar van 
afzetrechten. Het bestaansrecht hangt dan 
niet af van de hoeveelheid produktie, maar 
van het vermogen van een bedrijf om de 
hoeveelheid afval binnen de perken te 
houden.
Vervolgens heeft de woordvoerder gepleit 
voor een integrale milieuvergunning, diffe
rentiatie van ae heffingen en afschaffing 
van het afromingsvoorstel. Het kabinet 
werd daarnaast met klem geadviseerd de 
agrarische sector beter voor te lichten over 
het voorgestelde mestbeleid. Hierdoor 
zullen boeren ongetwijfeld een genuanceer
der beeld van het beleid krijgen.
Van de vier grote partijen uitte alleen het 
CDA fundamentele kritiek op de kabinets
plannen. De woordvoerder is van mening 
dat van de steun van het CDA aan de 
boerenstand in hun kritiek op de normstel
ling in de landbouw,-veel minder is overge
bleven dan is gesuggereerd. Daarnaast was 
dit mestvoorstel de druppel die de emmer 
deed overlopen; een emmer met beleid dat 
afkomstig is van een hele reeks CDA- 
bewindslieden.

Inlichtingen:
Piet Blauw, 070-3182881
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Begroting Volksgezondheid
'Uitgangspunt in de volksgezondheid 
is de eigen verantwoordelijkheid van 
de burger'. Met deze woorden begon 
VVD-woordvoerder Anke Van Blerck- 
Woerdman haar maiden-speech bij 
de begrotingsbehandeling van het 
ministerie van VWS. De woordvoer
der benadrukte het belang dat de 
VVD hecht aan het preventiebeleid: 
het stimuleren van anti-rook beleid, 
matig alcoholgebruik, goede voeding, 
beweging en veiligheid in en buitens
huis. Wat betreft net voedingsbeleid 
merkte de woordvoerder op dat de 
relatie tussen voeding en gezond en 
ongezond gedrag onmiskenbaar 
aanwezig is. De woordvoerder vroeg 
de minister dan ook een lange- 
termijnvisie op te stellen ten aanzien 
van het voedingsbeleid en de daar
mee te behalen gezondheidswinst.

P re ven tie
In 1989 is het preventiebeleid aan de 
emeenten overgedragen. Onderzoek 
eeft echter aangetoond dat de 

betrokkenheid van de gemeenten niet 
erg groot is. De woordvoerder 
spoorde de minister dan ook aan, in 
samenwerking met de VNG dit 
onderwerp op de politieke agenda te 
plaatsen. Er moet meer aandacht aan 
innovatie op het gebied van de 
collectieve preventie worden besteed. 
Ook moet meer met de enorme 
hoeveelheid gegevens, die zijn verza
meld door de GGD's, worden 
gedaan.

S tra lin g
De woordvoerder maakte bezwaar 
tegen de bezuiniging die is voorge
steld voor het beneer van de stan

daarden voor ioniserende straling. Dit 
heeft gevolgen voor het werken met 
meters waarmee blootstelling van 
patiënten of werknemers aan straling 
wordt bewaakt. Dat betekent dat de 
betrouwbaarheid van die apparatuur 
niet langer is verzekerd. De woord
voerder diende op dit punt een 
amendement in waarin minister Borst 
(D66) van Volksgezondheid wordt 
gevraagd van deze bezuiniging af te 
zien. De minister stond niet geheel 
afwijzend ten opzichte van het amen
dement. Zij laat het oordeel aan de 
Kamer, met dien verstande dat zij het 
amendement zo opvat dat de 
bijdrage voor de stralingsstandaarden 
voor 1996 wordt gehandhaafd 
uitsluitend voor nader onderzoek.

Inlichtingen:
Anke van Blerck-Woerdman, 
070-3182917.

Welzijn en Sport
W e lz ijn
VVD-Woordvoerder Marijke Essers 
constateerde dat met betrekking tot 
het onderdeel Welzijn van de VWS- 
begroting vanwege alle bezuinigin
gen, zeer weinig beleidsruimte over 
is. Zij stelde dat in dit begrotingsjaar 
de pijnlijkste besluiten genomen 
moeten worden.
Met de vorig jaar door de Kamer 
aanvaarde Welzijnsnota "Naar eigen 
vermogen" is getracht een zo objec
tief mogelijk beleidskader aan te 
geven om aan de bezuinigingen die 
zijn afgesproken in het regeerakkoord 
tegemoet te komen. Om dit te berei
ken moest vooral in de projectenpot 
worden gesneden. De VVD onder
steunt op hoofdpunten de keuzes van 
de bewindslieden. Ondanks deze 
algemene ondersteuning plaatste de

woordvoerder enige kanttekeningen 
die resulteerden in twee W D-am en- 
dementen en vier amendementen die 
de VVD mede ondertekend heeft.
De amendementen beogen dat er 
minder wordt gekort op de subsidies 
voor de De Graaf-stichting (onder
zoek naar beleid t.a.v. prostitutie en 
beschikbaar stellen van de verkregen 
kennis), de werkgroep Migranten en 
Media, de Stichting Ombudsman, de 
ATD-4e wereld (opkomen voor de 
allerarmsten) en de STOA (allochto
nen & media). De financiële dekking 
kan binnen de begroting worden 
gevonden.

Sport
Wordt er in 1996 meer geld besteed 
aan topsport, de breedte-sport daar
entegen deelt in de bezuinigingen.

Hoewel de VVD-fractie hiermee 
instemt, sprak de woordvoerder hier
over zijn bezorgdheid uit, gezien het 
brede maatschappelijke belang van 
sport. De VVD-fractie kan zien geheel 
vinden in het plan "Jeugd in bewe
ging” . Het plan zou zo snel mogelijk 
uitgevoerd moeten worden, in de 
hoop dat de ministeries van VWS en 
OC&W op korte termijn met finan
ciële dekking komen.
De woordvoerder bood samen met 
PvdA en D66 een notitie aan, waarin 
wordt gepleit voor een integrale en 
interdepartementale sportnota. In de 
notitie wordt ook aandacht besteed 
aan de onbelaste onkostenvergoeding 
voor vrijwilligers, waar al herhaalde
lijk om is gevraagd.

Inlichtingen:
Marijke Essers, 3182909,
Jan Rijpstra, 3182905.

Eerste Kamer en
De VVD-fractie in de Eerste Kamer 
heeft haar stem gegeven aan de 
wetsvoorstellen tot invoering van een 
belasting op energie en een compen
serende verlaging van andere belas
tingen. Dit is gebeurd ondanks 
ernstige kritiek. Op zichzelf is er wel 
wat te zeggen voor verschuiving van 
de belastingen van inkomen uit 
arbeid naar belasting op gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen. Maar dat 
moet dan wel in Europees of wereld
wijd verband gebeuren. Anders bena
delen wij onze concurrentiepositie. 
Het voorstel tot invoering van deze 
door kleinverbruikers van elektriciteit 
en gas te betalen belasting is onder
deel van het regeerakkoord. Bij de 
totstandkoming daarvan heeft de

ecotax
VVD zich tegen die belasting verzet, 
maar uiteindelijk kregen D66 en PvdA 
op dit punt hun zin.
Had de Eerste-Kamerfractie op grond 
van de criteria van zorgvuldigheid en 
kwaliteit van de wetgeving niet 
moeten tegenstemmen? Dan zou het 
wetsvoorstel door VVD en CDA zijn 
verworpen.
Hoewel de VVD-fractie in de Eerste 
Kamer geen partij was bij het regeer
akkoord en daaraan formeel niet is 
gebonden, brengt een politieke afwe
ging mee dat ondanks de bezwaren 
vóór het wetsvoorstel moest worden 

estemd. Het politieke primaat berust 
ij de Tweede-Kamerfractie. Deze 

sloot het regeerakkoord. Onze partij 
staat achter het beleid van de 
Tweede-Kamerfractie en van het

kabinet. Dat zijn belangrijke politieke 
feiten, die wel eens de doorslag 
geven als de Eerste-Kamerfractie op

frond van kwaliteit en zorgvuldigheid 
ezwaren tegen een wetsvoorstel 
heeft. Zeker als men bedenkt dat het 

succes van het beleid van de Tweede- 
Kamerfractie de voornaamste oorzaak 
is van het feit dat de VVD-fractie in 
de Eerste Kamer met 23 leden de 
grootste is. Dat schept verplichtingen. 
De partij mag van haar Eerste- 
Kamerleden verwachten dat deze het 
beleid van Tweede-Kamerfractie en 
kabinet, zolang dit laatste de steun 
van de Tweede-Kamerfractie geniet, 
niet op wezenlijke punten doorkruist. 
De invoering van de ecotax was voor 
PvdA en D66 zo'n wezenlijk punt. In 
onze afweging heeft ook en belang
rijke rol gespeeld dat het financiële

Vervolg op pagina 4
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Nederlandse militairen naar Bosnië

Jan Dirk Blaauw

Dinsdagavond heeft de Tweede 
Kamer gedebatteerd over het voorstel 
van de regering om in het kader van 
de vredesregeling van Dayton 2100 
militairen te sturen naar Bosnië- 
Herzegovina. De Nederlandse militai
ren zullen deel uitmaken van de 
vredesimplementatiemacht van de 
NAVO, IFOR.

VVD-woordvoerder Jan* Dirk Blaauw 
benadrukte dat Nederlandse militai
ren bij deze operatie een veel grotere 
kans nebben geconfronteerd te 
worden met geweld dan bij alle 
vorige operaties die Nederland onder 
de verenigde Naties (VN) heeft 
uitgevoera. De VVD-fractie stélt 
voorwaarden aan de deelname van 
Nederlandse militairen aan een

vredesoperatie met verregaande mili
taire aspecten. Voor de deelname aan 
IFOR is aan een aantal van deze 
voorwaarden nog niet voldaan.

M il i t a ir
1. Er is nog geen duidelijk vredesak

koord. Bosnië, Kroatië en Servië 
hebben het vredesakkoord in 
Dayton geparafeerd. Aan de zijde 
van de Bosnische Serviërs bestaat 
nog onduidelijkheid in het 
akkoord over Sarajevo.

2. Het mandaat is nog niet duidelijk 
omschreven. De Veiligheidsraad 
heeft nog geen resolutie aangeno
men die ae instelling van IFOR zal 
autoriseren.

3. De NAVO-'rules of engagement' 
zijn nog niet vastgestela. Dit bete
kent dat nog niet duidelijk is hoe 
hard de IFOR-troepen mogen 
optreden in moeilijke situaties.

4. De commandolijnen moeten 
duidelijk zijn. Dit is op bepaalde 
punten nog niet het geval.

C iv ie l
De vredesoperatie heeft zowel mili
taire- als civiele aspecten. Zo is er een 
International Police Taskforce (IPTF) 
die er op moet toezien dat zowel 
IFOR-personeel als de burger-bevol- 
king in Bosnië zich goed gedraagt.

De woordvoerder heeft er voor 
gepleit dat het mandaat van de IPTF 
uitgebreider moet zijn dan in de 
vorige vredesoperatie, omdat de poli - 
tie-eenheid toen niets tegen misda
den als ethnische zuivering kon 
ondernemen.
Daarnaast zijn zo'n 250 hulporganisa
ties actief. Deze worden nog onvol
doende gecoördineerd. Ook de civiel- 
militaire afstemming is onvoldoende. 
Civiele en militaire activiteiten mogen 
elkaar niet blokkeren.

De VVD-fractie heeft door deze 
onvolkomendheden voorwaardelijke 
toestemming gegeven aan de uitzen
ding van Nederlandse militairen naar 
Bosnië. Daarnaast heeft de woord
voerder er met klem op gewezen dat 
de hele operatie onder verantwoorde
lijkheid van de NAVO wordt uitge
voerd. Voor de VVD-fractie is de 
deelname van de Verenigde Staten 
onontbeerlijk. Zowel de VVD als het 
CDA willen dat Nederland zich terug
trekt als de Verenigde Staten dat 
zouden doen. Daarnaast moet de 
operatie niet langer duren dan één 
jaar.

Inlichtingen :
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

Rapport van de commissie Vie d'Or
Multatuli heeft de parlementaire 
regeringsvorm ooit afgeschilderd als 
"een systeem van verzekeren tegen 
misbruik, waarbij de som der premiën 
hoger is dan de vermoedelijke 
schade". Thans is deze beeldvorming 
in het bijzonder van toepassing op de 
Verzekeringskamer en dat is iets aat 
dient te worden tegengegaan. VVD- 
woordvoerder Jos van Rey heeft 
daarom bij de behandeling van het 
rapport van de tijdelijke commissie 
Vie d'Or aan de Minister van 
Financiën gevraagd duidelijkheid te 
verschaffen ten aanzien van zijn 
uitspraak dat de Verzekeringskamer 
niet aansprakelijk is voor de deconfi
ture van Vie d'Or dat faillissement tot 
gevolg had.
Door middel van een motie werd 
door de VVD-fractie aandacht geves
tigd op de noodzaak van het zoeken 
naar een financiële oplossing voor de 
gedupeerde polishouders. Ook 
nebben zij gevraagd meer duidelijk
heid te verschaffen over de omvang 
van de schade voor de polishouders. 
Door de woordvoerder werd het 
belang dat verzekeraars hebben om 
deze affaire zo snel mogelijk van tafel 
te vegen nog eens onderstreept. Hij 
vindt echter net bieden van een 
oplossing achteraf iets te gemakkelijk.

Luidt het spreekwoord niet: "Als het 
kalf verdronken is, dempt men de 

ut"? Had de opvangregeling die het 
erbond van Verzekeraars voorstaat 

niet vóór de deconfiture van Vie d'Or 
kunnen worden gecreëerd?
Ook bij de consumentenbescherming 
werd door de VVD stilgestaan. De 
kwaliteit van financiële instellingen 
kan onmogelijk door de doorsnee 
consument worden ingeschat. Om 
hieraan tegemoet te komen, werd 
een tweede motie ingediend waar
mee men wil bereiken dat de verze- 
keringsmarkt meer doorzichtig wordt 
voor ae consument.
De woordvoerder vindt het instellen 
van een parlementaire onderzoeks
commissie een zeer effectief middel 
om de controlerende taak in ons

dualistisch systeem goed uit te 
kunnen voeren. Het faillissement van 
Vie d'Or dat onderzocht is, is het 
tweede sinds 1922. Ter voorkoming 
van een derde faillissement hecht ae 
VVD-fractie er dus zeer veel waarde 
aan dat de Verzekeringskamer de 
aanbevelingen van de commissie Vie 
d'Or in haar reguliere toezichtsproces 
betrekt. Door acht te slaan op 

reventieve maatregelen kan een 
eleboel ellende worden voorkomen. 

De controlerende taak van het parle
ment heeft uiteindelijk och resultaat 
opgeleverd, Multatuli ten spijt!

Inlichtingen :
Jos van Rey, 070-3182899

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de "Mr Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Tom van der Maas, hoofd afdeling 
Voorlichting van de VVD-Tweede Kamerfractie en Mary-Honor Kloeg en 
Ernst van Splunter, medewerkers afdeling Voorlichting.
VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen.
Een jaar-abonnement Kost fl 80,- en is schriftelijk aan te vragen bij de VVD- 
fractie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, postbus 20018, 2500 EA Den 
Haag. Abonnementenadministratie: Ans Koning (telefoon 070-3182875).
Het gironummer van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting is 
6161616.
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Toespraak Frits Bolkestein op de Topartijraad van de VVD in het Spant te Bussum, 9 december 1995

Hieronder een verkorte weergave van 
de speech van fractievoorzitter Frits 
Bolkestein die hij hield tijdens de 
partijraad in Bussum. Hierin prees hij 
net kabinetsbeleid, maar wees even
eens op een aantal ontwikkelingen 
die de VVD zorgen baren.

G edoogbeleid  
In de jaren '80 is 'gedogen' een 
bekend verschijnsel geworden. Op 
verschillende rechtsgebieden ziet de 
overheid bewust af van handhaving 
van de wetgeving. Dit heeft direct te 
maken met regelgeving die zonder 
gedooggedrag onuitvoerbaar zou 
worden.
Ik vind dat wij zijn doorgeschoten.
Een overheid lijdt gezichtsverlies in 
een gedogende samenleving. Normen 
moeten kenbaar zijn uit de wet. De 
praktijk zal zich daaraan moeten 
aanpassen.
Onder druk van de nationale 
ombudsman zette de regering in 
1990 een programma in gang om het 
aantal gedoogsituaties terug te drin
gen. Maar kennelijk had dat een 
grens, want voor ae gedoogsituaties 
aie dan nog overbleven, zou een 
zogenoemd 'zorgvuldigheidspro- 
gramma' worden opgesteld.
In 1991 kwamen de ministers van 
VROM  en Verkeer en Waterstaat met 
hun 'gezamenlijk beleidskader inzake 
het terugdringen van het gedogen 
van milieu-overtredingen'. Dat moest 
ertoe leiden, dat vanaf 1995 nog 
slechts in 'overmachts- en overgangs- 
situaties'werd gedoogd. Dat resultaat 
is stellig nog niet bereikt.
In 1992 vernietigde de Raad van 
State de vergunning van de kerncen
trale Dodewaard, die al in 1988 was 
verleend. De Minister van 
Economische Zaken stond voor de 
keuze tussen gedogen en sluiten. 
Uiteindelijk koos de regering voor een 
gedoogsituatie tot een nieuwe 
vergunningsverlening in de zomer 
van dit iaar. In september van dit jaar 
moest ae Minister van VROM  de 
Kamer nog uitleg geven over het 
toelaten van tuinbouwbedrijven in 
strijd met de Vinex-nota. Ik denk 
verder aan de gedoogzones' voor 
prostitutie in de steden en het offi
ciële 'gedoogbeleid' bij de verkoop 
van softdrugs in coffeeshops.
Na alle Kamervragen, beleidsnota's 
en debatten is niet veel veranderd. 
Nog steeds worden regels overtreden 
en blijft correctie door de overheid 
uit. Bij de behandeling van de justitie
begroting heeft de Minister toege
zegd dat het kabinet een brede nota 
over het gedoogbeleid zal opstellen. 
Daarbij zullen ook de gemeenten 
worden betrokken.
Ik juich dat toe. Het is noodzakelijk, 
dat de overheid regels stelt en dat de 
burger weet dat hij zich daaraan 
heeft te houden. Een overheid die

overtredingen toelaat op de door 
haarzelf gestelde regels ondermijnt 
daarmee haar eigen gezag.
Bovendien tast het gedogen van 
wetsovertredingen de rechtszekerheid 
en de gelijkheid van burgers aan.
Mijn fractie kijkt uit naar de toege
zegde nota. Wel wil ik nu al zeggen, 
dat het gedoogbeleid nooit een alibi 
voor het handhavingstekort mag zijn. 
En zo lang gedogen nog onafwend
baar is, moet de termijn daarvoor zo 
kort mogelijk zijn en moeten volks
vertegenwoordigers zich daarover 
kunnen uitspreken.

Segregatie
Twee weken geleden werd de begro
ting volkshuisvesting in de Kamer 
behandeld. Tot mijn verbazing en die 
van mijn collega Nellie Verbugt, die 
bij dit debat onze woordvoerder was, 
probeerde de PvdA zich van dit 
onderwerp meester te maken. Maar 
toen ik begin dit jaar -in navolging 
van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau- voor ghettovorming 
waarschuwde, was voor de PvdA en 
D66-fracties het huis te klein. Nu, 
nog geen half jaar later, maakt de 
PvdA, die in maart niet genoeg het 
schandelijke karakter van mijn 
uitspraken kon benadrukken, tijdens 
de begrotingsbehandeling grote 
ophef over dit onderwerp.
Een generatie PvdA-wetnouders 
bouwde in de grote steden vrijwel 
uitsluitend sociale huurwoningen.
Wie wat meer verdiende, werd 
aangespoord of zag zich genoodzaakt 
een woning in een van de groeiste
den of buitenwijken te zoeken.
Lagere inkomensgroepen en kansar
men bleven veelal achter. Daarbij 
komt dat in veel oude wijken concen
traties van kansarme, te weinig op de 
Nederlandse samenleving georiën
teerde allochtonen zijn ontstaan.
Er zijn wijken in de grote steden die 
in een negatieve spiraal terecht drei
gen te komen. Een spiraal van hard
nekkige werkloosheid, onveiligheid, 
vandalisme en verloedering van de 
woonomgeving. Deze problemen zijn 
ingewikkeld en vragen om een brede 
aanpak. Met D66-rractievoorzitter 
Wolffensperger, die onlangs zei dat 
'een sociale, culturele en economi
sche renovatie van oude stadswijken' 
nodig is, meen ik dat de oplossing 
niet alleen in het vergroten van volks- 
huisvestingssubsidiepotten moet 
worden gezocht. Zeker, ook in de 
randgemeenten moet sociale woning
bouw ontstaan. Maar daarnaast 
moeten wij vooral inzetten op scho
ling, inburgering en werkgelegen
heidsprogramma's. Het credo van dit 
kabinet is niet voor niets: Werk, werk 
en nog eens werk.

A cties bij de p o litie
De politie die zeven dagen per week

24-uurs diensten draait, is bij uitstek 
een werkkring waarbij flexibel zou 
moeten worden gewerkt. Er vindt al 
lange tijd overleg plaats tussen de 
bonden en minister Hans Dijkstal. Ik 
heb uit de media begrepen dat er een 
verschil van mening bestaat over de 
onregelmatigheidstoeslagen. 
Gedurende het overleg zijn de 
bonden, ter onderstreping van hun 
eisen, actie gaan voeren. Die acties 
verlopen vooralsnog redelijk en 
binnen daarvoor afgesproken gren
zen. Maar nu één van de betrokken 
partijen, namelijk het Rijk, het onpar
tijdige advies van de commissie 
Albeda heeft gevraagd, vraag ik mij 
af waarom de politie-bonden hun 
acties niet opschorten.
Ik voeg daar aan toe dat de informa
tie over de gevolgen van de voorstel
len niet éénduidig is. De bonden 
beweren dat de agenten er tussen de 
twee- a driehonderd gulden per 
maand op achteruit gaan. Het minis
terie ontkent een dergelijke achteruit
gang ten stelligste. Via de media 
begrijp ik dat het salaris van het poli
tiepersoneel niet daalt, maar stijgt. 
Alleen hangt de mate af van persoon
lijke omstandigheden.
Het komt mij voor dat de kern van 
het conflict niet in de hoogte van de 
salarissen, maar in de flexibilisering 
van de arbeidsmarkt is gelegen. De 
verantwoordelijkheid voor het afslui
ten van een politie-CAO ligt bij de 
minister van Binnenlandse Zaken. 
Maar ik wil hier wel kwijt dat het een 

oede zaak zou zijn als CAO 's ruimte 
ieden voor meer flexibiliteit.

De fractievoorzitter sloot af door op 
te merken dat de VVD-fractie het op 
hoofdlijnen eens is met het beleid van 
het kabinet. Bovendien staat dit kabi
net in open dialoog met andersden
kenden. Dit is belangrijk gezien de 
ontwikkelingen in Frankrijk waar de 
regering de dialoog met ae volksver
tegenwoordiging schuwt.

Vervolg van pagina 2

beleid, dat op de dag van de stem
ming bij de toen gehouden Algemene 
Financiële Beschouwingen aan de 
orde was, succesvol is en door het 
kabinet waarvan de VVD'er Zalm deel 
uitmaakt, moet worden voortgezet. 
De Eerste Kamer heeft tot specifieke 
taak de grondwettigheid, rechtsstate
lijkheid en kwaliteit van de wetgeving 
te behoeden, maar zij opereert niet in 
een politiek vacuüm. Zij moet ook 
haar politieke verantwoordelijkheid 
nemen.

Frits Korthals Altes
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1995 en verder...
Het kabinet Kok-Dijkstal-Van Mierlo heeft niets gemeen met 
een kalkoen. Het zal namelijk zonder mankeren ae Kerst overle
ven. Dat is ook niet verwonderlijk want het gaat goed met deze 
coalitie. Wij sluiten het jaar af met slechts één financiële tegen
valler. Toen onze minister van Financiën, Gerrit Zalm, die 
tegenvaller meldde, was dat meteen groot nieuws. Dit is dan 
ook het kabinet van de meevallers en niet van de tegenvallers. 

Dat het goed gaat met de hoofdiijnen van het kabinetsbeleid is voor de VVD-fractie 
echter geen reden zich in slaap te laten sussen. In 1996 zullen wij ons blijven inzetten 
voor meer werkgelegenheid, meer veiligheid op straat en een gezonde Rijksbegroting. 
Discussies waarin de VVD het voortouw heeft genomen, zoals de kwestie van de minder
heden, modernisering van het stelsel van de sociale zekerheid, de toekomst van het 
ziekenfonds, de overleg-economie, en de toekomst van de Europese financiën staan hoog 
op de politieke agenda. Dit opent de weg om tot oplossingen voor deze zaken te komen. 
De VVD-fractie kijkt met voldoening terug op 1995, want dit kabinet waarin negen VVD- 
bewindslieden zitting hebben, is een gewoon kabinet dat goed beleid voert. Het is 
bovendien een kabinet dat oog en oor heeft voor geluiden buiten de coalitie. Zo gaf 
minister Dijkstal aan, tijdens net debat over artikel 23 van de Grondwet, dat het kabinet 
ook met het CDA de discussie over de decentralisatie van onderwijstaken wil voeren. Via 
een open dialoog met andersdenkenden ontstaat het draagvlak dat voor ingrijpende 
veranderingen nodig is. Deze dagen laat Frankrijk zien wat er gebeurt als de Regering de 
dialoog met de volksvertegenwoordiging schuwt. Die dialoog krijgt ook in het nieuwe 
jaar steun van de VVD-fractie. Ik wens u prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 
1996.

Frits Bolkestein

Srebrenica
Op dinsdag 19 december werd het 
'Debriefingsrapport Srebrenica' behandeld in 
de Tweede Kamer. Hiermee werd het debat 
over het Nederlandse VN-optreden in de 
enclave Srebrenica in Bosnië-Hercegovina 
afgesloten.
In november 1993 nam de toenmalige 
Minister van Defensie Ter Beek het besluit 
om in februari 1994 het eerste bataljon van 
de Luchtmobiele Brigade uit te zenden naar 
Srebrenica. VVD-woordvoerder Jan Dirk 
Blaauw heeft ook toen gewezen op de 
noodzakelijkheid dat er voldoende militairen 
aanwezig moesten zijn om de enclave te 
beschermen, dat deze militairen van een 
goede uitrusting moesten zijn voorzien en 
dat de militairen aan de operatie deel 
zouden nemen met een helder mandaat. De 
VVD-fractie stemde in 1993 in met de 
uitzending van Nederlands militair perso
neel, in de overtuiging dat de militairen in 
crisissituaties zouden kunnen rekenen op 
luchtsteun.
Door het afnemende gezag van de 
Verenigde Naties, die keer op keer met te 
weinig middelen optrad tegen provocaties, 
door ae verlammende werking van de 
dubbele commandolijn tussen de militaire 
leiding (Smith-Janvier) en de civiele leiding 
(Akasni-Boutros Ghali), en met name door 
het bericht van de beslissing van generaal 
Janvier de enclaves op te geven, kregen de 
Nederlandse militairen niet de steun die 
nodig was om zich van hun taak in 
Srebrenica te kwijten. Dit is door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en diens 
verantwoordelijke minister onvoldoende 
onderkent.
De woordvoerder kwam tot de conclusie dat 
de Verenigde Naties ten aanzien van de 
veilige haven Srebrenica totaal tekort zijn 
gescnoten. In de crisis rond Srebrenica zijn

een aantal foute inschattingen gemaakt. Dit 
is inmiddels al voldoende aan de orde 
gesteld. De woordvoerder benadrukte dat 
net belangrijkste hierdoor is overschaduwd: 
"De overgrote meerderheid van de militai
ren heeft in een onmogelijke situatie het 
uiterste gedaan wat zij kon. Wat zij door 
omstandigheden niet nebben kunnen doen, 
zullen velen als een last meedragen. 
Beschuldigingen aan het adres van het 
Nederlandse bataljon wijs ik ten sterkste 
a f" .
De lessen die uit het debat over Srebrenica 
zijn getrokken, zijn van belang bij volgende 
beslissingen om Nederlandse militairen uit te 
zenden. De woordvoerder betreurde dan 
ook het feit dat het debat een week later is 
gevoerd dan het debat over IFOR (vredes
macht van de NAVO in Bosnië waar ook 
Nederland een bijdrage zal leveren).

Inlichtingen
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887
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Eigen Middelenbesluit

Hans
Hoogervorst

Woensdag 13 december is in de 
Tweede Kamer gedebatteerd over het 
Eigen Middelenbesluit. In dit besluit 
worden de Nederlandse betalingen 
aan de Europese Unie (EU) tot en met 
1999 vastgelegd. In de periode 1995- 
1998 zal de netto-bijdrage van 
Nederland aan de Europese begroting 
20 miljard gulden bedragen (f 3300,- 
per huishouden). Hiermee wordt 
Nederland de grootste netto-betaler 
in de EU. Vanaf dit jaar draagt ons 
land twee keer zoveel af als dat wij 
aan Europese uitgaven ontvangen.
Dit is moeilijk verteerbaar gezien de 
forse bezuinigingsinspanning op de 
nationale begroting. 
VVD-woordvoerder Hans Hoogervorst 
had waardering voor het feit dat het 
kabinet nu voor het eerst erkent dat 
Nederland binnen de EU een "buiten
sporige begrotingslast" draagt. Ook 
geeft het kabinet aan dat het "onac
ceptabel" is dat Nederland het volle 
pond moet betalen terwijl zowel het

VK als Duitsland een korting ontvan
gen. Daarmee geeft kabinet in feite 
toe dat de top van Edinburg, waar dit 
EM-besluit is gevallen, voor 
Nederland zeer slecht is afgelopen.
De enige troost is dat het kabinet met 
enig duw- en trekwerk ruim 200 
miljoen aan Europees geld heeft 
weten binnen te halen voor de 
versterking van de dijken.

To eko m st
De woordvoerder heeft met dit debat 
de ernst van de situatie willen bena
drukken en heeft het kabinet aange
zet maatregelen te treffen om de 
financiële uitgaven voor Europa voor 
de toekomst te beteugelen.
Allereerst moet worden voorkomen 
dat de situatie in de toekomst nog 
erger wordt. Dat betekent dat niet 
meer mag worden uitgegeven dan nu 
is vastgelegd in de financiële perspec
tieven, het uitgavenkader van de 
Europese Unie. Om het kabinet hier
bij een steun in de rug te geven heeft 
de VVD een amendement ingediend 
dat regelt dat het kabinet, voordat zij 
akkoord kan gaan met een verhoging 
van de financiële perspectieven, 
instemming moet krijgen van de 
Tweede Kamer. Dit amendement 
heeft het helaas niet gehaald.
De VVD-fractie heeft de Regering 
gevraagd of het mogelijk is de netto- 
positie van de lidstaten te begrenzen, 
zodat zij niet uitkomen boven een 
bepaald percentage van het nationaal 
produkt.

Van minstens even groot belang zijn 
de hervormingen op lange termijn. Bij 
de toetreding van alle Midden- en 
Oosteuropese landen zou de omvang 
van de Europese Unie-begroting bijna 
verdubbelen. Dat zou Nederland 4 tot 
8 miljard extra kunnen kosten. Om 
dit nachtmerriescenario te voorko
men, zijn vergaande hervormingen in 
het landbouwbeleid en de structuur
fondsen onvermijdelijk. Het was voor 
de VVD van enorm belang dat het 
kabinet er tijdens de Top van Madrid 
in zou slagen een overtuigende agen
dering van de financiële hervormin
gen op tafel te krijgen. Premier Kok 
heeft bereikt dat ae Europese 
Commissie direct na de Inter
gouvernementele Conferentie in 
1996 een rapport zal uitbrengen over 
de Europese financiën in het jaar 
2000 en daarna.
Tenslotte heeft de VVD met steun 
van PvdA en D66 een motie inge
diend waarin wordt uitgesproken dat 
Nederland in 1999 slechts met 
nieuwe financiële perspectieven 
akkoord kan gaan indien de 
bestaande kortingen voor Engeland 
en Duitsland worden vervangen door 
een voor alle landen gelijk zijnde 
financiële regeling.

Inlichtingen
Hans Hoogervorst, 070-3182897

Wet Voorzieningen Gehandicapten
Op 20 december vond de evaluatie 
van de Wet Voorzieningen Gehan
dicapten plaats. Op 1 april 1994 is 
deze WVG van kracht geworden. De 
gemeenten hebben op grond van deze 
wet een zorgplicht gekregen tot het 
verlenen van woon- en vervoersvoor
zieningen en rolstoelen voor gehandi
capten van hun eigen gemeente.
Het beeld uit de evaluatie is dat 
gemeenten er in zijn geslaagd om in 
een korte periode een redelijk 
adequaat voorzieningenaanbod te 
realiseren. Het betreft dan met name 
een aanzienlijk aantal 65+ers die een 
beroep hebben gedaan op WVG- 
voorzieningen, de versterking van 
lokaal gehandicaptenbeleid, de 
inspraak van burgers en cliëntenorga
nisaties op lokaal niveau en verbete
ring van ae doelmatigheid van het 
voorzieningenbeleid.
Uit de evaluatie blijkt dat 75% van de 
gebruikers tevreden zijn met de 
aangeboden voorzieningen. Dit bete
kent echter ook dat 25% nog niet 
tevreden is. VVD-woordvoerder Anke 
van Blerck-Woerdman, heeft dan ook

aangegeven dat hier in het komende 
jaar verbetering in op moet treden. Bij 
de volgende evaluatie zal dat moeten 
blijken.
Vanwege teveel financieel nadeel 
door de eigen bijdragen en eigen 
betalingen heeft het kabinet een 
aantal maatregelen voorgesteld. Naast 
het vervallen van de eigen bijdrage 
voor rolstoelen, wordt die voor 
overige voorzieningen in natura 
beperkt tot maximaal 100 gulden. De 
VVD-fractie had liever gezien dat het 
kabinet het totaal aan eigen bijdragen 
had onderzocht (ook in het kader van 
de AWBZ) en pas daarna tot een 
besluit was gekomen. Het was beter 
geweest eerst met de gemeenten tot 
een akkoord te komen over de inzet 
van de gedecentraliseerde WVG- 
middelen met betrekking tot de eigen 
bijdrage-regeling.
In het afgelopen jaar is gebleken dat 
verschillende gemeenten een over
schot hebben in de middelen ten 
behoeve van de WVG-voorzieningen. 
Het is voorgekomen dat gemeenten 
deze overschotten hebben toege

voegd aan de algemene middelen. 
Door de decentralisatie hebben de 
gemeenten deze vrijheid, maar de 
VVD-woordvoerder meent dat het 
voor de hand gelegen had als deze 
overschotten aan de doelgroep waren 
besteed. Overigens moet nog blijken 
of in de komende jaren ook nog 
sprake zal zijn van overschotten. Uit 
een recente peiling blijkt dat de uitga
ven in 1995 aanzienlijk zijn gestegen 
vergeleken met het eerste jaar.
De woordvoerde heeft ook aandacht 
gevraagd voor de vervoersvoorzienin
gen aangezien hier toch nog grote 
knelpunten liggen. Het is nog te 
vroeg om hier een definitief oordeel 
over te geven maar bij de volgende 
evaluatie zal dit nadrukkelijk de 
aandacht te hebben.

Inlichtingen
Anke van Blerck-Woerdman, 
070-3182917
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Verzelfstandiging Nederlandse Spoorwegen
Enkele jaren geleden heeft de 
Tweede Kamer ingestemd met de 
hoofdlijnen van het rapport van de 
commissie-Wijffels over de verzelf
standiging van de Nederlandse 
Spoorwegen. Mede op basis van 
Europese richtlijnen werden de 
volgende aanbevelingen gedaan:
• Het zelfstandige NS-bedrijf wordt 

verantwoordelijk voor de exploita
tie van de treindiensten. De over
heid blijft verantwoordelijk voor de 
infrastructuur.

• De directie van de NS wordt resul
taatverantwoordelijk. Er komt een 
einde aan de goedkeuringsbe- 
voegdheid ten aanzien van tarieven 
en dienstregeling van de minister 
van Verkeer en Waterstaat. De 
overheidsbijdragen aan de exploita
tie van de Nederlandse Spoorwegen 
stopt in het jaar 2000. Voor de 
onrendabele lijnen kan de rijksover
heid aanvullende contracten met de 
NS afsluiten.

Sinds de goedkeuring van het 
rapport-Wijffels is gewerkt aan een 
contract tussen de Rijksoverheid en 
de NS. Het nota-overleg over de 
goedkeuring van het contract vond 
plaats op 11 december.

Kanttekeningen
De VVD-fractie ondersteunt de advie
zen van het rapport-Wijffels. Omdat 
er echter nog geen zicht is op natio
nale en internationale concurrentie is 
de VVD van mening dat de overheid 
- tot het moment dat dit wel het

geval is - meer grip moet houden op 
ae verzelfstandiging van de NS. Het is 
tenslotte niet de bedoeling een 
monopolist op de markt te houden. 
Volgens VVD-woordvoerder Johan 
Remkes moet de overheid tot het jaar 
2000 invloed houden op de dienstre
geling en de hoogte van de tarieven. 
Hij eiste garanties van de Minister dat 
de komende jaren geen stads- en 
regionale spoorlijnen worden 
geschrapt. Daarnaast wilde de 
woordvoerder meer zekerheid over 
de kosten voor het Rijk voor de 
onrendabele lijnen in de overbrug- 
gingsperiode tot het jaar 2000. Het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat 
had gerekend op 80 miljoen gulden. 
De Nederlandse Spoorwegen schatten 
de kosten op 200 miljoen gulden.
De VVD-fractie heeft een motie inge
diend waarin het kabinet wordt 
verzocht de taaksector (capaciteits- 
management en onderhoud en 
aanleg) een onafhankelijke positie te 
geven. Ook toekomstige concurren
ten moeten namelijk gebruik kunnen 
maken van de diensten van de taak
sector.

Het overleg kon niet worden afge
rond. Er ontstond een impasse tussen 
Kamer en de minister over de hoogte 
van de tarieven, het voorzieningenni
veau, de toekomst van de onrenda
bele lijnen, de consumentenbescher
ming en de betrokkenheid van de 
Tweede Kamer in de overgangspe
riode. In het laatste voorstel van de

Minister zal de gemiddelde tariefsver
hoging gemiddeld maximaal 2% zijn. 
De tariefdifferentiatie (spits-daluren, 
drukke en niet-drukke lijnen) zal 
maximaal 4%  per jaar zijn.
Tot en met de dienstregeling van 
1997-1998 zullen treinseries en 
stations behoorlijk worden bediend. 
Voor 1 juni 1996 zullen nadere 
afspraken worden gemaakt over de 
onrendabele diensten. De VVD-frac
tie zal er op toezien dat op deze wijze 
de basis wordt gelegd voor de 
instandhouding van een redelijk voor- 
zieningen-niveau, waarbij als het aan 
de fractie ligt in de toekomst de 
provincies verantwoordelijk worden 
voor de regionale nevenlijnen. De 
Tweede Kamer zal 6 maanden voor
dat de nieuwe dienstregeling in 
werking treedt, kennis kunnen nemen 
van de concept-dienstregeling. De 
eventuele bezwaren kunnen aan 
worden overgebracht aan de NS.
De consumentenbescherming zal in 
wet- en regelgeving worden vastge
legd, evenals de uitwerking van het 
contract. Daarnaast zal de Kamer 
regelmatig op de hoogte worden 
gehouden over de uitvoering van de 
overeenkomst. In het laatste nota
overleg op 17 december is de Kamer- 
plenair met dit voorstel akkoord 
gegaan.

Inlichtingen
Johan Remkes, 070-3182883

Europese Top - Madrid
Afgelopen woensdag debatteerde de 
Kamer met minister-president Kok 
(PvdA) over de vorige week te 
Madrid gehouden Europese top. 
VVD-woordvoerder Frans Weisglas 
benadrukte dat voor de VVD-fractie 
de koppeling tussen afspraken over 
de Europese financiën en de 
Nederlandse positie ten aanzien van 
het Europees Eigen Middelenbesluit 
tijdens deze Raad het belangrijkst 
was. De minister-president neeft zich 
in Madrid ingespannen voor de 
Nederlandse belangen. Hij bena
drukte dat er in 1997 harde gegevens 
op tafel moeten liggen over ae finan
ciële situatie van de landen die lid 
willen worden van de Europese 
Monetaire Unie (EMU). Begin '98 
moet dan duidelijk worden welke 
landen tot de EMU zullen toetreden.

Euro
Tijdens de top werd besloten dat de 
nieuwe Europese Munt 'Euro' gaat 
heten. Na 1999 zal ook in Euro- 
eenheden worden gehandeld. De

woordvoerder noemde het van het 
grootste belang dat de Europese 
Raad heeft bevestigd dat criteria, 
vastgelegd tijdens ae top van 
Maastricht, strikt worden toegepast. 
De staatsschuldquote zal dan ook 
moeten dalen. De minister-president 
merkte in dit verband op dat 'heel 
Europa heeft zitten slapen', maar dat 
Nederland 'niet tot de langslapers 
behoort.'

Nieuwe leden
De woordvoerder merkte op dat de 
onderhandelingsstrategie voor toetre- 
ding-nieuwe leden er goed uitziet. Er 
moeten nü geen afspraken over de 
volgorde van toetreaing worden 
gemaakt. Dat gebeurt eind 1997 op 
grond van objectieve criteria. Voor de 
VVD-fractie staat voorop dat eerst 
duidelijk wordt hoe de hervormingen 
van de EU-financiën uitpakken. Pas 
daarna kan van toetredingsonderhan
delingen sprake zijn. De minister
president stelde dat uitbreiding - in 
eerste instantie met Malta en

Cyprus - van de EG 'van groot poli
tiek, economische en cultureel belang 
is.'

Drugs
President Chirac van Frankrijk deed 
tijdens de top de uitspraak dat het 
drugsbeleid 'niet verder wettelijk 
moet worden geregeld.' Volgens de 
premier heeft Chirac echter niet 
willen zeggen dat er geen beleid op 
dit terrein moet worden gemaakt. 
Ook moet de samenwerking als het 
gaat om politie, justitie, douane en 
gezondheidszorg worden geïntensi
veerd. De premier sloot zich in dit 
verband aan bij de woordvoerder, die 
stelde dat het drugsbeleid de verant
woordelijkheid blijft van de lidstaten 
en niet van de Commissie.

Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903.
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Wapenfeiten 1995
V erkeer en W aterstaat  
Onder de huidige Minister van V&W 
wordt nu actief gezocht naar een 
oplossing voor de congestie-proble- 
matiek (files, openbaar vervoer, etc.). 
Diverse projectgroepen van de over
heid, het bedrijfsleven en belangen- 

roepen onderzoeken hoe de bereik- 
aarneid in Nederland kan worden 

vergroot door bijvoorbeeld de huidige 
infrastructuur te optimaliseren, 
nieuwe technologiën te stimuleren en 
daar waar nodig bestaande infrast
ructuur uit te breiden.

J u s t it ie
Op verzoek van VVD-politiewoord- 
voerder Korthals heeft de minister 
van Binnenlandse Zaken toegezegd 
dat hij al in 1996, in plaats van aan 
het eind van de kabinetsperiode, een 
overzicht van knelpunten van de 
nieuwe Politiewet maakt. Deze 
toezegging is belangrijk omdat 
centrale sturingsmogelijkheden om de 
politiecapaciteit te vergroten, zoals 
op aandrang van de VVD in het 
regeerakkoord is afgesproken, onvol
doende zijn. De VVD heeft indertijd 
tegen deze wet gestemd.

B in n e n la n d se  Zaken  
Per 1 januari 1997 worden de meer 
dan 100 externe adviesorganen van 
het Rijk (m .u.v. SER, WRR en de Raad 
van State) vervangen door 10 a 12 
brede adviesorganen die zich zullen 
bezighouden met strategische 
beleidsvraagstukken voor de lange 
termijn, en 10 a 15 kleinere veelal 
tijdelijke adviesorganen. Tevens 
wordt een scheiding aangebracht 
tussen advies (deskundigneid) en 
overleg (belangenbehartiging). Zo 
wordt net primaat van de politiek 
hersteld en de stroperigheid in de 
besluitvorming minder. Ook is de 
regering niet meer verplicht advies 
aan de SER te vragen.

Eco n o m isch e  Zaken
Met de Winkeltijdenwet is bereikt dat

winkeliers hun zaak tot tien uur 's 
avonds open mogen houden. 
Daarnaast mogen de winkels nu ook 
12 zondagen per jaar open zijn. De 
VVD had liever gezien dat de bepaling 
van minister Wijers was overgeno
men, waarin het aan de Gemeenten 
wordt overgelaten hoeveel zondagen 
de winkels open mogen zijn. Door 
middel van twee moties is de open
stelling van overheidsinstellingen 
verruimd en mogen ondernemers van 
benzinestations buiten het regime van 
de Winkeltijdenwet een volledig 
assortiment verkopen.

Financiën
Doordat de VVD-fractie de verhoging 
van de Europese Eigen Middelen ter 
discussie heeft gesteld, is bereikt dat 
de relatief veel te hoge bijdrage van 
Nederland aan de Europese begroting 
door de regering wordt erkend en dat 
financiële hervormingen die de 
Europese uitgaven moeten beteuge
len, op de nationale en Europese 
agenda zijn geplaatst.

B uiten lan d se  Zaken 
In het herijkingsdebat is onder meer 
besloten dat het Buitenlands beleid 
explicieter dan tot nu toe zal worden 
ingezet om de Nederlandse belangen 
- waaronder ook de economische - te 
dienen. In het Europabeleid wordt 
door de regering steeds meer erkend 
dat Europa zich tot kerntaken moet 
beperken en dat sanering in de 
Europese financiën noodzakelijk is.

V o lksg ezo n d heid , W elz ijn  en 
Sport
In juli is de Wet op de Orgaandonatie 
aangenomen. Het merendeel van de 
Tweede Kamer koos ten aanzien van 
de orgaandonatie voor het 'Geen 
bezwaar'-systeem. Dit betekent dat 
een persoon altijd donor is, tenzij 
hij of zij expliciet heeft aangegeven 
dit niet te willen zijn.
Door grote inspanning van de VVD- 
fractie is uiteindelijk gekozen voor het

Vluchtelingenbeleid
In de afronding van het Algemeen 
Overleg dat heeft plaatsgevonden in 
de week van 9 december (zie VVD- 
expresse 189) kwam de omzetting 
van de Voorlopige vergunning tot 
verblijf (VVTV) opnieuw aan ae orde. 
Naar aanleiding hiervan werden twee 
moties door het CDA ingediend. 
Aangezien VVD-woordvoerder Jan 
Rijpstra in het Algemeen Overleg van 
7 december hiervoor aandacht vroeg 
steunde de VVD-fractie deze moties. 
Een asielzoeker op wiens asielverzoek 
nog niet is beslist, krijgt na drie iaren 
verblijf in Nederland automatisch

recht op een verblijfstitel. Dit heeft er 
toe geleid dat een aanzienlijk aantal 
vreemdelingen een verblijfsstatus 
hebben gekregen, ook in gevallen 
waarin de termijnoverschrijding niet 
aan falen van de Nederlandse over
heid kon worden toegeschreven. In 
de eerste motie wordt de regering 
verzocht, in een centraal beleidsdocu
ment, voorstellen te doen omtrent 
het beleid met betrekking tot de drie
jaar termijn.
De tweede motie betreft de VVTV. 
die wordt verstrekt aan asielzoekers 
die niet in aanmerking komen voor

'Toekennings-systeem'. Nu moet 
iemand expliciet toestemming geven 
zijn organen, na overlijden, te gebrui
ken.

Landbouw
In december werd overeenstemming 
bereikt over het mest- en amoniakbe- 
leid. Hiermee is een handhaafbaar en 
betaalbaar beleid tot stand gekomen 
dat aanzienlijk boervriendelijker is 
dan het beleidsvoornemen van het 
vorige kabinet. In dit mestbeleid is 
het ae vervuiler die betaalt.

V o lk sh u isv estin g  Ru im telijke  
O rdening  en M ilieu  
In juni van dit jaar heeft de Kamer een 
akkoord bereikt over de uitbreiding 
van Schiphol. Deze uitbreiding is een 
prima actueel voorbeeld van de 
grondslag van ons milieubeleid: Er is 
een balans gevonden tussen economi
sche- en milieu-belangen. Een 'èn-èn'- 
situatie, waarin een combinatie moge
lijk was van een goed economisch- en 
een goed milieu-beleid.

O n d e rw ijs
Aanvaarding van de Wet Educatie 
Beroepsonderwijs door de Tweede en 
Eerste Kamer: introductie van één 
landelijke kwalificatiestructuur en 
regionale opleidingencentra voor het 
middelbaar beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie. De wet treedt 
op 1 januari 1996 in werking.

So cia le  Zaken
Met de privatisering van de Ziektewet 
wordt de huidige Ziektewet voor een 
belangrijk deel afgeschaft.
Werkgevers zijn verplicht bij ziekte 
van de werknemer gedurende 52 
weken minstens 70% van het loon 
door te betalen. Werkgevers kunnen 
het door hen gelopen risico van loon
doorbetaling bij ziekte goed op de 
particuliere markt verzekeren.

een a-status, maar die niet naar hun 
land kunnen terugkeren vanwege de 
slechte omstandigheden in hun land. 
Het verzoek aan de regering is de 
regeling van de VVTV zodanig vorm 
te geven dat er niet langer een 
aanzuigende werking van uit gaat. 
Beide moties zijn aangenomen.

Inlichtingen
Jan Rijpstra, 070-3182905
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