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NEDERLANDSE POLITIEKE
p a r t i j e n

Niets tegen D66
Eind vorige week is bij de ministers Sorgdrager en Van Mierlo 
de indruk ontstaan dat in het bijzonder de VVD er op uit is 
D66-ministers te beschadigen. Dat was het gevolg van de 
kritiek op de bewindslieden inzake respectievelijk het bezoek 
aan het Oriënt House en het wellicht onvoldoende informeren 
van de Tweede Kamer in het debat over het ontslag van procu- 
reur-generaal Van Randwijck. Dit is een misvatting. Onze 

kritiek heeft niets te maken met de personen Van Mierlo en Sorgdrager of met D66, maar 
met het beleid en het functioneren van de betrokken ministers. Zij moeten het persoon
lijke van het zakelijke weten te scheiden.
In een dualistisch stelsel moet de Tweede Kamer het kabinet in zijn handelen controle
ren. Dualisme betekent niet dat men het nooit met de ander eens is. Het betekent dat 
ieder vanuit zijn eigen positie en eigen mening een eigen verantwoordelijkheid heeft. 
Vooral onder de kabinetten Lubbers was de praktijk dat de wens van de regering bindend 
moest zijn voor de fracties die de regering in de Tweede kamer steunden. Die ontwikke
ling is strijdig met ons staatsrecht. Juist ae behoefte om aan deze staatsrechtelijke onge
rijmdheid een einde te maken en zo de burger meer inzicht in het functioneren van het 
politieke bedrijfte geven, heeft bij het paarse kabinet tot een roep om herstel van het 
dualisme geleid. We hebben een stelsel nodig waarbij de regering regeert en de volks
vertegenwoordiging controleert. Dit kan leiden tot kritiek van de Tweede Kamer op het 
kabinet. Zolang ministers deel uitmaken van het kabinet zijn zij geen onderdeel meer van 
hun partij. Kritiek op het handelen van een minister heeft daarom niets te maken met zijn 
of haar partij. Frits Bolkestein

Verzekering bij natuurrampen
Dinsdag 16 januari heeft Jos van Rey 
mondelinge vragen gesteld aan minister 
Zalm over een structurele financiële vergoe
dingsregeling bij rampen.

Bijna vier maanden na indiening van het 
concept-wetsvoorstel tot het instellen van 
een nationale verzekering tegen schade van 
aardbevingen en overstromingen, is de Raad 
van State met een vernietigend advies geko
men.
VVD-woordvoerder Jos van Rey vindt het 
oordeel van de Raad van State om de natio
nale rampenverzekering niet door te laten 
gaan "te gek voor woorden". De VVD-frac- 
tie is teleurgesteld over het feit dat de Raad 
van State er 7 maanden over heeft gedaan 
om tot een advies te komen over de 
Nationale Rampenverzekering. Dat is zeer 
teleurstellend voor de mensen die, in de 
moeilijkste tijd van het jaar, weer geen 
zekerheid hebben. Ten tweede is net zo dat 
de W D -fractie  blijft vasthouden aan haar 
standpunt dat er een structurele regeling 
moet komen. De woordvoerder vroeg 
M in ijiv ' ',in Financiën Zalm welke stappen 
hij nu gaal ondernemen. Voor Van Rey is 
van het grootste belang dat het kabinet zo 
spoedig mogelijk met een regeling komt die 
de financiële compensatie dekt ten gevolge 
van de schade, veroorzaakt door aardbevin
gen en natuurrampen." De burgers in 
Overijssel, Gelderland, Brabant, Limburg en 
alle andere provincies moet van tevoren 
weten op welke schadevergoeding zij in 
ieder geval recht hebben." Minister Zalm 
was het hiermee eens. Door het advies van 
de Raad van State zal het kabinet deze 
maand gebruiken om de wijze waarop de 
wettelijke aanspraken zijn geregeld nog 
eens in heroverweging te nemen. Dan zal 
de Minister met een brief komen waarin de

Tweede Kamer zal worden bericht over de 
bevinding van het kabinet en de wettelijke 
vorm waarin de aanspraken op schadever- 
goedingn of een tegemoetkomingin de 
schadevergoeding zal worden geregeld.

Raad van State
Jos van Rey is het niet eens met het stand
punt van de Raad van State dat het niet zo 
Kan zijn dat heel Nederland moet bijbetalen 
voor in feite een kleine groep: " O ok de 
Deltaplannen zijn betaald door alle 
Nederlanders en die hebben hoofdzakelijk 
betrekking op Zeeland". Dit argument had 
de Raad van State ook na vier weken naar 
voren kunnen brengen. Begin deze week 
zijn in Limburg informatie-avonden gehou
den over de evacuatie van mensen in die 
gebieden die nu beveiligd zijn. Het is des te 
cynischer dat juist op dit moment de Raad ® 
van State met dit oordeel komt. a

Inlichtingen bij Jos van Rey 
070-3182899
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Convenanten

Henk Kamp

Convenanten zijn voorbeelden van 
zelfregulering, waarbij sprake is van 
een minimum aan regelgeving en een 
maximum aan eigen verantwoorde
lijkheid van het bedrijfsleven, instel
lingen of andere overheden. 
Afgelopen woensdag overlegde de 
Kamer met de ministers Dijkstal van 
Binnenlandse Zaken en Zalm van 
Financiën (beiden VVD) en 
Sorgdrager (D66) van Justitie over 
het rapport dat de Rekenkamer over 
de convenanten heeft uitgebracht.

W ild g ro e i
VVD-woordvoerder Henk Kamp 
merkte tijdens het overleg op dat aan 
het begrip 'convenant' de sfeer

verbonden is van goede bedoelingen 
en samenwerking tussen overheid, 
instellingen, andere overheden en 
bedrijfsleven, maar ook van een 
modetrend, rommeligheid, onduide
lijkheid en vrijblijvendheid. Die nega
tieve associaties moeten verdwijnen 
omdat de VVD-fractie dit beleidsins
trument wil behouden. Gebleken is 
immers dat het mogelijk is met 
convenanten de gewenste resultaten 
te bereiken zonder de regelgeving 
steeds verder te verdichten.

Lessen  trekken
Volgens de woordvoerder komt het 
rapport van de Rekenkamer op een 
goed moment: het is nu de tijd om 
lessen te trekken uit de opgedane 
ervaringen. Op 18 december vond de 
vaststelling van de ‘Aanwijzingen 
voor convenanten' door de minister
president plaats. Slechts vier van de 
tien door ae Rekenkamer genoemde 
punten zijn in die 'Aanwijzingen' 
opgenomen:

- De keuze voor het instrument 
convenant moet onderbouwd 
worden

- De concrete bedoeling van het 
convenant moet worden aan
gegeven

Reorganisatie van de raden voor 
de kinderbescherming
Donderdag 18 januari j.l. vond de 
plenaire vergadering plaats over de 
reopganisatie van de raden voor de 
kinderbescherming.
In maart 1994 is de Tweede Kamer 
reeds ingelicht over de reorganisatie 
en de inhoudelijke vernieuwing van 
de raden voor de kinderbescherming. 
De Kamer is toen in hoofdlijnen 
akkoord gegaan. De huidige organi
satie van de Raden voor de 
Kinderbescherming dateert van de 
wet van 24 december 1954. Volgens 
die wet is de Raad een college van 
particuliereen dat in het kader van de 
gezagsuitoefening door oudes een 
aantal taken uitvoerde, ondersteund 
door een bureau waaraan de behan
deling van zaken wed gedelegeerd. 
De directeur van het bureau was 
tevens secretaris van de raad. 
Inmiddels heeft de invloed van het 
bureau zich op de behandeling en de 
besluitvorming in individuele zaken 
uitgebreid. Dit heeft in 1982 geleid 
tot een nieuw Organisatie-besluit 
waarbij de Raad (net college) 
gehandhaafd blijft om de "invloed 
vanuit de burgerij bij het-arrondisse- 
ment te waarborgen". Zowel in het 
rapport van de subcommissie 
Kinderbescherming " Rechtzetten "

(1990/1991) als in het rapport van de 
Commissie taak en functie raden voor 
de kinderbescherming (mei 1990) 
komt naar voren dat de huidige orga
nisatie niet helder is. De verhouding 
tussen het bureau van de raad als 
overheidsorganisatie die onder 
verantwoordelijkheid van de Minister 
van Justitie staat en het college van 
oorsprong de eigenlijke raad, is 
onduidelijk. De kruising tussen parti
culier initiatief en overheidsorgaan 
wordt als tweeslachtig en diffuus 
evaren. Thans ligt het voorstel voor 
om de 19 raden voor de kinderbe
scherming om te vormen tot een raad 
voor de kinderbescherming met de 
hoofzetel in Utrecht. De taak van het 
college zal komen te vervallen. Er 
komt een uitvoeringsorganisatie die 
de taken van de huidige 19 raden 
uitvoert en verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het beleid. Ruim 40 
werkeenheden verrichten de feitelijke 
taakuitoefening.

Het ministerie is verantwoordelijk 
voor het strategisch beleid en bepaalt 
de kaders waarbinnen de raad dient 
te weken. De ontwerp-Algemene 
Maatregel van Bestuur inzake de 
klachtenbehandeling ligt thans voor

- Vastgesteld moet worden in 
welke mate de wederpartij voor 
de beoogde doelgroep kan 
optreden

- De looptijd van het convenant 
moet vaststaan. In geval van 
onbepaalde tijd moet er een 
opzeggingsregeling zijn.

Niet opgenom en punten 
Drie andere punten: de mate van 
gebondenheid, de informatie aan de 
Kamer, en de evaluatie staan niet 
spijkerhard in de aanwijzingen. De 
resterende drie punten in het 
Rekenkamerrapport, een register van 
alle van kracht zijnde convenanten, 
duidelijkheid inzake de financiële 
gevolgen voor het Rijk, en de voort
gangsrapportage aan de Kamer bij de 
begroting of de rekening, zijn niet in 
het Rapport opgenomen.
De woordvoerder drong er bij de 
bewindslieden op aan op zo kort 
mogelijke termijn met duidelijke 
standpunten te komen ten aanzien 
van de nog niet in de 'Aanwijzing' 
opgenomen onderwerpen.

Inlichtingen: Henk Kamp, 
070-3182898.

commentaar bij de betrokken clien- 
tenorganisaties.

D eskundigenbureaus  
VVD-woordvoerder Monique de Vries 
vroeg de staatssecretaris waarom het 
rapport van de werkgroep 
Deskundigenbureaus nog steeds op 
zich laat wachten. De werkgroep is 
ingesteld om richtlijnen te ontwikke
len die door de raden voor de kinder
bescherming en de instelling voor 
gezinsvoogdij moeten worden gehan
teerd bij het inschakelen van een 
extern deskundigenbureau. Daarbij 
moet de werkgroep richtlijnen formu
leren die als leidraad moeten dienen 
bij het doen van extern onderzoek.
Nu de reorganisatie van de 
Kinderbescherming zijn wettelijk 
beslag krijgt, is het zinnig om op dit 
cruciale punt helderheid te hebben, 
aldus de woordvoerder.

Inlichtingen bij Monique de Vries 
070-3182894
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Indemniteitswet

Wim Passtoors

Op 18 januari 1996 hield VVD- 
woordvoerder Wim Passtoors zijn 
maidenspeech over de Indemniteits
wet. Onderstaand een samenvatting.

De Algemene Rekenkamer consta
teerde in 1994, na het controleren 
van de rekening 1993, een te groot 
percentage niet-rechtmatige uitgaven 
in het kader van wachtgelden onder
wijs op de betreffende onderwijssec
toren en kondigde toen al aan 
bezwaar te zullen maken als in 1994 
opnieuw een foutenpercentage van 
boven de 1 % zou optreden. Ondanks 
een aantal maatregelen bleek het 
resultaat onvoldoende. Een steek- 

roef toonde aan dat ruim 1 % , 
etgeen overeenkomt met zo'n 10 

miljoen gulden, niet rechtmatig 
besteed was. De minister kondigde 
vervolgens extra maatregelen aan - 
waaronder een onderzoek van het 
adviesbureau Coopers & Lybrand. De

Algemene Rekenkamer heeft deson
danks haar bezwaar gehandhaafd. De 
Indemniteitswet heeft tot doel het 
bezwaar alsnog op te heffen teneinde 
de Slotwet voor het jaar 1994 alsnog 
te kunnen goedkeuren. Coopers & 
Lybrand heeft een aantal aanbevelin
gen gedaan, die de minister overnam. 
Wel gaf de minister aan dat ook in 
1995 het foutenpercentage helaas 
wat boven de grens van 1 % zal 
komen.
Passtoors vindt het zorgelijk dat zulke 
bedragen niet rechtmatig besteed zijn 
en dat het tot op heden zo moeilijk is 
gebleken enkele miljoenen te veel
c.q. niet rechtmatig uitgekeerde 
wachtgelden weer te innen. De 
periode van ontdekking en behande
ling hiervan was namelijk zo groot, 
dat de inning bestuurlijk niet meer 
behoorlijk te realiseren was en 
derhalve achterwege bleef. 
Herhaaldelijk heeft de VVD erop 
aangedrongen orde op zaken te stel
len. Als wachtgeld "wacht op geld" 
blijkt te zijn, is dit voor betrokkenen 
heel vervelend. Zij hebben al moeite 
genoeg met het feit dat ze ontslag 
hebben gekregen en daardoor een 
beroep op de wachtgeldregeling 
moeten doen. Als er dan sprake is 
van eindeloos wachten, onzekerheid 
over de hoogte van de uitkering, en 
van het risico van gehele of gedeelte
lijke terugvordering van uitgekeerde 
gelden, geeft dit, behalve onrust voor 
betrokkenen, grote rechtsonzeker

Ontslag Van Randwijck
Afgelopen woensdag interpelleerde 
GroenLinks minister Sorgdrager (D66) 
van Justitie. Aanleiding was net arti
kel in de Volkskrant van 11 januari 
j.l ., waarin werd vermeld dat niet het 
disfunctioneren, maar reorganisatie 
van de top van het Openbaar 
Ministerie (OM ) de reden zou zijn 
van het ontslag van procureur-gene- 
raal Van Randwijck. Tijdens het debat 
dat de Kamer op 31 oktober vorig 
jaar met de minister voerde over 
netzelfde onderwerp had VVD- 
woordvoerder Benk Korthals reeds 
naar dit aspect van het ontslag 
gevraagd. De minister antwoordde 
destijds dat van reorganisatie-ontslag 
geen sprake is geweest. Het ging 
volgens haar om het niet kunnen 
functioneren van de procureur-gene- 
raal. Strikt formeel gesproken had de 
minister gelijk. Voor reorganisatie- 
ontslag is een aantal omstandigheden 
noodzakelijk. Er moet een sociaal 
statuut zijn, er moet rekening gehou
den worden met een afvloeiingsvolg- 
orde en er moet een formatieplan 
zijn. Op het moment dat het ontslag

van de PG aan de orde was, waren 
geen van alle omstandigheden 
aanwezig.
W at de minister in het debat in okto
ber echter niet vermeldde, was het 
gesprek dat PG Docters van Leeuwen 
met Van Randwijck op 13 april 1995 
had. Tijdens dit gesprek, tastte 
Docters van Leeuwen, die hiervoor 
overleg met de minister had gehad, 
de mogelijkheid af of Van Randwijck 
met het oog op de reorganisatie, 
bereid zou zijn te vertrekken. Van 
Randwijck ging hier echter niet op in.

tn q u ê te c o m m iss ie  
In het debat van afgelopen woensdag 
vroeg Benk Korthals aan de minister 
waarom zij het rapport van de parle
mentaire enquêtecommissie niet heeft 
afgewacht. Men had dan namelijk 
kunnen constateren dat men vanaf 1 
januari 1995 een goede grond had 
gehad voor disfunctioneren. Had de 
minister reorganisatie-ontslag ver
leend, dan was zij volgens de woord
voerder in conflict gekomen met de 
Kamer, aangezien die verschillend

heid. Het toenemend aantal klachten 
getuigt hiervan, aldus de woordvoer- 
der.De minister zal nu wekelijks geïn
formeerd worden. De woordvoerder 
vroeg of het mogelijk was ook de 
Kamer op gezette tijden te informe
ren over het effect van de genomen 
en nog te nemen maatregelen. De 
woordvoerder heeft geconstateerd 
dat de minister tegen het advies van 
zowel de Raad van State als de 
Rekenkamer in, gekozen heeft voor 
een integrale begrotingswijziging op 
de vier posten rechtspositionele 
uitkeringen Primair Onderwijs, 
Voortgezet Onderwijs, Beroeps
onderwijs en volwasseneducatie en 
Hoger Beroepsonderwijs. Zijn argu
ment dat de onrechtmatige bedragen 
niet expliciet aan te geven zijn per 
begrotingspostpost, omdat er nu 
eenmaal sprake is van een steekproef 
en exacte berekening onmogelijk veel 
extra onderzoek zou vergen, acht de 
VVD valide. De VVD wil benadrukken 
dat met overheidsgelden goed, en 
dat wil zeggen ook rechtmatig, 
omgegaan wordt. In het verleden 
heeft deze minister zich ingespannen 
vele open einden in het onderwijs 
dicht te schroeien en de woordvoer
der zei er op te rekenen dat ook de 
organisatie rond de wachtgelduitke
ringen op orde zal komen.

Inlichtingen bij Wim Passtoors 
070-3182890

dacht over de nieuwe opzet van de 
top van het OM . Omdat zij dit niet 
deed, en bovendien de Kamer niet 
misleidde, was de woordvoerder van 
mening dat het debat voor ophelde
ring heeft gezorgd. De minister legde 
de Kamer uit dat zij het gesprek van 
13 april in oktober niet had genoemd, 
omdat het in haar beleving een ‘heel 
klein moment is geweest dat wat mij 
betreft, ook in mijn beleving, heel 
snel is verlaten.' De woordvoerder 
uitte kritiek op zijn collega van het 
CDA, Van der Heijden, die citeerde 
uit een aantal vertrouwelijke brieven 
die betrekking hadden op deze kwes
tie. Korthals vroeg Van der Heijden 
deze nadere informatie aan de Kamer 
te overleggen. Deze weigerde dit te 
doen waarna de woordvoerder vast
stelde dat eenieder van geciteerde 
informatie kennis moet kunnen 
nemen. Gebeurt dit niet dan heeft de 
informatie geen waarde.

Inlichtingen: Benk Korthals, 
070-3182902.
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De dubbele agenda van de EMU
Voor de drijvende krachten achter de 
monetaire eenwording van Europa - 
Frankrijk en Duitsland - is de 
Economische en Monetaire Unie 
nooit een doel op zichzelf geweest. 
Voor Frankrijk is de EMU altijd een 
instrument geweest om de economi
sche hegemonie van Duitsland te 
breken. O f de Fransen na de recente 
stakingen nog diezelfde verwachtin
gen hebben, valt overigens te betwij
felen. De Duitse teugels beginnen 
immers steeds meer te knellen. Voor 
Duitsland is het ultieme doel van de 
Europese munt de politieke eenwor
ding van Europa. Bondskanselier Kohl 
ziet de EMU primair als vliegwiel voor 
de door hem gewenste Europese 
federatie. Hij vreest dat mislukking 
van dit project tot herleving van de 
Europese vetes en zelfs tot oorlog zou 
kunnen leiden. Een vergaande koppe
ling tussen monetaire en politieke 
eenwording binnen Europa is echter 
niet alleen onwaarschijnlijk, maar 
bovendien onnodig en zelfs onwense
lijk. Waarom is dit het geval?

O n g e w e n s t
Ten eerste is het zeer onwaarschijnlijk 
dat in de komende jaren een formele 
koppeling tussen EMU en EPU zal 
worden gelegd. In het Verdrag van 
Maastricht is immers over het gelijk 
opgaan van monetaire en politieke 
integratie niets vastgelegd. 
Bondskanselier Kohl gokte er op dat 
Maastricht zijn eigen, politieke dyna
miek zou voortbrengen. Die dyna
miek ontstond inderdaad, maar - 
helaas voor Kohl - in de richting van 
hernieuwd enthousiasme voor de 
nationale staat. Om die reden 
verwacht niemand dat tijdens de 
komende herziening van het Verdrag 
van Maastricht grote stappen naar 
politieke eenwording worden gezet. 
Ten tweede is verdere politieke inte
gratie voor het welslagen van de 
EMU vanuit economisch standpunt 
onnodig. De combinatie van de 
vergaande autonomie van de 
Europese Centrale Bank en de EMU- 
criteria is voldoende waarborg voor 
een stabiele Europese munt. Van 
landen met een staatsschuld van 
maximaal 60% BBP, een tekort van 
minder dan 3%  en met een lage 
inflatie kunnen we veilig aannemen 
dat zij niet zullen ontsporen.
De EMU-criteria moeten natuurlijk 
wel strikt worden toegepast. De 
Duitse regering maakt zich terecht 
zorgen dat er te weinig instrumenten 
bestaan om na totstandkoming van 
de EMU de begrotingsdiscipline te 
kunnen afdwingen. De Duitse minis
ter van financiën Waigel lijkt in zijn 
recente voorstel tot een 
Stabiliteitspact te dromen van een 
soort Europees Ministerie van 
Financiën met vergaande coördine

rende bevoegdheden. Een onhaalbaar 
idee, waarvan we dan ook niets meer 
horen.

K ic k in g -o u t
Zelf heb ik afgelopen zomer de 
gedachte geopperd een 
"kicking-out" artikel in het EMU- 
verdrag op te nemen. Landen die er 
langdurig een potje van maken 
zouden aan als ultimum remedium uit 
de EMU kunnen worden verwijderd. 
Dat lijkt een draconische maatregel, 
maar het is een veiligheidsklep die 
nog verdergaande bemoeienis met 
het nationale begrotingsbeleid onno
dig maakt. Ook minister Waigel heeft 
onlangs een soortgelijk idee geop
perd. Maar het probleem van bijna 
alle Duitse voorstellen op dit moment 
is dat zij vooral voor de Bühne lijken 
te zijn bedoeld. Concrete uitwerking 
blijft steeds uit. Sterker nog, mede op 
aandringen van de Duitsers wordt 
tijdens de komende herziening van 
het Verdrag van Maastricht de EMU- 
verdragstekst angstvallig buiten 
beschouwing gelaten.

T w e e s p a lt
Vaak wordt beweerd dat koppeling 
van politieke integratie aan monetaire 
eenwording tot tweespalt in de 
Europese Unie zal leiden. Het ziet er 
immers naar uit dat de EMU van start 
zal gaan met slechts een beperkt 
aantal landen. Als die monetaire 
kopgroep tevens de mal wordt waarin 
een politieke kerngroep wordt gego
ten, dan is een tweedeling van de 
Europese Unie onvermijdelijk. Dan 
wordt de monetaire eenwording niet 
een verbindende, maar een splijtende 
faktor. Dat is niet in het belang van 
Europa.
Dit neemt niet weg dat de vorming 
van een monetair-politieke kopgroep 
wel in het nationaal belang van 
Nederland zou kunnen zijn. Het 
lidmaatschap van zo’n eliteclub zou 
onze invloed in Europa immers 
kunnen vergroten. Een aantrekkelijke 
gedachte die echter bij nader inzien 
weinig plausibel is. Stel dat de 
kopgroep zou bestaan uit Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Luxemburg, 
Oostenrijk, en nog één of twee klei
nere lidstaten. Op het eerste gezicht 
neemt ons gewicht in een dergelijke, 
beperkte club toe. Maar tevens is 
duidelijk dat zo'n kopgroep veel 
makkelijker door Duitsland en 
Frankrijk gedomineerd kan worden 
dan de huidige Unie. En tegelijk 
wordt het voor Nederland veel moei- 
lijker tegenwicht te vinden bij Groot 
Brittannië en de Skandinavische 
landen. Die landen bevinden zich dan 
immers buiten de kopgroep. Het lijkt 
dus ook niet in het Nederlands belang 
dat de monetaire unie als splijtzwam 
van Europa gaat werken.

T o ts ta n d k o m in g  EM U 
De kansen dat de EMU op een nette 
manier tot stand zal worden 
gebracht, zijn de laatste tijd echter 
sterk verslechterd. Nadat eerst 
Frankrijk ernstig in de problemen is 
geraakt, heeft nu ook net leiderschap 
van de Duitsers een forse deuk opge
lopen. Na een maandenlange kruis
tocht voor de begrotingsdiscipline, 
voldoet nu Duitsland zelf niet langer 
aan alle EMU-criteria. Sinds het 
Verdrag van Maastricht is de Duitse 
overheidsschuld met bijna 20% van 
het Bruto Binnenlands Produkt geste
gen. De EMU-tekortnorm van 3%  is 
in 1995 overschreden. De hoge 
kosten van de Duitse eenwording zijn 
onvoldoende beantwoord door 
ombuigingen en loonmatiging. De 
Duitse concurrentiepositie is zodanig 
ondermijnd dat sommige economen 
spreken van overwaardering van de 
D-mark.
Duitsland is dus amper in de positie 
andere landen een economisch lesje 
te lezen. En omdat de Duitsers met 
de EMU een dubbele agenda hebben, 
is de kans denkbeeldig dat zij straks 
hun politieke motieven de voorrang 
geven. Dan wint het streven naar een 
federaal Europa het van de budget
taire en monetaire degelijkheid. En 
dan wordt de EMU een sprong in het 
duister.
Het is daarom van het grootste 
belang het EMU-dossier nuchter en 
zakelijk te blijven beoordelen. 
Nederland heeft nu de sterkste munt 
van Europa en een zeer lage rente en 
inflatie. Wij moeten dus zeker zijn dat 
wij voor onze gulden een minstens 
even sterke munt terugkrijgen. Voor 
de VVD zal daarom overtuigende 
naleving van de EMU-criteria voorop 
blijven staan. Bij de finale afweging 
die de Nederlandse regering en de 
Staten Generaal begin 1998 moeten 
maken, zullen secundaire politieke 
motieven geen rol mogen spelen. En 
daarbij moeten we goed beseffen dat 
we niet in een fuik zwemmen waaruit 
geen ontsnappen mogelijk is. De 
monetaire eenwording van Europa 
kan alleen een onomkeerbaar proces 
zijn als het leidt tot een sterke en 
gezonde Europese munt.

Inlichtingen bij Hans Hoogervorst 
070-3182897
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DOCUMENT ATI ECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEK?

,  ,  PARTIJENFokker
Deze week is het doek gevallen voor de bedrijven die de kern 
vormen van Fokker. Ik betreur dit zeer, gelet op de belangrijke 
industriële positie van Fokker en de werkgelegenheid die bij 
een faillissement verloren zal gaan. Het is de taak van de over
heid een omgeving te scheppen waarin alle industrieën kunnen 
gedijen indien zij innovatief en produktief zijn. Volgens liberale 
inzichten is het daarbij belangrijk dat er aan een aantal rand

voorwaarden wordt voldaan.
In de eerste plaats moet de overheid zorg dragen voor een soepel functionerende 
arbeidsmarkt. Dit betekent dat de aanzuigende werking van ons stelsel van sociale zeker
heid moet worden verminderd. Bovendien moet het verschil tussen bruto - en nettolonen 
worden verkleind. Hierdoor zou er meer worden gewerkt en dit is voor onze economie 
van groot belang.
Ten tweede moet de overheid zorgen voor een goede fysieke infrastructuur. De concur
rentiekracht van een nationale industrie is afhankelijk van een moderne infrastructuur die 
constant wordt verbeterd. Daarbij gaat het vooral om telecommunicatie, logistiek en 
geavanceerde vormen van vervoer.
Ten derde heeft het bedrijfsleven belang bij een soepele politieke besluitvorming.
Hieraan mankeert het in Nederland. Debestuurlijke procedures in ons land zijn zo 
gecompliceerd dat besluiten eindeloos kunnen worden vertraagd.
De vierde belangrijke taak van de overheid is het voeren van een gezond macro-econo- 
misch beleid. Nederland scoort hoog met zijn monetaire beleid, maar op het budgettaire 
vlak moet nog veel worden verbeterd. De collectieve uitgaven en de staatsschuld zijn nog 
steeds te hoog.
Tenslotte noem ik het onderwijs- en technologiebeleid als belangrijke randvoorwaarde. 
Research en development kunnen niet alleen aan het bedrijfsleven worden overgelaten, 
omdat de voordelen voor de economie als geheel die van individuele bedrijven overtref
fen. Dat geldt vooral voor fundamenteel onderzoek en onderzoek op gebieden waarvoor 
toepassingen in verschillende industrieën zijn te vinden. Het instrument van technisch 
ontwikkelingskrediet voor bedrijven is daarom belangrijk.
Ook Fokker is een geavanceerde high tech-industrie. Ook deze onderneming heeft door 
middel van technisch ontwikkelingskrediet waardevolle know how ontwikkeld. Die gaat 
gedeeltelijk verloren als het bedrijf dichtgaat. De investering in technologische kennis 
met behulp van overheidsgeld mag echter nooit een argument zijn een bedrijf kunstmatig 
op de been te houden. Een onderneming moet zich uiteindelijk zelfstandig op de markt 
staande kunnen houden. Fokker bleek hiervoor te klein. Om die reden steunen wij de 
beslissing van het kabinet dat het niet nogmaals een financiële injectie geeft aan de 
verlieslijdende onderdelen van Fokker, hoe verleidelijk het ook is Fokker te laten voort
bestaan.

Frits Bolkestein

Mavo/VBO/VSO
Donderdag vergaderde de vaste kamercom
missie voor O CW  over de verbetering van 
de aansluiting van het M AVO , het 
Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO) en 
het Voorgezet Speciaal Onderwijs op het 
vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.
Op 29 mei 1994 had een eerder overleg 
over dat onderwerp plaats gevonden. 
VVD-woordvoerder Clemens Cornielje 
noemde als één van de positieve punten dat 
er geen sprake meer is van gedwongen 
fusies in net voortgezet onderwijs. Daarmee 
wordt zijn motie ingediend bij de begroting 
O CW  uitgevoerd. Ook zal meer tijd geno
men worden voor verdere uitwerking van 
onderdelen en voor de voorbereiding van 
regelgeving en het implementatietraject.

Tijdens het overleg bracht de woordvoerder 
namens de VVD-fractie naar voren geen 
voorstander te zijn van het vak Science ter 
vervanging van de vakken natuurkunde, 
scheikunde en biologie. Te meer omdat het 
aantal uren in de exacte vakken hiermee af 
zou nemen van 12 tot 4 uur! Ook het vak 
Mens en Maatschappij ter vervanging van 
Aardrijkskunde, geschiedenis en maatschap

pijleer kan niet op steun van de Liberalen 
rekenen. Het beroepsgerichte karakter van 
het VBO moet behouden blijven. Daarom 
moeten er voldoende beroepsgerichte 
vakken aangeboden worden (24 tot 36 ■
lesuren in de beroepsgerichte leerweg) Ook a  
de afdelingenstructuur dient voor zowel de 1
leerling als het bedrijfsleven herkenbaar te 
blijven. De staatssecretaris zal hierover op 
verzoek van onze fractie nader overleggen 
met het RCO en met het BVE-veld.
Op 1 augustus 1996 zal gestart worden met

Vervolg op pagina 2
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Auteurswet, satellietomroep/kabel

Op 19 januari vond de plenaire 
behandeling plaats van wijziging van 
de Auteurswet. Het voorstel tot wijzi
ging strekt tot de invoering van de 
EG-richtlijn van 27 september 1993, 
waarin auteursrechtelijke regels 
worden voorgesteld met betrekking 
tot de uitzending van programma's 
door middel van een satellieten de 
doorgifte via de kabel van program
ma's uit andere lid-staten.

De lid-staten dienen ingevolge die 
richtlijn de auteurs een uitsluitend 
recht toe te kennen voor de uitzen
ding van auteursrechtelijk 
beschermde werken door middel van 
een satelliet.

Lid-staten
Ook met betrekking tot de gelijktij
dige doorgifte via de kabel van 
uitzendingen uit andere lid-staten 
dienen de auteursrechten en naburige 
rechten te worden nageleefd. De 
richtlijn vooorziet in de mogelijkheid 
van een beroep door de belangheb
bende op een of meer bemiddelaars 
indien de toestemming voor de 
kabeldoorgifte niet wordt verleend. 
De lid-staten moeten via civiel of 
administratiefrechtelijke bepalingen 
bewerkstelligen dat de onderhande- 
lingen over de kabeldoorgifte te 
goeder trouw worden uitgevoerd en 
niet zonder geldige reden kunnen 
worden verhinderd of belemmerd.

De VVD-fractie stemt op hoofdlijnen 
met het wetsvoorstel in. 
VVD-woordvoerder Otto Vos stelde 
wel de kwestie van de openbaarma
king aan de orde. Hij vroeg minister 
Sorgdrager van Justitie om een notitie 
waarin de mogelijke varianten duide
lijker beschreven worden. Onduidelijk 
is bijvoorbeeld of ook de signalen die 
gecodeerd via de kabel worden door
gegeven als openbaarmaking worden 
aangemerkt. Dit kan verregaande 
consequenties hebben. Door hun 
signalen gecodeerd door te geven, 
kunnen omroeporganisaties vermij
den auteursrechten af te dragen. De 
minister heeft toegezegd met betrek
king tot deze kwestie nader onder
zoek: te laten verrichten.

Inlichtingen:
Otto Vos, 070-3182900

Vervolg van pagina 1

proefprojecten met de arbeidsmarkt
gerichte leerweg en de hulpstructuur. 
Pas nadat deze proefprojecten deuge- 
lijk zijn geevalueerd (1998) kunnen 
vervolgstappen worden gezet. De 
woordvoerder riep alle betrokkenen 
op zeer zorvuldig te werk te gaan bij 
de vernieuwing van dit onderwijs- 
type, omdat de zwakste leerlingen 
aangewezen zijn op deze vormen van 
onderwijs.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904

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, 
pré-postale verwerking door 
Adrepak Direct-Mail te Den 

.Haag.
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).

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 kleur van paars 
K. Groenveld

Terugblik op het 
Des Indes-beraad 
J.W . Remkes

Dualisme; norm of werkelijkheid?
A. J. te Veldhuis/D. de Groot

Van nieuwe antithese naar 
conservatief akkoord?
De relatie tussen paars en het CDA 
H.-M .Th.D. ten Napel

Paars; en onzinnig politiek begrip
B. A .G .M . Tromp

Een jaar paars 
E.H. Toxopes

Paarse sociale (on)zekerheid 
H.F. Heijmans

U kunt dit nummer bestellen door f 9,50 over te maken op girorekening- 
nummer 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.

Het niet-bestaande paarse
onderwijsbeleid
N.L. Dodde

Paarse economie 
G.R. van Overbeeke

Paarse tinten 
Over het kabinet-Kok en 
normen en waarden 
M .J.H . den Ouden-Dekkers

De paarse toekomst: electorale 
verrassingen en lege ruimten 
U Rosentnal

Boekbespreking 
Dierbare vijanden 
P. de Rooy
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Grote verdeeldheid over opdeling Rotterdam
Op 25 en 26 januari vond de eerste 
termijn van het plenaire debat plaats 
over de stadsprovincie Rotterdam. 
Hieronder volgt de verkorte bijdrage 
van woordvoerder Johan Remkes.
Na het referendum is het kabinet met 
een gewijzigd wetsvoorstel gekomen 
inzake de herindeling van Rotterdam. 
Men houdt vast aan de stadsprovincie 
met een zwaar takenpakket, maar 
kiest nu voor een veel minder ver
gaande opdeling van Rotterdam. 
Daarbij blijft de "Rotterdamse ruit" 
als één gemeente in stand (ruim
400.000 inwoners) en worden 4 
randgemeenten verzelfstandigd. Dit 
voorstel voldoet in grote lijnen aan de 
in het kader van VBO-notitie ge
maakte politieke afspraken en aan de 
namens de fractie in het juni-debat 
(na het referendum) aangegeven 
randvoorwaarden.
In het september-akkoord inzake de 
VBO-notitie is het volgende ten 
aanzien van Rotterdam afgesproken: 
"Het takenpakket van de stadsprovin
cie wordt grosso modo gehandhaafd 
(met uitzondering van mogelijke 
beperkte aanpassingen voor zover 
direct gerelateerd aan gewijzigde 
gemeentelijke indeling van Rotter
dam). Voor de indeling van Rotter
dam wordt een Nota van Wijziging 
voorbereid waarbij in beginsel net 
historische Rotterdam binnen de ruit 
als één gemeente in stand blijft en

verzelfstandiging van de randen van 
Rotterdam wordt gerealiseerd. De 
behandeling van de wetsvoorstellen 
met betrekking tot Rotterdam wordt 
met spoed voortgezet".
Onlangs heeft over dit voorstel coali- 
tie-overleg plaatsgevonden, waarin 
bleek dat D66, maar met name ook 
de PvdA, inhoudelijk grote vraagte
kens plaatsen bij de opsplitsing van 
Rotterdam en de vorming van de 
" ruitgemeente".

Woordvoerder Remkes houdt in grote 
lijnen aan het kabinetsvoorstel vast, 
onder de erkenning dat er inderdaad 
nadelen aan kleven. De woordvoer
der wees op de segregatieproblemen 
binnen de "ru it", ae bestuurlijke 
onevenwichtigheid en de onduidelijk
heid over de financiële gevolgen.
De VVD-fractie voelt ecnter niets 
voor de voorstellen van de PvdA. De 
PvdA-fractie stelt voor tot een minder 
vergaande opsplitsing te komen 
(bijvoorbeeld alleen een afsplitsing 
van Hoogvliet en Hoek van Holland) 
of een gefaseerde besluitvorming 
door te voeren. In dit laatste voorstel 
zou de Kamer eerst moeten instem
men met deze wetsvoorstellen. 
Vervolgens zou de Kamer het kabinet 
de opdracht geven de gemeentelijke 
indeling nog eens te bekijken en 
daarover pas per invoeringsbesluit 
definitief te besluiten.

De VVD-fractie heeft fundamentele 
bezwaren tegen beide voorstellen. 
Zowel tussen de gemeenten onder
ling, als tussen de "grote" gemeente 
Rotterdam en de nieuwe stadsprovin
cie zou nog grotere bestuurlijke 
onevenwichtigheid ontstaan en zou 
nog meer onrust worden veroorzaakt. 
Het zou bovendien een beloning zijn 
voor onbehoorlijk bestuurlijk gedrag 
van de gemeente Rotterdam en een 
schoffering van de randgemeenten, 
die vanaf het begin constructief aan 
een proces hebben meegewerkt aan 
een bepaald model (opsplitsing van 
Rotterdam in 11 of 12 gemeenten). 
Doordat de verhouding tussen 
gemeente Rotterdam en de regioge
meenten nog verder verstoord zullen 
raken, zal dit inhoudelijke oplossin
gen voor de huidige problemen nog 
verder weg in de weg staan.
Omdat deze kwestie zoveel onzeker
heid brengt en al zo lang speelt, is de 
VVD fractie van mening dat nu op 
zeer korte termijn een besluit moet 
worden genomen.
Het antwoord van de minister en de 
tweede termijn zal volgende week 
worden behandeld. Daarover nader 
bericht.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883

Fokker
Op 24 en 25 januari vond het plenaire 
debat over Fokker plaats. Hierin ging 
Minister van Economische Zaken 
Wijers in op zijn brief aan de Tweede 
Kamer over de onderhandelingen 
tussen het kabinet en 
Daimler/Benz/DASA over het voortbe
staan van Fokker. In de onderhande
lingen is al het mogelijke gedaan om 
te redden wat er nog te redden viel. 
VVD-woordvoerder Remkes kon zich, 
op basis van de informatie van minis
ter Wijers, niet aan de indruk onttrek
ken dat Daimler/Benz/DASA zich in 
de discussie over het voortbestaan 
van Fokker zeer eenzijdig heeft opge
steld. De directie was niet bereid 
enige verdere financiële handreiking 
naar Fokker te doen.
Zowel de VVD-fractie als het kabinet 
hebben dit betreurt, gelet op de 
belangrijke industriële positie van 
Fokker en de werkgelegenheid die bij 
faillissement verloren zou gaan. 
Aansluitend bij het kabinetsstandpunt 
is de opvatting van de VVD-fractie de 
afgelopen maanden steeds geweest 
dat bij de gesprekken tussen de 
Nederlandse overheid. Fokker en 
Diamler Benz/DASA twee uitgangs
punten in acht genomen moesten

worden. Het eerste is dat de primaire 
verantwoordelijkheid sinds drie jaar 
bij Daimler Benz/DASA ligt. Zij 
hebben een meerderheid van de 
aandelen in Fokker en voeren de 
directie over het bedrijf. Vanuit die 
invalshoek heeft het kabinet zich naar 
het oordeel van de VVD-fractie 
terecht op het standpunt gesteld dat 
die primaire verantwoordelijkheid ook 
door zou moeten klinken in de onder
handelingsresultaten. Vooral ook 
omdat DASA in 1993 de financiële 
omstandigheden en risico's kende. 
Ten tweede kan financiële steunverle
ning pas aan de orde zijn op basis 
van een goed onderbouwd bedrijfs
plan, waaruit een reëel perspectief 
blijkt op een levensvatbaar voortbe
staan van Fokker op de markt.

De woordvoerder drong er bij het 
kabinet op aan om binnen redelijke 
grenzen er alles aan te doen, zoveel 
mogelijk activiteiten met perspectief 
en werkgelegenheid overeind te 
houden. Daarnaast zal er alles aan 
gedaan moeten worden om de werk
nemers die wel op straat komen te 
staan, op basis van een goed sociaal 
plan actief te begeleiden op hun weg 
naar een nieuwe baan. Remkes infor
meerde of de toekomst van de meer 
florerende onderdelen van Fokker nu

Johan Remkes

redelijkerwijs zijn veilig gesteld. De 
minister antwoorde hierop dat een 
aantal dochters van Fokker buiten de 
surséance van betaling blijven. 
Daarmee is niet gezegd dat er voor 
die bedrijven geen ingrepen nodig 
zijn, maar voorlopig kunnen deze 
onderdelen zonder surséance en 
zonder urgente financiering "de eigen 
broek c.q, de eigen rok ophouden." 
Gelet op het zorgvuldig en afgewo
gen opereren van het kabinet krijgt 
deze minister van de VVD-fractie het 
vertrouwen voor het verleden en de 
toekomst.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883
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Segregatie
Momenteel wordt in de Volkskrant een discussie gevoerd over mogelijke gettovorming in de steden. Nellie Verbugt 
heeft, evenals enkele woordvoerders van andere fracties, een bijdrage geleverd aan deze discussie, met onder
staand artikel.

In het debat, dat de afgelopen weken 
is gevoerd over segregatie, is het 
erop gaan lijken alsof dit probleem 
veroorzaakt zou zijn door het volks
huisvestingsbeleid en ook binnen het 
volkshuisvestingsbeleid kan worden 
opgelost. In werkelijkheid, echter, 
zullen zowel oorzaken als oplossingen 
gezocht moeten worden in een 
breder maatschappelijk verband.
Eerst komen we echter bij de vraag 
wat we onder segregatie moeten 
verstaan. Hierbij gaat het om de 
concentratie van kansarmen in 
bepaalde wijken. Een concentratie 
van mensen die de aansluiting met de 
samenleving verloren hebben of drei
gen te verliezen en, door een 'maat
schappelijk sorteerproces', terechtko
men in wijken die in een negatieve 
spiraal terechtgekomen zijn. Deze 
problematiek kenmerkt zich in hoge 
mate door een hoge werkloosheid, 
een relatief hoge criminaliteit en 
verloedering van de woonomgeving. 
In de Verenigde Staten, van waaruit 
wij dit verschijnsel kennen, spreekt 
men in dat geval over ghetto's.

Vangnet
Gelukkig kennen we in de Neder
landse samenleving dit verschijnsel 
nog,niet. De Nederlandse samenle
ving heeft een sterk vangnet als het 
om de sociale zekerheid en daarnaast 
staat onderwijs voor een ieder, in 
principe, open. Er is de laatste jaren 
veel geïnvesteerd in wijk- en buurtbe
heer en er zijn, in de meeste grote 
steden, projecten om randgroepjon
geren voor maatschappelijk afglijden 
te behoeden. Ofschoon ghetto's, 
naar Amerikaans model, nog niet hun 
intrede hebben gedaan in de grote 
steden is er wel reden tot zorg.
Toen de VVD-fractie hierover reeds 
een jaar geleden in navolging van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
waarschuwende woorden sprak was 
het Binnenhof voor de PvdA- en D66 
fracties te klein. Deze twee fracties, 
die toen maar niet genoeg het schan
delijke karakter van de uitspraken van 
VVD-fractievoorzitter Bolkestein 
konden benadrukken, vechten nu het 
hardst over wie de meeste ophef over 
dit onderwerp mag maken. Wat een 
jaar geleden, met name door de 
PvdA, werd afgedaan als stemming
makerij voor de verkiezingen is nu 
schijnbaar, in navolging van de VVD, 
ook een belangrijk onderwerp voor 
deze fractie. En dat is ook nodig.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
constateerde eerder dat het eenzij
dige aanbod van goedkope huurwo
ningen, in de grote steden, een risi
cofactor vormt voor ruimtelijke

segregatie van kansarmen. Een hele 
generatie PvdA-wethouders bouwde 
in de grote steden, niettemin, vrijwel 
uitsluitend sociale huurwoningen.
Wie wat meer verdiende werd aange
spoord, of zag zich genoodzaakt, een 
woning in een van de groeisteden of 
buitenwijken te gaan zoeken. Lagere 
inkomensgroepen en kansarmen 
bleven veelal achter. Daarbij komt dat 
in veel oude wijken, concentraties 
van kansarme, te weinig op de 
Nederlandse samenleving georiën
teerde allochtonen zijn ontstaan. In 
sommige grote steden dreigen wijken 
te ontstaan die in de negatieve spiraal 
van hardnekkige werkloosheid, 
onveiligheid en verloedering terecht 
kunnen komen. Deze problemen zijn 
hardnekkig en vragen om een brede 
aanpak en het is dan ook terecht dat 
dit onderwerp thans hoog op de poli
tiek agenda staat.
Nu deze problematiek onderkennen, 
betekent dat gewerkt kan worden 
vanuit een goede uitgangssituatie. De 
kwaliteit van het stedelijk woningbe
stand is, over het algemeen, goed te 
noemen, ook in de vooroorlogse 
wijken. De stadsvernieuwing neeft, in 
dat opzicht, de laatste jaren zijn 
vruchten afgeworpen. Bovendien kan 
het Nederlands volkshuisvestingsbe
leid met het instrument van de indivi
duele huursubsidie, in principe, ook 
de laagste inkomensgroepen een 
behoorlijke huisvestingssituatie 
bieden. De VVD vindt daarom dat de 
IHS een kerninstrument binnen het 
volkshuisvestingsbeleid moet blijven.

N ieuw bouw w ijken  
Niet alleen zijn er oude wijken in de 
grote steden waar de leefbaarheid 
onder druk komt te staan. In toene
mende mate komt doet zich dit ook 
voor in de grote monotone, naoor
logse nieuwbouwwijken waar een 
cumulatie van problemen dreigt. Met 
mijn collega van D66 ben ik het 
derhalve eens dat stedelijke herstruc
turering en het bevorderen van 
woonmilieudifferentiatie, dat wil 
zeggen het aanbrengen van een 
grotere verscheidenheid aan woning
typen en voorzieningen in een wijk, 
onderdeel van de aanpak dienen te 
zijn. Alleen hierdoor kan het het 
ontstaan van eenzijdige wijken voor
komen worden. Bouw daarnaast ook 
duurdere woningen in de stad, sloop 
slechte woningen en voer een gericht 
beleid om, daar waar dat mogelijk is, 
huurwoningen te verkopen aan 
zittende bewoners. Vooral de meer 
koopkrachtige bewoners kunnen dan 
een wooncarrière maken binnen de 
eigen wijk. De wens om tot een eigen

huis te komen hoeft dan niet te 
leiden tot een trek naar buiten. Deze 
optie vraagt overigens wel om maat
werk en mag op de stedelijke 
woningmarkt niet tot fricties leiden. 
Als tegenhanger zal ook in de rand
gemeenten en op de VINEX-locaties 
sociale woningbouw moeten worden 
gerealiseerd, die bereikbaar is voor 
lagere inkomensgroepen. Op deze 
manier kan, vanuit de volkshuisves
ting, een bijdrage geleverd worden 
aan de bestrijding van ontluikende 
segregatie. Echter, deze aanpak 
alleen zal onvoldoende blijken te zijn. 
Die zal breder moeten zijn dan enkel 
vanuit het beleidsterrein van de 
volkshuisvesting. Derhalve ben ik het 
dan ook niet eens met mijn collega 
Duivesteijn van de PvdA, die de 
oplossing alleen wil zoeken in het 
vergroten van de volkshuisvesting- 
subsidiepotten.

Taal
Mensen die in een achterstandssitu
atie terecht zijn gekomen, de aanslui
ting met de samenleving niet kunnen 
vinden of die dreigen te verliezen 
zullen, op termijn, niet geholpen zijn 
met een verhoging van de individuele 
huursubsidie. Hier is een meer funda
mentele aanpak gevraagd. 
Scholingsprojecten, het leren van de 
Nederlandse taal, het volgen van een 
inburgeringtraject of het participeren 
in een werkervaringsproject bieaen 
mensen het perspectief op een 
betaalde baan. Op deze wijze wordt 
mensen een uitweg geboden om uit 
een achterstandssituatie te geraken 
en de negatieve spiraal te doorbre
ken. Hiervoor is integraal kabinetsbe
leid nodig, waarin de verschillende 
departementen, zoals bijvoorbeeld 
Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en 
Onderwijs, zich samen met het 
departement van Volkshuisvesting 
sterk maken om segregatie in de 
Nederlandse samenleving geen kans 
te geven. Met het grote stedenbeleid 
is hiermee een aanzet gegeven. 
Echter, de resultaten kunnen door 
een betere beleidsafstemming, op 
termijn, tot nog betere uitkomsten 
leiden. Het credo van dit kabinet is 
niet voor niets 'werk, werk en nog 
eens werk'. W ant meestal is de kort
ste weg uit deze negatieve spiraal, 
voor velen, de weg naar de arbeids
markt.

Informatie:
Nellie Verbugt, 070-3183892
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Stadsprovincie Rotterdam
Afgelopen week heeft het kabinet het gewijzigde voorstel over 
de stadsprovincie Rotterdam in de Tweede Kamer verdedigd.

vei

De huidige bestuurlijke organisatie van de regio Rotterdam is 
niet meer toegesneden op de problemen en de uitdagingen van 
dat gebied. De regio heeft te maken met vraagstukken op het 
gebied van werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, verkeer, 

iligheid en sociale integratie. Op het niveau van stadsprovincie daarentegen kunnen 
samenhangende en integrale afwegingen worden gemaakt. Bovendien kan een stads
provincie de economische positie van de regio te versterken. Een sterke stadsprovincie is 
van belang om de grootstedelijke mogelijkheden en de ontwikkeling van deze mainport 
te bevorderen.
In juni vorig jaar is een referendum over de stadsprovincie Rotterdam gehouden. De 
bevolking wees daarin de opdeling van de stad Rotterdam af. Naar aanleiding van dit 
referendum heeft het kabinet zich opnieuw over de stadsprovincie Rotterdam gebogen en 
is met een nieuw voorstel gekomen. Er is nu sprake van een veel minder vergaande 
opsplitsing van de stad. Volgens de huidige plannen ontstaat nu een gemeente 
Rotterdam binnen de zogenaamde "ruit", met 400.000 inwoners. Daarnaast zullen vier 
zelfstandige randgemeenten worden gevormd. Tezamen zou de stadsprovincie een bevol
king van 1,2 miljoen omvatten.
De problemen vragen om een snelle oplossing. Het is in het directe belang van de inwo
ners van de regio dat een besluit zo snel mogelijk wordt genomen. Omdat het compro
mis dat nu is gevonden, het best haalbare is, steunen wij dit voorstel van het kabinet.

Frits Bolkestein

Wet energiedistributie
Op donderdag 1 februari behandelde de 
Tweede Kamer de Wet energiedistributie in 
eerste termijn. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling met dit wetsvoorstel de horizon
tale integratie (gas en elektriciteit) in ener- 
giedistributieland te regelen. Omdat in 
distributieland een aantal zelfregulerende 
processen op gang is gekomen en de hori
zontale integratie op dit moment nagenoeg 
geheel geregeld is, is dit motief voor het 
wetsvoorstel komen te vervallen. Vier meer 
en minder belangrijke onderwerpen worden 
in de wet nu wef geregeld.
Zo probeert de wet de concurrentieversto
rende nevenactiviteiten door distributiebe
drijven zoveel mogelijk te voorkomen. Het 
kabinet stelt enkele beduidende verbeterin
gen voor ten opzichte van de huidige situ
atie. Alhoewel net moeilijk is dit fenomeen - 
binnen redelijke grenzen - helemaal wette
lijk te voorkomen, zijn enkele amendemen
ten ingediend met als doel een verdere 
aanscherping van de wet. Tegelijkertijd 
vindt de VVD dat activiteiten die de distri
butiesector altijd om hele praktische rede
nen heeft verricht, wel mogelijk moeten blij
ven. Er wordt een wettelijke basis gelegd 
onder de zogenaamde MAP-heffing (Milieu- 
actieplan). Deze heffing dient ter financie
ring van energiebesparingsactiviteiten door 
energiedistributiebedrijven. De VVD-fractie 
vindt het verdedigbaar dat hier nu een 
wettelijke grondslag voor wordt voorge
steld. Het dilemma voor de fractie is even
wel dat er in het verleden terecht altijd veel 
kritiek op deze heffing is uitgeoefena. Het 
kabinet lijkt van mening te zijn dat de 
heffing in de toekomst nog zou moeten stij
gen. De VVD verzet zich hiertegen en dringt 
aan op het realiseren in de toekomst van 
een meer integraal en kosteneffectief ener- 
giebesparingsbeleid door distributie- én 
productiesector, deels te financieren als

onderdeel van een door de minister van EZ 
goed te keuren tarievenbeleid. Ook moet de 
toezichthoudende rol op de besteding van 
de gelden door de minister van EZ worden 
verstrekt.
De verbruikersraden worden wettelijk vast
gelegd, iets waar de VVD-fractie in het 
verleden op heeft aangedrongen. Ook hier 
heeft de praktijk de wetgeving overigens al 
vrijwel ingehaald.
Tenslotte wordt de organisatie van energie
distributiebedrijven wettelijk verankerd. De 
VVD tracht deze verankering wegens over
bodigheid en toekomstige structuurdiscussie 
geschrapt te krijgen.
De woordvoerder stelde daarnaast de inter
nationale dimensie aan de orde. In de 
toekomst krijgen ook buitenlandse bedrijven 
toegang tot de Nederlandse markt. De VVD 
vindt dat daar rekening mee moet worden 
gehouden. Meer marktwerking en concur
rentie is ook in energieland in de toekomst 
wenselijk.
Volgende week zal de tweede termijn van 
dit debat plaatsvinden.

Inlichtingen bij Johan Remkes:
070-3182883

Verder in dit nummer
• HOOP

• Voorkeursrecht Gemeenten

• Huurbeleid

• Knelpunten netto-inkomen

• Defensie-beleid VVD
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Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1996
Op 29 januari 1996 vond het overleg 
plaats over de nota Hoger Onderwijs 
en Onderzoek Plan (HOOP) 1996.
Het ging bij dit nota-overleg in feite 
om een hoofdlijnen debat. De ver
schillende voorstellen zullen later in 
afzonderlijke wetsvoorstellen worden 
uitgewerkt.
Het HOOP I996 is de uitwerking van 
de stelselherziening hoger onderwijs 
zoals aangekondiga in net Regeer
akkoord. Daarnaast moet invulling 
worden gegeven aan de taakstelling 
van 0,5 miljard. Een deel hiervan( 0,3 
miljard) komt uit de verhoging van de 
collegegelden. De resterende 0,2 
miljard zal moeten worden opge
bracht door de universiteiten.

D if fe re n t ia t ie
In het w .o. wordt de mogelijkheid 
geboden voor het ontwikkelen van 
drie-jarige opleidingen met een twee
jarig vervolg na selectie. De drie
jarige opleiding dient arbeidsmarkt- 
relevantie te hebben. 
VVD-woordvoerder Monique de Vries 
toonde zich uitermate sceptisch ten

G em eentelijk
vo orkeursrecht
De behandeling van de voorgestelde 
uitbreiding van het gemeentelijk 
voorkeursrecht heeft van de VVD een 
kritische benadering gevraagd.
Door de vestiging van een voorkeurs
recht kan de gemeente zich in prin
cipe een monopoliepositie op de 
grondmarkt vestigen en wordt vrije 
verhandelbaarheid van onroerende 
zaken van overheidswege ingeperkt. 
De VVD ziet hierin een aantasting 
van het eigendomsrecht, die groter 
wordt naarmate het toepassingsbe
reik van het voorkeursrecht groter 
wordt en het gebruik van het voor
keursrecht voor gemeenten eenvou
diger gemaakt wordt.
De VVD-fractie vindt dat de regering 
onvoldoende kan motiveren waarom 
alle gemeenten over het voorkeurs
recht dienen te kunnen beschikken, 
dus ook de gemeenten die geen 
bijzondere bouwopgave te vervullen 
hebben c.q. krijgen.
De VVD-fractie vindt het ook onwen
selijk dat gemeenten een voorkeurs
recht zouden kunnen vestigen zonder 
planologische grondslag, dus zonder 
dat hiervoor een afweging van alle in 
het geding zijnde belangen heeft 
plaatsgevonden. Deze bedenkingen 
nebben hun weerslag gevonden in 
een aantal amendementen.

Nellie Verbugt: 070-3182892

aanzien van deze regeling.
In het voorstel van de bewindslieden 
moesten v.w .o'ers en m.b.o'ers de 
studie in het h.b.o. met één jaar 
bekorten. De VVD-fractie heeft hier 
van het begin af aan grote moeite 
mee gehad en heeft uiteindelijk 
bewerkstelligd dat studenten met een 
havo-diploma de h.b.o.-opleiding in 
vier jaar mogen voltooien. Studenten 
met een vooropleiding v .w .o . moeten 
de studie in gemiddeld drie en een 
half jaar afronden. In beide gevallen 
ligt ae mogelijheid open om individu
eel het studietraject te verlengen. 
Studenten met een vooropleiding 
m.b.o. moeten het in principe in drie 
jaar doen. Per motie heeft de Kamer 
de regering gevraagd aan te geven 
hoe de doorstroom van m.b.o.'ers 
naar het h.b.o. wordt gegarandeerd.

Se lectie
Een van de grootste problemen in het 
hoger onderwijs is het lage rende
ment en de relatief lange verblijfs
duur. De instellingen krijgen de 
mogelijkheid om studenten bindend 
te verwijzen. Bij wijze van experiment 
krijgt een beperkt aantal universitaire 
opleidingen ae mogelijkheid te selec
teren aan de poort. Daar waar het 
gaat om studies met een beperkt 
aantal opleidingsplaatsen, zoals met 
name bij Medicijnen, lijkt de selectie 
op basis van het huidige systeem van 
gewogen loting op het oog heel 
eerlijk. De woordvoerder sprak echter 
van een schijneerlijkheid vanwege 
een aantal oneerlijke elementen in dit 
systeem. Zij verwees naar de uit
spraak van VVD-fractievoorzitter Frits

Bolkestein bij de Algemene Beschou
wingen van vorig jaar. Hierin deed hij 
het voorstel het cijfergemiddelde, op 
basis waarvan de loting plaatsvindt, 
te bepalen aan de hand van een be
perkt aantal relevante vakken bij 
uitsluitend het centraal schriftelijk 
examen. Aanstaande studenten 
weten dan waarop zij zich moeten 
concentreren. De regering heeft 
toegezegd dit nader te bekijken met 
behulp van een commissie van 
wijzen.
Ten aanzien van de positie van de 
geesteswetenschappen (letteren, 
wijsbegeerte, geschiedenis) bracht de 
woordvoerder naar voren dat de bij
drage van alfa aan de samenleving 
voor een groot deel ligt in haar ge
heugenfunctie, zonder welke onze 
cultuur een vergeetcultuur zou zijn.
Zij vroeg de regering door middel van 
een motie te komen tot solide afspra
ken voor de instandhouding van ae 
leerstoelen en de bibliothecaire voor
zieningen waarover ons land om 
cultuur-politieke redenen zou moeten 
beschikken, het zogenaamde kerndo
mein. Op basis hiervan moet een 
meerjarig stabiel budget voor het 
kerndomein worden afgesproken. 
Ook heeft de woordvoerder de rege
ring d.m .v. een motie gevraagd de 
Kamer voor de zomer nader te infor
meren over de beleidsvoornemens 
per sector van het kunstvakonderwijs. 
Deze motie is kamerbreed onder
steund.

Inlichtingen bij Monique de Vries 
070-3182894

"De ondernemende Vrouw"
Congres O rg a n isa tie  Vrouw en in de VVD 15 en 16 maart 
1996 Congrescentrum  de B lije  W ere lt, Lunteren.
De Organisatie Vrouwen in de VVD vraagt uw aandacht voor hun 
jaarlijkse congres dat in 1996 gehouden zal worden op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 maart in Congrescentrum de Blije Werelt in Lunteren. De 
titel van het congres is "De Ondernemende Vrouw" en de organisatie 
heeft weer veel prominenten bereid gevonden hun medewerking te 
verlenen. Op de vrijdag spreken o.a. Hans Dijkstal en Nelie Peper- 
Kroes. Terwijl er op de zaterdag vier ronde tafelgesprekken georgani
seerd zijn. Per onderwerp zullen steeds twee bekende sprekers uit het 
veld een korte inleiding houden vervolgens is er ruimte voor: dicussie. 
Als dagvoorzitter zal optreden mw. S. Dekker, directeur Ned. 
Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, terwijl vanuit de 
partij het Tweede Kamerlid mw. drs. P. Verburgt aan de gesprekken 
zal deelnemen. De vier thema's die tijdens dit congres belicht zullen 
worden zijn:
Midden- en Klein Bedrijf, Technologische ontwikkelingen, Vrouwen in 
de dienstverlening en Starters en doorstarters. Het congres is bedoeld 
voor alle geïnteresseerden : leden en niet-leden, mannen en vrouwen! 
Voor mëer informatie kunt u terecht bij Angèle de W it tel. 0313- 61 
94 49 of bij het secretariaat van de Organisatie Vrouwen in de VVD 
tel. 070- 361 30 40.
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Het huurbeleid
De laatste weken heeft de Kamer het 
huurbeleid behandeld. Allereerst ging 
het, zoals elk jaar, om het huurbeleid 
voor 1996: de toegestane of verplich
te huurverhogingen die per 1 juli 
aanstaande ingaan. Daarnaast 
speelde nog een wijziging van de 
Huurprijzenwet, in Haags jargon aan
geduid als " procesvereisten". Hierbij 
gaat het erom dat huurverhogingen 
die een bepaald percentage te boven 
gaan een duidelijke motivering van 
ae verhuurder vergen, alsmede een 
bepaalde procedure. Het is dus een 
gedragscode, die overigens de voor 
1996 toegestane of verplichte huur
verhogingen onverlet laat. Mede door 
deze nieuwe gedragscode is er gaan
deweg een nogal ingewikkeld geheel 
ontstaan van definities, en van verho- 
gingspercentages en bedragen. 
Daarom zetten we hier de belangrijk
ste zaken even op een rijtje.

Het h u u rb e le id  voor 1996  
Allereerst de verhoging per 1 juli 
aanstaande. De huur mag met maxi
maal 6,5%  worden verhoogd, tenwijl 
de zogenoemde "normhuren" en 
“ puntprijzen", waaraan de huurcom- 
missies toetsen, met 4% stijgen. 
Overigens zal de 6,5%  maximale 
verhoging alleen dan kunnen worden 
toegepast wanneer de huur, na 
verhoging, onder de betreffende 
“ puntprijs" blijft. Dat betekent dat de 
6,5%  alleen mogelijk is wanneer de 
woning een relatief lage huur heeft. 
Voor een betere marktwerking is deze 
verhogingsmogelijkheid echter wel 
van belang: Daarnaast geldt, zij het 
alleen voor de sociale verhuurders (de 
woningcorporaties) dat zij over al hun 
woningen tezamen maximaal 3,5%  
moeten verhogen. Dit komt voort uit 
de Wet Balansverkorting, echter dit 
onderdeel is door de VVD steeds 
bekritiseerd. Immers die corporaties 
die geen huurverhogingen nodig 
hebben moeten ook met gemiddeld 
minimaal 3 ,5%  verhogen!

Voor 1996 wordt verwacht dat de 
emiddelde huurverhoging uit zal 
omen op 3 ,9% , hetgeen duidelijk 

lager is dan de huurverhogingen in 
voorgaande jaren. Echter ook de in
flatie is afgenomen. Over 1995 be
droeg de inflatie slechts 1,8% . Er is 
dus alle aanleiding om de huurverho
gingen te matigen, want ook de VVD 
heeft geen behoefte aan onnodige 
huurverhogingen.

De VVD-fractie heeft, met succes, het 
huurbeleid voor 1996 op enkele be
langrijke punten mee kunnen beïn
vloeden. Dit betreft:
1. het verlagen van de verplichte 

minimale huursomstijging van 
3,5% naar 2,3%  door ruimhartig 
gebruik te maken van de Wet 
Balansverkorting (art.13, lid 2). 
Alleen financieel zwakke corpora
ties moeten de 3,5% realiseren.

2. de eerder genoemde nieuwe 
gedragscode geldt alleen wanneer 
ae verhoging meer dan 2,8%  
bedraagt, dan wel meer dan fl 14,- 
per maand voor huren lager dan fl 
500,- per maand. Verhogingen tot 
2,8% cq tot fl 14,- per maand 
kunnen zonder verdere motivering 
worden doorgevoerd (uiteraard tot 
maximaal de "puntprijs").

3. voorts is een motie ingediend om 
vanaf volgend jaar de huurverho
gingen in centen in plaats van 
procenten vast te stellen. Deze al 
oude VVD-wens, zal de nage
streefde sterkere marktwerking 
vergroten.

De ingevoerde gedragscode  
De eerder genoemde gedragscode 
komt er op neer dat verhuurders een 
duidelijke motivering moeten geven 
als ze de huren boven een bepaald 
niveau verhogen. Bij deze motivering 
gaat het om:
1. het voorgenomen investerings

beleid
2. de financiële continuïteit van de 

verhuurder
3. het onderhoudsbeleid
4. de marktwaarde van de woning

Com pensatie  netto-inkomen:
Afgelopen woensdag vond het debat

Elaats in de Tweede Kamer over de 
rief van Minister van Sociale Zaken 
Melkert over de knelpunten in de 

netto-inkomensontwikkeling.
Er zijn drie redenen voor het tegen
vallen van de koopkracht.
1 Een stijging van de gemeentelijke 

lasten
2. Uitstel van de privatisering van de 

Ziektewet
3. Stijging van de nominale zieken

fondspremie

Het kabinet heeft handhaving van de 
koopkracht beloofd voor het jaar 
1996. Hier staat de VVD volledig

achter. Belofte maakt schuld. Alleen 
met het voorstel van een groot aantal 
partijen om al in juli 1996 corrige
rende maatregelen te treffen om de 
koopkracht te handhaven, is de VVD- 
fractie het niet eens. 
VVD-woordvoerder Henk van Hoof 
gaf hiervoor twee argumenten. In de 
eerste plaats zijn er nog onvoldoende 
gegevens beschikbaar om een 
voldoende overzicht te krijgen van de 
tegenvallers. Het is bijvoorbeeld nog 
onduidelijk in hoeverre de burgers of 
de bedrijven de verhoging van de 
gemeentelijke lasten moeten dragen. 
Ten tweede is de VVD-fractie van 
mening dat het koopkracht beeld een

5. de wijze waarop de huurder kan 
reageren op de aangezegde huur
verhoging

Deze opsomming geldt met name 
voor de corporaties. Voor particuliere 
verhuurders, en met name voor de 
kleine verhuurders, gaat het vooral 
om de punten 3 tot en met 5. De 
huurder kan desgewenst bij de huur- 
commissie en uiteindelijk bij de 
kantonrechter bezwaar maken, cq de 
redelijke huur laten vaststellen. 
Overigens mag er ten aanzien van de 
gedragscode alleen marginaal worden 
getoetst op de verstrekte informatie 
en de gevolgde procedure. Er mag 
niet inhoudelijk worden getoetst, en 
de huurder krijgt via de gedragscode 
ook geen onderhandelingsmogelijk- 
heid, laat staan instemmingsrecht. De 
VVD heeft de invoering van deze 
gedragscode gesteund omdat daar
door de positie van de consument/- 
huurder wordt versterkt zonder dat 
van de verhuurder het onredelijke 
wordt geëist. Het gaat om een 
betrekkelijk eenvoudige regeling.

Tot slot
Overigens is bij deze kamerbeslissing 
wel sprake van een gelegenheidsaf
spraak tussen VVD en PVDA omdat 
de visie op het gewenste volkshuis- 
vestings- en huurbeleid uiteenloopt. 
De PVDA wil juist meer bemoeienis 
vanuit de Staat (centralisatie). Kijk 
naar de roep om een nieuwe nota 
Volkshuisvesting en ook naar het 
initiatief wetsontwerp Duivesteijn, 
dat de huurder een zeer sterke steun 
wil geven via huurdersraden en een 
soort instemmingsrecht bij voorge
stelde huurverhogingen. De VVD is 
juist voorstander van een volledige 
uitvoering van de eerder ingezette 
verzelfstandiging en van uitbreiding 
van de liberalisering en van de markt
werking. Waar we terecht zullen 
komen is nog onduidelijk. De VVD zal 
sterk blijven vasthouden aan de volle
dige uitvoering van eerder genomen

Vervolg op pagina 4

totaalbeeld moet zijn, waarin zowel 
de tegenvallers als ae meevallers 
worden meegewogen. Dit beeld kan 
in juli nog onvoldoende worden 
gevormd. De VVD-fractie voelt er 
veel meer voor deze afweging te 
maken in het debat over ae volgende 
miljoenennota. Dat is in september 
van dit jaar. Wanneer dan blijkt dat 
de koopkracht tegenvalt, kunnen 
zonodig compenserende maatregelen 
worden genomen.

Inlichtingen bij Henk van Hoof 
070-3182885
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Prioriteiten defensie aan herziening toe
Onderstaand artikel is een verkorte versie van een inleiding die Frits Bolkestein op 30 januari j.l. heeft gehouden voor 
de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.

De bereidheid om wereldwijd aan 
VN-operaties deel te nemen, is vast
gelegd in de Prioriteitennota van 
1993. In die nota werd nog stilzw ij
gend uitgegaan van de deelname aan 
klassieke vredesoperaties. In dat soort 
operaties vormden VN-eenheden een 
militair noodverband om een politieke 
regeling een kans te geven. De een
heden hadden een beperkt mandaat 
en waren licht bewapend met het 
doel slechts zichzelf te beschermen.
Ze konden daarom alleen functione
ren met de uitdrukkelijke instemming 
van de betrokken partijen.

Sinds 1991 zien wij bij de permanente 
leden van de Veiligheidsraad de 
bereidheid te interveniëren in conflic
ten binnen staten, voordat een 
stabiele vredesregeling tot stand is 
gekomen. Deze humanitaire operaties 
zijn tot nu toe niet erg succesvol ver
lopen. Somalië, Ruanaa en Bosnië 
tonen aan dat het oude klassieke 
concept niet meer voldoet. Een missie 
van VN-eenheden, die licht zijn 
bewapend, een beperkt mandaat 
hebben en deel uitmaken van een 
stroperige politieke- en militaire 
structuur, is gedoemd te mislukken.

Macht kan slechts worden geneutrali
seerd door tegenmacht. W aar de 
internationale gemeenschap eenmaal 
heeft besloten militair in te grijpen, 
dient krachtig en overtuigend te 
worden opgetreden. Een dergelijke 
operatie, die sterk afwijkt van de 
klassieke vredesoperatie, kan daarom 
niet onder de directe leiding van de 
VN worden uitgevoerd. Daarvoor is 
een militaire organisatie zoals de 
NAVO of een groep van gelijkgezinde 
landen nodig. De VN missen de erva
ring en deskundigheid en zijn door 
hun bureaucratische organisatie on
geschikt leiding te geven aan com
plexe militaire operaties. Nederland 
moet aan dergelijke operaties, zolang 
zij onder VN-leiding staan, dan ook 
niet meer meedoen.

H a a r le m m e ro lie  
Militaire middelen zijn echter geen 
haarlemmerolie. Bij interventie in 
intra-statelijke conflicten zal men zich 
vooraf moeten afvragen of het poli
tieke doel met inzet van militaire 
middelen wel kan worden behaald. 
Daarbij moet men beseffen dat 
humanitaire hulpverlening, zoals die 
in Bosnië werd uitgevoerd, wel de

E” 1 verzacht maar doorgaans het 
en verlengt. Bovendien rijst de 

vraag of Westerse landen wel tot een 
krachtdadig optreden bereid zijn. Ik 
zie ook nauwelijks politieke bereid
heid bij Westerse landen om mee te

doen aan VN-operaties in het hogere 
deel van het geweldspectrum. In de 
Prioriteitennota werd die bereidheid 
nog wel uitgesproken. In de praktijk 
zal die bereidheid er toch alleen zijn 
als vitale Nederlandse of bondge
nootschappelijke belangen op net 
spel staan.

De preventieve rol die de krijgsmacht, 
als schildwacht voor de vrede, tijdens 
de periode van de Koude Oorlog 
vervulde, is in een actieve rol ter 
bevordering van de internationale 
vrede en veiligheid gewijzigd. Dit 
gewijzigde optreden vereist ook een 
zorgvuldige politieke besluitvorming. 
Voordat de Tweede Kamer instemt, 
dient aan drie minimumvoorwaarden 
te zijn voldaan. Allereerst dient deel
name in het Nederlandse belang - in 
brede zin - te zijn. Dit lijkt voor de 
hand te liggen, maar het moet glas
helder zijn waarom juist Nederland 
aan een bepaalde missie mee moet 
doen. In de tweede plaats dient er 
een breed politiek en maatschappelijk 
draagvlak voor deelname te zijn. In 
de derde plaats moet de militaire op
dracht uitvoerbaar zijn, waarbij de 
risico's in redelijke verhouding tot de 
belangen op het spel moeten staan. 
Politici zullen dus goed moeten luiste
ren naar de adviezen van militairen 
die de opdracht moeten uitvoeren.

Le ssen
Op basis van recente ervaringen 
kunnen enige lessen worden getrok
ken. Zo moeten militairen niet met 
twee tegenstrijdige opdrachten op 
pad worden gestuurd. Brood uitdelen 
op de grond en tegelijk bommen 
gooien vanuit de lucht, zoals in 
Bosnië gebeurde, staat op gespannen 
voet met elkaar. Het is öf het één öf 
het ander. Een tweede les is, dat 
Nederland geen zwaar karwei alleen 
moet opknappen. Wij moeten, zoals 
gezegd, onze mogelijkheden niet 
overschatten. Militaire operaties 
moeten wij gezamenlijk uitvoeren 
met landen die politiek wat meer in 
de melk te brokken hebben. De inde
ling van de Nederlandse eenheid bij 
de Britse brigade voor de operatie 
‘Joint Endeavour' zoals die nu in 
Bosnië wordt uitgevoerd, is daar een 
voorbeeld van. Ook dient aan onze 
deelname een tijdlimiet te worden 
verbonden. 'No entry without exit'. 
W at de tijdsduur van onze deelname 
aan de IFOR-operatie in Bosnië 
betreft, kan dan ook geen onduide
lijkheid bestaan. Onze troepen maken 
deel uit van een Britse brigade. De 
Britten hebben hun deelname gekop- 

eld aan de Amerikaanse aanwezig- 
eid. Wanneer de Amerikanen ver

trekken zullen de Britten en dus ook 
wij vertrekken. Wanneer die toestand 
zich voordoet, moet Nederland niet 
naïef zijn maar realisme boven 
idealisme stellen. Ook dat is één van 
de lessen van het afgelopen jaar.

A m b it ie n iv e a u
Al deze kanttekeningen en voorwaar
den betekenen niet dat wij voor onze 
verantwoordelijkheid moeten weglo
pen. Ook Nederland is gebaat bij een 
stabiele omgeving en bij handhaving 
van de internationale rechtsorde. Wij 
zullen dan ook onze bijdrage naar 
evenredigheid moeten blijven leve
ren. Wel kunnen vragen bij het ambi
tieniveau worden gesteld. In de 
Prioriteitennota is vastgelegd dat 
Nederland aan vier vredesoperaties 
tegelijk moet kunnen deelnemen. Ik 
zie dit eerder als een bovengrens dan 
als een ondergrens. Bovendien schiet 
de roulatiecapaciteit voor een aantal 
eenheden tekort. Daarom pleit ik er 
voor dat wordt bezien of bijsturing 
van het beleid op deze onderdelen 
noodzakelijk is. Immers ook het 
defensiepersoneel is niet van elastiek.

Naast de twee hoofdtaken wordt de 
krijgsmacht nog voor tal van andere 
taxen ingezet. Humanitaire operaties 
maar ook de bestrijding van ae 
drugsmaffia in het Carïbisch gebied 
en het mobiel toezicht op vreemde
lingen langs onze grenzen behoren 
tot de activiteiten van defensie. Ook 
op het gebied van het opruimen van 
mijnen, één van de grootste humani
taire problemen voor de bevolking in 
voormalige conflictgebieden, zou 
Nederland een voortrekkersrol kun
nen vervullen. Defensie is door zijn 

rofessionele personeel en veelzijdig- 
eid aan middelen bij uitstek geschikt 

ook een bijdrage te leveren aan de 
uitvoering van het integrale veilig
heidsbeleid. Dit komt er op neer dat 
de risico's die onze samenleving be
dreigen, met alle beschikbare midde
len - ongeacht het departement 
waarbij ze zijn ingedeeld - worden 
bestreden. Ontschotting op dit terrein 
is noodzakelijk voordat de wal het 
schip keert.
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besluiten inzake verzelfstandiging en 
meer marktwerking.

Inlichtingen bij Pieter Hofstra: 
070-3182886
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Rusland in
de Raad van Europa?
Met 164 tegen 34 stemmen heeft de Parlementaire Assemblée 
van de Raad van Europa vorige week ingestemd met de toe
treding van Rusland.
De belangrijkste activiteit van de Raad van Europa is het waar

borgen van de naleving van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). 
Daartoe is in Straatsburg een Hof voor de Mensenrechten ingesteld. Alle lidstaten zijn 
verplicht de beslissingen van het Hof na te leven. Dit heeft in de praktijk een belangrijke 
invloed gehad op de kwaliteit van de rechtspleging in West-Europa.
Rusland neeft een slechte reputatie op het gebied van de mensenrechten. De brute wijze 
waarop in Tsjetsjenië is opgetreden, bevestigt dit. Toelating van Rusland tot de Raad van 
Europa zou op dit moment daarom onverstandig zijn. Door zijn omvang en potentiële 
macht zou niemand Rusland de wacht aan durven zeggen, zoals Max van der Stoel inder
tijd met Griekenland heeft gedaan. De effectiviteit van het Hof staat of valt echter met de 
nauwgezette naleving van ae in het EVRM vervatte mensenrechten. Het kan niet functio
neren wanneer blijkt dat landen zijn beslissingen negeren. Dit zou negatief uitwerken op 
de bereidheid tot naleving van de landen die in beginsel wel vatbaar zijn voor de morele 
druk die uitgaat van de beslissingen van het Hof. Uitholling van het gezag van het Hof 
zou een zeer nadelige invloed hebben op de rechtsstaat, de mensenrechten, respect en 
democratie in Europa.
Dit zal het Comité van Ministers zich moeten realiseren wanneer het in maart van dit jaar 
een definitieve beslissing moet nemen over de Russische toetreding. Het argument van 
Jeltsin dat het niet toelaten van Rusland tot de Raad van Europa anti-democratische 
krachten een steuntje in de rug zou geven bij de aankomende verkiezingen in Rusland, 
mag geen argument zijn. Het politieke leven in Rusland heeft een volstrekt eigen dyna
miek. Het is dan ook een illusie te denken dat de Russische toetreding tot de Raad de 
uitslag van de komende presidentsverkiezingen zou kunnen beïnvloeden. Tegelijk zijn de 
gevaren voor de toekomst van de Raad van Europa reëel: het politieke gewicht van een 
weerspannig Rusland zal gaandeweg de geloofwaardigheid van de Raad schaden en zijn 
functioneren ontwrichten. Wat dat betreft, vormen de opmerkingen van de heer Loekin, 
de Russische delegatieleider in Straatsburg, een veeg teken. Zo vroeg hij zich openlijk af 
of de regels en aanbevelingen van de Raad zich wel verdragen met het gezond verstand 
en de Russische werkelijkheid.

Frits Bolkestein

Rusland
Op aandringen van de VVD-fractie is deze 
week een debat in de Tweede Kamer 
gevoerd over de toetreding van de 
Russische Federatie tot de Raad van Europa. 
Woordvoerder Jan Dirk Blaauw wees er op 
dat toetreding tot de Raad van Europa is 
onderworpen aan voorwaarden en maatsta
ven. In de Assemblée van de Raad van 
Europa zijn twee belangrijke rapporten 
voorgelegd waaruit blijkt dat Rusland aan 
een hele reeks van voorwaarden en maat
staven niet voldoet, waaronder het in acht 
nemen van de mensenrechten, zoals in 
Tsjetsjenië.
De woordvoerder had begrip voor het poli
tieke argument de Russische bereidheid 
zich te ontwikkelen tot een democratische 
rechtsstaat te stimuleren. Hij waarschuwde 
echter voor een verwatering van de status 
van de Raad van Europa, die niet moet 
verworden tot een OVSE.
De VVD-fractie is van mening dat het nog 
te vroeg is voor het toelaten van Rusland 
tot de Raad. Mede met het oog op de 
Russische presidentsverkiezingen, die van 
wezenlijke invloed zijn op het democratische 
gehalte en het respect voor de mensenrech
ten in Rusland in de toekomst, heeft de 
VVD-fractie de regering, door middel van 
een motie, gevraagd het besluit tot de 
toetreding van Rusland uit te stellen tot na

de presidentsverkiezingen en het terugtrek
ken van Russische troepen uit Tsjetsjenië. 
Deze motie is door een meerderheid in de 
kamer ondersteund, maar door de Minister 
naast zich neergelegd.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887
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Privatisering Arbo-dienst van het
Op dinsdag 6 februari 1996 heeft de 
Tweede Kamer het wetsvoorstel tot 
de privatisering van de Rijks Bedriifs- 
gezondheids- en Bedrijfsveiligheids- 
dienst (RBB) behandeld.
Op voorstel van de VVD-fractie heeft 
de Kamer vorig jaar uitgesproken dat 
bij heroverweging van onderdelen 
van de rijksoveheid de voorkeur 
uitgaat naar privatisering. VVD- 
woordvoerder Henk Kamp is nu dan 
ook gelukkig met het voorstel van de 
regering om de RBB om te zetten in 
een naamloze vennootschap en de 
aandelen van deae vennootschap 
over enige tijd te verkopen. Met de 
regering is de VVD-fractie van

mening dat de Arbo-dienst RBB geen 
kerntaken van de rijksoverheid 
verricht.

Het is noodzakelijk zorgvuldigheid te 
betrachten bij het op de nog jonge 
Arbo-markt brengen van de RBB. Die 
zorgvuldigheid betreft zowel de 500 
medewerkers van de RBB als de al op 
de vrije Arbo-markt concurrerende 
bedrijven. Zij krijgen er een grote en 
financieel gezonde concurrent bij die 
voor drie jaar een omzetgarantie 
heeft.

De medewerkers van de RBB zullen 
de knop om moeten zetten. In plaats

Krasloterij
Afgelopen woensdag 7 februari heeft 
een overleg plaatsgevonden over de 
verlenging van de vergunning van de 
Stichting Nationale Instantloterij (NIL) 
om de krasloterij te organiseren.
De staatssecretaris meent n .a .v. het 
evaluatie-onderzoek dat er geen 
aanleiding bestaat de krasloterij te 
beëindigen.
Uit de evaluatie bleek dat bijna alle 
kraslootkopers spelen uit recreatieve 
overwegingen waarbij het speelge- 
drag als rustig te typeren is. Het 
percentage probleemspelers ligt 
tussen de 0,3 en 0 ,7% . Toch is de 
krasloterij doorgaans geen zelfstandig 
veroorzaker van problemen met kans
spelen.
De omzet van de krasloterij in 1994 
was 210 miljoen gulden. 55 miljoen 
gulden ging naar sport en organisa
ties op gebied van cultuur en maat
schappelijk welzijn. 
VVD-woordvoerder mevrouw van 
Blerck-Woerdman had met name 
kritiek op de 5%  afdracht aan de 
Staat en de voorschriften die zijn 
verbonden aan de vergunning. Als 
door de sector en het particulier 
initiatief zelf aan fondsenwerving

wordt gedaan kan de overheid deze 
opbrengsten niet verminderen door 
compensatie aan de schatkist. Er 
wordt bovendien al kansspelbelasting 
geïncasseerd. De woordvoerder 
achtte een afdracht van 5%  op 
inkomsten van de krasloterij, met als 
reden dat de krasloterij ten koste gaat 
van de omzet van de staatsloterij, 
principieel onjuist. Het kan niet zo 
zijn dat de overheid zich moet 
bevoordelen boven particulier intia- 
tief dat ook nog eens algemene 
belangen, c.q. doelen, ondersteunt. 
Aangegeven werd dat als na de 
evaluatie zou blijken dat er geen 
aanwijzing bestaat dat de Staatsloterij 
schade heeft ondervonden, de 5% 
vergoeding vervalt. Deze schade blijkt 
niet op te treden. De VVD-woord
voerder heeft dan ook aangegeven 
dat wat haar betreft de 5% afdracht 
hiermee dan ook beëindigd is. De 
beperkingen in de vergunning waren 
opgenomen omdat men verwachtte 
dat op grote schaal onmatig gespeeld 
zou gaan worden en dat daarmee 
samenhangend gokverslaving zou 
kunnen optreden. Dit blijkt in de 
praktijk niet het geval te zijn. De

Inburgeringscontracten
Op initiatief van de VVD -in het 
bijzonder van Hans Dijkstal-staat in 
het paarse regeerakkoord een 
passage over inburgeringscontracten. 
Als minister van Binnenlandse Zaken 
is hij er in geslaagd overeenstemming 
te bereiken met de gemeenten over 
de invoering van die contracten.
Sinds 1 januari van dit jaar krijgen alle 
nieuwkomers die in een achterstand- 
situatie terecht dreigen te komen een 
inburgeringscontract aangeboden en 
dus de kans, maar ook de verplich
ting, om Nederlands te leren.
Deze week werd een notitie behan

deld waarin de minister de hoofdlij
nen uiteenzette van de 
Inburgeringswet, een wet die de basis 
wordt voor de contracten en de sanc
ties op het niet-nakomen daarvan. De 
sancties betreffen naast het korten op 
of intrekken van een bijstandsuitke
ring ook het opleggen van een boete. 
Daarnaast regelt de wet het cursus
aanbod en de financiering daarvan. 
VVD-woordvoerder Henk Kamp 
vroeg de minister opnieuw de 
aandacht voor de grote groep immi
granten die in het verleden naar ons 
land kwamen en nog steeds het

Rijk
van bij een intern gerichte ambtelijke 
dienst komen zij nu te werken bij een 
van de klanten afhankelijk bedrijf. 
Minister Dijkstal deelde desgevraagd 
mee er van overtuigd te zijn dat de 
directie van de RBB in staat is om aan 
die cultuuromslag leiding te geven. 
Inmiddels is de directie van de RBB in 
onderhandeling met de Arbo-dien- 
sten van Philips en de Nederlandse 
Spoorwegen over een fusie.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898

beperkingen met betrekking tot aard 
en aantal krasloten kunnen volgens 
de VVD-woordvoerder dan ook 
opgeheven worden. Produktver- 
nieuwing en produktuitbreiding zijn 
nodig met het oog op fondsenwer
ving voor doeleinden van algemeen 
belang.
De woordvoerder is van mening dat 
het verbod op verkoop aan minder
jarigen en verkoop op plaatsen waar 
veel minderjarigen komen, moeten 
blijven bestaan. Het is uiteraard 
belangrijk alert te blijven op aspecten 
met betrekking tot de gokverslaving. 
Gegeven het feit dat de huidige 
vergunning loopt tot 30 april moet er 
sneTeen beslissing komen. De NIL 
had al lang duidelijkheid moeten 
hebben. Een advies is niet nodig. 
Volgende week zal de mevrouw van 
Blerck-Woerdman een motie indienen 
die beeogt een einde te maken aan 
de 5 % -afdracht.

Inlichtingen:
Anke van Blerck-Woerdman, 
070-3182917

Nederlands niet beheersen. Hij 
nodigde de minister uit een plan te 
maken om ook deze mensen die in 
een achterstandsituatie verkeren met 
inburgeringscontracten op weg te 
helpen. De minister toonde zien 
bereid de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken.

Ook vroeg de woordvoerder in de 
nieuwe wet nadrukkelijk de eigen 
verantwoordelijkheid van de immi
grant voor haar of zijn integratie als

Vervolg op pagina 3
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Eerdere afschaffing opkomstplicht
In de afgelopen weken werd de 
discussie over handhaving van de 
dienstplicht opnieuw actueel nadat de 
defensiewoordvoerder Theo van den 
Doel een aantal werkbezoeken aan 
kazernes had afgelegd. Tijdens die 
werkbezoeken constateerde Van den 
Doel dat als gevolg van de voortgang 
in het reorganisatieproces van de 
krijgsmacht niet bij alle onderdelen 
dienstplichtigen nog noodzakelijk 
zijn. Bij een aantal onderdelen 
werden dienstplichtigen voor werk
zaamheden ingezet, die weinig met 
hun directe militaire functie hadden 
te maken. Daarentegen waren er ook 
onderdelen, die nog niet geheel met 
beroepspersoneel waren gevuld en 
waar ae dienstplichtigen een onmis
bare schakel in de bedrijfsvoering 
vormden.
Het werkbezoek was voor de defen

siewoordvoerder aanleiding om 
schriftelijke vragen te stellen m.b.t de 
handhaving van de dienstplicht tot 
het einde van dit jaar. Tevens stelde 
hij voor om commandanten de 
bevoegdheid te geven om die dienst
plichtigen, waar geen zinvolle mili
taire functie meer voor was, eerder te 
laten afzwaaien.
Afgelopen week maakte de staatsse
cretaris van defensie J. Gmelich 
Meijling (VVD) bekend dat na 1 
februari geen dienstplichtigen meer 
zullen worden opgeroepen. Ook 
wordt de opkomstplicht vervroegd 
afgeschaft. Vanaf 1 september 1996 
benoort de opkomstplicht en daar
mee de 'actieve' dienstplicht tot het 
verleden. Dit betekent een bijstelling 
van het dienstplichtbeleid. Dit beleid 
was erop gebaseerd dat de laatste 
dienstplichtigen pas eind december

zouden afzwaaien. Ook krijgen 
commandanten de bevoegdheid om 
dienstplichtigen te laten vertrekken 
als deze geen zinvol werk meer 
kunnen verrichten.
De hoofdreden voor de bijstelling van 
het beleid is, aldus de staatssecretaris, 
de gestage voortgang van het reor
ganisatieproces waarbij aan het einde 
van dit jaar de gehele krijgsmacht uit 
'beroepspersoneel' bestaat. Ondanks 
de bijstelling van het dienstplichtbe
leid blijft een goede bedrijfsvoering 
binnen de krijgsmacht gegarandeerd. 
De VVD kan met de praktische 
bijstelling van het beleid van harte 
instemmen.

Inlichtingen:
Theo van den Doel, 070-3182891

Centraal Bureau voor de Statistiek
Maandag 5 februari 1996 is door de 
Tweede Kamer het wetsvoorstel 
Instellingsregeling voor het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en de 
Centrale Commissie voor de Statistiek 
(CCS) besproken. Mevrouw drs. Hella 
Voüte-Droste heeft namens de VVD- 
fractie het woord gevoerd.

Achtergrond van het 
w etsvoo rste l
Het wetsvoorstel is er op gericht het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en 
de Centrale Commissie voor de 
Statistiek een wettelijke grondslag te 
bieden. De belangrijkste aandachts
punten van de VVD-fractie zijn:
- Terugdringing van de administra

tieve lasten en vermindering van de 
enquêtedruk door middel van een 
betere coördinatie van CBS-enquê- 
tes onderling en hergebruik van 
reeds verzamelde gegevens.

- De CCS bestond uit tenminste 30 
en ten hoogste 45 leden. Op aan
drang van ae VVD-fractie wordt de 
omvang en de samenstelling van de 
CCS drastisch gereduceerd. Het

voorstel bestaat er nu uit de 
Commissie te laten bestaan uit ten
minste 7 en ten hoogste 11 leden.

- De organisatorische positie van het 
CBS. Het wetsvoorstel ziet het CBS 
als dienst van het Ministerie van 
Economische Zaken. De VVD-frac
tie ziet meer een agentschap-status 
voor het CBS.

Het verder terugdringen van de admi
nistratieve lastendruk vormde voor de 
VVD-woordvoerster Voute een 
belangrijk onderdeel van de discussie.

Terugdring ing  van 
de ad m in istra tieve  lasten  
De verschillende enquêtes van het 
CBS leiden voor bedrijven tot een 
grote administratieve rompslomp. Zo 
blijkt uit een enquête van VNO en 
MKB Nederland onder Nederlandse 
bedrijven naar de mate waarin bedrij
ven de Nederlandse wet- en regelge
ving als lastig ervaren, dat de statisti
sche verplichtingen (CBS) hoog 
scoren (nl. als derde). De administra
tieve lastendruk blijkt bovendien voor

kleinere bedrijven zeven maal zo 
groot te zijn als bij grotere bedrijven. 
De VVD-fractie hecnt zeer aan een 
terugdringing van de administratieve 
lastendruk. Voüte heeft er daarom op 
aangedrongen de administratieve 
lastendruk zoals die ontstaat door 
enquêtes van het CBS sterk te 
verminderen. Dit lijkt de VVD-fractie 
haalbaar gezien de snelle ontwikke
lingen op het gebied van de elektro
nische snelweg, die het bedrijven 
steeds beter mogelijk maken over te 
gaan tot elektronische aanlevering 
van gegevens. De minister heeft 
toegezegd, naar aanleiding van een 
amendement van Voüte, dat in het 
jaarverslag verslag wordt gedaan over 
de mate van terugdringing van de 
administratieve lasten in het afgelo
pen jaar. Op deze manier wordt goed 
zichtbaar in welke mate het CBS er al 
dan niet in slaagt de afgesproken 
terugdringing te behalen.

Inlichtingen:
Drs. Helfa Voüte, (070-3182907)
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uitgangspunt te kiezen. De overheid 
kan helpen, maar integratie is bij 
uitstek een individueel proces: een 
burger gaat volwaardig deel van de 
samenleving uitmaken.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898
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Vrijheid schept verantwoordelijkheid
Dit artikel van Frits Bolkestein 
verscheen vrijdag 9 februari 1996 in 
de Volkskrant. Hieronder een samen
vatting.

De Groningse hoogleraar Flip de Kam 
beweerde begin vorige maand in 
NRC Handelsblad dat Nederland met 
een chronische beleidsdiarree kampt. 
Behalve uit grote hoeveelheden 
bedrukt papier blijkt dit vooral uit een 
stroom onrustige en slecht te hand
haven wetten en regels. De Kam zag 
de overheid als een reus op lemen 
voeten, kostbaar en vaak krachteloos 
en ondoelmatig. Ook de secretaris
generaal op Economische Zaken Ad 
Geelhoed bekritiseerde in zijn nieuws- 
jaarsartikel voor het economenblad 
ESB het optreden van de overheid. 
Vooral aan de uitvoering van de klas
sieke staatstaken schort veel. Vandaar 
dat de topambtenaar voor een 
actieve overheid pleitte, maar dan 
wel één die zich tot haar eigenlijke 
kerntaken weet te beperken. Met zijn 
betoog ondersteunde Geelhoed wat 
liberalen steeds hebben voorgestaan: 
een afgeslankte maar doelmatige 
overheid, die doet wat nodig is en als 
het kan voor minder belastinggeld.

Den U y l-le z in g
De verhouding overheid-maatschap- 
pij-individu blijft het politieke debat 
beheersen. In zijn 'Den Uyl-lezing’ 
schetst premier Kok een tegenstelling 
tussen de vermeende wens van libe
ralen tot minimalisatie van de staat 
en de voorkeur van sociaal-democra- 
ten voor een actieve overheid. Naar 
mijn mening geeft die tegenstelling 
een versimpeld beeld. Het gaat niet 
eenvoudigweg om meer of minder 
staat: de discussie gaat veeleer over 
de wenselijke aard van de staatsta
ken. Het geschil betreft de keuze 
tussen de liberale waarborgstaat en 
een verzorgingsstaat. Liberalen willen 
niet dat de overheid verzorgt. Zij 
willen wel dat de overheid ae burgers 
beschermt door een vangnet dat bij 
inkomensderving voldoende waarbor
gen biedt. Voor het overige dient de 
overheid met het scheppen van 
sociale voorzieningen terughoudend 
te zijn. Ook de voorganger van de 
Heer Kok, dr. Willem Drees, was die 
mening toegedaan. Om die reden 
keerde de Heer Drees dan ook later 
de PvdA de rug toe. Uit onvrede over 
het beleid van oud-premier Den Uyl 
zie hij: 'Ik verwerp ae gedachte van 
de verzorgingsstaat. Het woord wekt 
de indruk alsof de staat de verplich
ting heeft te verzorgen. Ik ben voor 
de waarborgstaat.’ .
De structurele aanpassingen die daar
voor nodig zijn, komen veelal neer op 
een herijking van de verantwoorde
lijkheden in de samenleving. Meer 
eigen verantwoordelijkheid is vereist:

de afwenteling van verantwoordelijk
heden op de collectiviteit moet 
worden teruggedrongen. Dit bete
kent niet, zoals gezegd, dat de rol 
van de staat moet worden geminima
liseerd. Onlangs heeft minister Hans 
Wijers treffend opgemerkt dat 'je de 
kracht van de overneid niet kunt 
lezen aan de hoogte van de uitgaven 
en inkomsten'. Hij heeft de noodzaak 
benadrukt van 'een sterke en excel
lente overheid voor wat betreft de 
economische orde, de publieke 
aanbodzijde van de markt en als 
katalysator en baken van vertrou
wen'. Uit deze belangwekkende maar 
onderbelichte toespraak blijkt dat de 
visie van D66 op de kerntaken van de 
overheid vrijwel naadloos aansluit bij 
die van de VVD.

M etaalm oeheid
De tegenstellingen tussen liberalen en 
sociaal-democraten met betrekking 
tot de inrichting van onze samenle
ving zijn natuurlijk niet meer zo 
scherp als vroeger. De ingrijpende 
hervormingen van het huidige kabi
net ten aanzien van de Ziektewet, de 
Algemene Nabestaandenwet, de 
kinderbijslag, de winkelsluitingswet 
en ook ae omvangrijke lastenverlich
ting zouden anders niet mogelijk zijn 
geweest. Dat PvdA, D66 en VVD 
deze hervormingen zo snel en harmo
nieus hebben weten te volbrengen, 
mag zonder overdrijving een histori
sche doorbraak worden genoemd.
Het zou uitermate betreurenswaardig 
zijn ais in de komende tijd de 
metaalmoeheid in de coalitie zou 
toeslaan. Want juist in de tweede 
helft van deze regeerperiode zal onze 
hervormingsgezindheid worden 
getest. Hans Wijers heeft in zijn 
eerdergenoemde toespraak aangege
ven waarom. Hij wijst er op dat waar
schijnlijk al binnen een jaar de 
belangrijkste doelstellingen van het 
kabinet ten aanzien van werkgele
genheid, lastenverlichting en tekor
treductie worden verwerkelijkt. Zijn 
conclusie is: “We kunnen ambitieuzer 
zijn. Sterker nog: we moeten ambiti
euzer zijn. Ook na 1998."

A m bities
Mét D66 is de VVD van mening dat 
dit kabinet zijn ambities niet mag 
bevriezen op het moment dat de 
belangrijkste doelstellingen van het 
regeerakkoord zijn bereikt. Er is 
immers nog zo veel te doen. Ten 
eerste moet de staatsschuld omlaag, 
EMU of geen EMU. Elk jaar geeft de 
overheid 30 miljard gulden aan rente
lasten uit. Als wij in de komende 
jaren het begrotingstekort naar 1 % 
weten te brengen, zal de staats- 
schuldquote snel gaan dalen. Met 
premier Kok ben ik van mening dat 
de lasten voor burgers en bedrijven

verder omlaag moeten. Bijna iedereen 
in Nederland draagt 50% van zijn 
inkomen af aan belastingen en 
premies. Als wij de werkgelegenheid 
willen bevorderen, moet dat percen
tage omlaag. In de komende tien jaar 
moet het mogelijk zijn de tarieven 
van de inkomstenbelasting met 5 tot 
10% te verlagen.
Tegelijk hebben wij in de toekomst 
waarschijnlijk extra geld voor belang
rijke kerntaken van ae overheid 
nodig, zoals infrastructuur, onderwijs 
en bestrijding van de misdaad. Als 
wij deze voornemens willen verwer
kelijken, moeten de overdrachtsuitga
ven verder worden verlaagd. En dat 
kan ook. Volgens Hans Wijers is het 
mogelijk het aantal mensen met een 
betaalde baan te verhogen van 50% 
nu naar 60% in het jaar 2005. Ook 
de VVD deelt deze scherpe ambitie. 
Maar dan moeten wij -net als dit 
kabinet- wel voortgaan met de 
modernisering van de collectieve 
sector.
In de sociale zekerheid is veel bereikt, 
maar wij zijn nog lang niet klaar. In 
kringen van werkgevers en werkne
mers wordt druk gesproken over een 
cappuccino-stelsel, waarin de over
heid de basisuitkering verzorgt (de 
koffie) en de sociale partners en de 
individuele werknemer verantwoor
delijk zijn voor eventuele inkomens- 
aanvullingen (de melk). Over de 
verhouding koffie-melk is ongetwij
feld veel discussie mogelijk. Het gaat 
hier in eerste instantie echter niet om 
percentages, maar om het beginsel. 
Klaarblijkelijk zijn de sociale partners 
toe aan een nieuwe verdeling van 
verantwoordelijkheden. Dan kan de 
overheid niet met haar armen over 
elkaar blijven zitten.

In d iv idu ele  
veran tw o ordelijkh eid  
Al deze voorstellen lijken om geld te 
draaien. Maar het gaat om veel meer. 
In de overgang van verzorgingsstaat 
naar waarborgstaat gaat het er in 
eerste en laatste instantie om de indi
viduele verantwoordelijkheid van de 
mens te vergroten. Een te grote mate 
van afgedwongen solidariteit leidt tot 
onverantwoordelijkheid. Vrijheid 
daarentegen dwingt tot verantwoor
delijkheid. Dwang leidt veelal tot 
onverschilligheid. Onverschilligheid is 
kenmerkend voor een samenleving 
waarin anonieme verhoudingen 
tussen burgers en overheid overheer
sen. Zo'n samenleving staat mijlen 
ver af van een open samenleving 
waarin wij de vruchten van gezonde 
wedijver in een open bestel kunnen 
plukken.
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Afspraak is afspraak
Zoals u vorige week in VVD-Expresse heeft kunnen lezen, heb 
ik vorige week vrijdag een artikel in de Volkskrant gepubli* 
ceerd. Daarin heb ik de coalitiepartners opgeroepen de tweede 
helft van deze regeerperiode onbevangen tegemoet te treden. 
Risicomijdend gedrag moet worden vermeden. Wie risico's uit 
de weg gaat, loopt immers uiteindelijk het grootste risico. Ook 
heb ik steun betuigd voor de lijn-Kok binnen de PvdA.

Op het PvdA-congres en in de media werd daarop de suggestie gewekt alsof de VVD het 
binnen het kabinet voor het zeggen heeft. Het beeld ontstond dat onze partij alles 
binnenhaalt en PvdA en D66 met lege handen langs de zijlijn staan. Ik ben het met deze 
visie niet eens. Ook de VVD heeft namelijk bij de totstandkoming van het regeerakkoord 
concessies moeten doen. Ik geef een drietal voorbeelden.
Ten eerste komen er in dezelcabinetsperiode maar 1000 politieagenten bij. Wij hadden 
het plan de sterkte van de politie met 10.000 te vergroten.
Ten tweede zijn er afspraken rond de koppeling van lonen en uitkeringen gemaakt die 
niet in overeenstemming zijn met het VVD-verkiezingsprogramma.
In de derde plaats voert minister Van Aartsen een moedig landbouwbeleid dat op verzet 
stuit bij sommigen in de agrarische wereld.
Afspraak is echter afspraak. Dit betekent dat de VVD tijdens deze kabinetsperiode punten 
die hoog op haar politieke agenda staat, kan realiseren. Maar het betekent ook dat wij 
meewerken aan het realiseren van belangrijke besluiten die hoog in het vaandel van onze 
partners staan.
Afgelopen dinsdag werd in het NOS-programma NOVA een opiniepeiling gepubliceerd. In 
deze enquête kwam de VVD als grootste partij naar voren. Als er nu Tweede Kamer
verkiezingen zouden worden gehouden zou de VVD 44 zetels krijgen. Natuurlijk is de 
VVD blij met deze uitslag. Maar het verandert niets aan onze opstelling in dit kabinet. Per 
slot van rekening zijn er pas over twee jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer. Tot die 
tijd is de VVD de derde partij van dit land met 31 zetels. De VVD wil een betrouwbare 
coalitiepartner zijn. Wij nouden ons daarom strikt aan het regeerakkoord.

Frits Bolkestein

Wetsvoorstel stadsprovincie 
Rotterdam door regering ingetrokken
Al diverse keren debatteerde de Tweede 
Kamer over het voorstel van het kabinet 
inzake de stadsprovincie die Rotterdam en 
omstreken beslaat (1,2 miljoen inwoners, 
waarvan de helft in het huidige Rotterdam 
woont).

Omdat de huidige stad Rotterdam met
600.000 mensen te groot is binnen de 
stadsprovincie, stelde het kabinet een opde
ling in 5 delen voor: het vooroorlogse 
Rotterdam binnen de 'ruit' van snelwegen, 
Hoogvliet, Hoek van Holland, Hillegersberg- 
Schiebroek-Overschie en Alexanderpolder. 
Het provinciebestuur zou een aantal boven- 
locale taken krijgen op het gebied van ruim
telijke ordening, milieu, etc. Dit voorstel had 
ook de instemming van de VVD-fractie. 
Ondanks de nadelen, die de VVD-fractie 
erkend, bleek dit het best haalbare compro
mis.

Am endem ent
De PvdA en D66 hebben middels een 
ammendement geprobeerd tot een veel 
minder vergaande opsplitsing van 
Rotterdam te komen.
Dinsdag 13 januari werd dit ammendement 
van PvdA en D66 aangenomen met steun 
van Groen Links en de Ouderen. VVD en 
CDA stemden tegen. Vervolgens nam 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken het 
woord om aan te kondigen dat de regering 
het wetsvoorstel intrekt. Het kabinet ziet

door het amendement een zorgvuldig even
wicht verloren gegaan.

VVD-woordvoerder Johan Remkes 
betreurde de hele gang van zaken. Door de 
opstelling van de PvdA en D66 is een oplos
sing voor de bestuurlijke problemen van 
Rotterdam nog verder weg komen te staan. 
Volgens de woordvoerder is de vorming van 
een stadsprovincie, volgens het model dat 
het kabinet had voorgesteld, nu - ook voor 
andere steden - van de baan.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883
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Referendum
De Tweede Kamer debatteerde deze 
week over de mogelijke invoering van 
het zogenaamde correctieve wetge
vingsreferendum. Dit houdt in dat 
burgers onder bepaalde voorwaarden 
een wet achteraf kunnen afstemmen, 
die eerder door de Regering en de 
Tweede en Eerste Kamer is aangeno
men. De discussie zal vooral gaan 
over de vraag, welke voorwaarden er 
zullen gaan gelden. De invoering van 
het referendum is door PvdA, D66 en 
VVD in het Regeerakkoord afgespro
ken. Hiervoor moet de Grondwet 
worden gewijzigd. Dat gebeurt in 
twee behandelingen: één voor de 
verkiezingen, en één erna. In tweede 
lezing moet zelfs een 2/3 meerder
heid bestaan. Op zijn vroegst kan het 
eerste referendum dus pas rond 1999 
worden gehouden. De VVD-fraktie 
doet mee, ondanks het feit dat de 
meerderheid binnen de partij (zo'n 
65%) nogal wat bezwaren heeft 
tegen dit systeem. Voor de VVD is 
het referendum dus een "prijs van 
paars ” .

Voorwaarden
De VVD-fractie gaat akkoord met de 
invoering van het referendum, maar 
heeft wel een aantal voorwaarden bij 
de invulling hiervan:
Een referendum moet representatief

zijn. Daarom moet een opkomstplicht 
gelden van minstens 60% van de 
11,5 miljoen kiezers. Verder moet 
worden voorkomen dat minderheids
groepen of belangengroepen te 
gemakkelijk een referendum kunnen 
aanvragen. Volgens de regering zijn 
er minimaal 600.000 handtekeningen 
nodig om een referendum uit te 
schrijven. Dit is 5% van het aantal 
kiezers. De VVD-fractie stelt voor dit 
aantal op te hogen naar 10%. 
Vervolgens stelt de VVD als voor
waarde dat de eisen voor het houden 
van een referendum al in deze kabi
netsperiode in de Grondwet moet 
worden verankerd. De regering heeft 
voorgesteld dit via een uitvoerings
wet aan het volgende kabinet over te 
laten. De VVD-fractie wil die voor
waarden niet uit handen geven aan 
een onzekere toekomstige wetgever. 
Vervolgens moet worden vastgesteld 
dat een referendum niet over 
concrete besluiten of beschikkingen 
mag gaan, maar alleen over aangeno
men wetgeving. Ook planologische 
kernbeslissingen (PKB's) moeten niet 
referendabel zijn. Grote projecten die 
bij PKB worden genomen, vereisen al 
een zeer uitvoerige inspraak-, over
leg-, en bezwarenprocedure. Voor de 
VVD-fractie is het óf inspraak vooraf 
(PKB) óf uitspraak achteraf (referen

Jeugdwelzijn en jeugdzorg
In het stelsel van jeugdzorg is sprake 
van vekokering, versnippering en een 
te sterke oriëntatie van instellingen 
op het eigen aanbod. Er zijn capaci- 
teitstekorten in de ambulante zorg, 
de pleegzorg en de residentiële zorg, 
die inzet van extra middelen nood
zakelijk maken. In het nota-overleg 
over Jeugdwelzijn en jeugdzorg op 12 
februari j.l. stelde VVD-woordvoerder 
Oussama Cherribi twee lijnen 
centraal: de prioriteiten binnen de 
jeugdzorg en de samenhang en 
doelmatigheid van het stelsel van 
jeugdzorg.

Prioriteiten
In de jeugdzorg moeten keuzes 
gemaakt worden. Veel problemen 
van jeugdigen kunnen in het gezin of 
via reguliere instellingen, zoals het 
consuïtatie-bureau, de school of de 
sportclub, worden opgelost. Wanneer 
reguliere instellingen geen soelaas 
bieden, komen specifieke vormen van 
hulpverlening in zicht. Hierbij is het 
uitgangspunt: zo tijdig, licht en nabij 
als mogelijk. De besteding van de 
extra middelen voor de ambulante 
zorg, de pleegzorg en de residentiële 
zorg dient goed verantwoord te 
worden. Opname van jeugdigen in 
residentiële instellingen vormt het

sluitstuk van de jeugdzorg. Landelijk 
werkende residentiële voorzieningen 
(LWRV's) nemen jongeren op die 
relatief zware zorg nodig hebben, 
zodat een specialistisch aanbod nood
zakelijk is. De VVD-woordvoerder 
heeft daarom gevraagd meer geld 
voor de LWRV's ter beschikking te 
stellen dan de 3,5 miljoen gulden die 
er nu voor is uitgetrolcken. Hij stelde 
ook de voorfinanciering van de aan 
de LWRV's verbonden scholen aan de 
orde.

Samenhang en doelm atigheid  
De VVD-fractie steunt de stelselwijzi
ging, waarbij gestreefd wordt naar 
meer horizontale en verticale samen
werking. Omslag van een aanbod- 
naar een vraaggestuurde jeugdzorg is 
noodzakelijk. Om deze omslag te 
bereiken is meer politieke druk nodig. 
Een andere voorwaarde is de bereid
heid tot samenwerking van het hele 
veld. Ook de toegang tot de jeugd
zorg moet goed georganiseerd 
worden. Hiervoor is een centraal 
loket nodig met een geobjectiveerde 
en geprotocolleerde diagnose- en 
indicatiestelling. Dit behoeft een 
duidelijk beleidskader en een snelle 
implementatie door de bureau's 
jeugdzorg. Verder is een goed

dum), maar niet allebei.
Referenda van provincies en gemeen
ten zouden niet moeten worden 
gehouden, als het gaat om onderwer
pen waarover zij niet zelf de uiteinde
lijke en definitieve beslissing moeten 
nemen. Bijvoorbeeld omdat de 
Rijksoverheid moet beslissen. Anders 
worden bij de burgers ten onrechte 
verwachtingen gewekt. Denk aan de 
recente referenda in Amsterdam en 
Rotterdam over de stadsprovincies. 
Verder bracht de woordvoerder naar 
voren dat het discutabel is dat de 
uitvoering van Verdragen buiten een 
referendum wordt gehouden. 
Uitvoering van Verdragen vindt vaak 
plaats in de vorm van wetgeving. 
Zeker bij de Europes Unie. Hierbij 
staan de nationale parlementen aan 
de zijlijn. Toch heert deze wetgeving 
vaak grote gevolgen voor de burgers. 
De uitzondering in het regeringsvoor
stel helpt dus niet het democratisch 
deficit te verkleinen.

Inlichtingen:
Jan Te Veldhuis, 070-3182901

systeem van beleidsinformatie nood
zakelijk dat op korte termijn alle rele
vante beleidsgegevens oplevert.

H erspreiding en 
verdelingssystem atiek  
Over de verdelingssystematiek voor 
de extra middelen - 57 miljoen 
gulden in 1996, oplopend tot 73 
miljoen in 1999 - neeft de regering 
een broos akkoord bereikt met het 
Interprovinciaal Overleg. Dat akkoord 
behelst een gelijkmatige spreiding 
van de extra middelen over provincies 
en grote steden op basis van een 
verdeelsleutel dat door het Instituut 
voor onderzoek voor overheidsuitga
ven is ontwikkeld. Provincies en grote 
steden die volgens deze verdeelsleu
tel tekort komen, krijgen extra capa- 
citeitsmiddelen, de overigen worden 
op de nullijn gezet. Hierdoor treedt 
geen capaciteitsverlies op. De woord
voerder vond het daarom op dit 
moment niet verstandig aan dit 
akkoord te tornen.

Inlichtingen:
Oussama Cherribi, 070-3182882
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Initiatief KNVB een eigen sportzender te beginnen
Dit weekend maakte de KNVB 
bekend een eigen sportzender te 
willen oprichten. De VVD-fractie is 
niet tegen de oprichting van de 
commerciële zender. Het zou een 
liberale partij onwaardig zijn in te 
grijpen in een discussie tussen markt
partijen. Het voorstel kan echter wel 
een aantal vergaande consequenties 
hebben voor alle betrokken partijen 
en niet in de laatste plaats voor de 
consument (de kijker). 
VVD-woordvoerder Sari van 
Heemskerck Pillis-Duvekot heeft in 
dit kader een aantal vragen gesteld 
aan staatssecretaris Nuis van Cultuur 
tijdens het mondelinge vragenuur in 
de Tweede Kamer.

De woordvoerder wilde in eerste 
instantie weten wat de consequenties 
van de op te richten sportzender 
zullen zijn voor de toegankelijkheid 
van de voetbaluitzendingen. De

VVD-fractie is van mening dat ieder
een in Nederland, ook de kijkers die 
niet in het bezit van een kabelaanslui
ting zijn, naar het Nederlandse voet
bal moet kunnen blijven kijken.
De kijker zal extra kosten moeten 
betalen voor de ontvangst van het 
sportkanaal. Het mag niet zo zijn dat 
dit een extra lastenverhoging van de 
burger inhoudt. De woordvoerder 
stelde daarom voor de omroepbij
drage in dat geval te verlagen.
De oprichting van de sportzender 
mag niet leiden tot ongewenste 
monopolievorming. Het initiatief mag 
dan ook niet op gespannen voet 
staan met de Wet Economische 
Mededinging. De oprichting van de 
sportzender moet eveneens sporen 
met de mediawetgeving en de 
Europese wetgeving.
Nu de KNVB gekozen heeft voor een 
commerciële opstelling moet een 
discussie worden gestart over de

vraag of de overheid nog langer moet 
opdraaien voor de extra kosten die 
voetbalwedstrijden met zich mee
brengen.
De openbare veiligheid blijft een taak 
van ae overheid, maar de bijdragen 
voor bijvoorbeeld de extra veilig
heidsmaatregelen binnen het stadion 
en het inzetten van bussen zouden 
nu voor rekening van de KNVB 
moeten komen.
Deze ontwikkelingen tonen opnieuw 
de noodzaak aan met grote spoed 
een fundamentele discussie over de 
toekomst van het publieke omroep
bestel te voeren.

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

Minderheden
Op 13 februari vond een Algemeen 
Overleg plaats met de minister van 
Binnenlandse Zaken over zijn 
Jaaroverzicht integratiebeleid etnische 
minderheden 1996 en over de reactie 
van het kabinet op de Rapportage 
Minderheden 1995 van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau.
Volgens VVD-woordvoerder Henk 
Kamp gaven de rapporten een helder 
beeld van de situatie. Hij benadrukte 
echter dat het hier niet gaat om de 
vele leden van etnische minderheids
groepen die een goede plek in onze 
samenleving hebben gevonden, maar 
om hen die nog niet zover zijn. Ook 
die medeburgers hebben reent op een 
goede plek en de overheid heeft de 
plicht hen te helpen die plek te krij
gen.

Urgentie
De hele problematiek concentreert 
zich in de grote steden. In de groot
ste steden zal in 2010 de helft van de 
bevolking tot etnische minderheids
groepen behoren. Het SCP signaleert 
3at de structurele oorzaken die tot 

etto's in de VS hebben geleid, zich 
ier ook voordoen.

De invloed van het integratiepro
bleem op de samenleving is groot.
Het gevoel van urgentie dat net 
opgelost moet worden inmiddels ook. 
De regering probeert door immigra- 
tiebeperking, invoering van inburge
ringscontracten, intensivering van het 
onderwijs, lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven gericht op meer werk, 
het 40.000 banenplan, de vrijstelling 
van werkgeverslasten bij indienstne
ming van langdurig werklozen en het 
ombuigen van allerlei geldstromen

richting de grote steden, het tij te 
keren. De woordvoerder vroeg voor 
drie oplossingsrichtingen speciale 
aandacht: De eigen inzet, onderwijs 
en de uitvoering van wijkplannen. 
Integratie is altijd een individueel 
proces en kan niet zonder maximale 
eigen inzet. Werklozen in de bijstand 
die de scholingsmogelijkheden benut
ten en actief naar werk zoeken, 
hebben zesmaal meer kans om een 
baan te vinden dan werklozen die dat 
niet doen. Henk Kamp vroeg de rege
ring daarom meer financiële prikkels 
te creëren om de eigen inzet te 
stimuleren.
Veel kinderen uit etnische minder
heidsgroepen vooral in de grote 
steden beginnen met een achterstand 
als ze voor het eerst naar school 
gaan. Het is essentieel te proberen zo 
vroeg en zo snel mogelijk die achters
tand in te halen. De woordvoerder 
sprak zijn waardering uit voor de 
grote inzet van het onderwijzend 

ersoneel. Het is noodzakelijk met 
racht door te gaan met ontwikkelin

gen die er op gericht zijn hen te 
ondersteunen (praktische en hoog
waardige programma's/methoden, 
expertisecentrum taalonderwijs), met 
het inzetten van moderne multime- 
dia-technieken, het verlengen van de 
schooldag en het betrekken van de 
ouders bij de school. Waardevolle 
ondersteuning is ook mogelijk -en 
wordt gegeven- door het welzijns
werk in de wijken te richten op de 
relatie ouders - school en met active
rend buurt- en opbouwwerk te 
werken aan het herstel van sociale 
verbanden.
Onderdeel van het grote stedenbeleid

is de uitvoering van integrale w ijk
plannen. De VVD-fractie steunt deze 
aanpak die is gericht op verbetering 
van de woon- en leefomgeving in alle 
facetten. Op twee aspecten daarvan 
moet een extra accent worden 
gelegd. Het eerste betreft de werkge
legenheid. Daarin past het recente 
kabinetsvoorstel om 'kansenzones' in 
de achterstandswijken te creëren. Het 
tweede punt betreft de handhaving 
van de regels. Juist waar schooluitval, 
werkloosheid, verloedering en crimi
naliteit zich concentreren, daar moet 
ook de preventie, het toezicht, de 
controle en de handhaving zich 
concentreren.

'Oudkom ers'
Sinds 1 januari van dit jaar krijgen alle 
nieuwkomers een inburgeringscon
tract aangeboden. Zoals bekend is de 
VVD-fractie gelukkig met het succes
volle kabinetsbeleid op dit punt. Wij 
zijn even gelukkig met de bereidheid 
van de minister om te bezien of ook 
systematisch aan niet-ingeburgerde 
"oudkomers" een contract kan 
worden voorgelegd. Velen die voor 
1 januari 1996 naar ons land 
kwamen, missen een basis die inte
gratie mogelijk maakt. Met een 
inburgeringscontract kan ook voor 
hen daarin worden voorzien.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898
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Nederland distributieland
De Stichting Natuur en Milieu laat vaak een negatief daglicht schijnen op de 
transportsector. De VVD ziet deze sector als een belangrijk onderdeel van de 
economie. In het kader van de themadag mobiliteit op 17 februari schreven 
Jan Dirk Blaauw en Florus Wijsenbeek het onderstaande artikel.

Sinds jaar en dag is het goederen
transport over de weg een bijzonder 
dankbare zondebok als we praten over 
fileproblematiek en milieuoverlast. Zo 
blijkt volgens Lucas Reijnders, voorzit
ter van Natuur en Milieu (Volkskrant 
27 januari j l .) , dat het goederenver
voer in het 'rood' staat, omdat de 
economische waarde zou niet opwe
gen tegen de milieuschade. Naar ons 
idee maakt een woordvoerder van de 
stichting hiermee duidelijk dat de 
oogkleppen nog niet zijn afgezet.
Wij zijn van mening dat Nederland 
Distributieland (NDL) één van de 
poten is van onze economie en daar
mee een belangrijke bijdrage levert 
aan onze welvaart en ons welzijn en 
dat goederenvervoer en een leefbaar 
milieu goed kunnen samengaan. 
Omdat de bevolkingstoename econo
mische groei vereist om het huidige 
welvaartsniveau te kunnen vasthou
den, moet deze sector gekoesterd 
worden. NDL (goederen, opslag en 
communicatie) staat momenteel voor
400.000 banen en een bijdrage aan 
het BNP van 8% .
W at Reijnders betreft staat het 
goederenvervoer 'in het rood' bij het 
milieu. Objectieve onderzoekscijfers 
laten echter een genuanceerder beeld 
zien: de bijdrage van het beroeps- 
wegvervoer aan de C02-uitstoot is 
"slechts" 5 % , het aandeel van het 
totale wegverkeer (personen- en 
vrachtverkeer) aan verzuring is 9%  
(inclusief NOx) tegenover landbouw 
± 30 % . C 0 2  zou een grote bijdrage 
leveren aan het broeikaseffect, maar 
hier zijn de geleerden het niet alle
maal over eens. Het ademenen van 
mensen is een grotere contribuant.

P e rso n e n v e rk e e r  
Internationaal is afgesproken dat elk 
land een bijdrage levert aan de 
vermindering van de uitstoot van 
schadelijke stoffen. De hierna 
volgende vergelijking laat zien dat we 
ten aanzien van net milieu onze blik 
moeten afwenden van het goederen
vervoer. In Nederland rijden ruim 6 
miljoen personenauto's rond tegen
over 650.000 wegtransportvoertui- 
gen (vracht-, bestelauto's, trekkers). 
Van het aantal in Nederland verreden 
voertuigkilometers werden er 15 
miljard verreden door bovenge
noemde wegtransportvoertuigen, 
tegenover 84 miljard door personen
auto's. De helft werd verbruikt voor 
privé-doeleinden (dus geen zakelijk- 
of woon/werkverkeer). Het person
enverkeer is verantwoordelijk voor 
9,5 % van de C 0 2  uitstoot en 23 %

van de NOx uitstoot.
De transportsector heeft vanaf het 
begin actief meegedacht aan moge
lijke maatregelen die kunnen bijdra
gen om de gestelde doelen zoals deze 
zijn weergegeven in het Nationaal 
Milieu Plan 2 (NMP-2) te halen. 
Onlangs kwam de sector met een 
nieuwe studie ( "Op weg naar een 
schoner transport” ), waarin een 
pakket van milieu-maatregelen 
worden voorgesteld.
De doelen van NMP-2 zijn o .a .: in 
2010 moet een vermindering van 
NOx-uitstoot met 75%  t.o .v . 1986 
en C02-emissies met 10% t.o .v .
1986 zijn gehaald. De sector waar 
Natuur en Milieu tegenaan schopt 
heeft in het kader van het NMP-2 
veel bereikt de afgelopen jaren: op 
dit moment heeft Nederland het 
schoonste wagenpark van Europa. In 
deze sector is net evenwicht tussen 
milieu en economie dus aanwezig en 
dit wordt alleen maar gunstiger.

Europese markt
Veel producenten die zich richten op 
de Europese markt zoeken een 

eschikte locatie om die markt te 
unnen bestrijken. Vaak produceren 

zij produkten centraal die vervolgens 
op locaal worden aangepast aan de 
wensen van de regionale markt 
(Value Added Logistics: samenvoe
gingen, kwaliteitscontroles, verpak- 
kingsactiviteiten, etc.). De unieke 
ligging maakt Nederland aantrekkelijk 
voor internationale bedrijven om zien 
te vestigen, om zeeschepen in 
Rotterdam of andere zeehavens te 
laden en te lossen en om vliegtuigen 
op Schiphol te laten landen. De 
producent moet dan wel beschikken 
over een effectief en goedkoop

vervoersnetwerk om de aangepaste 
produkten te distribueren.
Nederland moet inspringen op de 
wensen van de 'globaliserenae' 
wereld door de benodigde verbete
ringen aan de infrastructuur aan te 
brengen. Een eerste klas vervoersland 
moet beschikken over een eerste klas 
vervoersnetwerk voor zowel, weg, 
water, rail als lucht. Dan zal de trans- 

ort- en vervoerssector een nog ster- 
ere poot van onze economie worden 

dan deze al is en een bron van werk
gelegenheid zijn.
Spanningen tussen leefmilieu en 
nieuwe infrastructuur moeten echter 
zoveel mogelijk worden voorkomen. 
De Europese Commissie heeft dan 
ook terecht de discussie over het 
personenvervoer in stedelijke gebie
den geopend met haar 'groenboek' 
over het ‘Citizens’ Network' over de 
ontwikkeling van personenvervoers
netwerken in stedelijke gebieden. In 
samenwerking met net Europees 
Parlement zal de overheid oplossin
gen kunnen aandragen ter verminde
ring van de congestie bijvoorbeeld in 
en rond onze Randstad.
Bij de aanleg van die benodigde 
infrastructuur moet meer gezocht 
worden naar oplossingen gericht op 
de toekomst, zoals ondergronds 
bouwen. Dit maakt dat de reële 
kosten hoger worden. Verschuivingen 
binnen de Rijksbegroting richting 
V&W acht de VVD in een komende 
kabinetsperiode dan ook van groot 
belang. Hopelijk denken organisaties 
zoals ae Stichting Natuur en Milieu in 
de discussie hierover constructief mee 
hoe een welvarende wereld te 
verwerkelijken waarbij milieu en 
economie in evenwicht zijn.

Florus Wijsenbeek, Europees 
Parlement; Jan Dirk Blaauw,
Tweede Kamer

Prof.Mr. B.M. Teldersstichting Partijcommissie Wetenschap en 
Technologiebeid

Op 18 maart 1996 organiseren de Teldersstichting en de partijcommissie 
Wetenschap en Technologiebeleid een symposium over de kwaliteit van 
het natuurwetenschappelijk onderzoek. Lokatie: Pulchri Studio, Lange 
Voorhout 15, Den Haag van 14.00-17.30 uur.
Hoe is het gesteld met de kwaliteit van dit onderzoek? Is er sprake van 
een evenwichtige verhouding tussen zuiver wetenschappelijk onderzoek 
en het toegepaste onderzoek? Deze kwesties worden onder andere 
belicht in inleidingen van: prof.dr.ir. B .P .Th. Veltman, voorzitter van het 
College van Bestuur van de Universiteit Twente; dr. J. Nieuwenhuis, 
directeur Unilever Research Laboratorium en prof. dr. J.H . van der Waals, 
emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden.
Indien u aan dit symposium w ilt deelnemen, moet u contact opnemen 
met de prof. mr B.M . Teldersstichting, 070-3631948. Het aantal deelne
mers is gelimiteerd. De toelating wordt bepaald door de volgorde van 
binnenkomst van aanmeldingen. De deelnemers krijgen zo spoedig 
mogelijk het definitieve programma toegestuurd.
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Resterende regeerperiode 
goed benutten
Aan de partijleiders van PvdA en D66 heb ik het voorstel 
gedaan voor de zomer overleg te voeren over de resterende 
regeerperiode. Dit kabinet heeft zijn werk zo goed gedaan dat 
in de afgelopen twee jaar een groot deel van de doelstellingen 

van het in 1994 gesloten regeerakkoord is gerealiseerd. Wij moeten nu niet op onze 
lauweren gaan rusten, maar doorgaan in de lijn die is ingezet: sanering van de overheids
financiën en modernisering van de collectieve sector.
De wereld ziet er nu anders uit dan in de zomer van 1994. Ik noem de problemen in de 
gezondheidszorg. Minister Borst van Volksgezondheid kampt met een tekort van 1,5 
miljard gulden. Bovendien zijn de tekorten in de sociale fondsen opgelopen.
Daarnaast moeten wij de ontwikkelingen in het buitenland in ogenschouw nemen. In de 
landen om ons heen is sprake van een daling van de economische groei. Nederland is 
sterk afhankelijk van het buitenland. Dit betekent dat we nog beter moeten opletten dat 
onze uitgaven binnen het budgettaire kader blijven. Dit laatste is mede van belang voor 
de toetreding tot de Economische en Monetaire Unie. Nederland kan geen deel uitmaken 
van deze unie wanneer de staatsschuld niet wordt verlaagd. Het is daarom nuttig met de 
coalitiegenoten te overleggen hoe het beleid de komende twee jaar eruit moet zien.

Frits Bolkestein

Dubbele nationaliteit
M otie A po sto lo u -So u ten d ijk-van

Afgelopen woensdag debatteerde de Kamer 
met staatssecretaris Schmitz (PvdA) over het 
wetsvoorstel dat het hebben van een meer
voudige nationaliteit regelt. Volgens VVD- 
woordvoerder Benk Korthals draait het om 
het Verdrag van Straatsburg, dat in 1963 
tot stand kwam. Artikel 1 van dit verdrag 
zegt dat meerderjarige onderdanen van 
verdragsluitende partijen hun nationaliteit 
verliezen indien zij ten gevolge van een 
uitdrukkelijke wilsverklaring duidelijk maken 
dat zij de nationaliteit willen krijgen van een 
ander verdragsluitend land door optie, natu
ralisatie of herstel van de nationaliteit. Ver
volgens wordt gezegd: aan hen wordt geen 
vergunning gegeven om hun vroegere 
nationaliteit te Dehouden. Dat is de kern 
van het Verdrag, wat met zich meebrengt 
dat het Verdrag in feite een dubbele natio
naliteit afkeurt.

A fstan d se is
In het midden van de jaren tachtig stelde de 
Kamer de Wet op het Nederlanderschap 
vast. Dit betekende dat men, als men Ne
derlander wilde worden, in beginsel afstand 
moest doen van de oude nationaliteit. Voor 
een goede integratie van groeperingen in de 
Nederlandse samenleving is het van belang 
dit te doen via het Nederlanderschap. Daar
mee verdwijnt ook het karakter van vrijblij
vendheid dat anders altijd een rol speelt bij 
het integratieproces. De woordvoerder 
benadrukte dat het laten vervallen van deze 
afstandseis in de wijziging van de Wet op 
het Nederlanderschap, dat deze week in de 
Kamer werd behandeld, in feite wel in strijd 
is met het Verdrag. Hij sprak de vrees uit 
dat de Eerste Kamer hier nog een punt van 
zal maken. Dat is de reden dat de VVD-frac- 
tie hier niet aan mee wil werken. Kinderen 
van ouders met verschillende nationaliteiten 
moeten geen twee nationaliteiten krijgen 
maar gewoon een keus maken. Dat is met 
het naamrecht in Nederland ook het geval.

Appeldoorn
De woordvoerder hekelde de indertijd inge
diende motie van de leden Apostolou(PvaA) 
en Soutendijk-van Appeldoorn (CDA) waar
in werd vooruitgelopen op een wetswijzi
ging die nog helemaal niet had plaatsgevon
den. In de motie werd gevraagd de 
afstandseis te laten vervallen en er vanuit te 
gaan alsof de wet die in dit debat werd 
besproken, al was aanvaard. De woordvoer
der veroordeelde deze manier van werken:
‘wij vinden dit een foute situatie en wij 
moeten die zoveel mogelijk terugdraaien nu 
het nog kan. De VVD is tegen een situatie 
dat iemand met twee of drie nationaliteiten 
als het ware kan gaan winkelen om te bekij
ken waar hij het beste terecht kan.'
Staatssecretaris Schmitz erkende dat de 
VVD volstrekt consistent is geweest in haar 
verzet tegen meervoudige nationaliteit. Zij 
hield echter vast aan het laten vervallen van 
de afstandseis. Om die reden stemde de 
VVD-fractie, tijdens de stemmingen die op ®  
donderdag plaats vonden, tegen het voor- a  

liggende wetsvoorstel. Dat werd echter wel 1 
door de Kamer aangenomen.

Inlichtingen: Benk Korthals,
070-3182902.

Verder in dit nummer
• Liberalisering telecommunicatie

• Geweldgebruik krijgsmacht

• Verdrag bescherming mensenrechten

• Wijziging Huisvestingswet
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VVD neemt voortouw bij liberalisering 
telecommunicatie

Henk Kamp

Na een voorbereiding van bijna twee 
jaar kwam tijdens een Algemeen 
Overleg op 19 februari 1996 een 
voorstel van minister Jorritsma tot 
een tussentijdse wijziging van de 
Telecommunicatiewet aan de orde. 
Met het voorstel wordt het aanleggen 
en exploiteren van telecommunicatie- 
kabels geliberaliseerd, met als doel in 
ons land meer en betere kabels voor 
lagere prijzen beschikbaar te krijgen. 
Aanbieders en afnemers van telecom- 
municatie-diensten zullen daarvan 
profiteren. Zo kan ons land het voor
touw nemen bij de ontwikkeling van 
de elektronische snelweg. 
VVD-woordvoerder Henk Kamp was 
van mening dat met de door de rege
ring voorgestelde interimwet een 
belangrijke stap vooruit is gezet. 
Hoewel het voorstel dat er nu ligt 
voorlopig een uitgebalanceerd en 
verantwoord geheel is, betreurde hij 
dat die stap gepaard gaat met een 
tijdelijke verdichting en complicering 
van regelgeving. Samen met de PvdA 
heeft de woordvoerder daarom een 
tiental amendementen op het wets
voorstel ingediend die gericht zijn op 
versnelling en versterking van de 
concurrentie.

F ac ilite ite n
Om aanvulling en uitbreiding van het 
openbare kabelnet te bevorderen 
kunnen aan vergunninghouders facili
teiten worden verleend: interconnec- 
tierecht, graafrecht en radiofrequen
ties. Wie openbare kabels inbrengt, 
krijgt interconnectierecht, het recht 
zijn kabels te verbinden met de open
bare kabels van anderen. In de prak
tijk gaat het voorlopig om de kabels 
waarmee de eindgebruikers kunnen 
worden bereikt en dan vooral die van 
PTT Telecom. Die interconnectie 
moet zo probleemloos mogelijk tot 
stand komen. In aanvulling op het al 
door de minister vastgestelde inter- 
connectie-kader is het daarom 
verstandig ook geen misverstand te 
laten bestaan over de voorwaarden 
van PTT Telecom. De woordvoerder 
vroeg de minister deze voorwaarden 
daarom te laten publiceren.

Om het ingraven van de kabels in 
goede banen te leiden, zou het 
accent nog meer moeten liggen op 
openbare grond en grond in het bezit 
van overheden. De VVD-fractie wil 
de gemeenten op de uitvoering van 
het werk gerichte coördinatiebe- 
voegdheden geven en het hen moge
lijk maken het aanleggen en gebrui
ken van kabelgoten voor te schrijven. 
Wie de beschikking heeft over radio
frequenties kan met gerichte straal
verbindingen zijn kabelnet aanvullen. 
Dat kan de hinder door graven 
beperken en kosten besparen. Om 
radiofrequenties beschikbaar te 
kunnen stellen, moeten ze eerst vrij 
komen. De woordvoerder heeft twee 
amendementen ingediend om dit te 
regelen. Als er voldoende frequenties 
zijn, kunnen die vervolgens zowel aan 
regionale als landelijke vergunning
houders toegewezen worden.

C o n c u rre n t ie
Er zijn momenteel twee bedrijven die 
in het hele land over veel kabels 
beschikken, Enertel en Telecom 2. Zij 
zullen de concurrentie met de PTT 
aanbinden. Meer concurrentie zal 
leiden tot snellere realisatie van het 
gewenste voorzieningenniveau en 
wordt daarom bepleit door zowel 
dienstenaanbieders als organisaties 
van dienstenafnemers. Door slechts 
één van de twee daartoe de facilitei
ten geven, wordt de concurrentie 
beperkt. De woordvoerder heeft dit 
door middel van een amendement 
willen herstellen.
De VVD-fractie is er geen voorstan
der van dat tengevolge van de inte
rimwet de financiële positie van de 
gemeenten wordt gewijzigd vanwege 
het vervallen van de bestaande 
mogelijkheid tot het heffen van 
precariorecht op kabels. Met een 
amendement stelde hij voor de status 
quo te handhaven.

T e lefo n ie
Het voorstel van de minister is een 
liberaliseringsvoorstel, maar ook een 
infrastructuurvoorstel. Vandaar dat 
behalve de verspreiding van radio- en 
televisiesignalen ook de spraaktelefo
nie nog niet aan de orde komt. Het is 
echter nodig dat op korte termijn fors 
in kabels wordt geïnvesteerd. 
Telefonie is een belangrijke mogelijk
heid om die investeringen terug te 
verdienen. De investeerders kan 
zekerheid gegeven worden door de 
datum dat telefonie vrij zal zijn 
wettelijk vast te leggen. Bij amende
ment is vastgelegd dat telefonie per 1 
juli 1997 vrijgegeven zal worden, een 
half jaar eerder dan in de rest van 
Europa.

Bij marktwerking en concurrentie 
horen ook overnames. Vooral om de 
regionale telecommunicatiemarkt te 
ontwikkelen is dat in een aantal 
gevallen zelfs wenselijk. De VVD- 
fractie heeft er voor gepleit dat de 
regering de mogelijkheid biedt om 
vergunningen over te dragen. 
Woordvoerder Henk Kamp is het met 
de minister eens dat het redelijk is de 
nieuwe regionale en landelijke markt
partijen op gang te helpen door ze 
niet vanar het begin te belasten met 
de verplichtingen die gelden voor de 
krachtige ex-monopolist PTT 
Telecom. In haar toelichting kiest de 
minister voor het vaststellen van een 
zekere periode dat die verplichtingen 
nog niet gelden. De Europese 
Commissie koppelt verplichtingen aan 
een krachtige marktpositie.
Uitgaande van de redenering van de 
minister heeft de VVD-fractie voorge
steld de tijd die de nieuwkomers 
gegund wordt te laten afhangen van 
ae mate waarin zij er in slagen een 
behoorlijke marktpositie te veroveren 
en dat in de wet vast te leggen.

A fstem m ing w etgeving  
Radio, tv, telefoon en alle andere 
informatiediensten zullen aan de 
klanten worden aangeboden door 
zowel de ether, via de satelliet, over 
de televisiekabel en de telefoonkabel. 
De computer zal na de typemachine 
ook de audioset, het televisietoestel, 
de videorecorder, de decoder, de 
telefoon, de telefoonbeantwoorder, 
de beveiligings- en alarmeringsappa- 
ratuur in zich opnemen. Dit duurt 
geen drie jaar meer.
Om te voorkomen dat wetten 
gewenste ontwikkelingen tegenhou
den en te bewerkstelligen dat het 
Nederlandse bedrijfsleven een goede 
uitgangspositie krijgt op de interna
tionale markt, is het noodzakelijk dat 
de vernieuwing van de wetgeving - 
Telecommunicatiewet, Mediawet en 
W et economische mededinging - op 
elkaar worden afgestemd.

Minister Jorritsma van Verkeer en 
Waterstaat had geen overwegende 
bezwaren tegen de ingediende amen
dementen, die alle tien met ruime 
meerderheid door de Kamer zijn 
aangenomen. Inmiddels werkt de 
minister er hard aan nog dit jaar een 
volledige herziening van de telecom
municatiewet naar de Raad van State 
te sturen. Daarin zullen ook de laatste 
obstakels voor vrije concurrentie 
worden opgeruimd.

Inlichtingen: Henk Kamp 
070-3182898
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Wet geweldgebruik krijgsmacht
Afgelopen week werd de wet 
geweldgebruik krijgsmacht behan
deld. De wet bestaat slechts uit twee 
artikelen, maar was te belangrijk om 
als hamerstuk af te doen.

De wet regelt de bevoegdheden met 
betrekking tot het wapengebruik, die 
het personeel in dienst van de krijgs
macht krijgt toebedeeld voor de 
uitvoering van de beveiligings- en 
bewakingstaak. In de praktijk bete
kent dit voornamelijk de beveiliging 
van kazernes en militaire installaties. 
Voor de politie en de Konininkljke 
Marechaussee zijn de bevoegdheden 
inzake het wapengebruik vastgelegd 
in de Politiewet van 1993.

VVD-woordvoerder Theo van den 
Doel vroeg de minister opheldering 
over de positie van burgerbewaking- 
personeel, in dienst bij defensie, dat 
in de praktijk met eenzelfde taak is 
belast en niet onder deze wet valt. 
Immers als gevolg van de overscha
keling naar een vrijwilligerskrijgs- 
macht wordt meer dan voorheen de 
beveiliging van militaire complexen 
opgedragen aan burgerdefensieper- 
soneel. Deze ontwikkeling was bij het 
opstellen van de wet nog niet te

voorzien. De woordvoerder was dan 
ook van mening dat door de minister 
een keuze moet worden gemaakt. Als 
men burgerdefensiepersoneel belast 
met deze taak niet de bevoegdheden 
wil geven om in noodgevallen ook 
geweld toe te mogen passen, moet 
deze taak uitsluitend aan militairen 
worden opgedragen. Wil men toch 
burgerpersoneel voor deze taken 
inzetten dan moeten zij ook de 
wettelijke bevoegdheden krijgen. 
Defensie kan wel twee soorten perso
neel hebben, maar "het kan niet zo 
zijn, dat de mate van beveiliging af
hankelijk is van de kleur van het 
uniform", aldus de woordvoerder.

G ew e ld s i n stru c tie  
Vervolgens heeft de woordvoerder 
duidelijkheid over de reikwijdte van 
de wet gevraagd. In de toelichting op 
de wet wordt ae indruk gewekt dat 
deze ook tijdens de uitvoering van 
vredesoperaties geldt. De VVD-fractie 
wil voorkomen dat de Nederlandse 
militairen tijdens vredesoperaties - 
wat betreft de regelgeving met 
betrekking tot geweldgebruik- in een 
diffuse situatie terecht komen. De 
woordvoerder pleitte ervoor tijdens 
vredesoperaties zonder meer ae

geweldsinstructie van de internatio
nale organisatie waaraan Nederland 
een bijdrage levert, als uitgangspunt 
te nemen.

Bevoegdheden bu rg e rp erso nee l 
De minister gaf toe dat er een 

robleem lag ten aanzien van de 
evoegdheden van het burgerperso

neel. Het mag niet zo zijn dat de 
kwaliteit van de bewaking afhankelijk 
is van de categorie personeel. De 
minister zegde op korte termijn een 
notitie toe waarin hij zou aangeven 
op welke wijze de bevoegdheden 
voor burgerpersoneel wettelijk 
moeten worden verankerd.

Tot slot gaf de woordvoerder nog 
aan dat net machtsmonopolie, de 
autorisatie van gebruik van geweld, 
ten alle tijde blijft voorbehouden aan 
de regering. De beveiliging van mili
taire complexen is bovendien een 
kerntaak van defensie. Er kan dan 
ook geen sprake van zijn dat deze 
taak wordt uitbesteed aan particuliere 
beveiligingsorganisaties.

Inlichtingen Theo van den Doel 
070-3182891

Klachtenrecht bij schending mensenrechten niet 
langer optioneel
Donderdag 22 februari lag het elfde 
protocol bij het Verdrag tot bescher
ming van ae rechten van de mens 
(EVRM) ter goedkeuring bij de 
Tweede Kamer. De VVD-fractie gaat 
op hoofdlijnen akkoord.
De afgelopen jaren is steeds meer een 
beroep gedaan op de EVRM. Doordat 
het aantal klachten sterk is gegroeid 
en de lengte van de procedures door 
de complexiteit is toegenomen, is de 
werkdruk bij de twee Klachteninstan
ties (Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens en het Hof 
voor de Rechten van de Mens) sterk 
vergroot. Door organisatorische 
stroomlijning van de klachteninstan
ties en uitbreiding van de personele 
bezetting is hiervoor een oplossing 
gevonden.

Belangrijk is dat is bepaald dat het 
klachtrecht voor staten en individuele 
burgers verplicht is geworden.
Nieuwe lidstaten van de Raad van 
Europa kunnen alleen partij worden 
van net verdrag indien zij tevens het 
individuele klachtrecht als de rechts
macht van het Hof erkennen. 
Woordvoerder Jan Dirk Blaauw wilde 
meer duidelijkheid over de beperkin

gen die voor een aantal lidstaten uit 
Midden- en Oost-Europa gelden 
onder het huidige klachtrecht. Dit is 
van belang gezien de toetreding van 
Rusland ot landen uit het voormalig 
Joegoslavië. Samen met de PvdA 
diende de woordvoerder een motie in 
waarin de Raad van Europa is

verzocht de landenrapportage als 
toezichtsinstrument in het kader van 
de EVRM te versterken.

Inlichtingen: Jan Dirk Blaauw 
070-3182887

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de “Mr Annelien Kappeyne van de 
Goppello 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, 
pré-postale verwerking door Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
Een jaar-abonnementkost 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).
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Wijziging Huisvestingswet
Er zijn al geruime tijd problemen als 
het gaat om de uitvoering van de 
Huisvestingswet, zoals die in 1992 
door de Tweede Kamer is besloten. In 
een Algemeen Overleg op 22 februari 
j.l. werd gedebatteerd over de wijzi
ging van deze wet. Nu is de Huis
vestingswet een wet waarvoor de 
VVD-fractie nooit erg veel enthou
siasme heeft kunnen opbrengen. 
Desalniettemin wil ook de VVD-frac
tie erkennen dat schaarste een reden 
kan zijn om overheidsbemoeienis en 
regulering op de woningmarkt in te 
brengen. Hierbij valt vooral te 
denken aan de huisvesting van de 
doelgroep, die op zich het meest 
kwetsbaar is.
VVD-woordvoerder Nellie Verbugt 
meende dat er snel een einde moest 
komen aan een situatie waarin 
gemeenten, in strijd met de wet, 
verordeningen opstellen en provincies 
dit vastleggen in besluiten. Zeker wat 
de VVD betreft kan dat ook niet de 
bedoeling zijn van de wet. Als deze 
gang van zaken voortkomt uit inter
pretatieverschillen, dan moet er voor 
gezorgd worden dat die snel uit de 
wereld geholpen worden.
De VVD-fractie wil de bewindsperso
nen steunen als het erom gaat niet 
opnieuw om iedere gemeente een 
hek te zetten. Daarbij moet wel het 
overleg met IPO en VNG weer opge
pakt worden, om samen te werken 
aan draagvlak. Want zonder draag
vlak gaat het niet.

V r ije  v e s t ig in g  
De VVD-fractie is verheugd dat de 
bewindspersonen de vrije vestiging, 
het recht om in vrijheid de eigen 
woonplaats te kiezen ook verder als 
uitgangspunt voor de wet en het 
Huisvestingsbesluit willen handhaven. 
De woordvoerder was het ook van 
harte eens met hun voornemen om 
privaatrechtelijke bedingen te verbie
den, die een eigen distributieregime 
beogen te scheppen. Zij had echter

ook een paar kritische kanttekenin
gen. Dat betrof in de eerste plaats de 
koopprijsgrens, die de staatssecretaris 
wil verhogen van F 159.000 tot 
F300.000. Een forse verhoging die de 
VVD-fractie eigenlijk niet kan plaat
sen.
Verder zette zij vraagtekens bij het 
begrip "Restrictief Ruimtelijke 
Ordening-beleid", dat de wettelijke 
basis moet gaan vormen voor het 
mogen hanteren van economische 
en/of maatschappelijke bindingsei- 
sen. Voorzover net om restricties van 
rijkswege gaat, lijkt dit wel duidelijk, 
want die zijn concreet te herleiden tot 
de PKB en de VINEX-besluiten. Maar 
op provinciaal niveau is het al een 
stuk vager.
Onduidelijk is wat de rol van het 
provinciaal ruimtelijk beleid is. De 
woordvoerder gaf aan die duidelijk
heid heel belangrijk te vinden, omdat 
hiermee bereikt wordt of draagvlak 
ontstaat of niet.
Niet in elk geval is het noodzakeliik 
om een zwaar in de grondwettelijke 
vrijheden van burgers ingrijpende 
beperking toe te passen om het ruim
telijk beleid te kunnen uitvoeren. 
Overheidsbemoeienis met woonruim
teverdeling is voor de VVD-fractie 
alleen aan de orde in die gevallen 
waarin een zodanig tekort aan woon
ruimte bestaat of dreigt te ontstaan 
dat dit zonder ingrijpen tot onaan
vaardbare situaties aanleiding geeft.

Huurwoningen
Ook als het om huurwoningen gaat, 
willen wij slechts dat deel van de 
huurwoningen onder het vergunnin
genregime brengen, waarvoor 
schaarste heerst. De woordvoerder 
vroeg de staatssecretaris te voorko
men dat corporaties bij woonruimte
verdeling de vrijheid van vestiging 
zelfstandig kunnen inperken.
Nellie Verbugt wilde niet op voor
hand uitsluiten dat zich buiten de 
gebieden van het restrictief beleid, of

buiten de gebieden waar een nulgroei 
is, een probleem zou kunnen voor
doen.
Daarbij moet bijvoorbeeld worden 
gedacht aan de randzone van de 
grote steden, maar ook aan de grens
gebieden. Vooral aan de grens met 
Duitsland is er een overloop naar de 
Nederlandse zijde, omdat woon
ruimte in Nederland goedkoper is. Dit 
hoeft geen probleem te zijn. De 
woordvoerder kon zich voorstellen 
dat in bepaalde gemeenten proble
men niet uitgesloten zijn. Zij noemde 
Kerkrade en Vaals als voorbeeld hier
van. Dit is ook het geval in bepaalde 
delen van Zeeland, waar vooral de 
druk uit België groot is.

De VVD-fractie vindt dat voorzichtig
heid en terughoudendheid geboden is 
als het gaat om algemene voorwaar
den voor regulering. Daarin steunen 
zij de bewindspersonen. Anderzijds 
kan ook gedacht worden een hard
heidsclausule op te nemen voor bij
zondere gevallen. Bijvoorbeeld in ver
band met een uitzonderlijk grote 
vraag vanuit stedelijk gebied zowel 
binnenlands als buitenlands naar 
woningen in de betreffende kernen in 
verhouding tot het aanbod van in de 
bestaande voorraad en door nieuw
bouw beschikbaar komende wonin
gen. Het dient hier duidelijk te gaan 
om uitzonderingsgevallen.
De VVD-fractie is het eens met de 
VNG als zij stelt dat er sprake is van 
een spanning tussen het versterken 
van het restrictief ruimtelijk beleid en 
het vergroten van de vrijheid van 
vestiging. De VVD-fractie is van 
mening, dat wij in de te maken 
keuzen ook nog eens kritisch moeten 
kijken naar het restrictief beleid. De 
discussie moeten we voeren als het 
gaat om de actualisatie van het ruim
telijk beleid en niet via de achterdeur 
bij de huisvestingswet.

Autosnelweg Dinteloord-Bergen op Zoom
De prognoses wijzen op een forse 
toename van het verkeer op de N259 
tussen de twee wereldhavens 
Rotterdam en Antwerpen. VVD- 
woordvoerder Nellie Verbugt vreest 
voor een ernstige aantasting van het 
woon- en leefklimaat in West- 
Brabant, tussen Dinteloord en Bergen 
op Zoom. De VVD-fractie is van 
mening dat de aanleg van een stukje 
autosnelweg in dit gebied niet langer 
mag worden uitgesteld. De woord
voerder heeft de regering in een 
motie verzocht deze snelweg aan te

leggen. Deze ontbrekende schakel 
tussen Dinteloord en Bergen op Zoom 
zal een aanzienlijke bijdrage leveren 
aan een verbeterde verkeersafwikke
ling in de corridor Amsterdam, 
Rotterdam, Antwerpen. Ook voor 
West-Brabant zal dit een positief 
effect hebben op het woon- en leef
klimaat, de verkeersveiligheid en de 
economische ontwikkeling.

Inlichtingen: Nellie Verbugt 
070-3182892
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PARTIJEN
Zuid Afrika
Tijdens het voorjaarsreces heb ik op uitnodiging van de 
Stichting voor het Nieuwe Zuid Afrika een bezoek aan Zuid 
Afrika gebracht. Zuid Afrika is op dit moment het onveiligste 
land ter wereld. Het geweld hangt deels samen met roof, maar 
heeft in een groot aantal gevallen ook te maken met politiek. 
Deze strijd speelt zich af tussen en binnen bevolkingsgroepen. 
Zo gaan ae volgelingen van Gatsha Buthelezi, baas van de 

Inkatha Freedom Party (IFP) en hoofd van de traditionele Zulu stamhoofden, eik weekend 
op de vuist met leden van het African National Congress (ANC), waarin de leden van de 
Xnosa-stam de toon zetten. De blanke bevolking, de zogenaamde kleurlingen en Indiërs 
zijn voor het overgrote deel vertegenwoordigd in de Nationale Partij (NP), geleid door 
vice-president F.W. de Klerk. Meer dan de helft van de kleurlingen en de Indiërs hebben 
afgelopen verkiezingen op de NP gestemd. Zij zijn namelijk meer beducht voor de zwarte 
meerderheid dan voor de blanke minderheid.
Tot 1999 heeft Zuid Afrika een regering van nationale eenheid, waarin naast het ANC 
ook de Nationale Partij en de Inkatha Freedom Party zijn vertegenwoordigd. De Nationale 
Partij heeft zich inmiddels bekeerd tot de politieke ideeën die ae kleine liberale 
Demokratiese Partij sinds mensenheugenis heeft verkondigd, maar waar zij electoraal 
nooit voor is beloond. Het is zeer te hopen dat die partij in de toekomst een grotere rol 
kan spelen.
Het ANC stond vroeger onder invloed van het Communisme. Nu heeft het zich omge
vormd tot een gematigde partij van het midden en tot de markteconomie bekeerd. Ook 
keert het ANC zich krachtig tegen een politiek op raciale basis. Hier is de invloed van de 
Zuid Afrikaanse communistische partij te bespeuren, die mensen als lid van een klasse en 
niet als lid van een ras ziet.
De toekomst van Zuid Afrika zal in grote mate afhangen van de wijze waarop het ANC 
zich zal ontwikkelen. Hoewel de economie goed gedijd, zal het ANC veel moeite hebben 
met het ongeduld van vooral jonge zwarte mensen die huisvesting, onderwijs, medische 
zorg en vooral werk verwachten. Velen denken dat president Mandela voor net einde van 
het jaar het politieke toneel zal verlaten. Zijn gedoodverfde opvolger Tabo Mbeki 
beschikt niet over het immense krediet van Mandela. Het zal nem niet makkelijk vallen 
het - begrijpelijke - ongeduld te beheersen. Het is dus niet onmogelijk dat het kleine en 
radicale ‘Pan Africanist Congress' bij de verkiezingen van 1999 munt uit dat ongeduld zal 
slaan, zodat het ANC weer naar links wordt getrokken. Dat is niet te hopen want alleen 
met een gematigd beleid en de medewerking van de blanke gemeenschap heeft Zuid 
Afrika een goede toekomst.

Frits Bolkestein

Linschoten heeft vertrouwen 
van de Kamer
Op 12 maart is een debat gevoerd over de 
verschijningsdatum van de (conceptrappor
ten van het College van Toezicht Sociale 
Verzekeringen (CTSV) en de vraag of staats
secretaris Linschoten de Tweede Kamer juist 
heeft geïnformeerd tijdens het debat over 
de privatisering van de Ziektewet.
In de (concept)rapporten van de CTSV 
waren gegevens opgenomen over de terug
loop van net ziekteverzuim. Deze gegevens 
waren ten tijde van het debat op 20 novem
ber j.l. echter nog niet door het bestuur van 
de CTSV goedgekeurd.

Oud n ieuw s
VVD-woordvoerder Henk Van Hoof bracht 
naar voren dat cijfers over de terugloop van 
het ziekteverzuim oud nieuws betrof. Deze 
gegevens waren namelijk al enkele maanden 
bekend. Hij kon zich dan ook niet voorstel
len dat het stemgedrag anders was verlopen 
wanneer de gegevens van de rapporten wel 
beschikbaar waren geweest. Met uitzonde
ring van de leden van de Socialistische Partij 
heeft de hele Kamer het vertrouwen in de 
staatssecretaris uitgesproken.

Een aantal oppositiepartijen hadden 
behoefte aan een parlementair onderzoek 
over de handelswijze van de staatssecretaris. 
De motie, waarin dit werd verzocht, werd 
verworpen. Ook voor de VVD-fractie was 
een dergelijk onderzoek overbodig.

Informatie: Henk van Hoof 
070-3182885
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Wijziging Visserijwet

Otto Vos

In dit wetsvoorstel staat het belang 
van de visserij en het belang van ae 
volksgezondheid centraal. Bij de 
maatregelen die minister van Land
bouw en Visserij van Aartsen kan 
treffen in het belang van de visserij 
en de volksgezondheid dient hij reke
ning te houden met de belangen van 
de natuurbescherming en de invloed 
van vangst en lokmethoden op het 
welzijn van dieren.

Levend aas
De minister heeft zich in het verslag 
bij het wetsvoorstel dat op 7 decem
ber 1995 bij de Kamer is ontvangen, 
uitgelaten over de kwestie van het 
levend aas: "Het lijkt met het oog op 
het verkrijgen van voldoende draag
vlak onder de beoefenaars van de 
visserij gewenst de sector zelf in de 
gelegenheid te stellen op dit punt 
orde op zaken te stellen."
Nu acht de minister het belang van 
de dieren kennelijk zo groot dat hij 
toch de bevoegdheid wil hebben om

voorzieningen te treffen. Sportvissers 
daarentegen spreken onder meer de 
vrees uit dat het verbieden van 
levend aas het begin van het einde is. 
In antwoord op de vragen van VVD- 
woordvoerder Otto Vos heeft de 
minister het belang van de sportvisse- 
rij onderstreept en toegezegd het ver
bod beperkt te zullen uitleggen. 
Tevens wilde de woordvoerder de 
toezegging van de minister dat de 
betrokken organisaties ruimschoots 
betrokken zullen worden bij de voor
genomen regelgeving om een draag
vlak mogelijk te maken. De kwestie 
van het levend aas kan uit de hand 
lopen indien de minister zich ook 
gaat bezighouden met wormen, 
maden en vliegen als levend aas. 
Mede omdat er een verschillende 
opvatting bestaat ten aanzien van de 
pijnbeleving van levend aas, vroeg de 
woordvoerder de minister eerst een 
onderzoek uit te voeren alvorens 
maatregelen te treffen.

V rije  hengel
Het gaat om het probleem van het 
meeliften van de vrije hengelaars met 
de vruchten van visstandbeheer door 

articuliere organisaties. In Nederland 
ebben visserijorganisaties voor circa 

85% van het oppervlaktewater rech
ten verworven. Circa ƒ 400.000,- 
wordt jaarlijks in visstandbeheer geïn
vesteerd. Mede omdat de werkzaam
heden door vrijwilligers worden uit
gevoerd, is de investering zeer 
Behoorlijk, zowel financieel als imma
terieel. De vrijwilligers worden bij hun

werk doordrongen van het belang 
van het ecosysteem.
Het voornemen bestaat om in de 
toekomst het visstandbeheer te inten
siveren. Dit heeft de waardering van 
de VVD-fractie. Het is goed dat 
sportvisserijorganisaties op dit terrein 
meer eigen verantwoordelijkheid 
gaan dragen. In het verslag veronder
stelt de minister dat de vrije hengel 
geen of zeer beperkte invloed op de 
visstand zal hebben. Voor het geval 
er sprake zou zijn van ongelijkwaar
dige inspanningen tussen de vrije 
hengelaars en de georganiseerde 
hengelaars is de minister bereid een 
ondersteunende rol te vervullen. Het 
gaat de VVD op dit moment nog te 
ver om te pleiten voor afschaffing 
van de vrije hengel. Wel wilde de 
woordvoerder als uitgangspunt stel
len dat sportvisserijorganisaties opti
maal profijt moeten hebben van ae 
beheersactiviteiten, die zij voor eigen 
rekening en verantwoordelijkheid 
uitvoeren. De VVD sluit niet uit dat 
de vrije hengel daarop invloed kan 
hebben. Op aanvraag van de VVD- 
fractie heeft de minister toegezegd 
deze kwestie nader te onderzoeken. 
Op voorhand zei de minister dat 
afschaffen van de vrije hengel te ver 
gaat. Een extra financiële opslag op 
de sportakte voor de vrije hengelaar 
is bespreekbaar.

Inlichtingen Otto Vos 
070-3182900

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

Column van de redactie:
'Een conservatief-liberaal akkoord?' 
G.A. van der List

'Bezetenen tegenover gezetenen' 
Patrick van Scnie

‘Vervreemde familieleden, Neder
landse liberalen en sociaal
democraten voor de Tweede 
Wereldoorlog'

P. de Rooy 
‘De Tegenpartij.
Sociaal-democraten en liberalen in

Nederland (1945-heden)' 
J.Th.J. van den Berg

‘Globalisering en de positie van 
Europa in de wereldeconomie' 
Frits Bolkestein

Gastcolumn:
‘Waarom ik geen VVD'er ben’ 
Rick van der Ploeg

'Te veel gevraagd, te weinig 
gewonnen'
R.G. van de Wetering

‘Van oude en nieuwe beschavings- 
conflicten'
S.W. Couwenberg

'Tocqueville en terreur'
O.M. van de Haar

'De Euro: een Europees dilemma' 
A. Szasz

Boekbespreking:
‘Frontsoldaat in de politiek'
G.C. Berkhof

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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Arbeidsduur en recht op deeltijdarbeid

Deze week zijn de wetsvoorstellen 
inzake het verbod tot het maken van 
een onderscheid tussen werknemers 
met een deeltijdbaan en een voltijd
baan en het initiatief Rosenmoller 
inzake het wettelijk recht voor werk
nemers op deeltijdarbeid, plenair 
behandeld.

Verbod op o nd ersche id  tu ssen  
w erknem ers naar a rb e id sd u u r 
Met dit wetsvoorstel wordt beoogd 
werknemers gelijk te behandelen on
geacht de omvang van hun arbeids
duur. Dat wil zeggen dat werknemers 
ten aanzien van arbeidsvoorwaarden 
geen onderscheid mogen maken 
tussen deeltijdarbeiders en voltijd 
arbeiders, tenzij een dergelijk onder
scheid objectief te rechtvaardigen is. 
Voor wat betreft de arbeidsvoorwaar
den kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan de beloning, overwerktoeslagen,

onkostenvergoedingen, verlofregelin
gen en opleiaingsfaciliteiten. Met 
name de rechtspositie van vrouwen 
wordt hierdoor verbeterd. Dit wets
voorstel heeft de instemming van de 
VVD-fractie.

In it ia t ie f  R o se n m o lle r : w ette- 
l i jk  rech t op d e e lt ijd a rb e id  
In dit voorstel wordt concreet voor
gesteld dat iedere werknemer, die 
minstens een jaar bij een werkgever 
in dienst is, het recht te geven zijn 
arbeidsduur met maximaal de helft te 
verminderen, tenzij de werkgever 
aantoont dat zwaarwegende bedrijs- 
organisatorische belangen zich daar
tegen verzetten. De bepaling is drie- 
kwart-dwingend. Dat wil zeggen dat 
van de wettelijke basisregel slechts bij 
CAO kan worden afgeweken. 
VVD-woordvoerder neeft grote 
moeite met dit wetsvoorstel. In zijn 
eerste termijn van het debat bracnt 
hij de volgende bezwaren naar voren:
- De sociale partners hebben door 

middel van een Aanbeveling van de 
Stichting van de Arbeid ze lf al aan
gegeven dit doel na te streven. Een 
wettelijke verplichting is dus over
bodig.

- Het is in Nederland nu al zeer goed 
mogelijk in deeltijd te werken. 
Nederland is absolute koploper als 
het gaat om deeltijdwerkers.

- Door het relatief sterk gedaalde 
aantal gewerkte uren per werkende

in Nederland is ons land van koplo
per op de Europese welvaartsladder 
verworden tot een van de hekke- 
sluiters. Deze analyse staat glashel
der in de Sociale Nota van 1995 en 
wordt door Rosenmoller ook niet 
ontkend.

- Door de overhead-kosten zullen de 
arbeidskosten voor werkgevers 
toenemen.

- Het meest principiële bezwaar van 
de VVD-fractie betreft de eenzij
dige inbreuk op de contractsvrij
heid. Waar de rechtspositie van 
werknemers aanzienlijk wordt 
uitgebreid met dit wetsvoorstel 
gaat dit volledig ten koste van de 
rechtspositie van de werkgever.

In de eerste termijn dienden de PvdA 
en de RPF een amendement in. In het 
voorstel van Rosenmoller heeft een 
werknemer na een jaar dienstverband 
het recht zijn arbeidsduur met 50% 
te verminderen. De PvdA en de RPF 
willen dit recht op korter werken - in 
een amendement - terugbrengen 
naar 20% . Onduidelijk is nog of dit 
amendement het zal halen. De VVD- 
fractie steunt noch het amendement, 
noch het voorstel van Rosenmoller. 
Het debat wordt volgende week ver
volgd. Hierover meer in de volgende 
VVD-Expresse.

Informatie: Pieter Hofstra 
070-3182886

Arbeidsovereenkomstenrecht leidt tot vragen
Naast het visserijdebat had VVD- 
woordvoerder Otto Vos afgelopen 
donderdag ook een plenair debat 
over arbeidsovereenkomstenrecht 
zoals dit wordt opgenomen in het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW).

Met een paar onderdelen van het 
recht heeft iedere burger te maken. 
Dat is het personen- en familierecht 
en het arbeidsrecht.
Arbeidscontracten worden gesloten 
tussen werkgevers en werknemers. 
Het arbeidsrecht is politiek belangrijk 
voor het functioneren van de arbeids
markt.

De woordvoerder was niet erg geluk
kig met de wijze waarop het arbeids
recht behandeld is. In ae memorie 
van toelichting schrijven de voorma
lige indieners dat wijzigingen met een 
politieke inslag buiten beschouwing 
zijn gelaten. De VVD-fractie stelt vast 
dat net niet eenvoudig is gebleken 
om het arbeidsovereenkomstenrecht 
(vrijwel) volledig a-politiek te behan
delen. In dit reent worden belangen 
en de tegenstellingen tussen werkge

ver en werknemer uiteen gezet. Het 
is geenszins gevrijwaard van politieke 
keuzes, aldus Otto Vos.

Aan het eind van een 23-jarige 
periode wordt het wetsontwerp nu in 
de Tweede Kamer afgehandela. Een 
aantal essentiële onderdelen, zoals de 
definitie van een arbeidscontract, het 
concurrentiebeding en het ontslag 
zijn voorwerpen van politieke en 
maatschappelijke discussie. Ze zijn 
echter buiten net wetsvoorstel 
gehouden.

O verzicht knelpunten  
De woordvoerder heeft gesteld dat 
het een mogelijk gemiste kans is om 
het arbeidsrecht te regelen. Hij heeft 
Minister Sorgdrager om een overzicht 
gevraagd waarin de knelpunten staan 
die in het arbeidsrecht spelen.
Tevens heeft hij haar gevraagd om 
oplossingen aan te dragen. De 
Minister heeft toegezegd een nota te 
maken.
Aan de hand hiervan kan de Kamer te 
zijner tijd verder discussiëren.

De VVD heeft de indruk dat meer
dere departementen aan het arbeids
recht werken. In het debat heeft Otto 
Vos aan Minister Sorgdrager ge
vraagd wat voor initiatieven zij heeft 
genomen om de integrale behande
ling van de diverse onderwerpen in 
het arbeidsrecht te waarborgen. Zij 
heeft één centraal aanspreekpunt 
toegezegd.

Informatie: Otto Vos 
070-3182900
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Nederland kan bij het opruimen landmijnen meer 
initiatief tonen
Hieronder een artikel van de Defensie-woordvoerder van de Tweede-Kamerfractie van de VVD , Theo van den Doel 
Dit artikel is geplaatst in de Volkskrant van 24 febr. jl.

Nederland heeft zich, als één van de 
weinige landen binnen de Europese 
Unie, net afgelopen jaar tijdens de 
VN-Toetsingsconferentie van het 
Conventionele Wapensverdrag in 
Genève enorm ingespannen om de 
produktie en het gebruik van landmij
nen aan banden te leggen. Niet 
iedereen lijkt hierover tevreden te 
zijn.
In Forum van 26 januari werd een 
pleidooi gehouden voor een totaal 
verbod op het gebruik van landmij
nen. Ook Nederland zou niet een 
selectief, maar een algeheel morato
rium op landmijnen moeten afkondi- 

en. De vraag is of met dit pleidooi 
et paard niet achter de wagen wordt 

gespannen. Het ware probleem is 
immers van geheel andere aard.

S e le c t ie f  e xp o rtve rb o d  
In de discussie wordt tot nu toe geen 
onderscheid gemaakt tussen de ver
schillende soorten mijnen. Dat is wel 
noodzakelijk. Niet alleen voor een 
goed begrip van het probleem, maar 
ook om internationaal vooruitgang te 
kunnen boeken.
Dat laatste aspect is ook de reden 
waarom Nederland voor een selectief 
exportverbod heeft gekozen. Op 
deze wijze kunnen landen die het 
verdrag hebben geratificeerd in hun 
behoefte aan mijnen voor hun eigen 
landsverdediging blijven voorzien. 
Voor een lana zoals Finland, met een 
uitgestrekte grens langs de Russische 
federatie, maken mijnen een essen
tieel deel uit van hun verdedigings- 
concept. Ook in de grensgebieden 
tussen India en China en tussen 
China en Rusland worden mijnen 
intensief gebruikt.
Zo lang er geen goed alternatief is, 
mag de internationale gemeenschap 
dit recht tot zelfverdediging, niet 
worden belemmerd. Voorwaarde is 
wel dat de gebieden waar deze 
mijnen zijn gelegd, goed zijn afgeba
kend en van waarschuwingsborden 
zijn voorzien.

R a t if ic a t ie  v e rd rag  
Het tweede oogmerk van het selec
tieve moratorium is de poging de 
ongeveer 130 landen die net verdrag 
nog niet hebben geratificeerd, hier 
alsnog toe te stimuleren. Door deze 
opstelling kan mogelijk meer winst op 
worden geboekt dan een algeheel 
verbod.
In de discussie draait het in de eerste 
plaats om de anti-personeelsmijn.
Ook de NAVO-landen beschikken

over deze anti-personeelsmijnen. In 
een mogelijk conflict tussen Oost en 
W est zouden deze mijnen dienst 
doen als buffer ter bescherming van 
het eigen personeel, om militaire 
installaties te beveiligen en om 
bepaalde gebieden minder toeganke
lijk te maken.
In de afgelopen decennia zijn in vele 
burgeroorlogen miljoenen anti-perso- 
neelsmijnen gebruikt. Deze mijnen 
worden door de vele slachtoffers die 
zij maken ook wel het 'massavernieti
gingswapen in slow motion' 
genoemd. Elke maand verliezen door 
dit 'zaad van de duivel' ruim acht
honderd mensen het leven.
In tegenstelling tot oorlogen tussen 
legers, worden in burgeroorlogen 
deze mijnen doorgaans niet op mili
taire wijze gelegd en in kaart ge
bracht. Ze worden vaak als een soort 
strooigoed over een bepaald gebied 
uitgestort. Nadat een conflict is 
beëindigd, is het opsporen en het 
opruimen van deze mijnen een groot 
probleem. Dagelijks verliezen tiental
len onschuldige burgers - veelal vrou
wen en kinderen - hun ledematen 
door dat zij op een mijn trappen. 
Alleen al in Cambodja lopen of krui
pen als gevolg van exploderende 
mijnen zo'n 36 duizend mensen rond 
met geamputeerde ledematen.

In te rn a t io n a a l p rob leem  
Het mijnenprobleem is niet uitsluitend 
een aangelegenheid van de landen 
die het betreft, maar bovenal een 
internationaal probleem. De weder
opbouw van deze landen kan niet tot 
stand komen zonder hulp van 
buitenaf.
Echter de beperkte hulp, ook vanuit 
Nederland, om personeel in de voor
malige conflictgebieden op te leiden 
in het opsporen en ruimen van

mijnen, lost het immense probleem 
niet op. Zolang miljoenen mijnen in 
bevolkte gebieden blijven liggen kan 
van wederopbouw en ontwikkeling 
geen sprake zijn.
Dat geldt ook voor Bosnië. Volgens 
NAVO-deskundigen liggen zo'n drie 
miljoen mijnen over 40 tot 60 procent 
van het grondgebied verspreid. De 
Europese Unie heeft voor het ruimen 
van deze mijnen bijna anderhalf 
miljoen gulden ter beschikking 
gesteld.

V o o rtre k k e rs ro l 
Maar voor de oplossing hiervan is 
geld alleen niet voldoende. Veel 
menselijk leed kan worden voorko
men als dit probleem snel en ade
quaat wordt aangepakt. Nederland 
kan hierin een voortrekkersrol ver
vullen en moet niet wachten tot de 
oplossing wordt bedacht in de bure
len van ae Verenigde Naties. 
Eenheden van de krijgsmacht, waar
onder de genie, zijn zeker in staat om 
dit karwei op korte termijn aan te 
pakken.
W aar het aan ontbreekt is moderne 
apparatuur. Helaas staat de techniek 
op dit gebied nog in de kinderschoe
nen. Het wordt dan ook hoog tijd dat 
op dit terrein vooruitgang wordt 
geboekt. Defensie, samen met 
ontwikkelingssamenwerking, moeten 
hierin het voortouw nemen. 
Researchinstellingen, zoals TNO en 
het bedrijfsleven moeten zo snel 
mogelijk gezamenlijk aan de slag.

Inlichtingen Theo van den Doel 
070-3182891

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de "M r Apnelien 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, 
pré-postale verwerking door Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
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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Pappen en nat houden 
kan niet meer
ln een ‘" ‘«view  in NRC-Handelsblad op 16 maart j.l. is mij 
gevraagd over de problemen op de Antillen en Aruba. Ik heb 

r  toen twee dingen aan de orde gesteld. In de eerste plaats de
.. . . . _  . . .  regli e üim  ̂vaJn lmmigi-atie van Antillianen en Arubanen naar
Nederland. De vestiging van Nederlanders op de eilanden is gereguleerd. Antillianen en 
Arubanen mogen zich daarentegen vrij vestigen in Nederland Zij komen met een slechte 
taalbeheersing en worden hier met begeleid. Velen vervallen dan ook in de criminaliteit. 
Bovendien moet de jeugd niet uit de Antillen wegtrekken. Zij is nodig voor de opbouw 
van die eilanden. Het wordt dus tijd dat wij de emigratie van deze jongeren aan banden 
leggen.
Het tweede punt betreft de financiële situatie. De staatsschuld en het begrotingstekort 
van de Antillen zijn buitengewoon hoog. Daardoor komen de betalingsverplichtingen in 
het gedrang. Niet voor niets is het IMF ingeschakeld om orde op zaken te stellen. Het 
IMF doet doorgaans pas mee, als andere wegen onbegaanbaar worden geacht. De situ
atie is zo nijpend geworden dat allerlei noodzakelijke investeringen in maatschappelijke 
infrastructuren achterwege blijven. Er blijft te weinig geld over voor onderwijs, verbete
ring van achterstandswijken, bevordering van werkgelegenheid in de marktsector, politie, 
bestrijding van de criminaliteit en infrastructuur.
Sommigen op de Antillen doen een beroep op Nederland om financieel bij te springen. Ik 
vind dat een heilloze weg. Niet alleen omdat wij per jaar toch al een bedrag van meer 
dan duizend gulden per persoon aan financiële nulp bieden. Maar ook omdat de Antillen 
de problemen willens en wetens voor zich uit hebben geschoven. Het is niet billijk dat de 
Nederlandse belastingbetaler moet opdraaien voor problemen die de Antillen zicnzelf 
hebben aangedaan. Bovendien zou afwenteling van de financiële problemen op 
Nederland betekenen dat opnieuw geen structurele oplossing wordt gevonden.
Nederland doet er verstandig aan de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatrege
len in eerste instantie bij de Antillen te laten. De Antillen moeten zelf het tij keren door 
hun financiële situatie op orde te brengen. Men zal een stapje terug moeten doen om 
perspectief op een betere toekomst te nouden. Als de AntiMen hun problemen niet zelf
standig kunnen oplossen, moet Nederland niet aarzelen in te grijpen. Het Statuut voor 
het Koninkrijk biedt daartoe mogelijheden. Bovendien zal de Antilliaanse overheid eerst 
het saneringsprogramma van het IMF moeten uitvoeren. De tijd van pappen en nat 
houden is voorbij.

Frits Bolkestein

Bestuur College van Toezicht Sociale 
Verzekeringen trekt zich terug
Woensdag 20 maart j.l. maakten de 
bestuursleden van het College van Toezicht 
Sociale Verzekeringen (CTSV) bekend hun 
zetel beschikbaar te stellen. Dit was het 
gevolg van de problemen die waren ont
staan tussen bestuur en de rest van de 
instelling.

dubbel tellen," aldus de heer Bolkestein in 
NOVA. Dat neemt niet weg dat een 
contract een contract is.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885

VVD-fractieleider Frits Bolkestein zei in een 
interview met NOVA: "Als twee ruzie 
maken, hebben twee schuld". Maar de 
problemen worden niet opgelost als men 
zich beperkt tot de top. De VVD-fractie 
hecht sterk aan een onafhankelijk toezicht 
op het beheer van de sociale verzekeringen. 
Het is daarom belangrijk dat de rust binnen 
het CTSV op zo'n kort mogelijke termijn 
wordt hersteld.

Ten aanzien van een afvloeiingsregeling 
voor de vertrekkende bestuursleden is de 
VVD-fractie geen voorstander van "ruime 
gouden handdrukken". Het is niet duidelijk 
wat in het arbeidscontract is afgesproken. 
Maar “ in dit geval hebben de mensen, die 
in het geding zijn, ongeveer een jaar in hun 
ambt gezeten. Dan mag bescheidenheid
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• Vrouwen in leidinggevende functies

• Lerarenopleiding

• Sociale Raad
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• Speech Frits Bolkestein
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VVD steunt drugsbeleid kabinet
De VVD-Tweede Kamerfractie stemt 
in met de drugsnota van het kabinet. 
Tijdens het nota-overleg dat de 
Kamer voerde met de ministers Borst, 
Sorgdrager en staatssecretaris 
Kohnstamm (allen D66) van respec
tievelijk VW S, Justitie en Binnen
landse Zaken sprak VVD-woordvoer- 
der Benk Korthals zijn waardering uit 
voor de gepresenteerde nota.
De VVD realiseert zich terdege dat er 
bij voortduring nieuwe gegevens en 
nieuwe ontwikkelingen beleend 
worden die een rol spelen bij het 
drugsbeleid. Dit betekent dat het 
beleid daaraan aangepast moet 
worden. Dat is het uitgangspunt van 
de VVD-fractie.

G edoogbeleid
VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein 
maakte twee maanden geleden op de 
partijraad van de VVD kritische 
opmerkingen over het gedoogbeleid 
van het kabinet. Dit betekent echter

niet dat alle coffeeshops zouden 
moeten worden gesloten. Maar, 'Wie 
een geloofwaardig beleid wil voeren, 
moet staan achter het beleid dat op 
papier wordt gezet', zo stelde de 
woordvoerder.
In dit verband moet worden gekeken 
naar het buitenland. In Duitsland en 
Frankrijk zijn er op lokaal en regionaal 
gebied ontwikkelingen waarneem
baar die in de richting van het 
Nederlandse beleid gaan. De natio
nale regeringen wijzen deze tendens 
echter met kracht van de hand. De 
woordvoerder wees in dit verband de 
hoge toon van president Chirac van 
Frankrijk met kracht van de hand.

L e g a lis e r in g
De woordvoerder stelde met klem dat 
legalisering van drugs door de VVD 
wordt afgewezen. Het is een fout 
signaal in de richting van het buiten
land. Bovendien voldoet Nederland 
niet aan de internationale verdragen

als gelegaliseerd wordt. Ook vindt de 
woordvoerder dit een sprong in het 
duister. Hij betwijfelde of legalisering 
altijd leidt tot oplossing van het crimi
naliteitsprobleem en wees op 
gezondheidsrisico's.

M eer cap ac ite it bij po litie  
De woordvoerder sprak steun uit voor 
het kabinetsvoorstel om de verkoop 
van softdrugs de norm van vijf gram 
in te stellen. Nederland moet ervoor 
zorgen dat de handel niet wordt 
geëxporteerd naar het buitenland om 
de doodeenvoudige reden dat het 
buitenland op grond van het Verdrag 
van Schengen bezwaar kan maken.
De woordvoerder stelde dat als dit 
beleid gevoerd zal gaan worden er 
moet worden gezorgd voor meer 
capaciteit bij politie en justitie.

Inlichtingen:
Benk Korthals, 070.3182902.

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in 
leidinggevende functies in het onderwijs
Op 20 maart j.l. is in de Tweede 
Kamer gesproken over het wetsvoor
stel evenredige vertegenwoordiging 
van vrouwen in leidinggevende 
funties in het onderwijs.

A an le id in g
Het onderwijs is een sector waarin 
relatief veel vrouwen werken. Van 
een gelijke positie van mannelijke en 
vrouwelijke werknemers blijkt echter 
geen sprake. Vrouwen vervullen een 
gering deel van de leidinggevende 
functies.
Sinds 1979 geeft de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen blijk 
van zorg over de ondervertegen
woordiging van vrouwen in leiding
gevende posities. Uitgaande van een 
aantal motieven vindt de regering het 
noodzakelijk maatregelen te treffen. 
Een belangrijk motief vloeit voort uit 
de in het algemene emancipatiebeleid 
van de rijksoverheid verwoorde doel

stelling dat mannen en vrouwen recht 
hebben op gelijke kansen en gelijke 
mogelijkheden om hun talenten te 
ontplooien. Voor de onderwijssector 
gelat daarnaast nog een specifiek, 
zwaarwegend motief, het zoge
naamde socialisatiemotief. Tot nu toe 
is een aantal beleidsinstrumenten 
ingezet die helaas onvoldoende resul
taat laten zien, namelijk: scholing, 
arbeidsvoorwaarden (deeltijdfunc
ties), voorlichting en subsidies.

Inhoud w etsvo o rste l 
In het voorstel worden bevoegde 
gezagen verplicht eens in de vier jaar 
in het schoolplan aan te geven 
hoeveel vrouwen men de komende 
vier jaar denkt te benoemen en welke 
maatregelen men treft om dat doel te 
bereiken. Indien er sprake is van 
evenredige vertegenwoordiging 
vervalt deze verplichting. Er is sprake 
van evenredige vertegenwoordiging

als het percentage vrouwen in 
leidinggevende functies overeenkomt 
met het aantal vrouwen dat werk
zaam is in die sector.
De VVD-fractie onderschrijft het doel 
te streven naar evenredige vertegen
woordiging. Wel heeft VVD-woord- 
voerder Clemens Cornielje een aatal 
kritische kanttekeningen gemaakt bij 
de veronderstelde effectiviteit van de 
voornoemde maatregel. Ook is 
onvoldoende onderzocht waarom de 
reeds getroffen maatregelen geen of 
nauwelijs effect hebben gehad.
De woordvoerder gaf aan dat er geen 
grondwettelijke bezwaren tegen dit 
voorstel in te brengen zijn (bijzondere 
scholen worden niet verplicht om 
vrouwen te benoemen).

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904

Kwaliteit van lerarenopleiding omhoog
In een Algemeen Overleg is de nota 
Vitale lerarenopleidingen besproken. 
Centraal stond de vraag over de 
kwaliteit van de afgestudeerden aan 
de lerarenopleidingen. De woordvoer
der stelde voor om de startbekwaam- 
heidseisen, dat wil zeggen die eisen 
waaraan een beginnend leraar moet 
voldoen, als verplicht uitgangspunt te 
nemen voor het curriculum. Ook was

hij van mening dat een aantal vakken 
met een centraal schriftelijk examen 
moesten worden afgesloten om de 
kwaliteit te waarborgen

L e ra a r re g is te r
Tijdens de loopbaan moet de kwaliteit 
van de leraren gegarandeerd blijven. 
Eén van de instrumenten is de nascho
ling, Regelmatige nascholing moet

worden verplicht, volgens Rijpstra. Hij 
pleit voor de instelling van een leraar
register, analoog aan dat van de huis
artsen, waarin staat geregistreerd 
welke bevoegdheden een leraar heeft 
en wat hij heeft gedaan om die 
bevoegdheden op peil te houden.
Ook moet het mogelijk zijn dat een

Vervolg op pagina 3
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Sociale Raad
Donderdag 21 maart j.l. heeft de 
Tweede Kamer overleg gevoerd over 
de agenda van de Sociale Raad (de 
Raadsvergadering van alle ministers 
van Sociale Zaken van de Europese 
lidstaten) die plaatsvindt op 29 maart 
a.s..
Op de agenda van de Raad staat het 
voornemen van de Europese 
Commissie een algemeen debat te 
organiseren over de Sociale 
Bescherming in de lidstaten. VVD- 
woordvoerder Henk van Hoof gaf in 
het overleg aan niet tegen zo'n debat 
te zijn, maar zette grote vraagtekens 
bij het nut ervan. De problemen rond 
de Sociale zekerheid mogen dan wel 
vergelijkbaar zijn, de omstandigheden 
in de lidstaten zijn dat zeker niet. 
Sociale zekerheiaskwesties moeten 
daarom in eerste instantie een 
bevoegdheid van de nationale staten 
blijven. Minister Melkert van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid zei in een 
artikel in Europa van morgen dat

hoewel een sociaal beleid van land 
tot land kan verschillen, het toch 
wenselijk is dat er op Europees niveau 
tenmingste gemeenschappelijke mini
mum normen worden vastgesteld. 
Woordvoerder Henk van Hoof zette 
hier forse kanttekeningen bij.
Tijdens de vergadering van de Sociale 
Raad zal ook worden gesproken over 
het voornemen van de Europese 
Commissie met een richtlijn te komen 
over ouderschapsverlof. Van Hoof gaf 
aan dat de sociale partners in 
Nederland hierover al duidelijke afspra
ken hebben gemaakt. Hij had moeite 
met het feit aat afspraken hierover op 
Europees niveau de facto algemeen 
verbindend verklaard worden door een 
besluit van de Europese Raad. Ook hier 
geldt dat in iedere lidstaat de afspra
ken toegesneden moeten worden op 
de eigen situatie.

W e rk g e le g e n h e id  
De woordvoerder nam afstand van

IHS nota-overleg 18 maart 1996
Op 18 maart jl. heeft de eerste 
termijn van het nota-overleg inzake 
Individuele Huursubsidie (IHS) plaats
gevonden. Centraal hierin staat de 
herziening van het stelsel van de IHS. 
Tegen de volgende achtergrond is de 
VVD-fractie dit nota-overleg inge
gaan. Conform de ingezette lijn op 
volkshuisvestingsgebied, meer markt
werking, zullen de huren de komende 
tijd blijven stijgen. Dit is een gevolg 
van de verzelfstandiging van de 
corporaties. De huren moeten een 
afspiegeling zijn van de kwaliteit, 
grootte en ligging. Nu is de subject- 
subsidie "IHS" in het leven geroepen 
om huishoudens met een smalle 
beurs tegemoet te komen in de 
woonlasten. De VVD vindt dan ook 
dat het IHS-instrument vooral op de 
minima gericht moet zijn, die de 
subsidie het hardst nodig hebben. En 
dus niet op IHS-ontvangers die (zoals 
gebleken uit onderzoek) anders 
financieel geprikkeld zouden worden 
een huis te kopen.
De inzet van de VVD-fractie is de 
volgende geweest.

1) Aan het budget wat Tommel ter 
beschikking heeft gesteld wordt 
niet getornd. Er is extra per jaar 
600 miljoen beschikbaar gesteld, 
tegenover een "bezuiniging" van 
slechts ƒ 200,- miljoen (structureel 
in het jaar 2000). Er is dus per 
saldo geen sprake van een bezui
niging.

2) Een pleidooi is gehouden om het 
eigen woningbezit meer te stimu
leren. Er moeten meer koophuizen 
worden gebouwd. Gegeven is dat 
een grote groep huurders, gezien 
hun inkomen, "te goedkoop" 
wonen. Het gaat om zo'n 740.000 
huishoudens die daarmee 40 % 
van de totale en 20% van de

oedkope sociale woningvoorraad 
ezet houden. De VVD is net als 

Tommel niet voor een verplichte 
verhuizing middels lastenverzwa
ring. De huishoudens moeten 
gestimuleerd worden te verhuizen 
door goede alternatieven aan te 
bieden. Dit heeft een gunstig 
effect op de uitgaven van de IHS 
die hieraoor zullen dalen.

Vervolg van pagina 2

leraar zich verder specialiseert in een 
ander vak. Er zijn mogelijkheden voor 
de lerarenopleidingen om in het post- 
HBO-traject studies aan te bieden.
Dit zou goed passen na het behalen 
van een startbekwaamheid.
Volgens de woordvoerder moet de 
stage in de opleiding meer gewicht 
krijgen, vooral in de propaedeuse. 
Zeker in de opleiding voor het voort

gezet onderwijs krijgt deze praktijker
varing veel te weinig aandacht. De 
woordvoerder is geen voorstander van 
een breed opgeleide leraar. Juist een 
verdieping in één vak in de hoofdfase 
is voor de kwaliteit van belang.

L ich am elijke  opvoeding  
De lichamelijke opvoeding moet 
volgens Rijpstra uit het curriculum 
voor de Pabo gehaald worden voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. De licha

het voorstel een hoofdstuk over 
werkgelegenheid op te nemen in het 
Verdrag van Maastricht. Hij vroeg 
zich af welke strategie op Europees 
niveau gevoerd kan worden die niet 
ook door de lidstaten zelf kan worden 
gevoerd. Europa beschikt bovendien 
niet over de middelen om langs deze 
weg werkgelegenheid te creëren. Het 
scheppen van werkgelegenheid is met 
name een economische kwestie. Eén 
van de middelen die werkgelegenheid 
kan bevorderen is goed economisch 
beleid. Overlegstructuren en het 
creëren van regelgeving op dit gebied 
op Europees niveau zijn kostbaar. In 
ieder geval willen we geen lastenver
zwaring door nog meer geld in de 
richting van Europa te sluizen. Van 
Hoof achtte een extra hoofdstuk over 
werkgelegenheid dan ook overbodig.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885

3) De VVD-fractie heeft een tegen
voorstel gedaan om dekking te 
geven aan het VVD-plan om te 
komen tot een minder scherpe 
vermogenstoets voor alleenstaan
den conform de Algemene 
Bijstandswet. De grens komt dan 
te liggen op ƒ 59.200,- i.p .v . 
ƒ 28.000,-. T .o .v . het kabinets
voorstel houdt de VVD-fractie 
geld over, wat extra ingezet kan 
worden voor de minima.

Omdat het CDA, PVDA en de SP 
eveneens voorstellen hadden gedaan 
( echter ver buiten het budget van 
Tommel) is gevraagd om een schor
sing na de eerste termijn. Dit opdat 
Tommel dan schriftelijk in kan gaan 
op de afzonderlijke voorstellen. Op 
15 april zal het nota-overleg een 
verder vervolg krijgen. Over de 
uitkomst hiervan wordt in een latere 
VVD-expresse bericht.

Inlichtingen:
Pieter Hofstra, 070-3182886

melijke opvoeding voor deze kinde
ren vereist namelijk veel kennis en 
zou alleen gegeven moeten worden 
door vakbekwame leerkrachten. 
Hierdoor komt meer ruimte in de 
Pabo-opleiding vrij voor de lichame
lijke opvoeding van 4 tot 8-jarigen, 
die tot nu toe onvoldoende was.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905
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België en Nederland in de wereldeconomie
Op woensdag 20 maart jl. hield Frits Bolkestein een toespraak te Brussel. Hij sprak daar het Vlaams Ekonomisch 
Verbond toe. Een samenvatting van zijn speech is hieronder afgedrukt.

C o n cu rre n tie strijd ?
Lester Thurow, hoogleraar economie 
aan het Massachussets Institute of 
Technology, voorspelde in 1993 in 
zijn boek "Head to Head" een econo
mische wedloop tussen de grootste 
economiën ter wereld: Japan, Europa 
en Amerika.
"Het tijdperk van gematigde concur
rentie in de tweede helft van de tw in
tigste eeuw zal overgaan in een 
periode van frontale concurrentie in 
de eerste helft van de eenentwintig
ste eeuw. Tot nu toe was iedereen 
winnaar in de economische concur
rentiestrijd... Frontale concurrentie 
betekent dat er winnaars, maar ook 
echte verliezers zullen zijn. ” Er komt 
“een harde concurrentiestrijd om de 
export” , aldus deze hoogleraar, 
waarin niet iedereen kan winnen. Dit 
betekent dat de welvaart van Japan 
ten koste van de welvaart van 
Amerika of Europa zou gaan, of 
andersom. Het is maar de vraag of 
dat ook werkelijk zo zal zijn.
Dat Noorwegen sinaasappels impor
teert en niet zelf verbouwt, verwon
dert niemand. Maar als het gaat om 
de invoer van goederen die wij ook 
zelf kunnen produceren, wordt al snel 
gevreesd dat produktie en werkgele
genheid in eigen land door productie 
elders in de wereld worden verdron
gen.
Ricardo, een groot econoom uit de 
19e eeuw, begreep dat als twee 
landen handelen, zij er in vrijwel alle 
gevallen allebei rijker van worden, 
zélfs als het ene land alles goedkoper 
produceert dan het andere land. Als 
twee landen een comparatief voor
deel in verschillende produkten 
hebben, is het voor beide landen 
profijtelijk om daarin te handelen.

U n an im ite itsv ere iste  
Nederland wil een multilateraal 
handelsstelsel verdedigen dat op het 
beginsel van non-discriminatie is 
gebaseerd. Ik verzet mij dan ook 
tegen de Franse aandrang om de 
handelspolitiek ondergeschikt aan de 
buitenlandse politiek te maken. De 
buitenlandse handel behoort één 
enkel multilateraal stelsel te zijn en 
niet een optelsom van bilaterale 
verhoudingen.
Ik verzet mij ook tegen een tweede 
Franse, en ook Engelse, wens, name
lijk om in de Europese Unie de stem
verhoudingen ten gunste van de 
grotere lidstaten te wijzigen. De 
Verenigde Staten zijn een federale 
staat, wat de Europese Unie niet is en 
waarschijnlijk ook nooit zal worden. 
Als in de senaat van de Verenigde 
Staten elke staat een gelijke verte
genwoordiging heeft - zowel het

kleine Vermont als het grotere 
Californië hebben immers twee sena
toren - dan zou dit in de Europese 
Unie al helemaal het geval moeten 
zijn. Maar dat is niet net geval. Niet 
in het Europees Parlement, niet in de 
Raad van Ministers en niet in de 
Europese Commissie.
Zolang deze gelijke vertegenwoordi
ging nergens bestaat, behoren klei
nere landen als Nederland en België 
vast te houden aan het unanimiteits
vereiste terzake van de buitenlandse 
politiek.
Het memorandum dat onze M in iste r
president en ministers van 
Buitenlandse zaken op 7 maart jl. aan 
het Italiaanse voorzitterschap hebben 
aanboden, wil het unanimiteitsver
eiste wel opgeven. Het Benelux 
memorandum strekt ook op andere 
onderdelen verder dan eerdere IGC- 
nota's die het Nederlandse kabinet 
met de Tweede Kamer heeft bespro
ken. Omdat dit memorandum niet in 
de volksvertegenwoordiging is behan
deld, is niet duidelijk welke politieke 
status eraan moet worden toegekend. 
Eén ding wil ik wel zeggen. Het 
Benelux memorandum doet qua toon
zetting en inhoud denken aan de 
inbreng waarmee Nederland in de 
aanloop van Maastricht is afgestevend 
op Black Monday. Wil het 
Nederlandse voorzitterschap in de 
eerste helft van 1997 de IGC tot een 
goed einde brengen, dan moeten wij 
ons niet weer aan politiek hobbyisme 
bezondigen.

D u its-Fra n s prim aat 
België en Nederland moeten verder 
beseffen dat de werkelijke invloed 
van beide landen in de Europese Unie 
gering is. De Commissie gaat tijdens 
de beleidsvoorbereiding, de fase 
waarin niemand toekijkt, in alle 
belangrijke dossiers eerst bij het duo 
Frankrijk en Duitsland te rade, dat 
zichzelf tot de motor van Europa 
heeft gepromoveerd.
Ook in het Europees Parlement is het 
gewicht van beide landen gering, 
door hun kleine aantal vertegenwoor
digers en doordat het beleid in de 
grote politieke fracties in belangrijke 
mate ook door de nationale partij
apparaten uit de Frans-Duitse allian
tie wordt beïnvloed.
Een duidelijk gevaar voor lidstaten 
zoals België en Nederland is het 
gebrek van werkelijke openheid in de 
Interne Markt. De markt in landen als 
Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje 
is minder toegankelijk dan die van 
andere lidstaten, vooral in strategi
sche sectoren zoals de energie- en de 
vervoerssector.
Een tweede gevaar, dat niet alleen

voor kleine landen geldt, is dat de 
Europese instellingen steeds meer 
naar een dirigistische dan naar een 
liberale opvatting neigen en dat deze 
tendens zich voortdurend versterkt, 
alle loze beloften over deregulering 
en subsidiariteit ten spijt. De 
Europese richtlijnen zijn bovendien zo 
gedetailleerd, en zo uitgebreid - in 
feite zijn het optellingen van natio
nale regelingen en eisen - dat zij de 
economische en sociale rigiditeit 
alleen maar versterken.

N ationale  econom ie op orde 
Onlangs zei onze minister van 
Buitenlandse Zaken: “Wij mogen de 
burgers geen rad voor ogen draaien 
door de suggestie te wekken dat 
verdragsteksten banen scheppen” . 
Wie schetst onze verbazing dat de 
regeringen van de Benelux landen 
voorstellen, in het Verdrag van de 
Europese Unie nieuwe bepalingen 
over werkgelegenheid op te nemen. 
Niemand is tegen werkgelegenheids
beleid. Maar wat is dat precies? 
Vrijhandel of gesubsidieerde over
heidsbanen? Ik vrees dat de Unie geen 
extra banen schept maar wel extra 
geld kost. Het memorandum zegt 
weliswaar bestaande financiële midde
len voor arbeidscheppende investerin
gen te willen aanwenden maar dit sluit 
niet uit dat meevallers op de Europese 
landbouwbegroting elders worden 
uitgegeven. Belangrijker dan werkge
legenheidsplannen op Europees niveau 
is het op orde brengen van onze 
nationale economieën. De verant
woordelijkheid daarvoor ligt bij de 
nationale overheid. De lidstaten van 
de Europese Unie moeten hun staats
schuld verlagen omdat de rentebet
alingen andere noodzakelijke over
heidsuitgaven, zoals investeringen in 
onderwijs en technologie, verdringen. 
De noordwestelijke lidstaten kunnen 
er daarnaast niet aan ontkomen de 
kosten van de verzorgingsstaat terug 
te brengen. Dit geldt vooral voor 
België en Nederland.

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, mede
werkers afdeling Voorlichting. VVD- 
Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk 
te Scheveningen, pré-postale verwerking 
door Adrepak Direct-Mail te Den Haag. 
Een jaar-abonnement kost fl 80,- en is 
schriftelijk aan te vragen bij de VVD-frac- 
tie, Tweede Kamer der Staten-Ceneraal, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 
Abonnementenadministratie: Ans Koning 
(telefoon 070-3182875).
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Een uitdaging voor liberalen
Soms is het nodig ons te bezinnen op de uitgangspunten van 
ons politieke handelen. Welnu: liberalen geloven in de creativi
teit en de ondernemingszin van de individuele mens. De grote 
econoom Friedrich von Hayek heeft het eens alsvolgt uitge
drukt: de enige progressieve politiek is een politiek die zich 
baseert op de vrijheid van het individu.
Wij moeten onze politieke tegenstanders nooit onderschatten. 

Maar wij mogen ook nooit pessimistisch zijn over onze eigen kracht. Want de innerlijke 
kracht van het liberalisme is groot. Wij moeten ons daarbij niet verlaten op zgn. histori
sche wetten en hun profeten, maar op onze argumenten.
Het was de Britse filosoof John Locke die in 1689 de essentie van de liberale gedachte 
onder woorden bracht. Die essentie is: het recht van ieder mens tot zelfbestemming. Dit 
recht, dat ieder mens heeft - het recht om meester van eigen leven en bezit te zijn - 
vormt de basis van alle liberale waarden, zoals mensenrechten, verdraagzaamgheid, 
vrede onder de wet, economische vrijheid en vrijhandel.
Wie om zich heen ziet, merkt dat de wereld niet bepaald een gelukkig liberaal paradijs is. 
Wij zien niet alleen de gruweldaden in het voormalige Joegoslavië. Wij horen ook het 
wapengekletter dat het communistische China zich veroorlooft jegens net welvarende en 
vreedzame Taiwan. Die politieke intimidatie met militaire middelen is volstrekt ontoe
laatbaar. Maar ook in onze samenlevingen zien wij bezorgdheid. Veel burgers hebben 
last van een gevoel van desoriëntatie. En sommige populistische politici, zoals de 
Fransman Le Pen en de Amerikaan Pat Buchanan proberen daar munt uit te slaan.
Dat is een uitdaging voor liberalen. Wij moeten onze medeburgers overtuigen - en gron
dig overtuigen - van de oplossingen die wij voorstellen. Wij moeten er voor zorgen dat 
in de jaren die voor ons liggen de oriëntatie op liberale waarden dominant wordt.
Zoals de grote Engelse liberale staatsman William Ewart Gladstone zei: "De essentie van 
conservatisme is wantrouwen van het volk getemperd door vrees; de essentie van liber- 
lisme is vertrouwen in het volk getemperd door gezond verstand". Frits Bolkestein

CTSV: positie Linschoten staat 
niet ter discussie
Donderdag 28 maart is in de Tweede Kamer 
gedebatteerd over het Rapport Rood met 
staatssecretaris Linschoten van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Dit rapport 
ging over het functioneren van het bestuur 
van het College van Toezicht Sociale 
Verzekeringen (CTSV).

Hierin werd het advies gedaan het bestuur 
te ontslaan. Dit advies is door de staatsse
cretaris overgenomen. De CDA-fractie 
diende een motie in waarin werd verzocht 
om een parlementair onderzoek.
Hierin moet onderzoek worden gedaan naar 
het feitelijk functioneren van het CTSV in 
relatie tot de door de wetgever opgedragen 
doelstelling. Ook de relatie met het departe
ment hierbij en de onder toezicht gestelde 
uitvoeringsinstellingen zal hierin worden 
betrokken.
Het doel is met behulp van dit onderzoek 
aanbevelingen te formuleren voor het 
gewenste toezicht in de toekomst.
De staatssecretaris had begrip voor deze 
motie. Overigens staat de positie van de 
staatssecretaris in dit onderzoek niet ter 
discussie.

O n tslag
De fracties Groen Links en de SP diende een 
motie in over het ontslag van de bestuursle
den van het CTSV. Zij spraken hierin hun 
mening uit dat de staatssecretaris alles in 
het werk moet stellen om te voorkomen dat 
aan de drie bestuursleden het restant van 
hun ambtstermijn wordt uitbetaald. De

staatssecretaris heeft deze motie sterk 
ontraden. VVD-woordvoerder Henk van 
Hoof gaf aan begrip te hebben voor de 
beslissing van de staatssecretaris de be
stuursleden te ontslaan, gezien de verstoor
de interne en externe verhoudingen en de 
bijna onmogelijkheid om deze nog te her
stellen. De VVD-fractie is geen voorstander 
van ruime gouden handdrukken, maar con
tract is contract. De juridische uitkomst van 
de ontslagprocedure moet dus gerespec
teerd worden.

Inlichtingen Henk van Hoof 
070-3182885
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VVD-fractie heeft kritiek op de procedure m.b.t. 
Beneluxmemorandum.
Ter voorbereiding van de Intergou
vernementele Conferentie heeft de 
regering in vier nota's de hoofdlijnen 
van de Nederlandse inzet op deze 
conferentie uiteengezet. Deze nota's 
zijn in de Tweede Kamer besproken. 
Vandaag wordt in de Kamer gespro
ken over de notitie 'globale inzet', 
een overkoepelende notitie over de 
vier al besproken IGC-nota's. 
Daarnaast is aan de Kamer het 
'Beneluxmemorandum' ter kennisge
ving toegezonden.
Dit memorandum is een notitie 
waarin de Beneluxlanden hun inzet 
voor de IGC uiteenzetten. De Tweede 
Kamer kan hier dus inhoudelijk geen 
invloed meer op uitoefenen.

Bezwaar
VVD-woordvoerder Frans Weisglas 
maakte bezwaar tegen deze proce
dure. Zeker omdat het Benelux
memorandum op een aantal essen

tiële punten afwijkt van de IGC- 
nota's.
In het memorandum wordt aangege
ven dat er een verdragsbepaling 
inzake de werkgelegenheid moet 
komen. De VVD-fractie betwijfelt of 
op het gebied van werkgelegenheid 
een rol voor de EU is weggeïegd. 
Alleen een goed economisch beleid 
kan werkgelegenheid stimuleren. 
Bemoeienis van de EU op dit terrein 
kan alleen valse verwachtingen 
wekken.

De VVD-fractie heeft ook grote 
moeite met de invoering van meer
derheidsbesluitvorming inzake het 
gemeenschappelijk buitenland- en 
veiligheidsbeleid. Juist voor kleine 
landen is dit een ongunstige ontwik
keling. Het gevaar bestaat dat zij 
door de grotere landen overstemd 
worden, zodat de grote-landen-poli- 
tiek nog meer zal overheersen.

Ook ten aanzien van subsidiariteit 
wijkt het memorandum af van de 
IGC-notitie. Met deze ombuiging in 
het beleid kan de VVD-fractie niet 
instemmen. In het memorandum 
staat dat het subsidiariteitsbeginsel 
juist kan verduidelijken waarom op
treden van de Europese Unie nodig is. 
De regering beschrijft in de laatste 
IGC-notitie dat de Europese 
Commissie, wanneer zij een voorstel 
indient, moet motiveren waarom 
regelgeving op Europees niveau 
nodig is. Deze laatste interpretatie 
heeft de steun van de VVD-fractie.
De interpretatie in het Benelux
memorandum niet.

Inlichtingen Frans Weisglas 
070-3182903

Verder onderzoek naar vervanging anti- 
personeelmijnen noodzakeiijk
Afgelopen week vond een debat 
plaats naar aanleiding van de ge
plande hervatting, per 1 april a.s. in 
Wenen, van de herzieningsconferen
tie van het Conventionele Wapens- 
verdrag. Hierin stond de afschaffing 
van anti-personeelmijnen centraal.
Die lijn wordt ook door de VVD-frac
tie ondersteund.

Echter het huidige voorstel van de 
Minister om de ap-mijnen te vervan
gen door horizontale effectwapens 
vond defensie-woordvoerder Theo 
van den Doel te snel gaan. Is het 
nieuwe middel niet erger dan de 
kwaal? De VVD wil dat de ap-mijnen 
pas vervangen worden wanneer er 
een goed alternatief voor dit wapen is 
ontwikkeld. Dit laatste vereist echter 
meer onderzoek. De VS is hier recen

telijk mee begonnen. Het zou een 
goede zaak zijn wanneer Nederland 
zich bij dit onderzoek aansluit, zo 
vond de woordvoerder. Om toch iets 
op korte termijn te kunnen doen aan 
het humanitaire probleem veroor
zaakt door het ongecontroleerd 
leggen van mijnen wil de VVD een 
extra inspanning voor het ruimen van 
mijnen in de voormalige conflictge
bieden. Bovendien moet zowel TNO 
als het bedrijfsleven worden inge
schakeld bij het ontwikkelen van 
geavanceerde mijnopruimingsmidde- 
len.

anti-tankm ijnen  
Naast de afschaffing van de ap-mijn 
wil de regering 48.000 overtollige 
anti-tankmijnen vernietigen. Deze 
mijnen voldoen aan alle internatio

naal gestelde eisen. De VVD vindt dit 
een verspilling van belastinggeld. Nu 
wordt voorgesteld om een deel van 
de mijnen te verkopen aan Canada, 
vond de woordvoerder dat ook de 
andere mijnen aan bondgenoten 
aangeboden konden worden. Dit 
evenwel onder de voorwaarde dat 
deze landen oude type mijnen vernie
tigen. Op deze manier wordt indirect 
een bijdrage geleverd om andere 
landen te stimuleren om mijnen die 
niet voldoen aan de internationale 
eisen te vernietigen.

Inlichtingen Theo van den Doel 
070-3182891

VVD op Internet
Met ingang van 27 maart biedt de 
VVD-fractie in de Tweede informatie 
aan op Internet. Het 'adres' luidt: 
http://www.dds.nl~vvd/
Op de VVD-pagina's is uiteenlopende 
politieke informatie te vinden. De 
rubrieken 'Nieuws' en ‘Agenda' 
tonen resp. actuele persberichten en 
onder meer aankondigingen van 
lezingen door VVD-Kamerleden.
Ook de VVD-Expresse, de wekelijkse

uitgave van de Tweede- Kamer
fractie, is op Internet te lezen.In de 
'Bibliotheek' zijn onder andere 
teksten van gehouden lezingen te 
vinden en ‘VVD-Tien-Punten- 
plannen'. CV's van kamerleden zijn 
ook opgenomen.
Via 'Organisaties' kan informatie over 
bijvoorbeeld de VVD-fractie in het 
Europees Parlement en wetenschap
pelijk bureau van de VVD (de

Teldersstichting) worden verkregen. 
Het project wordt verzorgd door de 
afdeling Voorlichting. De technische 
realisatie is in handen geweest van 
het Parlementair
Documentatiecentrum (PDC) van de 
Rijksuniversiteit Leiden.

Inlichtingen: Afdeling Voorlichting 
VVD-fractie, Tweede Kamer 
e-mail: vvdnet@worldaccess.nl

http://www.dds.nl~vvd/
mailto:vvdnet@worldaccess.nl
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Armoedenota
Voor de VVD is werk nog altijd de 
methode om in eigen inkomen te 
voorzien' aldus Anke van Blerck 
tijdens het overleg over de nota " De 
andere kant van Nederland". De nota 
gaat over armoede in Nederland.
De VVD woordvoerdster vindt dat de 
nota nog niet voldoende aangeeft dat 
mensen een eigen verantwoordelijk
heid dragen om inhoud te geven aan 
hun bestaan. Zij heeft minister 
Melkert van Sociale Zaken en W erk
gelegenheid gevraagd meer aandacht 
te besteden aan eigen verantwoorde
lijkheid. Zij gaf tevens aan dat 
armoede geen collectief verschijnsel 
is. Slechts 1,5% van de Nederlandse 
bevolking met een sociaal minimum 
heeft op korte termijn geen zicht op 
een betere toekomst. Er moeten dan 
ook geen generieke maar individuele 
maatregelen worden genomen.
In de “ armoedenota" staan een

aantal maatregelen die de arbeids
deelname kunnen bevorderen. De 
VVD gaat accoord met het voorstel 
om 85 miljoen te besteden aan subsi
dieregelingen voor gemeenten om 
kinderopvang en buitenschoolse 
opvang voor bijstandsmoeders te 
realiseren. Ook gaat er 15 miljoen 
naar de opvang van dak-en thuislo
zen.

V ri j I at ings bepalingen  
De VVD tilt zwaar aan de vrijlatings- 
bepalingen. De nota stelde ook voor 
om alleenstaande ouders met kinde
ren onder de 5 jaar en uitkeringsge
rechtigden boven de 57,5 jaar weer 
vrijlatingsbepalingen in te voeren.
Dit betekent dat deze mensen, die 
geen sollicitatieplicht hebben, bijver
diensten mogen behouden. Voor de 
groep alleenstaanden met kinderen 
onder de vijf jaar blijft de VVD van

mening dat daar grote bezwaren aan 
kleven. W at betreft de andere cate
gorie ging de woordvoerdster 
accoord. De woordvoerdster kan ook 
instemmen met lastenverlichtende 
belastingmaatregelen voor ouderen 
en alleenstaanden. De alleenstaan
denaftrek wordt, als de kamer hier 
goedkeuring aangeeft, volgend jaar 
geïntroduceerd, ae ouderenaftrek 
een jaar later.
Vandaag werd opnieuw gesproken 
over kwijtschelding van gemeentelijke 
lasten voor mensen die deze niet 
kunnen betalen.
In een eerder debat heeft de VVD al 
aangegeven hier geen voorstander 
van te zijn.

Informatie: Anke van Blerck: 
070-3182917

VVD: Naam van de vader uitgangspunt bij 
naamgeving van het kind
Vandaag overlegde de Tweede Kamer 
met staatssecretaris Schmitz (PvdA) 
van Justitie over de nota ‘Leef
vormen'. In deze nota komen allerlei 
onderwerpen aan de orde die samen
hangen met de persoonlijke levens
sfeer zoals het naamrecht, adoptie en 
het huwelijk.

N aam rech t
In de nota stelt het kabinet voor een 
keuzemogelijkheid ten aanzien van 
de naamgeving in te voeren. In de 
praktijk betekent dit dat de naam van 
de vader niet langer automatisch aan 
het kind wordt gegeven.

De naam van de moeder wordt het 
uitgangspunt. VVD-woordvoerder 
AnneLize van der Stoel ondersteunde 
namens haar fractie de keuzemoge
lijkheid, maar was van mening dat de 
naam van de vader uitgangspunt 
moet zijn. Zij diende op dit punt een 
motie in.

R eg istratie
Het kabinet stelt voor tot wettelijke 
registratie voor zowel heterosexuele 
als homosexuele partners over te 
gaan. De VVD-fractie vindt dat het 
kabinet daarmee tegemoet komt aan 
een maatschappelijke wens en trend 
om een duurzame relatie met rechten 
en plichten niet alleen ten opzichte 
van elkaar maar ook tegenover de 
samenleving vast te leggen.
Het kabinet maakt een pas op de 
plaats als het gaat om openstelling 
van het huwelijk. Dat heeft praktische 
redenen. In het buitenland zou het 
gehuwde homopaar op problemen 
kunnen stuiten. Voor een aantal 
leden van de VVD-fractie is de 
koppeling 'huwelijk-adoptie' de 
belemmering zich te scharen achter 
openstelling van het huwelijk.

A doptie
Voor alle leden van de VVD-fractie 
staat het belang van het kind voorop.

Het kind heeft het meeste belang bij 
opgroeien in de eigen vertrouwde 
omgeving.
Een deel van de fractie twijfelt echter 
aan de kansen van het kina, wanneer 
het opgroeit bij homo-ouders. Naast 
de culturele overgang voor het kind 
zou het extra belastend kunnen 
worden te leven bij homo-ouders.
Een andere stroming binnen fractie 
constateert dat een groot aantal 
kinderen, zo'n 20.000 is wel geschat, 
in Nederland leeft bij homo-ouders. 
Voor zover bekend geeft deze situatie 
geen aanleiding tot grote zorgen.
De VVD-fractie wacht de antwoorden 
van het kabinet af voordat zij tot een 
definitieve standpuntbepaling komt.

Inlichtingen: Anne-Lize van der Stoel 
070-3182906

Wetsvoorstel Rosenmöller met krappe meerder
heid aangenomen
De Tweede Kamer heeft deze week 
gestemd over het initiatief-wetsvoor- 
stel Rosenmöller. Dit wetsvoorstel 
geeft iedere werknemer het recht om 
20%  van zijn arbeidstijd korter te 
gaan werken. De werkgever kan daar 
alleen in zeer zwaarwegende gevallen 
van afwijken.
Het wetsvoorstel is met krappe meer
derheid aangenomen in de Tweede

Kamer (met steun van de coalitiepar
tijen D66 en de PvdA). De D66-frac- 
tie wilde oorspronkelijk de werkne
mer zelfs eenzijdig het recht geven 
50%  korter te gaan werken. De VVD- 
fractie heeft tegen het voorstel 
gestemd. Het meest principiële 
bezwaar van de fractie betreft de 
eenzijdige inbreuk op de contracts
vrijheid. W aar de rechtspositie van

werknemers aanzienlijk wordt uitge
breid in deze wet, gaat dit volledig 
ten koste van de rechtspositie van de 
werkgever. (U heeft hierover kunnen 
lezen in VVD-expresse 198). 
Inlichtingen: Pieter Hofstra 
070-3182886
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Toespraak Frits Bolkestein voor de VVD Partijraad 
in 't Spant te Bussum
Hieronder volgt een samenvatting:

"De essentie van conservatisme is 
wantrouwen van het volk getemperd 
door vrees; de essentie van libera
lisme is vertrouwen in het volk ge
temperd door gezond verstand" 
(William Ewart Gladstone). Getem
perd dus door gezond verstand. Dat 
gezonde verstand moet bovenal tot 
uiting komen in de Staten-Generaal.
Ik merk hier op dat de aard van onze 
Parlementen, niet alleen hier maar 
ook elders, zich heeft gewijzigd. In 
vroeger eeuwen was het Parlement 
een rem op de uitgaven van de 
Koning. Die moest zijn oorlog maar 
een jaar uitstellen; of hij mocnt maar 
een halve vloot bouwen. Tegen
woordig is het geheel anders. Ik ken 
geen voorbeeld waar de meerderheid 
van de Tweede Kamer minder heeft 
willen uitgeven dan het Kabinet.
Naast aandacht voor beleid moet in 
de Tweede Kamer ook oog zijn voor 
goed beheer. Hierin wordt de Kamer 
bijgestaan door de Algemene Reken
kamer onder voorzitterschap van 
onze oud-collega Henk Koning.Onder 
zijn leiding publiceert de ARK in hoog 
tempo waardevolle rapporten.

Z e lfs ta n d ig e  b e stu u rso rg a n e n  
Daarvan heeft Nederland er velen en 
daar mankeert nogal wat aan. De 
Rekenkamer concludeerde dat minis
ters vaak onvoldoende bevoegdhe
den hebben om de algemene verant
woordelijkheid voor het beleidsterrein 
waarop ae organen actief zijn, te dra
gen. De Rekenkamer meent ook dat 
inrichting en vormgeving van de 
zbo's dermate verschillend zijn gere
geld dat van wildgroei kan worden 

esproken. Er moet meer duidelijk- 
eia ontstaan over taken, bevoegd

heden, bekostigingswijze en samen
stelling. De VVD is het daarmee eens. 
Er moet een kaderwet voor deze 
bestuursorganen komen. Het is goed 
dat daaraan wordt gewerkt. Daarin 
moeten ministeriële controle en 
aanwijzingsbevoegdheid goed zijn 
geregeld.
Naar aanleiding van de problemen bij 
en rond het CTSV merkte een avond
krant op: "Bij zelfstandige bestuurs
organisaties die noch door de tucht 
van de markt noch door de politiek 
worden gestuurd, ligt oncontroleer
baarheid op de loer". Dat is waar. De 
Kaderwet moet daarin voorzien.

H et a s ie lb e le id  
De Algemene Rekenkamer conclu
deert hier dat geen enkele schakel in 
de asielketen functioneert zoals zou 
moeten. Bijna overal worden de ter
mijnen overschreden. De informatie

systemen zijn ook niet altijd goed op 
elkaar aangesloten. De opvang is 
verstopt geraakt. In asielcentra 
verblijven veel personen die daar niet 
meer thuis horen.
Ook de VVD is van mening dat in het 
asielbeleid sprake is van knelpunten. 
Tijdens de Algemene Beschouwingen 
van september 1995 heb ik dat ook 
naar voren gebracht. Jan Rijpstra 
heeft aangedrongen op snellere repa
ratiewetgeving ter vermindering van 
het aantal bezwaar- en beroepsproce
dures die een vreemdeling tegelijk 
kan instellen.
Niet alleen de ARK, ook de 
Ombudsman heeft kritiek. De VVD 
en de twee andere coalitiepartijen 
hebben daarom een debat met 
Staatssecretaris Schmitz aangevraagd. 
Zij heeft al maanden niets van zich 
laten horen, terwijl zij toch eind vorig 
jaar beloofde op korte termijn met 
oplossingen te Komen. Zeker 12.500 
asielzoekers wachten meer dan 
anderhalf jaar op een besluit over een 
verblijfsvergunning. Bij de rechter 
liggen duizenden onbehandelde 
zaken. Asielbeleid moet streng maar 
rechtvaardig zijn. Deze gang van 
zaken is geen van beide. Ik weet dat 
de Staatssecretaris onder haar taak 
zucht. Toch moet die worden 
volbracht.

H et p o lit ie b e s te l 
Terzake van het politiebestel conclu
deerde de Rekenkamer dat er nog 
veel obstakels zijn die het goed func
tioneren van de politieregio's en van 
het toezicht daarop in de weg staan. 
De voornaamste hebben betrekking 
op (a) onduidelijkheid over de invul
ling van het begrip "beheer op 
afstand"; (b) onvoldoende invulling 
van de regionale en ministeriële 
verantwoordelijkheid; en (c) onvol
doende betrouwbare en bruikbare 
informatie. Het onderzoek van de 
Rekenkamer onderstreept het belang 
van een spoedige evaluatie van de 
Politiewet van 1993. De VVD heeft 
tegen die wet gestemd. Wij zien in de 
problemen bij ae politie de bevesti
ging van ons standpunt dat de 
nieuwe politieorganisatie niet deugt.

L a s te n v e r l ic h t in g  
Het kabinet is nu begonnen met de 
voorbereiding van de begroting voor 
1997. Dat wordt de meest belangrijke 
begroting van deze regeerperiode. 
W ant op grond van onze financiële 
prestaties in 1997 zal worden beslist 
over onze deelname aan de EMU. Het 
wordt niet alleen een belangrijke, 
maar ook een moeilijke begroting. In 
Duitsland staat de economie stil en 
daarom zit ook hier het tij niet mee.

De sociale fondsen vertonen grote 
tekorten die premie-verhoging nood
zakelijk maken. Waar wij in voor
gaande jaren nog praatten over 
lastenverlichting dreigt nu het omge
keerde, namelijk lastenverzwaring. 
Minister Zalm heeft gezegd dat hij 
verdere lastenverlichting in 1997 
onwaarschijnlijk acht. Ik geef hem 
daarin gelijk. Premier Kok zei onlangs 
nog dat afzwakking van de EMU- 
criteria een doodzonde is. Dit bete
kent dat in 1997 verlaging van de 
staatsschuld en het tekort prioriteit 
moeten krijgen. Ik wil het kabinet wel 
aanmoedigen zich tot het uiterste in 
te spannen om lastenverzwaring te 
voorkomen. Dat is in het belang van 
de werkgelegenheid en de koop
kracht. Ik denk dat alle coalitiepar
tijen hieraan hechten. Aangezien het 
probleem bij de sociale fondsen zo'n 
fl.4  miljard bedraagt, zal dat een hele 
toer worden. Ik vertrouw deze klus 
graag aan Minister Zalm en zijn 
collega's toe. W at de VVD betreft, 
hoeft het kabinet daarbij geen middel 
bij voorbaat uit te sluiten.
Overigens wil PvdA-fractievoorzitter 
Wallage vasthouden aan lastenver
lichting in 1997. Op zich is zo'n plei
dooi voor lastenverlichting altijd 
welkom, zeker van een sociaal
democraat. Maar belastingverlaging 
zal alleen mogelijk zijn als er extra 
wordt bezuinigd. Ook daar willen wij 
positief naar kijken, maar ik vraag me 
af of de PvdA dat werkelijk wil. Als 
de PvdA serieus een extra ombui- 
gingsronde wil overwegen dan vindt 
zij de VVD aan haar zijde.
Meer dan PvdA en D66 heeft de VVD 
het kabinet ondersteund. Terzake van 
ziektewet, stadsprovincie, drugsbeleid 
en huursubsidie zijn wij voor het 
kabinetsbeleid opgekomen.
Wij gaan daarmee door want wij 
willen met deze coalitie de eindstreep 
van mei 1998 halen.

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, mede
werkers afdeling Voorlichting. VVD- 
Expresse wordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Schevenmgen, pre-postale 
verwerking door Adrepak Direct-Mail 
te Den Haag.
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).
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Lange-termijn-politiek 
heeft filosofische 
benadering nodig
Politici hebben dagelijks te maken met maatschappelijke 

problemen. Zo moeten wij bijvoorbeeld een oplossing vinden voor het betaalbaar houden 
van onze gezondheidszorg, de werkloosheid en de afnemende veiligheid op straat. Deze 
problemen worden vaak pragmatisch benaderd. Er wordt naar een praktische oplossing 
gezocht, zodat op korte termijn resultaten kunnen worden geboekt. Dit is begrijpelijk. 
Maar oplossingen moeten ook op langere termijn resultaat hebben. Dat kan alleen 
wanneer die lange-termijn-politiek vanuit een filosofische achtergrond wordt bedreven. 
Voor de VVD staat hierbij het liberalisme centraal.
Francis Fukuyama schreef dat het liberalisme als ideologie heeft overwonnen. Sinds de 
val van de Berlijnse muur zou het liberalisme geen concurrentie meer kennen. Ik neem 
hier afstand van, want voor een dergelijke uitspraak is het veel te vroeg. De Islam en de 
confucianistische ideologie in Zuid Oost Azië kennen beide een grote aanhang. Beide 
kennen ook een autoritaire benadering. Daarnaast moeten wij oppassen voor uitholling 
van onze eigen ideologie. Er is een aantal factoren die het liberalisme op dit punt bedrei
gen. In de eerste plaats moeten wij ons realiseren dat het liberalisme is ontstaan in een 
alom tegenwoordige christelijke omgeving. Er was een bezielend verband waarin de typi
sche deugden van net liberalisme vorm kregen. Tegenwoordig is deze bezielende omge
ving afgeDrokkeld. De meeste mensen hebben geen levensstijl die rekening houdt met de 
deugden van een bepaalde ideologie. Deze kaalheid roept tegenkrachten op die ook het 
liberalisme ondermijnen. In de tweede plaats kennen wij het gevaar van het zogenaamde 
communitarisme. Omdat mensen toch behoefte hebben aan een bezielend verband, grij
pen sommigen terug op kleine maatschappelijke verbanden die zichzelf besturen. Dit 
communitarisme grenst aan anarchisme. Wat blijkt, is dat deze kleine groepen niet 
kunnen functioneren in een grotere maatschappij. Het een quasi-oplossing. Het bezie
lende verband moet dus niet worden gezocht in kleine autonome groepen. Wij moeten 
ons veeleer bezighouden met deugden in breder maatschappelijk verband.
Als derde gevaar voor het liberalisme noem ik de invloed van de media. In ons democra
tisch bestel hebben de media veel macht. Politici worden gedwongen op korte termijn 
successen te boeken. Hierdoor krijgen korte-termijn-belangen teveel aandacht. De media 
nemen geen verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling ondermijnt 
echter wel het vinden van oplossingen voor de lange termijn en de ontwikkeling van een 
theoretisch kader. Als verantwoordelijk politicus wens ik mij te richten op de lange 
termijn. Ik wil de discussie over de theoretische fundamenten van het liberalisme gaande 
houden. Door trial and error moeten wij komen tot een grondige theoretische basis en 
een antwoord vinden op de gevaren die het liberalisme kunnen ondermijnen.

Frits Bolkestein

Debat gekkekoeienziekte BSE
Na de vergadering van de ministers van 
Landbouw van de Europese lidstaten vond 
op woensdag 3 april, op verzoek van de 
Vaste Kamercommissie Landbouw, een 
debat plaats in de Tweede Kamer met 
minister van Aartsen over de gekkekoeien
ziekte.

VVD-woordvoerder Keur steunde de minis
ter in zijn besluit om, na overleg met de 
sector, ae 64.000 in Nederland geïmpor
teerde Britse koeien te slachten. "Het volks- 
gezondheidsaspect staat in deze absoluut 
voorop", aldus Keur. Door deze forse 
aanpak worden risico's uitgesloten.
Hij Beaamde dat de vernietiging weliswaar 
wetenschappelijk moeilijk te onderbouwen 
is en dat er nog heel veel onduidelijkheden 
rond de gekkekoeienziekte bestaan. Daarom 
pleitte hij ervoor om in internationaal 
verband krachten te bundelen voor verder 
onderzoek.
Hij sprak zich verheugd uit over het feit dat 
minister van Aartsen 55 mln gulden (waar

van ± 20 mln van de EU) heeft kunnen vrij
maken om de gedupeerde veehouders te 
compenseren.

Inlichtingen: Willem Keur 
070-3182895.
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Aanstellingswijze Burgemeesters en 
Commissarissen der Koningin
In een nota-overleg op 1 april 1996 is 
de aanstellingswijze van burgemees
ters en commissarissen der koningin 
besproken.
WD-woordvoerder Jan Te Veldhuis 
stelde met genoegen vast dat het 
Kabinet niet een voorstel heeft gedaan 
voor een gekozen Burgemeester, noch 
rechtstreeks door de bevolking (oude 
D66-wens), noch door de 
Gemeenteraad (een meergehoorde 
PvdA-wens). In dit laatste geval zou 
een Burgemeester niet veel meer zijn 
dan een soort "eerste Wethouder" die 
van buiten de Gemeenteraad wordt 
binnengehaald.
De VVD-fractie was ook verheugd dat 
de Regering, conform de historische 
VVD-lijn, heeft voorgesteld dat een 
Burgemeester door de Kroon moet 
worden benoemd.
De woordvoerder noemde een aantal 
argumenten tegen een gekozen 
Burgemeester, waaronder:
1. De Burgemeester is ook Rijks

orgaan (bijvoorbeeld: openbare 
orde). Een Rijksorgaan behoort 
door het Rijk te worden benoemd, 
geschorst, en/of ontslagen, niet 
door de lokale gemeenschap.

2. De benoemde Burgemeester kan - 
in tegenstelling tot een gekozen 
Burgemeester - een min of meer 
onafhankelijk bestuurder tussen of

boven de politieke partijen zijn.
Een soort tegenwicht tegenover de 
lokale politiek.

3. Een gekozen Burgemeester zou 
dezelfde democratische legitimatie 
hebben als een gekozen Ge
meenteraad (en Wethouders). Het 
gevaar is groot dat een Burge
meester meer op basis van schone 
beloftes en fraaie retoriek dan op 
basis van bestuurlijke kwaliteiten 
wordt gekozen.

Kroonbenoeming 
De VVD-fractie hecht er zeer aan het 
systeem van kroonbenoemingen te 
handhaven in de Grondwet. Ten 
aanzien van de procedure staat de 
VVD-fractie het volgende voor:
- Er zou eerst een profielschets door 

de Gemeenteraad moeten worden 
opgesteld alvorens de burgemees- 
tersvacature wordt opengesteld. In 
de profielschetsvergadering kan de 
Commissaris der Koningin zonodig 
attenderen op bovenlokale belan
gen.

- De voorselectie van kandidaten 
voor Commissaris der Koningin 
moet worden gehandhaafd.

- De Vertrouwenscommissie moet 
inzage kunnen krijgen in de lijst 
van sollicitanten, en eventueel ook 
zelf kandidaten kunnen toevoegen.

- De Vertrouwenscommissie stelt een 
aanbeveling op en zendt die 
rechtsstreeks naar de minister van 
Binnenlandse Zaken.

- De Commissaris der Koningin moet 
wel het recht krijgen de Minister 
van Binnenlandse Zaken advies te 
geven over de gedane aanbeve
ling.

W ethouders en gedeputeerden 
Ten aanzien van wethouders en gede- 

uteerden van Provinciale Staten wil 
et kabinet uiteindelijk een systeem, 

waarbij alle wethouders öf deel blijven 
uitmaken van de gemeenteraad ör 
buiten de raad staan. De raad moet 
dat aan het begin van een vierjarige 
periode vastleggen. In een overgangs
periode (tot na een noodzakelijke 
grondwetswijziging) zou een mix 
mogelijk zijn. Dit zou betekenen dat 
wethouders met en zonder stemrecht 
in de raad kunnen komen. Voor de 
VVD-fractie is een öf-öf-situatie 
bespreekbaar, maar niet een onover
zichtelijke mix.

Inlichtingen Jan Te Veldhuis 
070-3182901

Adviescolleges
Eind vorig jaar is in de Tweede Kamer 
het wetsvoorstel inzake de herziening 
van het adviesstelsel aanvaard. Per 1 
januari 1997 zullen alle (ongeveer 
107) externe colleges van advies van 
het Rijk zijn opgeheven, m.u.v. de 
Raad van State, de SER en de WRR. 
Ook zal dan het nieuwe adviesstelsel 
zijn voltooid. Er komen ongeveer 17 
nieuwe adviescolleges die alleen nog 
adviseren over hoofdlijnen van beleid 
en over beleid voor de langere 
termijn. Er komt een meer neldere 
scheiding tussen advies (onafhanke
lijk) en overleg (belanghebbende).
Die 17 colleges zullen telkens per 
aparte wet worden ingesteld. Het 
doel van de operatie is het herstel 
van het primaat van de politiek en 
het beperken van het aantal advies
colleges.

Op dinsdag 2 april heeft de Tweede 
Kamer gedebatteerd over het wets
voorstel Kaderwet adviescolleges. 
Daarin worden algemene en gehar
moniseerde regels gegeven voor de 
instelling, bevoegdheid en samenstel
ling van alle externe adviescolleges. 
De Kaderwet geldt voor alle nieuwe

adviescolleges in zaken van te voeren 
beleid en regelgeving van de rijks
overheid. De colleges zullen op 
uniforme wijze worden ingesteld en 
ingericht.
Naast vaste colleges van advies 
kunnen ook tijdefijke colleges en 
colleges met een eenmalige adviesop- 
dracht worden ingesteld. Tijdelijke 
colleges worden ingesteld voor maxi
maal vier jaar (mogelijk met een 
verlenging van twee jaar).

Staten-G eneraal en lidm aat
schap adviesco lleges  
De VVD-fractie is van mening dat 
leden van de Eerste en Tweede 
Kamer geen lid mogen zijn van 
adviescolleges. Een parlementariër 
roept namelijk, als aat het geval is, de 
regering ter verantwoording over zijn 
eigen advies. Dat is een ongewenste 
dubbelfunctie. Als de Staten-Generaal 
advies vraagt, adviseert een parle
mentariër zichzelf. Ook dit is onge
wenst. Daarom heeft VVD-woord- 
voerder Jan Te Veldhuis een 
amendement ingediend dat dit 
verhinderd. Ook ambtenaren moeten 
bij voorkeur niet tot lid van een

adviescollege worden benoemd. Zij 
zijn in dienst van de overheid en 
kunnen daarom nooit geheel onaf
hankelijk adviseren.

Ongevraagd advies aan rege
ring
Adviescolleges van de regering 
kunnen de minister uit eigen bewe
ging adviseren. De VVD-fractie is van 
mening dat besluitvorming over de 
advisering bij de politiek ligt en niet 
bij het adviescollege. De woordvoer
der diende een amendement in 
waarin wordt vastgelegd dat wanneer 
een college ongevraagd advies wil 
geven, van te voren toestemming 
moet zijn verleend door de regering.

Inlichtingen Jan Te Veldhuis 
070-3182901
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Energienota warm onthaald

Johan Remkes

In een lang Nota-overleg boog de 
Kamer zien deze week over de Derde 
Energienota van minister Weijers. 
VVD-woordvoerder Johan Remkes 
kon het kabinetsbeleid op grote lijnen 
steunen. Met name de C02-doelstel- 
ling uit de nota getuigt van een rea
listische koers. Aanscherpingen kun
nen alleen in internationaal verband 
gerealiseerd worden. De doelstelling 
om 10 procent van het energiege
bruik uit duurzame energiebronnen te 
halen, vergt een grote inspanning.
Één van de mogelijkheden in de sfeer 
van mobiliteit is het gebruik van bio 
transportbrandstoffen. Met het 
ontwikkelen van deze energiebron 
kunnen energiepolitieke, agrarische 
en industriepolitieke doelstellingen 
positief gecombineerd worden. Dit is 
echter een enorme uitdaging die 
grote investeringen vergt. Om dit te 
stimuleren verzocht Remkes in een 
motie het kabinet de perspectief 
biedende mogelijkheden te onderzoe
ken en eventueel fiscale maatregelen 
te nemen, die deze ontwikkeling en 
toepassing stimuleren.

In tern atio n a le  m arktw erking  
Ook de door het kabinet nage
streefde marktwerking wordt door de 
VVD-fractie onderschreven. Wel 
wees de woordvoerder op het span
ningsveld tussen het realiseren van 
(internationale) marktwerking en het 
halen van bijvoorbeeld duurzaam- 
heidsdoelstellingen en de instandhou
ding van de noodzakelijke brandstof- 
divercificatie. Volgens de 
VVD-woordvoerder schoot de Nota 
op dit terrein tekort.
Remkes vroeg de minister verder 
hoever de andere Europese landen 
met de liberalisering van de ener
giemarkt zijn. Ons land is deze weg 
ingeslagen, 'maar lopen wij n iette 
ver voorop?', zo vroeg hij. Hij wees 
op de grote risico's die daardoor 
kunnen ontstaan voor de Neder
landse energiebedrijven. Belangrijk is 
dat eerst de stelselherziening van de 
energiemarkt daadkrachtig ter hand 
wordt genomen, zodat de Neder
landse bedrijven opgewassen zijn 
tegen de buitenlandse concurrentie.
In een motie vroeg Remkes dan ook 
om een snelle aanpassing van de 
Electriciteitswet 1989 en verzocht de 
regering de vorming van een groot
schalig produktiebedrijf krachtig te 
bevorderen, onder de voorwaarde dat 
concurrentie daadwerkelijk mogelijk 
wordt via vrije im- en export en onaf
hankelijk netbeheer. Daarnaast 
moeten de klanten die geen keuze 
hebben worden beschermd. Remkes 
riep de sector op hier eensgezind aan 
mee te werken, want ‘het is zaak dat 
alle kikkers dezelfde toon kwaken', zo 
stelde hij. Samen met de coalitie

partijen PvdA en D66 verzocht hij de 
regering een notitie te maken over de 
Europese stand van zaken en de 
kansen en bedreigingen voor de 
Nederlandse energiebedrijven, zodat 
tijdens het eerstvolgende Neder
landse voorzitterschap van de Euro
pese ministerraad de liberalisering 
van energiemarkten daadkrachtig 
aangepakt kan worden.

N u c le a ire  e n e rg ie  
Ten aanzien van kernenergie was de 
woordvoerder kritischer over het 
kabinetsbeleid. In de Nota wordt 
geen duidelijk standpunt over deze 
energiedrager ingenomen. Naast de 
nadelen, als de afvalproblemen en de 
veiligheid van de centrales, noemde 
Remkes ook de voordelen van nucle
aire energie. Op het vlak van C 0 2 - , 
S02- en NOx-emissies scoort kern
energie aanmerkelijk beter dan de 
conventionele energiedragers gas, 
kolen en olie. Ook in internationaal 
(wetenschappelijk) verband wordt 
hierop gewezen. En hoewel Remkes 
duidelijk naar voren bracht dat de 
VVD nu nog geen voorbereidingen 
voor de bouw van nieuwe kerncen
trales wil, pleitte hij wel voor het 
voortzetten van het onderzoek naar 
nucleaire energie. In een motie werd 
het kabinet verzocht financiën ter 
beschikking te stellen voor onderzoek 
naar de verbetering van nucleaire 
technologie.

Inlichtingen: Johan Remkes 
070 3182883

Tweede Kamer wil remigratieregeling
Ongeveer een jaar geleden hebben 
de coalitieparijen VVD, PvdA en D66 
het kabinet gevraagd de remigratiere
geling opnieuw op de agenda te 
zetten. Dit naar aanleiding van het 
voornemen van het kabinet de hui
dige remigratieregeling per 1 januari 
1997 te beëindigen. Naar aanleiding 
hiervan heeft het kabinet een vraag
puntenbrief aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Hierover is vorige 
week gedebatteerd. De VVD-fractie 
wil graag dat er een verbeterde remi

gratieregeling komt. Ook vluchtelin
gen en asielzoekers moeten in de 
discussie worden betrokken.
Het kabinet is voornemens volgend 
jaar met een wetsvoorstel te komen. 
De VVD-fractie heeft echter grote 
twijfel bij een wettelijke regeling. 
VVD-woordvoerder Anne Lize van 
der Stoel voorzag problemen in de 
discussie over sociale zekerheid. Een 
wettelijke regeling voor remigratie 
mag deze discussie niet belemmeren. 
Daarnaast is het tijdpad van een

wettelijke regeling lang, terwijl er op 
dit moment al grote behoefte bestaat 
aan een remigratieregeling.
De meerderheid van de Tweede 
Kamer wil dat in de toekomstige 
regeling een terugkeer-optie wordt 
opgenomen. Ook de VVD-fractie is 
hier voor. Deze terugkeeroptie moet 
alleen niet langer gelden dan 1 jaar

Inlichtingen Anne Lize van der Stoel 
070-3182906

Den Haag Online
Op dinsdag 2 april j.l. is het eerste 
politieke forum op Internet geopend, 
onder de naam "Den Haag Online". 
Dit forum is bereikbaar via GO 
NLPOLITIEK op CompuServe. Het 
forum is een initiatief van VVD- 
kamerlid Oussama Cherribi die hier

mee de kiezer rechtstreeks in contact 
wil brengen met leden van de 
Tweede Kamer. Het NL Politiek 
Forum bestaat uit een groot aantal 
secties waarin discussies kunnen 
worden gevoerd over actuele poli
tieke onderwerpen. NL Politiek Forum

wordt beheerd door een Kamerbrede 
redactie.
De home-page van de VVD-fractie is 
te bereiken op: 
http://www.dds.nl/~vvd/

http://www.dds.nl/~vvd/
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Waar holle frasen worden gezaaid, zal
Euroscepsis worden geoogst
Dit artikel van Frits Bolkestein is ge
plaatst in de Volkskrant van 3 april 
1996

De Europese Top van Turijn had over 
de institutionele hervorming van 
Europa moeten gaan. Maar de Euro
pese leiders spralcen vooral over 
werk, werk en nog eens werk. 
Afgesproken werd dat stimulering 
van de werkgelegenheid een hoofd
thema op de politieke agenda van de 
Europese Unie wordt. Op het eerste 
gezicht steekt daar geen kwaad in. 
Werkloosheid is immers het grootste 
sociale kwaad van Europa. Sinds 
1990 zijn in de Europese Unie zes 
miljoen banen verdwenen. De w erk
loosheid is hier nu twee keer zo hoog 
als in de Verenigde Staten.
Tijd voor actie op het allerhoogste 
Europese niveau, zeggen velen, het 
Europarlement, de Europese Com
missie en Frankrijk voorop. De plan
nen buitelen over elkaar: een nieuwe 
werkgelegenheidsparagraaf in het 
Verdrag van Rome (de grondwet van 
Europa), extra Europese uitgaven, en 
- jawel - een werkgelegenheidscomité 
op Europees niveau. Niet aan begin
nen, zegt de VVD, en wel om de 
volgende redenen.

Eu ro p ese  b an e n p lan n en  
Ten eerste omdat met nieuwe Euro
pese banenplannen wordt gesugge
reerd dat de huidige Europese Unie 
niets voor de werkgelegenheid zou 
betekenen. Dat is absoluut niet het 
geval. Sinds de oprichting van de 
Europese Gemeenschap in 1958 heeft 
het wegnemen van economische 
barrières fors bijgedragen aan de 
handel, investeringen, welvaart en 
dus ook aan de werkgelegenheid in 
Europa. De ironie is dat de landen die 
nu het hardst om Europese banen
plannen roepen, in de praktijk het 
meest dwarsliggen als het gaat om 
verdere economische eenwording. De 
bescherming van inefficiënte staats
bedrijven vinden zij belangrijker dan 
banengroei in Europa als geheel.

Ten tweede wordt met Europese 
banenplannen gesuggereerd dat 
Europa op dit vlak veel meer zou 
kunnen doen. Maar ook dat is niet 
waar. De voorzitter van de Europese 
Commissie, Jacques Santer, wil extra 
geld voor infrastruktuur. Maar hij 
weigert te snijden in de enorme Euro
pese subsidiepotten, waarvan een 
deel wordt verkwist. Extra infrastruk
tuur in Europa betekent dan belas
tingverhoging - en dus ook minder 
banen - in Nederland.

Ten derde weten wij allemaal hoeveel 
bloed, zweet en tranen het kost extra 
banen te scheppen. Nederland is 15 
jaar met een ingrijpende aanpassing 
van de verzorgingsstaat bezig. Wij 
slagen er in door lastenverlichting de 
ruimte te scheppen voor een banen
groei van 100.000 per jaar. Maar dat 
vergt belangrijke ombuigingen, pijn
lijke ingrepen in de sociale zekerheid 
en een nieuwe aanpak van de 
arbeidsmarkt. Het gaat hier stuk voor 
stuk om hervormingen die zo dicht 
mogelijk bij de burger moeten wor
den uitgevoerd. Niemand kan mij 
uitleggen welke rol de Europese Unie 
op dit vlak kan spelen. En het zal mij 
altijd een raadsel blijven waarom 
uitgerekend de PvdA - die altijd zo 
heeft gehecht aan het eigen, Neder
landse sociale model - op sociaal vlak 
Europa grotere bevoegdheden wil 
geven.

k a b in e t
De Nederlandse regering heeft in de 
discussie over het Europese werkgele
genheidsbeleid tot nu toe een merk
waardige rol gespeeld. Het kabinet 
wilde aanvankelijk, het koste wat het 
koste, vermijden dat de onderhande- 
lingen over ae institutionele toekomst 
van Europa zouden worden ver
mengd met andere belangrijke kwes
ties, zoals de financiële hervorming 
van de Unie. Aan een symbolische 
discussie over de werkgelegenheid 
bestond - terecht - al helemaal geen 
behoefte. "W e mogen de burger 
geen rad voor ogen draaien en de 
suggestie wekken dat verdragsteksten 
banen scheppen", zo schreef minister 
Hans Van Mierlo nog in oktober
1995.

Maar in februari 1996 pleitte premier 
Wim Kok tijdens een PvdA-bijeen- 
komst voor opname van een nieuwe 
werkgelegenheidsparagraaf in het 
Europese Verdrag. En in het geza
menlijke standpunt van de Benelux-

landen van 7 maart jongstleden werd 
bovendien gepleit voor coördinatie 
van het werkgelegenheidsbeleid 
onder leiding van de Europese 
Commissie en voor oprichting van 
een werkgelegenheidscomité.

Wat denkt het kabinet hiermee te 
bereiken? Weinig tot 
niets, als wij de publieke uitingen van 
de bewindslieden mogen geloven.
Nog voor de Top van Turijn sprak 
minister Hans van Mierlo over "een 
symboolfunctie". En op de Top zelf 
maakte premier Kok duidelijk dat de 
banenplannen geen extra geld mogen 
kosten en dat er geen nieuwe 
bevoegdheden aan Brussel gegeven 
mogen worden.

V e r s p il l in g  van  t i jd  
W at heeft de Top van Turijn dus 
opgeleverd? Ten eerste verspilling 
van kostbare tijd van de Europese 
leiders, die waarachtig wel iets beters 
te doen hebben. Ten tweede heeft de 
Unie ten overstaan van alle Euro
peanen een demonstratie van 
onwaarachtigheid gegeven. De 
Europese leiders trachten met fraaie 
bezweringen het draagvlak voor 
Europa te vergroten, maar bereiken 
het tegendeel. W ant de Europese 
burgers begrijpen drommels goed dat 
ze met een kluitje in het riet worden 
gestuurd. Ook premier Kok begrijpt 
dat. W ant hij zei in Turijn: "We 
moeten oppassen dat we onze pro
blemen niet gaan doorschuiven naar 
Europa en Europa vervolgens tot 
zondebok gaan maken". Dat is 
precies de reden waarom het kabinet 
aan zijn oorspronkelijke standpunt 
had moeten vasthouden. Want nu 
wordt de Europese Unie een jaar lang 
opgezadeld met een loze discussie die 
hooguit banen voor ambtenaren in 
Brussel zal opleveren. En waar holle 
frasen worden gezaaid, zal Euro
scepsis worden geoogst.

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, 
pré-postale verwerking door Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
Een jaar-abonnëment 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).
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Beheersing kosten 
gezondheidszorg 
nodig èn haalbaar
De afgelopen decennia zijn de kosten van de gezondheidszorg 

jaar in jaar uit gestegen. In 1996 wordt 8,4% procent van het BBP aan volksgezondheid 
uitgegeven. In 1963 was dit nog 4,5% . Deze stijging is wel verklaarbaar. Er komen meer 
ouderen en die worden steeds ouder. Nieuwe maar vaak dure medische technologieën 
maken levensreddende behandelingen mogelijk, die de patiënt natuurlijk wil. De stijging 
van de loonkosten in de arbeidsintensieve gezondheidszorg draagt eveneens bij aan de 
kostenstijgingen in deze sector.
Maar oplopende ziekenfonds- en particuliere premies om dit alles te betalen zijn slecht 
voor de werkgelegenheid. De 'wig', dat wil zeggen het verschil tussen wat arbeid de 
werkgever bruto kost en wat de werknemer netto krijgt, wordt er door vergroot. 
Werkgevers houden zo minder over voor investeringen en dat kost arbeidsplaatsen.
De regering staat hier voor een grote opgave. Beheersing van de groeiende collectieve 
lasten op dit terrein is geen sinecure. Kostenbeheersing is mogelijk onder andere door 
een meer doelmatige zorgverlening op alle niveaus. Maar zeker ook het verband tussen 
“lusten en lasten" in de gezondheidszorg dient naar de mening van onze partij te worden 
versterkt. Het tekort wordt nu via de overheid aangevuld door de belastingbetaler. Dit is 
ongewenste inkomenspolitiek via de gezondheidszorg. Solidariteit tussen 'ziek' en 
'gezond' is goed, maar dit is iets anders dan inkomensherverdeling via het stelsel van 
ziektekostenverzekering.
Naast kostenstijging zijn wachtlijsten in de gezondheidszorg een groot probleem. Wij 
leggen een verband tussen de lengte van de wachtlijsten en de ondoelmatigheid die in 
ziekenhuizen plaats heeft. Het is verspilling als operatiekamers en apparatuur een groot 
deel van een etmaal ongebruikt blijven. Er zijn werkgevers die extra geld over hebben 
voor het gebruik van een ziekenhuis buiten ae normale gebruiksuren. Als daar op in 
wordt gegaan zullen werknemers eerder aan het werk gaan en zal de reguliere wachtlijst 
korter worden. Dit is winst voor de zieke werknemer, de werkgever èn voor de anderen 
op de wachtlijst. Bovendien worden doordat werknemers korter in de ziektewet lopen 
gelden bespaart, die de volksgezondheid ten goede komen.
Sommigen zijn bevreesd voor een tweedeling in de zorg tussen werkenden en niet- 
werkenden. Een door de VVD gewenste overheidsregulering van dit marktmechanisme 
zal zo'n tweedeling echter kunnen voorkomen. De VVD is immers geen voorstander van 
volledige marktwerking, zoals enkele kortzichtige critici beweren. Wel vindt de VVD dat 
tegenover het recht van de burger op medisch noodzakelijke zorg een recht van de 
samenleving bestaat beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de individuele 
burger.

Frits Bolkestein

VVD stelt vragen over AIDS-test
Afgelopen woensdag stelden Wim Passtoors 
en Anke van Blerck vragen aan minister 
Borst (D66) van Volksgezondheid over de 
Abbott-bloedtest. Vorige week werd bekend 
dat deze HlV-bloedtest niet betrouwbaar 
was. Hoewel al snel bekend werd gemaakt 
dat de bloedbanken en het centraal labora
torium van de bloedtransfusiedienst van het 
Rode Kruis deze test niet hebben gebruikt, 
verkeerden velen die een test hadden 
ondergaan in onzekerheid.
De woordvoerders wilden van de minister 
weten of zij er absoluut zeker van is dat in 
Nederland geen bloed dat hier of in het 
buitenland de onbetrouwbare Abbott- 
bloedtest heeft ondergaan, als donorbloed 
is gebruikt door bloedgebruikende instan
ties.
De minister antwoordde hierop dat uit 
onderzoek is gebleken dat er eén bloedbank 
in Nederland is (Venlo) die de test voor 200 
donormonsters heeft gebruikt. Van de 
betreffende 200 donors is een bloedmonster 
bewaard gebleven en daarop is een hertest

uitgevoerd. De uitslag van dit onderzoek 
was op het moment van de beantwoording ™  
van de vragen nog niet beschikbaar, maar ^
de minister achtte de kans vrijwel nihil dat

Vervolg op pagina 2
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Verplaatsing Marinebedrijf
Afgelopen week werd met de staats
secretaris van defensie gedebatteerd 
over de verplaatsing van het Marine 
Electronisch en Optisch Bedrijf 
(MEOB) vanuit Oegstgeest naar Den 
Helder. Het personeel van het bedrijf 
(500 werknemers) verzette zich tegen 
de voorgenomen verplaatsing ornaat 
de argumenten van Defensie zwak 
waren onderbouwd, zo was men van 
mening.

VVD-woordvoerder Theo van den 
Doel benadrukte in het debat dat 
dergelijke ingrijpende beslissingen, 
die net gevolg zijn van de doelmatig
heidsoperatie die defensie uitvoert, 
alleen een slaagkans hebben als ze 
ook op draagvlak bij het personeel 
kunnen rekenen. Voor de toekomst is 
het van belang dat dergelijke ingrij
pende besluiten in een open sfeer 
naar de betrokken partijen wordt 
uitgelegd. Hij waardeerde het dan 
ook dat de tegenvoorstellen en de 
kritische commentaren van het MEOB 
door de staatsecretaris op een 
volwassen manier zijn benaderd. Met 
deze aanpak kon het politieke debat

op een verantwoorde en afgewogen 
wijze worden gevoerd.

De VVD kon uiteindelijk instemmen 
met het besluit van de staatssecretaris 
omdat de verplaatsing naar Den 
Helder uiteinaelijk leidt tot geringere 
sociale gevolgen voor het defensie
personeel als geheel (in andere 
varianten moesten 800 gezinnen 
verhuizen) en tot een betere organi
satorische inbedding. Er komt nu voor 
elk krijgsmachtdeel één hoger onder
houdsbedrijf. Tevens wordt met deze 
verplaatsing een belofte van defensie 
naar Den Helder ingelost. De inten
tieverklaring van Defensie en de 
gemeente Den Helder dat het vorige 
kabinet had afgesloten, was tot nu 
toe een lege dop gebleken. Het 
verlies aan werkgelegenheid in de 
regio Oegstgeest kan niet worden 
genegeerd, maar kan gemakkelijker 
worden gecompenseerd dan in Den 
Helder, zo vond de woordvoerder.
De woordvoerder vroeg wel om meer 
duidelijkheid voor het MEOB perso
neel. Wanneer men meeverhuist naar 
Den Helder zal ook van defensiezijde

zekerheid moeten worden gegeven 
over behoud van werk. Ook zal 
Defensie zo snel mogelijk met een 
sociaal plan moeten komen. Tot slot 
vroeg hij te bezien of de gemeente 
Oegstgeest daar waar zien dat 
aandient kan worden gecompenseerd 
voor het verlies aan werkgelegenheid. 
De woordvoerder deed de suggestie 
om Oegstgeest als vestigingsplaats 
van de staf van het DICO (interser
vice defensieorganisatie) waarvan de 
definitieve locatie nog niet is vastge
steld, mede hierbij te betrekken.

Inlichtingen:
Theo van den Doel 070-3182891
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zich een positieve donor onder die 
200 donors bevindt.

P r iv a c y
De woordvoerders wilden van de 
minister weten of alle betrokken insti
tuten zullen hertesten. De minister 
gaf aan dat men wel overal tot 
hertesten zal overgaan, maar dat er 
vermoedelijk ziekenhuizen zijn waar 
men de desbetreffende patiëntmon- 
sters niet heeft. Dat ziekenhuis zal 
dan bekend maken dat men er wijs 
aan doet, zich tot het ziekenhuis te 
wenden. Het kan ook zijn dat een 
enkel ziekenhuis besluit om de 
patiënten daar zelf over te benade
ren. In dat geval speelt natuurlijk heel 
sterk de kwestie van de privacy. Er is 
dan ook het volgende atgesproken. 
Als een ziekenhuis zegt dat net in zijn 
situatie het beste is om de mensen 
zelf nog eens te adresseren en aan 
hen te vragen om zich te laten 
hertesten, zal dat bericht worden 
verstuurd in een blanco enveloppe, 
waaruit niet valt af te leiden dat die 
afkomstig is van een ziekenhuis. Die 
procedure is ook elders in de gezond
heidszorg wel gebruikelijk.

L ic e n t ie
Ook vroegen de woordvoerders de 
minister of testen ook in Nederland 
en Europa gelicentieerd moeten 
worden.
De minister antwoordde dat zij vindt 
dat dit inderdaad moet gebeuren. In

Europa is op het ogenblik sprake van 
drie richtlijnen voor medische hulp
middelen. De richtlijn voor implan
teerbare hulpmiddelen is al van 
kracht. De richtlijn voor de andere 
hulpmiddelen is in vergevorderde 
staat van voltooiing. De derde richt
lijn zou gaan over de in-vitrodiagnos- 
tica, hieronder valt ook de aids-test. 
Men is in Europa nog bezig met die 
laatste richtlijn.
De minister gaf aan dat zij bij het 
volgende overleg met de Europese 
ministers aan zal dringen op spoed bij 
het voltooien van de derde richtlijn.

Fo u tm arg e
Wim Passtoors vroeg de minister in 
aanvulling op de eerdere vragen 
welke foutenpercentage door de 
minister acceptabel wordt geacht.
De minister gaf aan dat bij elke test 
sprake is van een heel klein fouten
percentage. Bij het soort uiterst 
belangrijke testen als bij de HIV is het

in zijn algemeenheid zo dat deze pas 
in gebruik worden genomen als het 
duidelijk is dat men op of vrijwel op 
de 100% zit. Zij gaf daarbij wel aan 
dat menselijke fouten natuurlijk niet 
uitgesloten zijn.

Inlichtingen:
Wim Passtoors, 070-3182890 en 
Anke van Blerck, 070-3182917.
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Huisvesting scholen gedecentraliseerd
In de afgelopen week debatteerde de 
Kamer met staatssecretaris 
Netelenbos (PvdA) van Onderwijs 
over het wetsvoorstel dat ertoe moet 
leiden dat de huisvesting van de 
scholen in speciaal en voortgezet 
onderwijs naar gemeenten wordt 
gedecentraliseerd. VVD-woordvoer- 
der Clemens Cornielje noemde het 
wetsvoorstel 'een stap in de goede 
richting, zowel ten aanzien van de 
decentralisatie van rijkstaken als ten 
aanzien van de bestuurlijke vernieu
wing in het onderwijs.' Niettemin 
plaatste de woordvoerder enige kant
tekeningen bij het wetsvoorstel:' 
Ondanks de gedegen voorbereiding 
houden wij twijfels over een zorgvul
dige invoering.'

D ecen tra lisa tie
De woordvoerder stelde dat landelijke 
regelgeving zo concreet mogelijke 
normen moet bevatten, waardoor 
een gelijke financiële behandeling 
van scholen wordt verzekerd. Dat 
betekent ook dat er sprake moet zijn 
van een adequate rechtsbescherming 
voor scholen en gemeenten. Het 
kabinet heeft gekozen voor territo
riale decentralisatie van de huisves

ting naar gemeenten en niet voor 
decentralisatie naar de schoolbestu
ren. De VVD-fractie keurt deze keuze 
goed, gelet op onder meer de schaal 
waarop de voorzieningen tot stand 
moeten worden gebracht. Daar komt 
de betrokkenheid van de ouders bij 
juist in deze sectoren van het onder
wijs.

M aatstaf a llochtonen  
In het wetsvoorstel worden verschil
lende maatstaven gehanteerd die er 
samen voor zorgen dat gemeenten 
over voldoende middelen beschikken 
om de bij wet opgedragen taak naar 
behoren uit te voeren. De woord
voerder vroeg zich af of er niet een 
element in de structuur wordt 
gebouwd dat daar eigenlijk niet in 
thuis hoort. Er is bijvoorbeeld twijfel 
gerezen over de relevantie van de 
maatstaven voor allochtonen en lage 
inkomenstrekkers. Niet alle allochto
nen behoren namelijk tot de kansar
men en in het wetsvoorstel wordt 
structureel voor deze groep geld 
gereserveerd.

M aatstaf G roeigem eenten  
Hier tegenover staat dat er geen

Energiehandvest
Deze week voerde Jan Dirk Blaauw in 
de kamer een debat over het ener
giehandvest van Lissabon.
In 1990 heeft de toenmalige minister
president Lubbers voorgesteld om 
een Energie Gemeenschap voor 
Europa op te richten. Deze gemeen
schap bestaat uit de Europese Unie, 
de Midden-en Oosteuropese landen, 
de EFTA en de toen nog bestaande 
Sovjet Unie.
Het doel was om door samenwerking 
energie-afhankelijkheid naar buiten te 
verminderen om zo politieke risico's 
te verminderen.
Het energiehandvest is een eerste 
verd rag.
Een volgend verdrag zal rond de 
eeuwwisseling gereed zijn.
Met name de ontwikkelingen in de 
voormalige Sovejet Unie zijn zorge
lijk. De grote conflicten leveren 
problemen op voor wat betreft de 
leverantie van energiedragers of de 
exploitatie en transport daarvan. Ook 
bij het opstellen van een volgend 
verdrag zullen deze ontwikkelingen 
een belangrijke rol spelen.

De woordvoerder wees erop dat er 
op korte termijn meer moet gebeu
ren. Hij doelt hiermee op de milieu
aspecten. De milieu-gulden wordt 
volgens hem niet realistisch gebruikt. 
De Nederlandse emissie eisen zijn

dusdanig dat bij iedere verzwaring de 
kosten ervan zullen ontsporen. In de 
derde energienota wordt niet over 
verdere emissie-eisen gesproken maar 
ook internationale verdragen moeten 
realistisch zijn. De Nederlandse 
milieu-gulden kan beter geinvesteerd 
worden in Midden- en Oosteuropese 
landen waar veel meer milieuwinst te 
behalen is.

Ratificatie van het verdrag betekent 
ook dat het verdrag doorwerking 
heeft op de Nederlandse situatie. De 
woordvoerder wees in dit kader op 
de unieke situatie (aanwezige voor
raad en kleine velden) van Nederland. 
Hij vreest echter niet dat Nederland 
vanwege deze bijzondere positie niet 
zal meewerken aan het verdrag. Meer 
zorgen maakt hij zich over de 
Midden-en Oost Europese landen.
De diverse fracties hebben hun goed
keuring aan het verdrag gegeven. 
Dinsdag zal de kamer over net hand
vest stemmen.

Voor nadere informatie:
Jan Dirk Blaauw, 070-3183887

maatstaf 'groeigemeente' is opgeno
men in het wetsvoorstel. Dit terwijl 
gemeenten als Almere, Houten en 
ander groeigemeenten met het 
huidige verdeelmodel na vijf jaar niet 
uit de voeten kunnen. Er treden knel
punten op die naar mening van de 
VVD-fractie moeten worden opge
lost. De woordvoerder stelde dan ook 
voor die groeigemeenten die niet 
alleen in het verleden, maar ook 
vandaag en in de toekomst door de 
rijksoverheid belast zijn met een 
groeitaak een specifieke voorziening 
te geven in het verdeelmodel.

Eval uatie
De Tweede Kamer wordt wel eens 
verweten dat zij alleen belangstelling 
heeft voor nieuw beleid. De woord
voerder stelde echter dat hij ook 
belangstelling heeft voor de uitvoe
ring. Hij vroeg daarom een evaluatie
plan van het wetsvoorstel te presen
teren, voor 1 januari 1997. Als dit 
plan gereed is, kan reeds in een vroeg 
stadium begonnen worden met het 
stelselmatig toetsen en beoordelen 
van de uitvoering. De woordvoerder 
vroeg aan de staatssecretaris expliciet 
te verklaren dat zij de volle politieke 
verantwoordelijkheid voor een zorg
vuldige invoering wil dragen. De 
Kamer moet er namelijk vanuit 
kunnen gaan dat de Staatssecretaris 
zelf het volste vertrouwen heeft in 
het welslagen van de operatie. Want, 
zo sloot de woordvoerder zijn betoog 
af, 'als wij moeten kiezen tussen snel
heid en zorgvuldigheid, kiezen wij 
voor zorgvuldigheid!

Informatie:
Clemens Cornielje, 070-3182904.
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Winkeltijdenwet biedt kansen 
en is geen bedreiging
In reactie op een open brief van 
FNV-Dienstenbond over de 
Winkeltijdenwet schreef VVD-kamer- 
lid Broos van Erp deze week voor het 
Katholiek Nieuwsblad onderstaand 
artikel.

FN V -angst
9 P  19 maart jl. is de Eerste Kamer 
akkoord gegaan met de nieuwe 
Winkeltijdenwet. De nieuwe wet zal 
zo snel mogelijk in werking treden. 
Minister Wijers heeft in reactie op het 

roene licht dat de Eerste Kamer 
eeft gegeven aan de 

Winkeltijdenwet, aangegeven alles op 
alles te zetten om de nieuwe wet al 
op 1 juni 1996 in werking te laten 
treden. Het probleem daarbij is dat de 
gemeenten tijd claimen om hun eigen 
verordeningen aan te passen. De 
nieuwe wet is, naar mijn vaste over
tuiging, een laatste stap in de richting 
van een volledige vrijheid.

De Dienstenbond FNV heeft in een 
Open Brief aan de Tweede Kamer 
aandacht gevraagd voor de proble
men die zich naar de mening van de 
FNV voordoen en gaan voordoen met 
betrekking tot de openstelling van 
winkels. Bij de behandeling van de 
wet in de Tweede Kamer zijn al deze 
zaken overigens al aan de orde 
geweest.

De FNV constateert dat werkgevers 
op slimme wijze onder de wetgeving 
proberen uit te komen. Bovendien 
constateert het FNV dat tegen wets
overtredingen niet meer wordt opge
treden en er sprake is van een 
gedoogbeleid. Als VVD-fractie 
hebben wij dit reeds geruime tijd 
geconstateerd. De samenleving is niet 
bereid menskracht vrij te maken om 
te controleren of een winkelier 
misschien iets verkoopt op momenten 
dat dit feitelijk niet is toegestaan. De 
politie heeft wel iets anders te doen. 
Zelf denkt ze daar ook zo over.
Het is voor de FNV kennelijk moeilijk 
in te zien en te accepteren dat de 
Winkeltijdenwet zicnzelf heeft over
leefd en niet meer past in het econo
misch denken van 1996. Bovendien 
hebben wij meer dan eens de FNV 
uitgelegd dat de winkelopeningstij- 
den volledig losgekoppeld zijn van de 
werktijden van net personeel. De 
nieuwe wet zal ongetwijfeld een 
geweldige impuls zijn voor de verdere 
groei van deeltijdbanen.

O n tw ikke lin g en  
De plannen van de Nederlandse 
Spoorwegen met betrekking tot het 
doen ontstaan van winkels op de 
grote stations bieden ondernemers, 
die bereid zijn zich aan te passen,

grote kansen. De royale vrijstelling 
voor instellingen op het terrein van 
volksgezondheid en verkeer en 
vervoer doen ook anderen besluiten 
om soepeler om te gaan met 
openingstijden. Het is goed om te 
weten dat de behoefte aan een 
winkelsluitingswet ontstond bij 
winkeliers mFt personeel, nadat het 
Arbeidstijdenbesluit op basis van de 
Arbeidswet 1919 in werking was 
getreden. Daarin was de koppeling 
tussen de openstellingsduur van 
winkels en ae werktijden van het 
personeel verbroken. Winkeliers 
zonder personeel kwamen hierdoor in 
het voordeel ten opzichte van de 
ondernemers met personeel. Deze 
scheve concurrentieverhouding 
tussen winkeliers met en zonder 

ersoneel was van het grootste 
elang bij de totstandkoming van de 

Winkelsluitingswet in 1930. In deze 
jaren waren het overigens de w inke
liers zonder personeel die ten strijde 
trokken tegen de Winkelsluitingswet. 
Zij eisten hun vrijheid terug en riepen 
dat deze wet "broodroof" pleegde.

De truc van gemeenten om 20 
zondagen open te zijn, blijkt wettelijk 
niet te kunnen. Gemeenten die voor 
meer dan 12 zondagen vrijstelling 
willen verlenen, zullen zich toeristisch

moeten verklaren. In de praktijk zal 
dit veelvuldig gaan gebeuren. Het 
gemeentebestuur is het hoogste 
orgaan in een gemeente en kan deze 
keuze op basis van de wet maken.

De Winkeltijdenwet vormt geen 
bedreiging, maar juist grote kansen. 
Niet alleen voor ondernemers, maar 
ook voor werknemers. Uit onderzoe
ken blijkt, dat de Winkeltijdenwet 
goed is voor de werkgelegenheid.
Het is een handreiking aan allen, die 
bereid zijn, de werkloosheid te 
bestrijden.
De bestaande Winkelsluitingswet was 
verouderd en moest nodig aangepast 
worden. Het was de politieke w ijs
geer Gratianus, die al in de 12de 
eeuw zijn Decretum Gratiani 
lanceerde. Hij zei daarin het 
volgende: "Een wet zij rechtschapen 
en billijk, rechtvaardig, uitvoerbaar, 
op natuurlijke wijze aansluitende bij 
de landszede, zich aanpassende aan 
tijd en plaats, nodig, nuttig, duidelijke 
en zonder duisterheden, niet gemaakt 
ter wille van het particuliere belang, 
doch ten algemenen nutte van de 
burgers." Zo was het toen en zo is 
het nu nog!

Floris - Graaf van Holland

.-v ! >"

Vorige week overhandigde Frits 
Bolkestein aan Henk Vonhoff het 
eerste exemplaar van 'Floris - Graaf 
van Holland'. In 1976 publiceerde de 
auteur dit werk in het Engels onder 
het pseudoniem Niels Kobet. Het is 
twintig jaar later, in het jaar 1996, 
zevenhonderd jaar geleden dat 'Der 
Keerlen God' werd vermoord. 
Martine Vosmaer en Karina van 
Santen, vertaalden het toneelstuk in 
vijf bedrijven.
Graaf Floris, wiens eerzucht zichzelf 
maar vooral ook zijn land geldt, 
brengt veel tot stand maar wordt 
door zijn succes overmoedig. Hij 
roept tegenkrachten op waartegen 
hij niet is opgewassen en valt 
daaraan ten offer. Hoofdthema 
van het stuk is de hoogmoed, 
waarvoor de oude Grieken in hun 
treurspelen keer op keer hebben 
gewaarschuwd.

Floris - Graaf van Holland is uitgegeven bij uitgeverij Prometheus



m
o
CM

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

PARTIJEN

ü ^  ^  \g De VVD is vóór Europa
In de komende anderhalf jaar wordt over de toekomst van de 
instellingen van de Europese Unie onderhandeld. De Benelux* 
regeringen hebben voor die onderhandelingen een plan inge
diend. Daarin worden hoge verwachtingen over de rol van 
Europa in het werkgelegenheids-, justitiële en buitenlandse 
beleid geschapen. Juist vanwege die hoge verwachtingen, en de 
mogelijke teleurstelling als die niet worden waargemaakt, heeft 

de VVD-fractie zich kritisch over dit plan getoond.
Ten aanzien van het Europese werkgelegenheidsbeleid geldt dat op Europees niveau niets 
beter dan op nationaal niveau geregeld Kan worden. Hier is een goed economisch beleid 
nodig waarvoor de nationale regeringen in eerste instantie verantwoordelijk zijn.
Dit geldt ook voor justitie en politie. Europese samenwerking op het gebied van justitie 
en politie is een belangrijke zaak en wordt door de VVD van harte ondersteund. Maar 
ook hier moeten we niet van de Europese Unie verwachten dat zij onze problemen kan 
oplossen. Wie de parlementaire enquête "Opsporingsbevoegdheden" heeft gevolgd, weet 
hoe moeilijk de bestrijding van misdaad in eigen land is.
Velen zeggen dat het Europese buitenlandse beleid slagvaardiger moet worden. Ook wij 
vinden dat. Maar wij vinden dat Nederland baas over eigen buitenlands beleid moet blij
ven. In de praktijk zullen Duitsland, Engeland en Frankrijk zich nooit laten overstemmen. 
De enige landen die het risico lopen wèl overstemd te zullen worden, zijn de kleinere 
landen en dat is niet in ons belang. Het is uitstekend dat de grote Europese landen de 
handen ineen slaan om de vrede in onze regio te bevorderen. En als het om een goede 
zaak gaat, -zoals in voormalig Joegoslavië- zal Nederland graag meedoen, met volle 
steun van de VVD. Maar wij moeten oppassen dat de Europese Unie niet het verlengstuk 
van de buitenlandse politiek van de grote landen wordt.
De VVD is altijd aan de Europese eenwording gehecht geweest en zal dat blijven. Juist 
daarom willen wij de Europese Unie beschermen tegen overspannen ambities. Over tien 
jaar zal de Unie bestaan uit 20 tot 25 lidstaten. Zij zal zich uitstrekken van Kreta tot 
Lapland, en van Polen tot Ierland. Een Unie van die omvang zal alleen over een smal 
takenpakket kunnen beslissen. Wie werkelijk iets om Europa geeft, moet de Europese 
Unie tegen haarzelf beschermen. Het betere is vijand van net goede. Hoe meer bevoegd
heden wij nu aan de Unie geven', des te groter het gevaar dat zij straks volkomen vast
loopt.

Frits Bolkestein

Grote-stedenbeleid
verruimd
Dinsdag 16 april is in de Tweede Kamer 

esproken over het grote-stedenbeleid. Dit 
eleid richt zich op de bestrijding van groot

stedelijke problemen (leefbaarheid, achters
tandswijken, werkloosheid, criminaliteit en 
drugsproblematiek) en het zo goed mogelijk 
benutten van de economische en sociaal- 
culturele potenties van de grote steden.

Het beleid richt zich ook op deregulering, 
ontkokering en decentralisatie. Negentien 
gemeenten zijn momenteel bij het grote- 
stedenbeleid betrokken. Bij de keuze van 
deze gemeenten is aansluiting gezocht bij 
de nota Bestuur op niveau, VINEX en sociale 
vernieuwing.
Het beleid is gestart met de vier grootste 
gemeenten, Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den Haag. Later is een doorvert
aling van het beleid naar 15 andere 
gemeenten tot stand gekomen. Gelet op de 
criteria criminaliteit en werkloosheid komen 
naar de mening van de VVD-fractie nog 6 
andere gemeenten in aanmerking voor net 
grote-stedenbeleid. Daarom heeft VVD- 
woordvoerder Johan Remkes een motie 
ingediend waarin de regering wordt 
verzocht ook met Schiedam, Heerlen, 
Dordrecht, Venlo, Haarlem en Leiden een 
convenant te sluiten om zo het aantal

gemeenten

emeenten definitief te bepalen op 25. Dit 
le teke n t niet dat er extra geld ter beschik
king wordt gesteld. De motie werd door 
D66, PvdA en CDA mee ondertekend.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883
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VVD-fractie wil kooigevechten (ultimate fights) 
aan banden leggen
VVD-kamerlid Jan Rijpstra heeft 
mondelinge vragen gesteld aan staats
secretaris Terpstra van Volksgezond
heid, Welzijn en Sport en minister 
Sorgdrager van Justitie over de te 
houden kooigevechten in Emmen.
Bij deze ultimate fights worden 
gevechten gehouden tussen twee 
mannen in een kooi, waarbij geen 
regels gelden, er sprake kan zijn van 
het veroorzaken van opzettelijk licha
melijk letsel en het gevecht pas wordt 
beëindigd wanneer één van de partijen 
is uitgeschakeld door lichamelijk letsel 
of het buiten bewustzijn raken.
Naar aanleiding van eerder gestelde 
schriftelijke vragen door de woord
voerder antwoordde de regering dat 
deze gevechten nog niet in Nederland 
voorkwamen. Wanneer dit wel aan de

orde zou zijn, zou de regering actief 
ingrijpen.

V e rvo lg in g
Nu de ultimate fights toch in Emmen 
worden gehouden, vroeg Rijpstra de 
regering onder andere of er vervol
ging plaats zal vinden bij ernstig 
lichamelijk letsel?
De Minister van Justitie antwoordde 
dat pas achteraf kan worden beoor
deeld of tot strafvervolging moet 
worden overgegaan. Dan pas kan 
worden vastgesteld of er ernstig 
lichamelijk letsel is toegebracht. 
Staatssecretaris Terpstra gaf aan dat 
de regering grote bedenkingen heeft 
bij dit soort evenementen. Zij bena
drukte dat bij de zgn. ultimate fights 
geen sprake is van sport.

De woordvoerder was van mening 
dat, na de conferentie die is gehou
den over bevordering van tolerantie 
en fair play in de sportwereld en de 
actie tegen het toenemende geweld 
bij sport, het toestaan van kooige
vechten niet gepast is. Hij vroeg de 
regering de mogelijkheden te onder
zoeken deze gevechten te verbieden. 
Er loopt inmiddels een onderzoek 
naar extreme vechtsporten. De 
woordvoerder kreeg de toezegging 
van de minister van Justitie dat wordt 
nagegaan of wetgeving mogelijk is 
om deze evenementen te verbieden.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905

Leefvormen
In de afgelopen week stemde de 
Kamer over moties die waren inge
diend bij het debat over de nota 
'Leefvormen'. Een van de moties ging 
over de openstelling van het huwe
lijk. De motie vroeg het kabinet een 
wetsvoorstel te maken dat rekening 
houdt met de Europese aspecten van 
de openstelling. De Kamer stemde 
met 81 stemmen voor en 60 stem
men tegen, in met de motie. De 
VVD-fractie stemde verdeeld. Als in 
de lijn van de motie tot wetgeving 
wordt overgegaan, brengt dit met 
zich mee dat nomosexuele paren in 
beginsel kinderen mogen adopteren. 
De kinderrechter bepaalt uiteindelijk

of dit in het belang van het kind is. 
Voor beide groepen in de VVD-fractie 
is het belang van het kind uitgangs
punt in de discussie geweest. 
Uiteindelijk stemden 15 leden van de 
VVD-fractie voor en 12 leden tegen 
de motie. Desgevraagd zei staatsse
cretaris Schmitz (PvdA) van Justitie 
dat zij de Kamer op zo kort mogelijke 
termijn zal informeren over de uitvoe
ring van de motie. Zij kon niet aange
ven of het mogelijk is de motie daad
werkelijk uit te voeren.

N aam recht
De Kamer nam tevens de motie Van 
der Stoel aan. De VVD-woordvoerder

diende deze motie in om te bewerk
stelligen dat als men overgaat tot 
invoering van de keuzemogelijkheid 
inzake de familienaam van het kind, 
daarbij de familienaam van de vader 
uitgangspunt wordt en geen bedenk
tijd tot drie maanden na de geboorte 
wordt ingevoerd. In de nota werd bij 
invoering van de keuzemogelijkheid 
van de familienaam uitgegaan van de 
naam van de moeder.

Inlichtingen:
AnneLize van der Stoel, 
070-318282906.

Decentralisatie huisvesting (afronding)
Het debat over de decentralisatie van 
onderwijshuisvestingsvoorzieningen 
primair en voortgezet onderwijs is 
deze week afgerond. Clemens 
Cornielje heeft in het debat een uiter
ste poging gedaan om het draagvlak 
voor dit wetsvoorstel te verbreden. 
Uiteindelijk stemden niet alleen de 
regeringspartijen, maar ook de kleine 
christelijke partijen GPV, SGP en RPF, 
voor het wetsvoorstel. Alleen het 
CDA stemde tegen.

A rt ik e l 23
Gevolg van de aanvaarding van dit 
wetsvoorstel is dat er nu bijna kamer
brede consensus bestaat dat op basis 
van artikel 23 van de Grondwet dele
gatie van regelgeving naar gemeen
ten mogelijk is. De beleidsruimte voor 
gemeenten wordt ingekaderd door 
een duidelijke normstelling die neer

gelegd is in de wet en door adequate 
rechtsbescherming middels de Alge
mene Wet Bestuursrecht. Daar tegen
over staat dat de procedure op ge
meentelijk niveau mogelijk enigszins 
verzwaard wordt, ornaat over 
bepaalde zaken om een advies van de 
Onderwijsraad gevraagd kan worden. 
Verder heeft het debat nog een aantal 
belangrijke resultaten opgeleverd:
- Voor ae 27 gemeenten, waaronder 
Almere en Houten, die er meer dan 
3.75% op achteruit dreigden te gaan, 
is de knelpuntenvoorziening verhoogd 
van 20 naar 60 miljoen.
- De zogenaamde 'pijplijngemeenten' 
(waaronder Holten, Zutphen en 
Westellingwerf) zullen versneld, dat 
wil zeggen voor 1 juli a.s, de aanbe- 
stedingsbrief krijgen. Hierdoor zal de 
historische vergoeding voor deze 
gemeenten hoger uit vallen en

kunnen ze compensatie uit de over
gangsregeling ontvangen.
- De maatstaf schoolleerlingen voort
gezet onderwijs zal tenminste 5 jaar 
gehandhaafd worden op 75% , waar
door er geen nieuwe nadeelgemeen- 
ten ontstaan gedurende de over
gangsperiode.
- Tenslotte is de motie Cornielje c.s. 
aangenomen die de regering 
verzoekt, onderzoek te doen naar de 
kosten kenmerken van groeigemeen- 
ten zoals Vleuten de Meern. De motie 
verzoekt de regering tevens de resul
taten van dit onderzoek te betrekken 
bij het periodiek onderhoud van de 
Financiële Verhoudingswet en zono
dig met aanvullende voorstellen voor 
deze groeigemeenten te komen.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904
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Opsporingsmethoden
In de afgelopen week heeft de 
Tweede Kamer met de enquêtecom
missie "Opsporingsmethoden", o.l.v. 
Van Traa en waarvan Otto Vos van 
de VVD-fractie deel uitmaakt, gede
batteerd over haar rapport. Dat werd 
op 1 februari j.l. openbaar en spreekt 
van een “crisis in ae opsporing". 
VVD-woordvoerder Benk Korthals 
heeft waardering uitgesproken voor 
het rapport en heeft erop gewezen 
dat de VVD-fractie altijd kritisch is 

eweest over de uitbreiding van 
evoegdheden van de politie. Met de 

enquêtecommissie vindt de VVD- 
fractie dat gebruikte opsporingsme
thoden bij wet geregeld moeten zijn. 
Verder moet het gebruik van opspo
ringsmethoden democratisch gecon
troleerd worden, via de lijn van 
hoofdofficier van Justitie, procureur- 
generaal en minister van Justitie.
De VVD-fractie vindt dat deals met

criminelen op wettelijke grondslag en 
als 'ultimum remedium' mogen 

laatsvinden. Over de toelaatbaar- 
eid van de inzet van criminele 

burgerinformanten en het doorlaten 
van drugs zal de fractie haar stand
punt nader bepalen.

De woordvoerder heeft namens de 
VVD-fractie een motie ondertekend 
waarin het presidium gevraagd wordt 
na te denken over een instrumenta
rium waarmee de Kamer de gevolgen 
van nieuw beleid kan toetsen. 
Inmiddels wacht de Kamer het kabi
netsstandpunt over het rapport-Van 
Traa af. Het kabinet zal zien daarbij 
ook uitspreken over het onlangs 
verschenen rechercherapport van de 
RCID-Kennemerland. In dat debat zal 
de VVD-fractie nader ingaan op de 
inhoud van de aanbevelingen in het 
rapport en haar definitieve standpunt

Benk Korthals

bepalen. Dit debat met de regering is 
voorzien voor de week van 10 mei 
a.s..

Inlichtingen:
Benk Korthals, 070-3182902

Faillissement Fokker: Rol Raad van 
Commissarissen aan de orde gesteld
Maandag 15 april jl. vond het debat 
plaats over het faillissement van 
Fokker. Aan de orde kwam of de 
Staat zich voldoende had ingespan
nen voor het behoud van Fokker, 
zowel financieel als qua inzet en 
betrokkenheid. Of is er wellicht te 
veel aan financiële steun gegeven 
zonder daaraan de juiste voorwaar
den te stellen.
VVD-woordvoerster Hella Voute 
sprak haar respect uit voor de inzet 
en de motivatie voor het 
Fokkerpersoneel. Zij maakte de 
volgende analyse van de 
Foklcerproblematiek: gebrek aan 
winstgevendheid (tussen 1993-1995 
leed Fokker een groot verlies van F.2 
mld); gebrek aan financiële draag
kracht; overproduktie en zware 
concurrentie; te veel wisselingen van 
het management; drastische daling 
van de dollar; door de kopersmarkt 
daalden de prijzen in de vliegtuigin
dustrie met 20% a 30% .

Raad van
B e stu u r/C o m m issa r is se n  
Ook het beleid van Fokker zelf werd 
door de woordvoerder aan de orde 
gesteld. Waarom grepen RvB en RvC 
niet drastisch in toen de markt 
instortte, begin jaren negentig. Voüte 
stelde de rol van de RvC aan de orde, 
die in een structuur N.V. de meeste 
macht heeft. Waarom heeft zij niet 
eerder ingegrepen toen bleek dat 
Fokker structureel verlies leed? 
Waarom stelden de commissarissen 
niet een saneringsplan op toen 
Fokker gedurende lange tijd onder de

kostprijs verkocht? De VVD bracht 
naar voren dat een discussie gevoerd 
moet worden over de invulling van 
de taak, de specifieke rol en verant
woordelijkheid van de door de over
heid benoemde leden van de RvC. De 
minister heeft toegezegd hier nader 
op terug te komen.
De VVD vroeg aandacht voor de 
opvang van ontslagen werknemers. 
Scholing om opnieuw de arbeids
markt op te kunnen is daarbij één van 
de oplossingen. De VVD ondersteunt 
voorts de initiatieven om ontslagen 
werknemers als zelfstandig onderne
mers te laten starten. Tevens werd 
aandacht gevraagd voor het behoud 
van de technologie-kenniscluster. Het 
is van belang dat de gezonde onder
delen van Fokker, ondergebracht in 
Fokker Aviation, een goed toekomst
perspectief hebben.

De minister stelde dat de Staat bereid 
is deel te nemen aan versterking van

het vermogen bij een eventuele 
herstart van Fokker. Tevens was de 
Staat bereid risicokapitaal in de lease 
maatschappij beschikbaar te stellen, 
evenals ontwikkelingskredieten. De 
VVD is van mening dat de overheid 
zeer terughoudend moet zijn met 
deelname in risicokapitaal van een 
leasemaatschappij. De VVD zou deel
name in eigen vermogen eerder 
kunnen ondersteunen onder de 
volgende algemene voorwaarden: de 
kwaliteit van het businessplan, de 
betekenis voor de Nederlandse 
economie m.b.t. werkgelegenheid, de 
engineering en andere activiteiten; de 
hardheid van het industriële 
toekomstperspectief; de mate van 
risicodragende participatie door 
commerciële partijen.

Inlichtingen:
Hella Voüte-Droste, 070-3182907 
E-mail: hvoute@worldaccess.nl

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, 
pré-postale verwerking door Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
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).

mailto:hvoute@worldaccess.nl
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Viering vijftig jaar Marshall-plan
Op 5 juni 1947 presenteerde de 
Amerikaanse Minister van Buiten
landse Zaken, general George C. 
Marshall zijn plan voor de financiële 
ondersteuning van de wederopbouw 
van Europa. Hij deed dat in een rede 
op de Universiteit van Harvard.
Na de tweede wereldoorlog lag 
Europa in puin.
Het was, om meerdere redenen, van 
groot belang dat de wederopbouw 
voortvarenater hand werd genomen. 
Het was al snel duidelijk dat buiten
landse hulp, zowel financieel als 
logistiek, daarvoor onontbeerlijk was.

Zoals Marshall in zijn rede zei: 
"Europe's requirements for the next 
three or four years of foreign food 
and other essential products - princi- 
pally from America - are so much 
greater than her present ability to 
pay, that she must have substantial 
adaitional help or face economie, 
social and political deterioration of a 
very grave character."

Europese  sam en w erk in g  
De Foreign Assistance Act van 1948 
stelde samenwerking in Europa als 
nadrukkelijke voorwaarde voor de 
Marshall-hulp.
Het initiatief tot die samenwerking 
werd in Europa genomen door 
Engeland en Frankrijk. De eerste 
poging mislukte echter omdat 
Rusland niet bereid was mee te 
werken.
De tweede poging leidde tot de 
Conferentie van Parijs, die op 12 juli
1947 werd geopend en waaraan 16 
Europese landen deelnamen. Deze 
conferentie leidde uiteindelijk tot het 
Verdrag tot Europese Economische 
Samenwerking.
De deelnemers aan het Europese 
Herstel Programma (EHP) waren: 
Engeland, Frankrijk, Italië, Ierland, 
Nederland, België, Luxemburg, 
Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
Zwitserland, Oostenrijk, Portugal, 
Griekenland, Turkije en Ijsland, en de 
"dependent areas under their admini- 
stration", waaronder de bezette 
zones in Duitsland.
De coördinatie van het programma 
lag bij de Organisatie voor Europese 
Economische Samenwerking (OEES), 
waaruit later de OESO is voortgeko
men. Het EHP heeft gewerkt van
1948 tot 1952. In deze vier jaar is 
bijna 12 miljard dollar van de VS naar 
Europa gevloeid. Dat was destijds 
zeer veel geld.
In 1953 kreeg George Marshall de 
Nobelprijs voor de Vrede.

H erd enk ing
Bij de behandeling van de begroting 
van Buitenlandse Zaken, in de 
Tweede Kamer, heeft de woordvoer
der van de VVD, Enric Hessing, voor-

Enric Hessing

gesteld het initiatief van general 
Marshall, na 50 jaar, dus in juni 1997, 
feestelijk te herdenken.
Vervolgens heeft hij nader overleg 
gevoerd met de Minister van 
Buitenlandse Zaken en met de 
Ambassadeur van de VS. Dit heeft 
ertoe geleid dat het voorstel inmid
dels is besproken met het 
Amerikaanse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en met de staf 
van het Witte Huis, en dat minister 
van Mierlo het binnenkort aan zijn 
collega's van de Europese Unie zal 
voorleggen.
Dit laatste houdt verband met het feit 
dat Nederland in de eerste helft van 
1997 het voorzitterschap van de 
Europese Unie zal bekleden en 
derhalve als gastheer van de viering 
van vijftig jaar Marshall-plan in 
Europees verband, zal optreden.

De betekenis van deze herdenking 
ligt niet alleen in het verleden, maar 
tevens in het heden en in de 
toekomst.
De recent gesloten overeenkomst 
tussen de Europese Unie en de VS, 
met als doel de transatlantische rela
tie te versterken, is een goede illus
tratie hiervan.

President VS
Mede daarom is het gewenst dat de 
President van de VS, op 5 juni 1997, 
aanwezig is op de feestelijke herden
king van vijftig jaar Marshall-plan, 
samen met zoveel mogelijk staats
hoofden en regeringsleiders van 
Europese landen.
In de weken daarna kunnen dan 
academische symposia, zakelijke 
bijeenkomsten en culturele manifes
taties worden georganiseerd, die de 
verbondenheid van de volkeren van 
Europa en de VS, in diverse facetten, 
zowel in het verleden, het heden als 
in de toekomst, tot uitdrukking 
kunnen brengen. Deze activiteiten 
zouden in verschillende Europese 
landen moeten plaatsvinden, opdat 
alle landen op hun eigen wijze invul
ling kunnen geven aan de viering van 
vijftig jaar Marshall-plan.

Het programma zou kunnen worden 
afgesloten met een bijeenkomst in 
Parijs, op 12 juli 1997, ter herdenking 
van het feit dat daar, vijftig jaar gele
den, de grondslag is gelegd voor de 
Europese Economische Samen
werking.
Tevens zouden er enkele activiteiten 
georganiseerd moeten worden om de 
burgers van Europa, direkt bij de 
herdenking te betrekken. Hierbij 
kunnen we bv. denken aan de 
uitgifte van een speciale postzegel, 
een serie artikelen in dag- en week
bladen, een gecombineerde Europa- 
VS-TV-uitzending, een film, of een 
boek voor een breed publiek, enz. 
Suggesties voor dit soort activiteiten 
zijn welkom.

Europa-Verenigde Staten 
De viering van vijftig jaar Marshall
plan is een uitstekende gelegenheid 
om de synergie van twee belangrijke 
ontwikkelingen te illustreren: de 
voortgaande samenwerking in Europa 
en de versterking van de samenwer
king tussen Europa en de VS.
In dit verband kan het ook interessant 
zijn de verdere samenwerking tussen 
de EU en de landen in Midden- en 
Oost-Europa nader te bezien.
Immers, het oorspronkelijke plan van 
Marshall was bedoeld voor héél 
Europa. Helaas haakte Rusland op het 
laatste moment af, met de bekende 
desastreuze gevolgen voor de bevol
king van de landen in Midden- en 
Oost-Europa.
Het is nu in de eerste plaats aan de 
Europese Unie deze landen te helpen 
alsnog te komen tot meer vrijheden 
voor ae burgers, meer democratie en 
een gezonde markteconomie.
Maar gelet op het grote belang van 
deze ontwikkelingen voor de stabili
teit en veiligheid in het Noord-atlan- 
tisch gebied, zullen ook de VS veel 
belangstelling hebben voor de voort
gang van het liberaliserings-proces in 
Midden- en Oost-Europa.

De Europese Unie moet de herden
king van het feit dat het vijftig jaar 
geleden is, dat general George 
Marshall zijn initiatief voor de weder
opbouw van Europa presenteerde, 
aangrijpen om uiting te geven aan 
haar dankbaarheid en aan de gevoe
lens van duurzame vriendschap 
tussen de volkeren van Europa en de 
VS. En wij Nederlanders in het bijzon
der.

Voor nadere informatie en suggesties: 
Enric Hessing, 070-3182889
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Geen
d o cu m en ta tiecen tru m  
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Melkert-baan-agenten
Criminaliteitsbestrijding is voor de VVD een belangrijk onder
werp. Niet voor niets riep ik de andere politieke partijen in 
maart 1994 op tot het sluiten van een ‘Pact tegen de Misdaad'. 
Een uitbreiding van de politiemacht met 10.000 agenten maakte 
deel uit van dit pact.

Het wekte dan ook geen verbazing dat de VVD-fractie zich in de kabinetsformatie sterk 
maakte voor meer politieagenten. Tijdens de formatie werd echter duidelijk dat de ‘door- 
loopproblematiek’ -de financiële erfenis van het vorig kabinet- de coalitie-onderhande- 
lingen ernstig belastte. Voor meer agenten was geen geld beschikbaar.

Vorige week -tijdens de behandeling van het rapport van de commissie Van Traa- bleek 
voor de zoveelste maal dat het politie en justitie aan middelen en mankracht ontbreekt. 
Toch stemde de VVD-fractie afgelopen dinsdag tegen een motie van de PvdA waarin 
werd gevraagd Melkert-gelden toe te voegen aan net politiebudget. Met die gelden 
zouden dan Melkert-baan-agenten moeten worden geworven.
De VVD-fractie is voor verdere uitbreiding van het aantal politieagenten. Het creëren van 
meer soorten politieagenten wijzen wij echter met kracht van de hand. De politie heeft 
naast gewone politieagenten en surveillanten namelijk geen behoefte aan Melkert-baan 
agenten. Want een crisis in de opsporing -de conclusie van de commissie Van Traa- 
vraagt om volwaardige agenten. En daarom moet het kabinet middelen vrijmaken om de 
crisis in de opsporing te lijf te gaan. De extra -gewone- agenten van minister Hans 
Dijkstal moeten er komen.

Frits Bolkestein

Fiscale behandeling pensioenen
Vorige week heeft er in het kader van flexi
bilisering van pensioenen met staatssecreta
ris Vermeend een discussie plaatsgevonden 
over de fiscale behandeling van pensioenen. 
Centraal stond de vraag wanneer een 
pensioen maatschappelijk aanvaardbaar is.
In opdracht van de staatssecretaris heeft de 
werkgroep Witteveen een rapport samenge
steld waarbij aanbevelingen zijn gedaan in 
hoeverre pensioenen fiscaal begeleid dienen 
te worden.
In grote lijnen is de VVD-fractie akkoord 
gegaan met deze aanbevelingen die voor 
een gedeelte nog in wetgeving moeten 
worden omgezet.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:
• pensioenopbouw is in 35 jaar mogelijk 

met een opbouwpercentage van 2%  van 
het eindloon.

• indien na het bereiken van de pensioen- 
richtleeftijd wordt doorgewerkt mag het 
pensioen oplopen tot 100 % van het 
eindloon.

• pensionering kan op z'n vroegst ingaan op 
55 jarige leeftijd en uiterlijk op 70 jarige 
leeftijd.

• de pensioengrondslag wordt verbreed met 
variabele beloningsbestanddelen en loon 
in natura.

• indien een werknemer aan het eind van 
zijn carrière terugtreedt naar een lager 
gekwalificeerde functie met een lager 
salaris (demotie) mag de pensioenopbouw 
worden voörtgezet op basis van het oude 
(hogere) salaris.

• pensioenregelingen kunnen vooraf aan de 
inspecteur worden voorgelegd.

• pensioenuitkeringen mogen variëren 
tussen de hoogste en de laagste uitkering, 
in de verhouding 100:75.

• regelingen kunnen in een overgangs
periode van 10 jaar worden omgezet in 
een pré-pensioenregeling.

VVD-woordvoerder Bibi de Vries heeft in 
het debat speciale aandacht gevraagd voor 
de positie van de directeur-grootaandeel- 
houder (DGA). De DGA mocht altijd 2,33%  
pensioen opbouwen. Echter het rapport 
Witteveen stelt dat ook voor de DGA een 
opbouwpercentage van 2%  voldoende is. 
Dit betekent dat ae DGA erop achteruit zou 
gaan. Naar aanleiding van het debat wordt 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor 
de directeur-grootaandeelnouder.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908

Verder in dit nummer

• Medische keuringen

• Verpakkingen
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• Voormalig Joegoslavië
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Persoons
registratie

&

Initiatief-wetsvoorstel 
Van Boxtel (D66): 
Aanstellingskeuringen verboden
Woensdag 24 april is in de Tweede 
Kamer gesproken over het voorstel 
van Van Boxtel (D66) tot de W et op 
de medische keuringen.
Met betrekking tot medische keurin
gen moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen arbeidsgerelateerde 
keuringen (aanstellingskeuringen) en 
niet-arbeidsgerelateerde keuringen 
(verzekeringskeuringen). Dit initiatief
wetsvoorstel wil de aanstellingskeu
ringen verbieden om het risico van 
strengere personeelsselectie in het 
arbeidsproces in te dammen. Wel blij
ven de functie-gerichte keuringen 
bestaan (een piloot, bijvoorbeeld, 
moet gekeurd kunnen worden op zijn 
gezichtvermogen).

Door privatisering van de ziektewet 
(en PEMBA) is de kans op risicoselec
tie aanwezig. In dit kader past dit 
initiatief-voorstel omdat in de praktijk 
blijkt dat het aantal aanstellingskeu
ringen toeneemt en er meer sprake is 
van risico-selectie bij aanname van 
nieuw personeel.

VVD-woordvoerder Henk van Hoof 
stelde nadrukkelijk vast dat voor wat 
betreft de keuringen bij overige 
verzekeringen de terughoudendheid 
van de VVD-fractie groot is.

Van Hoof heeft er op aangedrongen 
de tweede termijn van de behan
deling van dit wetsvoorstel uit te stel
len. In de eerste plaats omdat de 
woordvoerder het voorstel gelijk wil

behandelen met de bijstelling van de 
W AO. Het gaat namelijk om een 
totaalpakket en dus om een totaal- 
regeling.
Ten tweede is uitstel nodig, omdat er 
tijd nodig is om de zelfregulering de 
ruimte te geven.
In de derde plaats heeft het 
Ministerie van Volksgezondheid 
toegezegd een onderzoek te verrich
ten naar de Europese implicaties van 
het wetsvoorstel. De Kamer wacht dit 
onderzoek af en zal dit over enige tijd 
beoordelen.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885

Dinsdag 23 april heeft de Tweede 
Kamer gesproken over een w ijzi
gingsvoorstel m.b.t. artikel 7 van de 
Wet op de persoonsregistratie. De 
wet vloeit voort uit het Verdrag van 
Straatsburg, waarin de verdragsstaten 
is opgelegd een^ et te maken ter 
bescherming van gegevens in (geau
tomatiseerde) bestanden. Dit kunnen 
zakelijke of persoonlijke gegevens 
zijn. De laatste categorie betreft 
gegevens over geloofsovertuiging, 
ras, seksualiteit, intiem levensgedrag 
alswel medische en psychologische 
gegevens.
VVD-woordvoerder Anne Lize van 
der Stoel onderstreepte het belang 
van bescherming van deze gegevens. 
Zij vroeg zich echter af waarom deze 
gevoelige gegevens überhaupt ver
strekt moeten worden. Omdat de 
woordvoerder van mening is dat de 
grondslag voor registratie van deze 
persoonlijke gegevens ontbreekt, 
vroeg zij minister Sorgdrager van 
Justitie naar de mogelijkheid de 
registratie van deze gegevens te 
verbieden, of in elk geval de nood
zaak van registratie in de wet of het 
Verdrag van Straatsburg ter herover
wegen.
De minister heeft toegezegd met een 
evaluatie-nota te komen waarin de 
procedures en de hoofdpunten van 
een nieuwe Wet bescherming 
persoonsgegevens aan de orde 
worden gesteld.

Inlichtingen:
Anne Lize van der Stoel, 
070-3182906

Verpakkingenbeleid leidt tot 
hoge lasten bedrijfsleven
De minister van VROM  heeft een 
nieuwe ministeriële regeling verpak
kingen opgesteld, naar aanleiding van 
een europese richtlijn. De regeling 
leidt ertoe dat iedere ondernemer een 
verpakkingsboekhouding moet gaan 
bijhouden. Dit zal tot een aanzienlijke 
verhoging van de administratieve 
lasten leiden. In reacties uit het 
bedrijfsleven worden bedragen 
genoemd van enkele honderden 
miljoenen tot meer dan drie miljard 
gulden.

Ondanks het feit dat de minister 
tegemoet was gekomen aan een 
aantal wensen van de VVD was deze 
regeling voor onze fractie nog steeds 
niet aanvaardbaar. Hoewel er nadruk

kelijk geen verschil van mening 
bestond over de milieudoelen, vond 
de VVD de middelen niet in verhou
ding staan tot deze doelen. VVD- 
woordvoerder Jan Hendrik Klein 
Molekamp diende dan ook een motie 
in die de individuele verplichting voor 
ondernemingen op termijn stelde. In 
de tussentijd zou ae minister dan met 
het bedrijfsleven kunnen onderhan
delen over een verpakkingsconve- 
nant.

Deze motie kreeg geen steun van de 
andere grote partijen. Hieruit blijkt 
dat de aandacht van CDA en D66 
voor de administratieve lastendruk 
alleen bestaat uit kreten en niet uit 
daden. Misschien dat door een

voor het bedrijfsleven beperkt blijft. 

Inlichtingen:
Jan Hendrik Klein Molekamp, 
070-3182884
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Wederopbouw in Bosnië verloopt
Vorige week bracht de Vaste Kamer
commissie Defensie een bezoek aan 
Sarajevo, waar is gesproken met de 
ministers van Buitenlandse zaken en 
Defensie en waar een bezoek is 
gebracht aan de daar gestationeerde 
Nederlandse manschappen. Op basis 
van indrukken van dit bezoek 
baseerde VVD-woordvoerder Jan Dirk 
Blaauw zijn inbreng voor het 
Algemeen Overleg over voormalig- 
Joegoslavië op 24 april j . L

Het militaire deel van de Dayton- 
akkoorden ligt goed op schema. 
Militair gesproken zijn de belangrijk
ste horden genomen. De ontwikke
ling van de civiele component, daar
entegen, verloopt minder rooskleurig. 
Hierbij vallen een aantal punten op:
In de eerste plaats de fysieke weder
opbouw van Bosnië. Op de donor
conferentie is een redelijk bedrag ter 
beschikking gesteld. Veel organisaties 
houden zien bezig met de wederop
bouw. Aan de sturing en de coördi
natie hiervan, waarvoor Hoge 
Vertegenwoordiger Bilt verantwoor
delijk is, valt nogal wat af te dingen. 
Tweede punt is net tot stand komen 
van een werkelijke federatie. Door 
wederzijds wantrouwen komt hier 
weinig van terecht. Dit bemoeilijkt

het vormen van een federaal leger. 
Verder komt het overleg om te 
komen tot wapenbeheersing moei
zaam op gang. Het Dayton-akkoord 
geeft wel een deadline aan. Als op 18 
juni geen resultaat is geboekt, treedt 
automatisch een reductieproces in 
werking. De woordvoerder vraagt 
zich af hoe men dat denkt op te 
leggen.

V e rk ie z in g e n
Derde punt betreft de verkiezingen. 
Het grootste probleem is dat nog niet 
duidelijk is wie waar zijn stem gaat 
uitbrengen. Vijftig procent van de 
bevolking (2 mln mensen) woont niet 
meer op de plek waar zij bij de sensus 
van 1991 waren ingeschreven. Dit 
probleem rond de registratie mag er 
niet toe leiden dat ontheemden 
buiten en binnen de grenzen worden 
uitgesloten.
De media zijn van direct belang bij 
het slagen van democratische verkie
zingen. In alle delen van Bosnië 
worden de media beheerst door de 
aan de macht zijnde politieke elite. 
Hierdoor krijgen ideeën van opposi
tiegroeperingen geen toegang tot de 
kiezers. Hier ligt een zeer belangrijke 
taak voor de Hoge- 
Vertegenwoordiger Bildt en de heer

te traag

Jan Dirk Blaauw

Frowick van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in 
Europa. Toegang verstrekken tot het 
bestaande TV-net is niet voldoende. 
Er moet naar wegen worden gezocht 
om te komen tot een alternatief net. 
Ten aanzien van de vraag of de 
Implementation Force (IFOR) na 
december moet blijven, houdt men 
zich zowel in westerse kring, als aan 
de kant van de Bosnische partijen op 
de vlakte. Voorwaarde van de VVD- 
fractie is de participatie van de 
Verenigde Staten.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

Werknemersparticipatie in 
aandelenkapitaal Roccade gewenst
Op 24 april j.l. is de wijziging van de 
Wet N.V. RCC behandeld in de 
Tweede Kamer. Door een aanpassing 
in de wet wordt het mogelijk aande
len van Roccade (RCC), vroeger het 
Rijkscomputercentrum, te verhande
len.
Het verzelfstandigde RCC is in nog 
een zes jaar tijd uitgebouwd tot een 
rachtige en veelzijdige informatie- 

technologie-groep die het grootste 
deel van haar omzet buiten de 
Rijksoverheid realiseert. Daarom 
ondersteunt de VVD-fractie het voor
nemen van de regering Roccade 
volledig te privatiseren. De aandelen 
kunnen op de beurs worden verhan
deld, maar woordvoerder Henk Kamp 
wilde niet uitsluiten dat een strategi
sche overname van een ander infor- 
matietechnologie-bedriif ook tot een 
gunstige resultaat kon leiden.
Bij de selectie van de koper zijn 3 
criteria van belang: de koopsom, het 
werkgelegenheidsperspectief en de 
bijdrage aan de inïormatietechnolo- 
gie-structuur. De telematicasector is 
ae grote groeisector in ons land. Het 
nieuwe Roccade zou deel uit moeten 
maken van een geheel dat op de 
Nederlandse markt de concurrentie

aan kan zonder te overheersen en 
moet ook kansen hebben op de inter
nationale markt. Zo kan de hoog
waardige werkgelegenheid maximaal 
bevorderd worden en het 
Nederlandse deel van de electroni- 
sche informatiesnelweg verder 
worden uitgebouwd. Bedrijven als 
IBM, CSC, EDS, KPN en Getronics, 
die al belangstelling hebben getoond, 
zouden in dit opzicht aantrekkelijke 
kandidaten zijn.

W e rk n e m e rs p a rt ic ip a t ie  
De VVD-fractie heeft bij de schrifte
lijke behandeling van het wetsvoor
stel nog een vierde criterium toege
voegd: de mate waarin de koper 
invulling wil geven aan de participatie 
van werknemers in het aandelenkapi
taal. De VVD-fractie is een groot 
voorstander van werknemerspartici- 

atie in het aandelenkapitaal. Het 
evordert de betrokkenheid en het 

gevoel voor ondernemerschap bij 
werknemers en draagt bij aan een 
gelijkmatiger verdeling van het kapi
taal. In de Verenigde Staten en 
Frankrijk is dit al een gebruikelijke 
situatie. Overigens zou werknemers
participatie ook bij volgende verko-

Henk Kamp

pen van aandelen (NOB, KPN-derde 
tranche) aan de orde moeten zijn. 
Minister Zalm van Financiën stemde 
in met deze lijn.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898
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Toespraak Frits Bolkestein op de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 
de VVD te Noordwijkerhout, 20 april
1996. Hieronder een samenvatting:

Het kabinet Kok-Dijkstal-Van Mierlo 
is nu bijna halverwege de rit. W at is 
er van doelstellingen als sanering van 
de overheidsfinanciën, werkgelegen
heid en het vormen van een krachtige 
overheid, die zich concentreert op 
kerntaken, terecht gekomen?

O v erh e id sfin an ciën  
In vergelijking met de ons omringende 
landen ontwikkelt de Nederlandse 
economie zich redelijk. Toch komt de 
gemiddelde groei in de periode 1995- 
1997 nauwelijks uit boven het 
behoedzame scenario van het CPB.
Wij puffen vooruit terwijl in Azië de 
trein voortdendert.

Als de VVD zich tijdens de kabinets
formatie niet sterk had gemaakt voor 
ombuigingen ter grootte van 18 
miljard en niet had gekozen voor dit 
benoedzame scenario, dat uitging van 
een bescheiden economische groei, 
zou het kabinet talloze bezuinigings
rondes hebben moeten houden. Nu 
zijn de begrotingsproblemen te over
zien. Zelden heeft een minister van 
financiën zo stevig op de schatkist 
gezeten als onze Gerrit Zalm.

Deelname aan de Europese Muntunie 
wordt een van de belangrijkste beslis
singen van dit kabinet. Op dit vlak 
mogen geen risico's worden geno
men. In tegenstelling tot PvdA-frac- 
tievoorzitter Jacques Wallage, heeft 
de minister-president zich uitgespro
ken tegen een soepele interpretatie 
van de EMU-criteria. Wij steunen hem 
op dit punt. Een harde Euro vergt 
harde afspraken. De staatsschula- 
quote en het schatkist-tekort dienen 
op overtuigende wijze te dalen.

Mijn fractie vindt dat het kabinet de 
dreigende stijging van de lastendruk 
moet proberen te voorkomen. De 
Nederlandse belastingbetaler betaalt 
meer dan genoeg. Maar in het licht 
van de Muntunie kan dit niet ten laste 
van het tekort gaan. Wie in 1997 de 
koopkracht wil handhaven, moet 
vasthouden aan een ijzeren begro
tingsdiscipline.

W erk
De werkgelegenheid groeit sneller dan 
was voorzien. Met een groei van
100.000 banen per jaar loopt 
Nederland in Europa voorop. Voor het 
eerst sinds 1970 daalt het aantal 
mensen dat afhankelijk is van een 
uitkering. Dat is zeer bemoedigend.
Wij mogen daarbij echter niet uit het 
oog verliezen dat de langdurige werk
loosheid een groot probleem blijft. Zo 
lang dit sociale kwaad niet is uitge
roeid, mag geen enkel kabinet het 
gevoel van urgentie verliezen dat

vereist is. Dus ook deze paarse ploeg 
niet.

U ito efen in g  van het gezag  
De overheid moet niet groter en 
logger worden, maar kleiner en krach
tiger. Ik zou in dit verband in willen 
gaan op de misdaadbestrijding.

Het uitoefenen van gezag is in 
Nederland aan erosie onderhevig. Dit 
is onder andere te wijten aan het 
ontbreken van een duidelijke gezags
structuur. Die conclusie werd deze 
week onderstreept bij het debat over 
het rapport van ae commissie Van 
Traa.
De commissie stelde vast dat het in 
veel gevallen niet duidelijk was, wie 
moest worden geïnformeerd en wie 
verantwoordelijk was. Door het 
ontbreken van een duidelijke gezags
structuur wordt de schuld voor de 
crisis vrijwel bij alles en iedereen 
gelegd. Het gevaar dreigt dat 
niemand verantwoordelijk wordt 
gesteld.
Er is de laatste weken veel gesproken 
over consequenties in de personele 
sfeer. De VVD doet daar op dit ogen
blik niet aan mee. Tijdens ae gedach
tenwisseling met het kabinet, die in 
mei zal plaats hebben, zal de fractie 
haar standpunt bepalen. Maar het 
moge duidelijk zijn dat op voorhand 
niet mag worden uitgesloten dat 
wanneer er ernstige fouten zijn 
gemaakt, dit gevolgen dient te 
nebben.

Op basis van het in de afgelopen 
week gevoerde debat trekt de VVD- 
fractie de volgende conclusies.
Ten eerste moeten opsporingsmetho
den op de wet gebaseerd zijn. De 
structuur van de voorgestelde wetge
ving is op zichzelf goed, maar kan 
eenvoudiger worden opgezet.
In de tweede plaats moeten er enkele 
nieuwe wettelijk geregelde methodes 
komen terzake van inkijkoperaties, 
bepaalde nieuwe vormen van obser
vatie, het gebruik van informanten en 
infiltranten en gecontroleerde afleve
ring.
Ten derde dienen afspraken met 
criminelen een wettelijke basis te krij
gen. Zij moeten slechts in het uiterste 
geval worden toegepast, bij zaken van

georganiseerde criminaliteit of van 
leven en dood. Bovendien moeten zij 
tot toetsbare getuigenverklaringen 
van die crimineel leiden.
In de vierde plaats is de VVD-fractie 
van mening dat de positie van de 
korpsbeheerder bij ae inzet van 
opsporingsmethodes nog onduidelijk 
is. Het gezag over het opsporen van 
strafbare feiten dient bij de OvJ te 
berusten.
Ten vijfde levert het rapport het over
tuigende bewijs dat het politie en 
justitie aan middelen en mankracht 
ontbreekt. En daarom moet het kabi
net middelen vrijmaken om de crisis in 
de opsporing te lijf gaan. De extra 
agenten van minister Hans Dijkstal 
moeten er komen.

W BL
Collega Pieter Hofstra is afgetreden 
als voorzitter van de parlementaire 
onderzoekcommissie WBL. Hij had 
een fout gemaakt. Dat is niet moeilijk 
in de politiek. W at wel moeilijk is, is 
zo’n fout ronduit erkennen. Pieter 
Hofstra heeft dat gedaan en geheel 
uit vrije wil de consequenties daaruit 
getrokken. Hij kan dus weer met een 
schone lei aan het werk. Ik ga ervan 
uit dat hij dat met zijn gebruikelijke 
rondborstige humor zafdoen.
(Johan Remkes is afgelopen week 
benoemd als lid namens de VVD-frac
tie van de parlementaire onderzoeks
commissie W BL, red.)

De VVD steunt 
het kab inetsbele id  
In een vraaggesprek voor de televisie 
leek de minister-president te twijfelen 
aan de steun van de VVD aan dit 
kabinet. Voor die twijfel is geen 
enkele grond. Waar het ging om de 
privatisering van de Ziektewet, de 
drugsnota, de invoering van een eigen 
bijdrage in de gezondheidszorg, de 
uitbreiding van Schiphol, de 
Stadsprovincie Rotterdam of de 
Individuele Huursubsidie - bij de 
behandeling van al die onderwerpen 
veroorzaakte de PvdA de problemen 
en steunde de VVD het kabinet. De 
beste vriend van dit kabinet is onze 
partij.

Colofon
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, 
pré-postale verwerking door Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
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).
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tlI CRISIS IN DE OPSPORING
Afgelopen week had het debat plaats tussen Kamer en regering 
over het rapport van de commissie 'Opsporingsmethoden’. De 
enquêtecommissie stelde vast dat er sprake is van een crisis in 
de opsporing. Het gezag van en het vertrouwen in politie en 
justitie heeft ernstig te Tijden gehad. Tijdens de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de VVD in Noordwijkerhout heb ik 
gezegd het in Nederland ontbreekt aan uitoefening van het 
gezag. In veel gevallen was het niet duidelijk wie moest worden 

geïnformeerd en wie verantwoordelijk was. Door het ontbreken van een duidelijke 
gezagsstructuur wordt de schuld voor de crisis vrijwel bij alles en iedereen gelegd. Het 
gevaar dreigt dan dat niemand verantwoordelijk wordt gesteld.

Om die reden heeft de VVD-fractie een motie meegetekend waarin het kabinet wordt 
gevraagd, omwille van het herstel van gezag en vertrouwen in politie en justitie, met een 
plan van aanpak te komen. In dit plan van aanpak moet het kabinet aangeven met politie 
en justitie in personeel opzicht een nieuwe start te willen maken.

Uiterlijk begin september moeten de ministers Dijkstal en Sorgdrager dit plan presente
ren. De commissie Van Traa heeft geconstateerd dat politie en justitie ernstige fouten 
hebben gemaakt. Dit dient dan ook gevolgen te hebben. In de normering, maar ook in de 
personele sfeer. Frits Bolkestein

Minimumloon ter discussie
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Fractievoorzitter Rosenmöller van Groen 
Links heeft woensdag 8 mei j.l. een interpel- 
latie-debat aangevraagd met de ministers 
Wijers (Economische Zaken) en Melkert 
(Sociale Zaken) over tegengestelde uitlatin
gen over het minimumloon. Wijers liet in 
een interview met NRC Handelsblad weten 
dat hij het minimumloon wilde verlagen of 
afschaffen om de economische groei te 
stimuleren en meer banen te scheppen. 
Melkert is het met deze opvatting sterk 
oneens.
De VVD-fractie pleit al jaren voor 
afschaffing of verlaging van het minimum
loon om de werkgelegenheid positief te 
beïnvloeden. VVD-woordvoerder Henk van 
Hoof was dan ook verheugd dat het draag
vlak voor deze gedachte langzaam groeit. 
Niet alleen minister Wijers (D66) maar ook 
de D66-fractie is bereid om over verlaging 
van het mimimumloon te discussiëren, zo 
bleek uit de bijdrage van D66-woordvoerder 
Bakker. Ook het Strategisch Beraad, een 
werkgroep van het CDA die het nieuwe 
programma van die partij voorbereidt, 
Beweegt zich in deze richting.
Tijdens de afgelopen behandeling van de 
begroting Sociale Zaken en Werkgelegen
heid is deze kwestie eveneens besproken.
De woordvoerder heeft toen gezegd dat de 
gevolgen van het verlagen van het mini
mumloon - het zakken onder het sociaal 
minimum - kan worden weggenomen door 
een aanvulling tot op het niveau van het 
sociaal minimum, zoals Wijers voorstelt. De 
VVD-fractie wil zelfs verder gaan. Vanuit de 
filosofie dat werken moet lonen, dat er een 
prikkel moet zijn om te gaan werken, heeft 
de VVD-fractie toen voorgesteld het loon 
aan te vullen tot 10 a 15% van het sociaal 
minimum.

Eén van de functies van het minimumloon is 
dat het een referentiekader is voor de 
hoogte van de sociale uitkeringen. De VVD- 
fractie is van mening dat het minimumloon 
van deze functie moet worden ontlast. De 
woordvoerder pleitte ervoor om hier een 
apart instrument voor in te stellen; "een op 
zichzelf staand referentiepunt, dat je desge
wenst op dezelfde manier kan laten 
meegaan met de ontwikkelingen zoals wij 
dat nu met het wettelijk minimumloon 
doen” .
De woordvoerder wees erop dat uit onder
zoeken blijkt dat verlaging van het wettelijk 
minimumloon daadwerkefijk banen oplevert, 
variërend van 10.000 tot 150.000 banen. 
"W ij zijn niet in de positie om 10.000 banen 
te laten lopen", aldus van Hoof.

Inlichtingen Henk van Hoof 
070-3182885

Verder in dit nummer
• Gemeentelijke herindeling Zeeland

• Transseksuele asielzoekers

• Liberaal Reveil

• IRT

• Huurwaardeforfait

• opinie: Liberalisme en moraal

VVD-expresse 206 zal in verband met Hemelvaart 
weer verschijnen op 25 mei.
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VVD-fractie stelt vragen 
bij de behandeling van 
transseksuele asielzoekers
Reeds vorig jaar heeft de VVD-fractie 
vragen gesteld over de behandeling 
van transseksuele asielzoekers in het 
VU-ziekenhuis. De fractie heeft grote 
problemen met dergelijke kostbare 
ingrepen ten koste van het zieken
fonds in het algemeen en met name 
als het gaat om mensen die geen 

ermanente verblijfsvergunning 
ebben. Gezien de zwaarte en tijds

duur van de ingreep, het kostenas
pect en de problematiek in de 

ezondheiaszorg m.b.t. de kostenbe- 
eersing en de wachtlijsten is de 

VVD-fractie van mening dat een 
dergelijke ingreep niet in het pakket 
behoort te zitten dat wij aanbieden 
aan asielzoekers. In antwoord op 
deze schriftelijke vragen drong minis
ter Borst van Volksgezondheid er bij 
het VU-ziekenhuis op aan uiterste 
terughoudendheid in acht te nemen 
bij het behandelen van transseksuele 
asielzoekers.

M o n d e lin g e  vragen 
VVD-woordvoerder Jan Rijpstra vroeg 
ad interim minister Ritzen tijdens het

mondelinge vragenuur in de Tweede 
Kamer wat de minister met dit 
antwoord precies bedoelde. Het blijkt 
namelijk dat het ziekenhuis niet 
vraagt naar de verblijfsstatus van de 
patiënt. Men gaat af op de patiënt 
zelf. Dit kan betekenen dat met de 
behandeling kan worden begonnen, 
voordat duidelijk is of een asielzoeker 
mag blijven. Als de behandeling, die 
vijf jaar kan duren, eenmaal is begon
nen, kan deze niet meer gestopt 
worden. De woordvoerder vroeg de 
minister wat de exacte procedure is 
die in het VU-ziekenhuis wordt door
lopen en of deze afwijkt voor asiel
zoekers. Daarnaast wilde hij weten 
hoeveel transseksuelen er per jaar in 
behandeling worden genomen en in 
hoeveel gevallen het om asielzoekers 
gaat.
Verder vroeg hij of het VU-ziekenhuis 
een volume-afspraak heeft gemaakt 
over het aantal behandelingen per 
jaar (zo ja, hoeveel?) en of het depar
tement van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport nog bijdraagt in de kosten 
van dergelijke ingrepen.

Jan Rijpstra

Verbod
De VVD-fractie wil dat de minister 
door middel van een ministeriële 
regeling via artikel 18 van de wet 
ziekenhuisvoorzieningen een verbod 
uitvaardigt op het uitvoeren van 
dergelijke behandelingen bij transsek
suele asielzoeker die géén perma
nente verblijfsvergunning nebben.
In tegenstelling tot wat de minister 
van VWS destijds antwoordde dat zij 
conform artikel 18 van de wet 
ziekenhuisvoorzieningen geen moge
lijkheden zag om het ziekenhuis een 
verbod op te leggen, is de VVD-frac
tie van mening dat artikel 18 zich 
hiervoor juist wel goed leent.
De VVD-fractie wacht de schriftelijke 
beantwoording van deze vragen af.

Inlichtingen Jan Rijpstra 
070-3182905

Herindeling Zeeland verloopt rustig
In tegenstelling tot de meeste ge
meentelijke herindelingen heeft de 
herindeling in Zeeland zich vrij rustig 
voltrokken. Of dit komt door ae 
nuchtere Zeeuwse aard of door de 
gedegen voorbereiding van het pro
vinciebestuur is niet aan de Tweede 
Kamer om te beoordelen. De VVD- 
fractie heeft integraal het standpunt 
van de Statenfractie gevolgd, omdat 
zij van mening is dat de Staten een 
belangrijke rol spelen bij herindelings- 
besluiten.

Door de herindeling is het aantal 
emeenten op Walcheren terugge- 
racht tot drie en zijn de gemeenten 

op Schouwen-Duiveland samenge
voegd tot één gemeente van meer 
dan dertigduizend inwoners.

Uitvoerig is gediscussieerd over de 
positie van het eiland Neeltje Jans, 
dat zowel door de gemeenten Veere 
en Westerschouwen als de gemeente 
Noord-Beveland wordt begeerd. 
Aangezien dit een onbewoond eiland

is, weliswaar met grote toeristische 
potenties en met grote natuurwaar
den, is de provincie bevoegd om 
eventuele grenscorrecties door te 
voeren. Het provinciaal bestuur zal 
dus haar eigen verantwoordelijkheid 
in deze moeten nemen.

Inlichtingen
Jan Hendrik Klein Molekamp 
070-3182884

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

- Een keuzemenu voor Europa Hans Hoogervorst
- De wenselijkheid van een conservatief liberalisme in Nederland P.B. Cliteur
- Respect, risico en rijkdom Op zoek naar bouwstenen van een beschaving J.A. de Hoog
- ^Een unieke ervaring Otto Vos
- Over burgerschap en democratie Frits Bolkestein

U kunt dit nummer bestellen door f 9,50 over te maken op giforekeningnummer 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 aanmelder) voor een abonnement bij:
Liberaal Reveil, Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den Haag. Telefoon: 070-3631948.
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Debat met kabinet over Rapport van Traa
Deze week heeft de Kamer met het 

kabinet gedebatteerd over het 
rapport van de Parlementaire 
Enquêtecommissie Opsporings
methoden en het kabinetsstandpunt 
daarover. Namens de VVD-fractie 
heeft woordvoerder Benk Korthals 
bevestigd dat er een crisis in de 
opsporing is. En die crisis bestaat uit 
een crisis in de normering, in de orga
nisatie en in het gezag van het open
baar ministerie over de politie. De 
VVD-fractie vindt dat dit "momen- 
tum" gebruikt moet worden om orde 
op zaken te stellen en dat het streven 
er allereerst op gericht moet zijn dat 
kabinet en Kamer het in grote lijnen 
eens zijn over principiële zaken. De 
woordvoerder heeft er daarbij voor 
gepleit, in navolging van de enquête
commissie, dat het begrip "opspo
ring" in de tekst van de wet wordt 
opgenomen. Alleen daardoor wordt 
immers duidelijk wat onder het begrip 
"bijzondere opsporingsmethodieken" 
wordt verstaan.

Normering
Verder vindt de VVD-fractie dat 
duidelijke normering van opsporings
methoden noodzakelijk is, zoals ook 
de commissie heeft aanbevolen. De 
door het kabinet uitgesproken vrees 
dat het opsporingsapparaat daardoor 
te zeer aan handen en voeten wordt 
gebonden moet dat niet in de weg 
staan. Daarom moet worden gewerkt 
met "brede begrippen", zodat ruimer 
gebruik toch mogelijk is. De onvol
doende normering is juist een oor

zaak van de crisis in de opsporing. 
Alleen met zeer duidelijke wetgeving 
kan worden bereikt dat iedereen weet 
waar hij of zij aan toe is, zo vindt de 
VVD-fractie. Bovendien wordt daar
mee voorkomen dat de rechter 
gedwongen wordt op de stoel van de 
wetgever te gaan zitten, bij gebrek 
aan duidelijke wettelijke normen voor 
het gebruik van opsporingsmethoden.

Op afstand
De VVD-fractie is tegenstander van 
een beslissende stem van de minister 
van Justitie bij en individuele beslis
sing over "het doorlaten" van drugs, 
semtex etc., zoals het kabinet voor
stelt. De minister moet hierbij "op 
afstand" staan. Voorkomen moet 
worden dat de politiek, soms geleid 
door de waan van de dag, via de 
minister van Justitie, al te zeer 
invloed uitoefent op individuele 
opsporingtrajekten. De VVD-fractie is 
overigens tegenstander van het zgn. 
doorlaten. Daarmee volgt zij de 
enquêtecommissie. Als het in bijzon
dere omstandigheden echter noodza
kelijk zou zijn, moet het college van 
procureurs- generaal daarvoor 
toestemming geven, aldus Benk 
Korthals.
In verband met de discussie over 
personele consequenties naar aanlei
ding van de enquête opsporingsme
thoden heeft VVD- woordvoerder 
onder de aandacht gebracht dat de 
normering van opsporingsmethoden 
hoofdzaak van de enquête is. Hij 
heeft in herinnering gebracht dat de

Benk Korthals

ministers Hirsch Ballin van Justitie en 
Van Thijn van Binnenlandse Zaken al 
in mei 1994, naar aanleiding van de 
IRT-affaire, politieke verantwoorde
lijkheid hebben genomen door af te 
treden. Verder is "personeelsbeleid" 
een taak van het kabinet en niet van 
de Tweede Kamer. Anderzijds vindt 
de VVD-fractie het onvoorstelbaar 
dat, na alles wat nu bekend is gewor
den, alles precies hetzelfde zou blij
ven. Daarom heeft woordvoerder 
Benk Korthals namens de VVD-fractie 
een motie ondertekend waarin het 
kabinet wordt verzocht een 'plan van 
aanpak' te ontwikkelen over de 
personele consequenties van het 
parlementaire onderzoek en de impli
caties daarvan uiterlijk begin septem
ber aan de Kamer mee te delen.

Inlichtingen Benk Korthals 
070-3182902

Huurwaardeforfait
De laatste tijd is er weer veel tumult 
rond het huurwaardeforfait geweest. 
Als gevolg van de W et Onroerende 
Zaken (W OZ) vindt er een algehele 
herwaardering plaats van onroerende 
zaken. In zijn algemeenheid is de 
verwachting dat met name de nodige 
woonhuizen hoger getaxeerd zullen 
worden. Aangezien de W OZ niet 
alleen geldt voor de onroerendzaak- 
belasting, maar ook voor de inkom
stenbelasting, kan de herwaardering 
gevolgen heoben voor de hoogte van 
net huurwaardeforfait. Dit betekent 
dat het Rijk meer inkomstenbelasting 
zal innen. Daarnaast zal er ook meer 
vermogensbelasting worden geïnd.

Teru gslu ism o tie  
Daar dit effect nooit de bedoeling is 
geweest van de invoering van de 
WOZ heeft de VVD-fractie bij de 
behandeling van dit wetsvoorstel een 
motie ingediend. De strekking van de 
motie is dat aan de regering wordt 
verzocht de meeropbrengst die door 
de huiseigenaren wordt opgebracht,

te gebruiken voor de verlaging van 
het huurwaardeforfait. Deze motie is 
aangenomen.
In het debat over de Financiële 
Verhoudingswet zal wederom door 
de VVD-fractie aandacht worden 
besteed aan deze zogenaamde 
'terugsluismotie'. De VVD-fractie zal 
de regering vragen duidelijkheid te 
scheppen omtrent de uitvoering van 
de motie.

Daarnaast staat ook de hoogte van 
het huurwaardeforfait als zodanig in 
de belangstelling. Het probleem is dat 
de waarde van woningen de laatste 
jaren aanzienlijk is gestegen. Het 
Centraal Bureau van de Statistiek is 
op dit moment bezig met een onder
zoek naar deze waardestijging. De 
resultaten van dit onderzoek zijn van 
groot belang. Het vorige kabinet had 
al toegezegd het huurwaardeforfait 
te herijken als zou blijken dat in de 
afgelopen jaren de waarde van 
woonhuizen zou zijn gestegen. Dit 
zou betekenen dat in casu net huur

waardeforfait naar beneden bijgesteld 
zou moeten worden. VVD-woord- 
voerder Bibi de Vries zal deze proble
matiek nauwlettend volgen.

Inlichtingen: Bibi de Vries 
070-3182908

Colofon
VVD-Expresse is een uitgave van de»* 
“Mr Annelien Kappeyne van de ;
Coppello Stichting", onder redacties:: 
van Tom van der M aas, hoofd 
afdeling Voorlichting van de VVD- 
Tweede Kamerfractie en M ary-Honor 
Kloeg en Ernst van Splunter, m ede
werkers afdeling Voorlichting. VVD- 
Expresse w ordt gedrukt bij Roeland 
Druk te Schevenmgen, pre-postale 
verwerking door Adrepak Direct-Mail 
te  Den Haag.
Een jaar-abonnem ent kost fl 80,-. en 
is senriftelijk 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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Hoe verkondigt de Liberaal zijn moraal?
Hieronder een deel van de bijdrage van Frits Bolkestein aan de discussie over moraal, in Trouw (27 april 1996)

Het liberalisme is een politieke theorie 
die stelt dat de staat slechts de 
formele randvoorwaarden voor "het 
goede leven" schept. De staat heeft 
dus een faciliterenae taak. Hij zorgt 
voor zaken als veiligheid en openbare 
orde en garandeert een minimaal 
bestaansniveau. Het liberalisme geeft 
verder geen inhoudelijke invulling 
aan “ het goede". Het behoort tot de 
soevereiniteit van het individu dat 
zelf te doen. Het enige morele gebod 
is dat men daarbij geen schade aan 
de ander mag toebrengen. Probleem 
van deze staatsopvatting is dat zij 
slechts lijkt te gedijen in een maat
schappelijk klimaat waarin een aantal 
waarden of, zo men wil, deugden min 
of meer vanzelfsprekend is. Juist 
omdat “ het goede" niet een zaak van 
de staat maar van het individu is, 
heeft de laatste in dit opzicht een 
speciale verantwoordelijkheid. Het 
individu dient zich te bezinnen op de 
aard van algemeen aanvaarde begin
selen. Maar zonder de hulp van een 
richtinggevende opvoeding of een 
algemeen aanvaarde moraal kan dat 
proces van bezinning ontaarden in 
desoriëntatie en nihilisme. De acht- 
tiende-eeuwse grondslagen van het 
liberalisme werden geformuleerd in 
een tijd dat een dergeliik algemeen 
aanvaard maatschappelijk klimaat 
nog aanwezig was. De gemeen- 
schapsdenkers hebben in zoverre 
gelijk dat morele vanzelfsprekendheid 
in de hedendaagse maatschappij 
onder druk komt te staan. Daarom 
heb ik enige jaren geleden in een 
interview met NRC-Handelsblad ook 
gezegd dat wij behoefte hebben aan 
een bezielend verband.

M oreel kader 
Het verdwijnen van traditionele 
morele kaders stelt het liberalisme 
dus voor een dilemma. Enerzijds ver
onderstelt het de vanzelfsprekend
heid van een bepaalde moraal. 
Anderzijds voorziet het liberalisme, 
als politieke theorie met een moreel 
agnostische uitgangspunt, niet in een 
begrippenkader dat die moraal expli
citeren en funderen kan. W aar het 
CDA een beroep kan doen op het 
christelijke erfgoed rest de liberaal 
hooguit een verwijzing naar de in
strumentele waarde van deze religie. 
En andere, want men dient immers 
ten aanzien van de verschillende 
godsdiensten neutraal te blijven. 
Kinneging betoogt dat de gemeen- 
schapsdenkers uit sociaal- en chris- 
ten-aemocratische kring zich blind 
staren op de "sociale deugden" soli
dariteit en gemeenschapszin. Soli
dariteit en gemeenschapszin worden 
tot het " ...a lfa  en omega van de soci- 
aal-politieke moraal verheven".

Natuurlijk zijn deze deugden van 
groot belang, maar dat belang moet 
ook weer niet worden overscnat. 
Naast "sociale deugden" zijn er ook 
"individuele deugden" en slechts in 
combinatie met elkaar vormen zij de 
voorwaarde voor een “ goede samen
leving".

S p iritu ee l kapitaal 
Solidair en behulpzaam zijn, veron
derstelt immers dat je iets bezit dat je 
kunt delen. “ Als er geen geld is", zo 
stelt Kinneging, "dan kan het ook 
niet gegeven worden". Om dat geld 
te verdienen zijn in de eerste plaats 
individuele deugden nodig zoals: 
moed, ijver, inventiviteit, doorzet
tingsvermogen, discipline en spaar
zaamheid. Sociaal kapitaal veronder
stelt dus een zekere mate van 
spiritueel kapitaal. Het individu kan 
niet zonder gemeenschap, maar de 
gemeenschap kan ook niet zonder de 
zelfredzaamheid van het individu. In 
een samenleving waarin iedereen 
slachtoffer is en hulp van de gemeen
schap behoeft, lost solidariteit niets 
op. De gemeenschapsdenkers slaan 
de plank mis omdat de morele leegte 
niet wordt veroorzaakt door een 
tekort aan sociaal kapitaal (dat is 
slechts een symptoom), maar valt te 
wijten aan een gebrek aan spiritueel 
kapitaal. Aldus nog steeds Kinneging. 
Vooral de generatie van de jaren 
zeventig is opgegroeid in een tijdperk 
waarin niet mocht worden gemorali
seerd. Elke opvatting van het goede 
leven werd met een romantisch 
beroep op de "zelfverwezenlijking" 
of de "ontplooiing" van het individu 
gerechtvaardigd, leder menselijk 
wezen zou, in zijn speurtocht naar 
"heelwording", zijn eigen unieke 
bestemming moeten zoeken. Moraal 
was slechts een beperking van 
"ontplooiingsmogelijkheden". Tegen
over het belang van de gemeenschap 
stelt de liberaal Kinneging het belang 
van het deugdzame individu dat 
waarachtig autonoom is. Daarmee 
vormt zijn bijdrage een opmerkelijke 
verrijking voor het debat over libera
lisme en gemeenschapsdenken.

Rechtsorde en staat 
Het uitgangspunt van Kinnegings 
betoog is individualistisch en dat 
verdient vanuit liberaal oogpunt alle 
lof. Maar kunnen wij het bovengefor
muleerde dilemma van de liberaal als 
opgelost beschouwen?
Over de voorkeuren van individuen 
doet de liberale politiek in beginsel 
geen uitspraken. Voorkeuren zijn nu 
eenmaal gegeven. Preferentievor- 
ming, ofwel opvoeding, vormt een 
berucht probleem binnen het libera
lisme. Waar het in de liberale poli

tieke theorie in de kern om gaat, is 
het funderen van de rechtsorde en de 
staat in de rationele keuze van vrije 
en gelijke individuen, gegeven hun 
verschillende voorkeuren. In de ge
schiedenis van het liberalisme zien we 
een verschuiving van het in het klas
sieke denken centrale begrip deugd 
naar de moderne gedragspremisse 
van het eigenbelang. Denkers als 
Montesquieu, Kant en Adam Smith 
meenden dat het klassieke ascetische 
idee van deugdzaamheid, aantrekke
lijk als het is voor sommigen, voor 
velen te hoog gegrepen is. De mens 
is niet deugdzaam. Het liberalisme 
stelt dat dit ontnuchterende feit 
evenwel niet in de weg van een 
goede samenleving behoeft te staan. 
Een dergelijk uitgangspunt vormt 
immers de grondslag voor de markt 
en de parlementaire democratie met 
haar "checks and balances". Juist 
anti-liberale denkers als Rousseau 
hielden vast aan de deugdzaamheid 
van de burgers. Maar het is één ding 
te betogen dat er een tekort is aan 
spiritueel kapitaal, een ander punt is 
wat men kan doen om een einde aan 
dat tekort te maken. Hoe leer je 
toekomstige generaties een klassiek 
deugdenbesef aan? Terecht stelt 
Kinneging dat het uit de jaren zestig 
stammende taboe op "morele opvoe
ding" dient te worden verworpen.
Het liefst ziet Kinneging dat deze 
"morele opvoeding" geschiedt in de 
traditie van de "kardinale deugden" 
(moed, gematigdheid, rechtvaardig
heid en piëteit). Ik twijfel er niet aan 
dat Kinneging zijn eigen kinderen in 
deze traditie zal opvoeden. Maar hoe 
moet een liberaal anderen zover krij
gen? Hoe verkondigt de liberaal zijn 
moraal? Het liberalisme verwijst 
slechts naar de staat en kan hooguit 
een beroep doen op het openbaar 
onderwijs. Maar het is een klassiek 
liberaal leerstuk dat de staat neutraal 
dient te zijn. In de praktijk is die 
neutraliteit weliswaar moeilijk te 
handhaven maar de staat is in dit 
opzicht niet het meest geschikte 
middel. Men kan het eens zijn met 
Kinnegings morele crisis der deugden, 
men kan lof hebben voor zijn pleidooi 
voor "morele opvoeding", maar het 
ontbreekt vooralsnog aan oplossin
gen. Het liberalisme is geformuleerd 
in een tijdperk waarin moraal in 
zekere zin het monopolie van de kerk 
was. De liberaal had niet zozeer de 
behoefte daar een eigen moraal 
tegenover te stellen alswel staat en 
kerk te scheiden. Moraal was immers 
vanzelfsprekend. Het uitdenken van 
een kader waarbinnen de deugden de 
nadruk kunnen krijgen die zij verdie
nen, is een grote uitdaging voor het 
hedendaagse liberalisme.
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Eigen verantwoordelijkheid
Deze week is in de Eerste Kamer gesproken over de ratificatie 
van de zogenaamde ‘duurzaamheidsverdragen’ die de regering 
twee jaar geleden met Benin, Bhutan en Costa Rica heeft geslo
ten. Op grond van deze verdragen zijn door de ministers Pronk 
van Ontwikkelingssamenwerking en De Boer van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu afspraken 
gemaakt over ‘duurzame ontwikkeling' in deze landen op basis 
van wederkerigheid, gelijkwaardigheid en participatie.

Hoewel de Tweede Kamer destijds instemde met deze verdragen, heeft de VVD-Tweede 
Kamerfractie tegen ratificatie ervan gestemd. Ik heb in de VVD-expresse van 17 juni j.l. 
uitgelegd een voorstander van duurzame ontwikkeling te zijn, maar het idee van weder
kerigheid "onrealistisch” te vinden. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat 
Bhutan zou moeten meedenken over de uitbreiding van Schiphol.
Volgens het Algemeen Dagblad van 20 mei j.l. zou de VVD-fractie, in juni vorig jaar, uit 
coaTitie-overwegingen vóór de ratificatie van de verdragen hebben gestemd. Deze infor
matie is dus gebeef onjuist. De VVD-fractie heeft juist tégen deze ongelukkige verdragen 
gestemd. Ook wordt gezegd dat ik, na de uitslag van de stemming, de Eerste Kamer heb 
opgeroepen "haar verantwoordelijkheid te nemen”.
Ook hier heeft het Algemeen Dagblad het geheel bij het verkeerde eind. Eerste en 
Tweede Kamer hebben ieder haar eigen verantwoordelijkheid. Het mag nooit zo zijn dat 
de Tweede Kamer verantwoordelijkheden afwentelt op de Eerste Kamer. Wanneer de 
VVD-fractie niet gelukkig is met een wetsvoorstel, maar toch voorstemt, omdat dit is 
afgesproken in het regeerakkoord, zullen wij dit kenbaar maken en uitleggen. Wij zullen 
echter nooit verwachten dat de Eerste Kamer een 'ongelukkige uitkomst' later recht zal 
zetten. Frits Bolkestein

Telefoonfraude W BL
Al jaren klaagt een aantal telefoonabonnees 
over 'spooknota's, hoge telefoonrekeningen 
vanwege vele en langdurige gesprekken met 
het buitenland of met 06-Tijnen.
Betrokkenen zouden die gesprekken nooit 
hebben gevoerd, maar het slachtoffer zijn 
geworden van fraude.
Bekend is dat het met name in flatgebou
wen wel voorkomt dat op telefoonlijnen 
wordt ingebroken. Daarnaast werd tot voor 
kort incidenteel met schakelkasten van PTT 
Telecom geknoeid. Inmiddels zijn de meeste 
van die kasten electronisch beveiligd.
Vorige week kwam een andere mogelijke 
verklaring van de spooknota's in het 
nieuws: knoeien met de telefoonlijnen 
tussen de schakelkasten en de aansluitingen 
bij huizen en bedrijven.
VVD-woordvoerder Henk Kamp vroeg hier
over opheldering aan minister Jorritsma van 
Verkeer en Waterstaat tijdens het monde
linge vragenuur in de Tweede Kamer. Hij 
benadrukte dat het van groot belang is dat 
de telefoonabonnees niet bang hoeven te 
zijn voor afluisteren en in vertrouwen af 
kunnen gaan op de telefoonrekeningen.

De minister zei dat de beveiliging van tele
foonlijnen van hoog niveau is. Zij vond dat 
het niet meer mag voorkomen dat tekenin
gen met de ligging van telefoonkabels in 
verkeerde handen komen en beloofde er op 
toe te zien dat PTT Telecom alles doet wat 
redelijkerwijs mogelijk is om fraude met 
telefoonlijnen te voorkomen. Overigens zal 
dat laatste volgens haar nooit voor 100% 
kunnen worden gegarandeerd.

Inlichtingen: Henk Kamp 
070-3182898

Op 23 mei j.l is het rapport van de parle
mentaire onderzoekscommissie WBL 
(Limburgse woningcorporatie W BL) gepubli
ceerd. VVD-woordvoerder Jos van Rey had 
de volgende reactie:
"Wederom is bewezen dat een parlementair 
onderzoek een goed instrument is om de 
controlerende taak goed uit te oefenen.
Niet alleen als controle van de regering, 
maar ook als spiegel voor de Tweede 
Kamer. Dit instrument mag meer worden 
ingezet. De constatering van de commissie 
"dat de Kamer haar controlerende functie 
op dit punt onvoldoende heeft uitgeoe- 
fend” is niet van toepassing op de VVD- 
fractie. De opvattingen en suggesties van de 
VVD-fractie in de jaren 1991 en 1992 
hadden een beter lot verdiend.
De commissie heeft een helder rapport H
uitgebracht met duidelijke conclusies. De 
VVD-fractie heeft na lezing nog een aantal ^

vervolg op pagina 3
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Financiële Verhoudingswet: pijn voor nadeel- 
gemeenten iets verzacht.
Maandag 13 mei is de Financiële ver
houdingswet (FVW) in de Tweede 
Kamer Behandeld. Het kabinet heeft 
besloten dat het Gemeentefonds her
verdeeld moet worden. Dit kan voor 
een aantal gemeenten behoorlijk na
delige effecten hebben. Woordvoer
der Johan Remkes vindt deze herver
deling op zich begrijpelijk en 
verdedigbaar. Uit een evaluatie
onderzoek van de oude FVW kwam 
naar voren dat er sprake was van een 
behoorlijke scheefgroei en dat bij de 
verdeling aan de kostenstructuur van 
gemeenten weinig recht wordt 
gedaan. In de nieuwe verdelingssyste- 
matiek is meer rekening gehouden 
met de sociale structuur van een 
gemeente en met de centrum-positie 
die de gemeente in de regio inneemt.

Remkes vindt echter dat gemeenten 
wat meer tijd en ruimte moeten krij
gen om eventuele kortingen door te 
voeren: vier jaar in plaats van drie 
jaar, zoals het kabinet voorstelt. De 
VVD-fractie vindt dat gemeenten in 
deze vier jaar niet meer dan 5%  per 
jaar achteruit mogen gaan (i.p.v.
7,5% volgens het kabinetsvoorstel).

Dit betekent 5 stappen van maximaal 
5% per jaar. De rest moet afgekocht 
worden.

verzachtende maatregelen  
Daarnaast heeft Remkes gepleit voor 
nog een aantal maatregelen die de 
pijn voor veel nadeelgemeenten wat 
zal verzachten:
Bij de herverdeling worden een aantal 
nieuwe criteria genanteerd. Voor 
gemeenten met een relatief hoge 
economische waarde van hun onroe
rend goed is het verhoudingsgewijs 
gemakkelijker lagere belastingtarieven 
te hanteren. Daarom worden bij de 
herverdeling onroerende zaken als 
criterium betrokken. Dit is verreweg 
de belangrijkste inkomstenbron voor 
gemeenten.
De VVD-fractie vindt dat de On- 
roerende-zaak-belasting (OZB) bij de 
kabinetsvoorstellen een te grote rol 
speelt. Remkes wil dit aandeel daarom 
minder laten meewegen bij de herver
deling van het Gemeentefonds (80% 
bij woningen, 70% bij bedrijven).

Daarnaast is specifieke aandacht 
gevraagd voor de sterke achteruit

gang van de uitkering uit het 
Gemeentefonds aan ae gemeente 
Haarlemmermeer, een aantal Zuid 
Limburgse gemeenten en een paar 
artikel 12 gemeenten die er bij de 
nieuwe verdeling op achteruitgaan. 
Ook een aantal kleinere gemeenten 
met relatief veel industriële objecten 
met een hoge economische waarde 
moeten behoorlijk inleveren.

L a s te n v e r lich t in g  
De woordvoerder heeft in het debat 
ook de gevolgen van de hertaxaties 
van onroerend goed in het kader van 
de Wet Onroerende Zaken aan de 
orde gesteld. De gemeenten zullen 
hun meeropbrengsten als gevolg van 
deze hertaxatie naar hun burgers 
terug moeten sluizen via tariefsverla
ging. Ditzelfde moet gelden voor de 
rijksoverheid. Meer inkomsten in het 
kader van het huurwaardeforfait en 
de vermogensbelasting als gevolg van 
de hertaxatie zullen moeten worden 
teruggesluisd naar de burgers.

Inlichtingen: Johan Remkes 
070-3182883

VVD heeft weinig op met beleidsbrief Thuiszorg
Vorige week besprak de Tweede 
Kamer de beleidsbrief over Thuiszorg 
met de minister en de staatssecretaris 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). De vraag naar thuiszorg 
(wijkverpleging, gezinsverzorging en 
kraamzorg) is sterk toegenomen. 
Enerzijds vanwege de vergrijzing en 
anderzijds door het feit dat de patiënt 
zo veel mogelijk thuis verzorgd wil 
worden. Voor de VVD-fractie staat 
het belang van de patiënt centraal. 
Daarom moet thuiszorg gestimuleerd 
worden.

M a rk tw e rk in g  
Het kabinet wil de concurrentie 
tussen de thuiszorg-instellingen be
vorderen. Naast de reguliere instel
lingen moeten ook nieuwe particu
liere instellingen een kans krijgen. Dit 
om goedkoper, efficiënter en flexibe
ler te kunnen werken en de monopo
liepositie van de reguliere instellingen 
te doorbreken.

Een relatief klein deel van het budget 
voor thuiszorg is gereserveerd om 
particuliere instellingen (nu 2,5 tot 
5% van de gehele markt) een goede 
start te kunnen laten maken. Er is dus 
niet bezuinigd op de thuiszorg, maar 
er heeft een budgetverschuiving

plaatsgevonden. Reguliere-thuiszorg- 
instellingen moeten met deze nieuwe 
instellingen concurreren.

In de beleidsbrief van het ministerie 
wordt deze opzet verder uitgewerkt. 
VVD-woordvoerder Ancke van 
Blerck-Woerdman had bezwaar tegen 
een groot aantal maatregelen die net 
kabinet in haar brief voorstelt.
De particuliere instellingen moeten 
zich houden aan de CAO die voor de 
huidige thuiszorginstellingen geldt.
De VVD-fractie wil dit aan de sociale 
partners zelf overlaten. Bovendien 
moeten alle instellingen (regulier en 
particulier) hetzelfde pakket aanbie
den. Hierdoor wordt net beetje 
marktwerking dat in deze sector is 
ingebracht weer teniet gedaan.

Het kabinet wil een geïntegreerde 
financiering voor langdurige thuiszorg 
uit de AWBZ. Ook gezinsverzorging 
zal nu een wettelijk verzekerd recht 
volgens de AWBZ worden. Dit bete
kent dat er geen limiet meer is op het 
budget voor gezinsverzorging, waar
door het moeilijker wordt net budget 
te bewaken.
Naast de korting op het budget van 
reguliere thuiszorginstellingen om de 
start van particuliere instellingen te

financieren, wordt een deel van het 
budget voor instellingen in dunbe
volkte gebieden overgeheveld naar 
instellingen in grote steden (vereve
ning). Voor reguliere thuiszorg-instel
lingen in bijvoorbeeld Gelderland 
betekent dit een dubbele korting op 
hun budget. De woordvoerder heeft 
voorgesteld deze verevening tijdelijk 
stop te zetten om de instellingen de 
tijd te geven zich aan te passen aan 
de nieuwe omstandigheden.

'Knip'
Één van de weinige positieve punten 
uit de beleidsbrief is de zogenaamde 
'knip' in de thuiszorg. Hetlcabinet wil 
de de kortdurende, aan de zieken- 
huis-gerelateerde thuiszorg vanuit 
AWBZ overhevelen naar de zieken
fonds- en particuliere verzekeringen. 
Het doel ervan is het vervangen van 
ziekenhuiszorg door thuiszorg waar 
dat mogelijk is, te stimuleren.

Inlichtingen:
Ancke van Blerck-Woerdman 
070-3182917
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Eigen bijdrage ziekenfonds
Afgelopen maandag voerde de Kamer 
overleg met minister Borst (D66) van 
VWS over de nota 'Invoering van een 
systeem van eigen bijdragen in de 
Ziekenfondswet'.
De minister doet in deze nota onder 
andere het voorstel per 1 januari 
1997 een systeem in te voeren van 
eigen bijdragen in de Ziekenfondswet 
van 20% van de kosten van verstrek
kingen en f 8,-- per ligdag bij de ver
strekking ziekennuisverpleging. Er 
wordt géén eigen bijdrage voor de 
huisarts en de tandarts gevraagd. De 
eigen bijdragen worden aan een 
maximum van f 200,-- per hoofdver
zekerde per kalenderjaar gebonden. 
Koopkrachteffecten op minimum
niveau en voor chronisch zieken 
worden gecompenseerd. 
VVD-woordvoerder Anke van Blerck- 
Woerdman gaf tijdens het overleg 
aan dat zij in het voorstel positieve 
punten ziet. Dat belette haar echter 
niet kritische kanttekeningen bij de 
voorstellen te plaatsen.

Eigen verantw oordelijkheid  
De kosten die worden gemaakt voor 
de volksgezondheid lopen de laatste 
jaren in snel tempo op. Om de 
problematiek beneersbaar te maken 
moeten daarom ingrijpende maatre
gelen worden genomen. Er moet een 
nieuw evenwicht worden gezocht in

de verhouding tussen individuele 
verantwoordelijkheid en solidariteit.
In het licht van die nieuwe verhou
ding moeten er prikkels komen voor 
zowel aanbieders als vragers.
De invoering van een eigen bijdrage 
is een onderdeel van het compromis 
dat met coalitiegenoten D66 en PvdA 
is gesloten. Mocht echter blijken dat 
dit systeem onvoldoende opbreng
sten met zich meebrengt, aan moet 
worden teruggekeerd naar de afspra
ken die in het Regeerakkoord zijn 
gemaakt, te weten een eigen risico 
van f200,--. Tevens wees de woord
voerder op de doelmatigheid van de 
kant van ae aanbieders van zorg. De 
Ziekenfondsraad heeft 126 behande
lingen in kaart gebracht waarbij aan 
de effectiviteit van die behandelingen 
wordt getwijfeld. De VVD dringt met 
spoed aan op een kabinetsstandpunt 
hierover.

Schoorvoetend akkoord 
De woordvoerder maakte uitdrukke
lijk onderscheid tussen het systeem 
van de Eigen Bijdragen én de uitvoe
ring. Zij sprak zich nadrukkelijk uit 
tegen het voeren van inkomenspoli
tiek in de volksgezondheid. Hierdoor 
ontstaat een zeer ondoorzichtige, 
moeilijk uit te voeren en fraudege
voelige regeling.

-v Anke van Blerck-
„ j f X  Woerd man

De VVD gaat desalniettemin schoor
voetend akkoord met de invoering 
van de eigen bijdrage. Deze regeling 
moet een reële kans krijgen. Mede 
gezien de inspanningen van de kant 
van de zorgverzekeraars die het hele 
administratieve gedeelte moeten zien 
te klaren. Dit en de aanloop en de 
uitvoeringskosten die onderhavige 
regeling met zich meebrengt, is rede 
genoeg om het stelsel volgend jaar 
niet weer op zijn kop te zetten.

Inlichtingen:
Anke van Blerck-Woerdman, 
070-3182917.

Mensensmokkel
"Walgelijk vindt de VVD-fractie 
mensensmokkel. Het is een aantas
ting van de integriteit en de waardig
heid van de mens", aldus VVD- 
woordvoerder Anne Lize van der 
Stoel in het overleg over mensen
smokkel dat de Tweede Kamer deze 
week voerde.
Het gaat om asielzoekers die door 
organisaties Nederland worden 
binnengesmokkeld en via vervalste 
papieren verdwijnen in onze samenle
ving. In veel gevallen komen deze 
mensen door illegaliteit terecht in 
prostitutie, drugshandel en andere 
vormen van criminaliteit.

Van der Stoel vond het opvallend hoe 
weinig aandacht er is voor dit onder
werp in onze samenleving. Uit gege
vens blijkt dat minstens 60% van de 
asielzoekers via smokkel/handel 
binnenkomt. De VVD-fractie heeft 
oog voor de situatie dat mensen
smokkel soms de enige weg kan zijn 
voor vluchtelingen om te kunnen 
ontsnappen aan mensonwaardige 
omstandigheden in eigen land. Het 
ideële aspect vervlakt als men be
denkt dat met deze “vluchtmogelijk- 
heid" torenhoge bedragen worden 
verdiend. Naar schatting zo'n 75.000

tot 100.000 gulden per persoon.
De handelaren zijn in veel gevallen 
vreemdelingen, soms uit landen waar 
Nederland geen rechtshulp- en uitle
veringsverdragen mee heeft. Dit 
bemoeilijkt de vervolging van deze 
mensen. De woordvoerder vroeg het 
kabinet of zij alsnog bereid is derge
lijke verdragen te sluiten. De staatsse
cretaris heeft toegezegd de inspan
ningen daartoe te vergroten.

Verhoging strafm aat 
Om de mensenhandel aan te pakken 
krijgt Schiphol, als aanvoerstation, 
speciale aandacht. Soms blijkt dat 
Schiphol-personeel medewerking 
verleent aan mensensmokkel. Het is 
niet eenvoudig om de 45.000 werk
nemers te controleren. De woord
voerder pleitte daarom voor uitbrei
ding van het aantal observatie-teams. 
Bij ae begrotingsbehandeling zal dit 
punt weer ter sprake komen.
De VVD-fractie stemt in met verho
ging van de strafmaat voor mensen
smokkel. De VVD-fractie hoopt dat 
verzwaring van de straffen eveneens 
bijdraagt aan de beeldvorming dat 
Nederland de mensensmokkel hard 
aanpakt. Over uiterlijk twee jaar moet 
de stand van zaken over de handel in

asielzoekers opnieuw in de Kamer 
worden besproken. "Het moet duide
lijk zijn dat Nederland zich niet wil 
lenen voor deze moderne versie van 
slavernij", aldus de woordvoerder.

Inlichtingen Anne Lize van der Stoel 
070-3182906

vervolg van pagina 1

vragen. Zij zal deze binnenkort for
muleren en er voorts aan meewerken 
dat de mondelingen behandeling 
zowel met de commissie als met de 
regering voor het zomerreces kan 
plaatsvinden.
Een inhoudelijke beoordeling (dus 
ook de conclusie van de commissie 
van verwijtbaar handelen door 
VROM, zowel tijdens de ‘periode 
Heerma als Tommel') zal ae VVD- 
fractie nader bepalen binnen de 
genoemde procedure en met name in 
net debat tussen Tweede Kamer en 
regering."

Inlichtingen: Jos van Rey, 
070-3182899
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Gemeentelijke herindeling Brabant
Deze week heeft de Tweede Kamer 
gedebatteerd over de gemeentelijke 
herindeling van de provincie Brabant. 
Het voorstel van het kabinet is het 
aantal van 74 gemeenten te reduce
ren tot 27. Het kabinet wijkt daarbij 
af van een aantal provinciale ontwerp 
regelingen. De VVD-fractie is van 
mening dat regering en Tweede 
Kamer een eigen verantwoordelijk
heid hebben in het herindelingsbe- 
leid. Echter, gelet op de bestuurlijke 
zorgvuldigheid en de uitgebreide 
bestuurlijke inspanningen op provin
ciaal niveau moeten de provinciale 
voorstellen wel een belangrijk oriën
tatiepunt vormen. Afwijkingen van 
provinciale ontwerpregelingen kun
nen plaatsvinden, mits daar inhoude
lijk zware argumenten voor zijn.
Bij het herinaelingsvoorstel is door de 
fractie ook het zgn. C20-beleid 
betrokken, waarbij herindelingsvoor- 
stellen worden voorbereid voor 20 
gemeenten met een duidelijke 
centrumfunctie. In het wetsvoorstel 
m.b.t. Brabant komen twee C20- 
regio's voor, Breda en Tilburg.

Argumenten
Het kabinet hanteert een aantal argu
menten om in stedelijke gebieden ae 
positie van de centrumstad via ge
meentelijke herindeling te versterken: 
In de eerste plaats moet de ruimte
nood t.a.v. woningbouw en bedrijfs
locaties voor een periode van globaal 
25 jaar worden opgelost. Ook voor 
de VVD-fractie is dit een belangrijk 
argument. Woordvoerder Johan 
Remkes gaf daarbij wel aan dat het 
geen dogma moet worden. Deze 
doelstelling zou soms ook via interge
meentelijke samenwerking en een 
zekere mate van provinciale regie 
kunnen worden bereikt.

Een tweede argument dat het kabinet 
aanvoert is versterking van het finan
cieel draagvlak. Dit argument heeft 
zijn validiteit in belangrijke mate 
verloren als de Financiële verhou
dingswet is aangepast.

Verder wil het kabinet met de herin
deling ook het draagvlak in algemene 
zin versterken. Dat wil zeggen ver
sterking van integraliteit en eenheid 
van bestuur in het stedelijke gebied, 
de mogelijkheid van een centrale 
regievoering en het maken van zelf
standige afwegingen m.b.t. het 
toekomstige beleid op het terrein 
bijv. woningbouw, volkshuisvesting, 
verkeer en vervoer en het in stand 
houden van specifieke centrumvoor- 
zieningen. Als deze argumentatie 
wordt onderschreven, zal dit leiden 
tot grootschalige herindelingen rond 
alle centrumgemeenten. Hiervoor 
bestaat vaak grote weerstand bij de 
bevolking in de randgemeenten. De

VVD-fractie neemt afstand van de 
opvatting dat bij de keuze tussen 
samenvoeging van een randgemeente 
met de centrale stad of met een 
landelijke gemeente, altijd prioriteit 
gegeven moet worden aan de 
centrale stad. Er zijn namelijk een 
aantal belangrijke argumenten die 
tegen grootschalige herindeling rond 
de centrumgemeenten pleiten:
- het samenvoegen van een randge

meente (te klein voor zelfstandig 
voortbestaant) met een andere 
(plattelands)gemeente kan soms 
meer toegevoegde waarde 
hebben.

- de relatie tussen bestuur en de 
burgers uit de randgemeenten veel 
groter en gecompliceerder in grote 
centrumgemeenten.

- de VVD-fractie streeft met betrek
king tot de inrichting van het 
binnenlands bestuur naar een 
versterking van de provinciale rol 
bij de bovenlokale regie.

Ook bij de gemeentelijke herindeling 
in plattelandssituaties is maatwerk en 
nuance geboden. Uitgangspunt moet 
zijn dat er nu gemeenten worden 
gevormd die hun taken ten behoeve 
van de burgers de komende 25 jaar 
naar behoren kunnen uitvoeren. Dit 
betekent dan ook dat de VVD-fractie 
het criterium van 18.000 inwoners bij 
de vorming van zelfstandige gemeen
ten niet in alle gevallen onderschrijft.

T ilb u rg
Het kabinet stelt voor Berkel Enschot, 
Goirle en Udenhoutaan Tilburg toe 
te voegen. In termen van ruimte 
heeft Goirle Tilbug niets te bieden. 
Daarom heeft de VVD-fractie namens 
de coalitie een amendement inge
diend dat beoogt Goirle zelfstandig te 
laten. Daarnaast wordt een grenscor
rectie tussen Goirle en Tilburg voor
gesteld dat industriële ontwikkeling 
langs de A-58 door de gemeente 
Tilburg mogelijk maakt. Om infrast
ructurele redenen moet ook een 
grenscorrectie tussen Tilburg en Gilze 
Rijen worden toegepast.

Breda
In het kabinetsvoorstel moeten 
Teteringen, Prinsenbeek, Nieuw 
Ginneken en de kern Hazeldonk 
worden samengevoegd met Breda.
De VVD-fractie heeft moeite met de 
argumenten om Prinsenbeek in de 
gemeente Breda op te laten gaan, 
maar omdat Prinsenbeek te klein is 
om zelfstandig te blijven, heeft de 
fractie besloten het kabinetsvoorstel 
te volgen.
Het groene gedeelte van Nieuw- 
Ginneken, het gebied ten zuiden van 
A-58 inclusief de kernen Galder en 
Strijbeek, is niet noodzakelijk voor de 
gemeente Breda. Dit gebied kan

Johan Remkes

beter samengevoegd worden met de 
te vormen Groene Gemeente (zuid/- 
zuid-west van Breda). Eigenlijk vond 
de fractie het ook niet nodig om 
Ulvenhout aan Breda toe te voegen, 
maar als onderdeel van een compro
mis is dat geaccepteerd.

Landelijke gemeenten 
Gezien de sterke verwevenheid met 
de Belgische gemeente Baarle-Hertog 
is de VVD-fractie van mening dat 
Baarle-Nassau zelfstandig kan blijven. 
De VVD-fractie heeft besloten af te 
wijken van het kabinetsvoorstel 
Bladel samen te voegen met Netersel, 
Hooge en Lage Mierde, Hoogeloon, 
Hapert en Casteren en Reusel. De 
woordvoerder heeft een amendement 
ingediend waarin voorgesteld wordt 
de gemeente Bladel, conform het 
provinciale voorstel, te splitsen in een 
nieuwe gemeente Reusel-De Mierden 
en een nieuwe gemeente Bladel.
De gemeenten Fijnaard en Heij- 
ningen, Klundert, Standdaarbuiten, 
Willemstad en Zevenbergen hebben 
zelf het initiatief genomen samen te 
gaan in de gemeente Zevenbergen.
De VVD-fractie ondersteunt deze 
beslissing. Twee krachtige gemeenten 
(Zevenbergen en Made) in net 
Noord-Westen van Brabant is van 
economisch belang.
Omdat de gemeenten Woudrichem 
en Aalburg niet zo lang geleden via 
een gemeentelijke herindeling tot 
stand zijn gekomen en gezien het 
verschil in volksaard en geografische 
en levensbeschouwelijke oriëntatie, is 
de VVD-fractie van mening dat deze 
twee gemeenten zelfstandig moeten 
blijven.

Verkiezingen
Op dit moment is nog niet duidelijk 
wat besloten gaat worden ten 
aanzien van verkiezingsdata; of dit 
jaar en daarna in 2002, of dit jaar en 
daarna weer regulier in 1998. Aan 
beide mogelijkheden kleven voor- en 
nadelen.

Inlichtingen Johan Remkes 
070-3182883
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Zonder media 
geen democratie
Vrijheid van meningsuiting is één van de grondrechten van de 
mens. Persvrijheid is hiervan een onderdeel. De media spelen 
een belangrijke rol als bewakers van de democratie. Zij zijn 
dragers van informatie en stellen de burgers daardoor in staat 

een mening te vormen. Zo leveren ze een bijdrage aan de politieke besluitvorming door 
politici.
De verhouding tussen media en politiek kan op twee manieren worden verstoord. In de 
eerste plaats wanneer de invloed van de overheid op de media te groot is. Zij kunnen dan 
als spreekbuis van de overheid worden gebruikt en onder censuur komen te staan. Dat 
hindert de democratische besluitvorming.
De tweede verstoring vindt plaats wanneer de media juist een te grote vrijheid genieten. 
In West-Europa en Noord-Amerika heerst hier en daar een onbevredigend gevoel dat de 
vrijheid van de media te ver is doorgeschoten. Hun macht om de politiek agenda te beïn
vloeden wordt vaak te groot gevonden. 'Checks and balances' hebben altijd een essen
tieel element van de liberale filosofie met betrekking tot regeren gevormd. Ook machtige 
instellingen buiten de regering zouden hieraan onderworpen moeten zijn. Dus ook de 
media. Een "media compiaint commission" zou goede diensten kunnen bewijzen. In 
Nederland bestaat zoiets al. Hier kunnen burgers, ondernemingen en organisaties klagen 
wanneer zij menen slachtoffer van onjuiste berichtgeving te zijn geworden. Journalisten 
behoren een gedegen opleiding te krijgen, zodat zij op een verantwoorde manier het 
nieuws kunnen verslaan. Daarnaast zou het goed zijn als mensen van jongs af aan leren 
kritisch te zijn in het beoordelen van het nieuws.

Over deze problematiek zal ik spreken met journalisten als Peter Arnett (CNN),
Joseph Fitchett (International Herald Tribune) en Thomas Kielingen (oud-hoofdredacteur 
Rheinische Merkur) tijdens het congres van de Liberale Internationale 
op 7 juni a.s..

Frits Bolkestein

Toekomst omroepbestel
In het mondelinge vragenuur in de Tweede 
Kamer heeft de heer Stellingwerf van de 
RPF staatssecretaris Nuis van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen een reactie 
gevraagd op de uitspraken van vice-premier 
Dijkstal (VVD) die hij deed in Vrij Nederland 
over de toekomst van het omroepbestel. 
Dijkstal gaf in dit interview een persoonlijke 
visie. Hij gaf aan voor het behoud van een 
publiek bestel te zijn zoals dat in Engeland 
bestaat: "een soort BBC die uit de algemene 
middelen betaald wordt en die de concur
rentie aangaat met commerciële omroepen 
die zichzelf bedruipen". De overheid zou 
zich moeten beperken te garanderen dat er 
een publiek bestel blijft bestaan dat 
programma's op informatief, educatief en 
cultureel terrein verzorgt. Daarvoor moeten 
publieke middelen worden uitgetrokken. De 
omroepverenigingen zullen hun activiteiten 
zelf moeten gaan financieren.
Staatssecretaris Nuis zei hierop dat het kabi
netsstandpunt pas aan de Tweede Kamer 
wordt voorgelegd als het advies van de 
commissie-Ververs over 'de toekomst van 
de publieke omroep na het jaar 2000' 
bekend is. Nuis benadrukte, net als Dijkstal 
zelf in het interview, dat de visie van 
Dijkstal over het omroepbestel geen kabi
netsstandpunt weergeeft, maar een poli
tieke opvatting is.
Ten aanzien van de opvatting van VVD- 
fractievoorzitter Bolkestein dat de overheid 
een grotere rol moet spelen op de media
markt, merkte VVD-woordvoerder Henk _  
Kamp op dat dit een geheel andere kwestie

betreft. Bolkestein wijst in zijn thema
rapport over 'media en democratie' voor het 
Congres Liberale Internationale op het 
gevaar dat als gevolg van de groei van de 
media een tendens is ontstaan naar het 
vormen van steeds grotere conglomeraten. 
Dit kan de democratische besluitvorming 
negatief beïnvloeden. Om ongewenste 
machtsconcentraties te voorkomen zou de 
overheid de mededingingswetgeving 
moeten aangepassen.

Verder in dit nummer
• Naamrecht

• WBL

• Kwaliteit en studeerbaarheid 
Hoger Onderwijs

• Rechtspositieregeling Beroeps- en 
Volwassenonderwijs

• Kijk-radio

• programma Liberale Internationale
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Onderzoek WBL

Hieronder een interview met VVD- 
woordvoerder Jos van Rey over het 
rapport van de Commissie Onderzoek 
Stichting Woningbeheer Limburg.

Wat is uw mening op de bewering in 
de Telegraaf dat net parlementair 
onderzoek naar de WBL overbodig 
zou zijn? De Telegraaf spreekt van 
een monsterverbond tussen u en 
PvdA-kamerlid Duyvestein, waarbij 
Duyvestein met het onderzoek wilde 
aantonen dat decentralisatie van het 
volkshuisvestingsbeleid verkeerd was 
en u de CDA-bestuurderscultuur in 
Limburg aan de kaak wilde stellen.

Van Rey: Deze bewering is natuurlijk 
onjuist. Toen toenmalig staatssecreta
ris Heerma van VROM in 1991 voor
stelde de drie woningcorporaties 
SBDI, Het Zuiden en HBL samen te 
voegen in de nieuwe corporatie 
Woning Beheer Limburg (WBL), was 
de VVD-fractie de enige die heeft 
gevraagd de fusie niet door te laten 
gaan. Wij waren toen al niet over
tuigd van de doelmatigheid van deze 
fusie. De Tweede Kamer, behalve de 
VVD-fractie, heeft deze beslissing van 
Heerma toch ondersteund.
In de daaropvolgende procedurever
gadering van de Kamercommissie 
VROM neb ik vervolgens gevraagd 
om de Rekenkamer te verzoeken een 
onderzoek naar de doelmatigheid te 
verrichten. Zelfs verzoek van de ARK 
werd door de commissie afgewezen. 
Het ging hier dus niet om een 
monsterverbond, maar om het prin
cipe dat de Tweede Kamer haar 
controlerende taak goed moet uitoe
fenen. Ook was het niet de bedoeling 
de CDA-bestuurderscultuur in 
Limburg aan de kaak te stellen. In 
Limburg was nu eenmaal het CDA 
sterk vertegenwoordigd. Toen het 
nodig was een onderzoek te verrich

ten naar het functioneren van een 
bestuurlijk orgaan in Limburg was de 
kans groot dat er CDA-leden betrok
ken zouden zijn.

Is de commissie volgens u geslaagd in 
het beantwoorden van de vraag wie 
verantwoordelijk zijn voor de onder
gang van Woning Beheer Limburg?

Van Rey: De parlementaire onder
zoekscommissie is er in geslaagd een 
goede feitelijke rapportage te geven 
over de gang van zaken rond de 
woningcorporatie WBL. Een aantal 
kwesties moeten nader opgehelderd 
worden.
De onderzoekscommissie concludeert 
in haar rapport dat de bestuursleden 
van WBL incompetent waren en 
aldaar dus de grootste kritiek te leve
ren is. De VVD-fractie is van mening 
dat een groot deel van de schuld op 
het departement van VROM ligt, die 
meer corrigerend hadden moeten 
optreden.

Heeft premier Kok er goed aan 
gedaan Tommel nu al in bescherming 
te nemen?

Van Rey: Het in bescherming nemen 
van staatssecretaris Tommel in dit 
stadium is te vroeg. Zijn positie zal 
pas in het debat over deze zaak aan 
de orde komen. De VVD-fractie is 
wat voorzichtiger dan premier Kok 
wat dit betreft.

Welke vragen zijn voor u onbeant
woord gebleven na lezing van het 
onderzoeks-rapport?

Van Rey: Mijn vragen zullen onder 
andere gericht zijn op de financiële 
situatie van de woningcorporaties 
SBDI en HBL voor de fusie. Dit is nog 
onvoldoende duidelijk geworden. 
Daarnaast vermeldt net rapport dat 
Heerma de Tweede Kamer destijds 
'beperkte informatie' heeft gegeven. 
Dit lijkt me een ernstig verwijt, waar
over ik meer zou willen weten. 
Vandaar nu eerst een schriftelijke 
vragenronde met de Commissie en de 
Regering.

Inlichtingen:
Jos van Rey, 070-3182899

Naamrecht
Deze week is in de Tweede Kamer 
gesproken over het Naamrecht. Bij de 
bespreking van de nota 'Leefvormen' 
is dit onderwerp al aan de orde 
geweest. Het kabinet stelde voor om, 
in navolging van een uitspraak van de 
Hoge Raad, de mogelijkheid te intro
duceren dat ouders zelf kunnen 
kiezen wiens/wier achternaam het 
kind krijgt. De VVD-fractie onder
steunt de invoering van deze keuze
mogelijkheid.
Er doet zich een probleem voor als de 
ouders geen gezamelijke keuze 
kunnen maken. Het kabinet stelt voor 
dat het kind in dat geval automatisch 
de naam van de moeder krijgt. De 
VVD-fractie wil in dat geval de naam 
van de vader laten prevaleren, omdat 
uit analyse is gebleken dat het over
grote deel van de Nederlandse bevol
king de voorkeur geeft aan de naam 
van de vader. VVD-woordvoerder 
Anne Lize van der Stoel diende 
tijdens het debat over 'Leefvormen' 
hierover een motie in die door de 
Kamer werd ondersteund. De VVD- 
fractie voelt er echter niets voor een 
bedenktijd van drie maanden (na de 
geboorte van het kind) in te voeren 
wanneer ouders twijfelen over de 
naamgeving. De CDA-fractie heeft 
tijdens dit debat twee amendementen 
ingediend die overeenkomen met 
bovenstaande wensen van de VVD- 
fractie.
Een apart vraagstuk betreft de adel. 
Ook daar zal de keuzemogelijkheid 
van het naamrecht geintroduceerd 
moeten worden. De Wet op de 
Adeldom kent deze mogelijkheid nu 
niet. Bovendien kan een kind de 
adelijke titel van de moeder niet 
erven. Dit kan uitsluitend via manne
lijke lijn. Op grond van artikel 1 van 
de Grondwet, het Verdrag Burgerlijke 
en Politieke Rechten en het VN- 
verdrag tegen discriminatie van vrou
wen, vindt de coalitie dat de adeldom 
geen uitzonderingspositie moet inne
men. De fracties PvdA, VVD, D66 en 
CDA hebben een motie ingediend 
waarin zij de regering vragen op een 
rijtje te zetten welke eventuele juridi
sche problemen overwonnen moeten 
worden om de adelijke titel ook via 
vrouwelijke lijn over te laten gaan.

Inlichtingen:
Anne Lize van der Stoel, 
070-3182906

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, 
pré-postale verwerking door Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
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).
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Kwaliteit en studeerbaarheid Hoger Onderwijs
Op 29 mei is het kabinetsvoorstel tot 
wijziging van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onder
zoek in verband met de bevordering 
van de kwaliteit en de studeerbaar
heid van het onderwijs in de Tweede 
Kamer behandeld.
Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de 
afspraken die zijn gemaakt met 
betrekking tot de collegegeldverho
ging. De Tweede Kamer is daarmee 
akkoord gegaan onder voorwaarde 
dat de inhoudelijke en organisatori
sche kwaliteit van het hoger onder
wijs zou worden verbeterd. Voor het 
realiseren van die verbeteringen is 
een eenmalig bedrag van 500 miljoen 
gulden gereserveerd, het zogeheten 
tudeerbaarheidsfonds.
Het wetsvoorstel bevat drie elemen
ten, namelijk de criteria voor de in te 
dienen kwaliteitsplannen, regeling 
van het studentenstatuut en de 
afstudeerfondsen.

C rite ria  voor de in te dienen  
kwal ite itsp lannen  
Toetssteen, zowel voor de uitkering 
uit het fonds als voor de volgende 
tranche collegegeldverhoging, is de 
kwaliteit van de door de instellingen 
inmiddels ingediende plannen. Deze 
plannen zullen door de commissie- 
Wijnen worden getoetst, waarna de 
minister over zal gaan tot toekenning 
van gelden uit het studeerbaarheids- 
fonds.

Studentenstatuut 
In dit wetsvoorstel wordt het studen
tenstatuut (verplicht) nader uitge
werkt. Uit dit nieuwe studentensta
tuut vloeien zowel rechten als 

lichten voor de student voort. Het 
evat eveneens een klachtenregeling. 

Een mogelijk probleem kan zich voor
doen in de verhouding tussen de 
rechten van de individuele student in 
dit voorstel en het collectief klach

trecht, zoals voorgesteld in de Wet 
Modernisering Universitaire 
Bestuursstructuur (MUB). Dit aspect 
zal aan de orde komen bij de behan
deling van de wet MUB, later dit jaar.

A fstudeerfondsen  
In dit wetsvoorstel wordt verbetering 
aangebracht in de wettelijke regeling 
met betrekking tot de afstudeerfond
sen (voor financiële ondersteuning 
van studenten in geval van ziekte of 
bepaalde bestuursactiviteiten). Uit 
oogpunt van uitvoerbaarheid zal deze 
regeling vanaf het nieuwe studiejaar 
voor alle studenten, ongeacht de tijd 
waarop ze recht hebben op studie
financiering, gelden.

Inlichtingen:
Monique de Vries, 070-3182894

Rechtspositieregeling Beroeps- en Volwassenonderwijs
Afgelopen donderdag stemde de 
Kamer in met het wetsvoorstel dat 
decentralisatie van arbeidsvoorwaar
den mogelijk maakt in de sector 
beroepsonderwijs en volwassenene
ducatie.
De beslissingsruimte van deze onder
wijsinstellingen wordt door dit wets
voorstel aanzienlijk vergroot. De 
VVD-fractie betuigde bij monde van 
woordvoerder Clemens Cornielje 
steun aan het wetsvoorstel. De VVD 
juicht toe dat het wetsvoorstel 
uitgaat van het principe van de terug
tredende overheid.

D ichtgeregeld
De woordvoerder stelde met genoe- 

en vast dat men in de wereld van 
eroepsonderwijs en volwassenene

ducatie positief staat ten opzichte van 
het wetsvoorstel. Hij stelde hier 
tegenover dat de vrees die de

Onderwijsraad in zijn advies heeft 
geuit terzake van 'het dichtregelen' 
wel enigszins bewaarheid is gewor
den. Er is weinig ruimte over geble
ven voor een eigen inkleuring van de 
CAO's op instellingsniveau. De 
woordvoerder vroeg minister Ritzen 
(PvdA) van Onderwijs dan ook om de 
ruimte voor de instellingen op dit 
gebied te vergroten.

Am endem ent
Het wetsvoorstel werd na indiening 
op een aantal punten gewijzigd. De 
woordvoerder kon echter niet over
zien of het in een bepaald geval om 
een technische wijziging ging of om 
een wijziging met een bredere strek
king. Daarom diende hij een amende
ment in om te voorkomen dat via een 
achterdeur de Wet Tegemoetkoming 
Studiekosten zou worden gewijzigd. 
De minister wist de woordvoerder er

echter van te overtuigen dat het in 
dit geval beslist om een technische 
wijziging ging. De woordvoerder trok 
hierop het amendement in.
De VVD-fractie wil de deur naar 
verdere doordecentralisatie niet dicht 
gooien. De Adviescommissie Van 
Kemenade heeft er echter op gewe
zen dat voordat dit kan worden gere
aliseerd er eerst een nieuw bekosti
gingsstelsel moet worden ontworpen 
en ingevoerd. Kostenbeheersing en 
toegankelijkheid moeten hierbij 
uitgangspunten zijn. Om die redenen 
vindt de VVD-fractie het verstandiger 
een pas op de plaats te maken met 
doordecentralisatie op het terrein van 
het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904.

VVD onderstreept belang Internet in 'Kijk-radio'
Op maandag 27 mei trad Hella 
Voute, VVD-woordvoerder op het 
gebied van de elektronische snelweg, 
op in een bijzondere uitzending van 
NCRV's 'Praat-radio'. Deze uitzen
ding was in beeld direct te volgen via 
Internet en was voor die gelegen- 
heidomgedoopt tot 'Kijk-radio'.
Voute trad in debat met met Maurice 
de Hond, pleitbezorger van een snelle 
invoering van een geavanceerde digi
tale snelweg. De Hond verzorgde 
eerder tijdens een fractiebijeenkomst 
vorig jaar augustus een inleiding over 
dit onderwerp. VVD-woordvoerder

Voüte verdedigde in het programma 
de stelling dat ondernemen via 
Internet nieuwe werkgelegenheid 
creëert.
De VVD is ervan overtuigd dat de 
totstandkoming van elektronische 
snelwegen, waarvan Internet de 
voorloper is, de Nederlandse econo
mie stimuleert en van grote betekenis 
is voor de samenleving. De aanwezig
heid van de VVD op Internet onder
streept dit. Ook aan de modernise
ring van de automatisering van de 
Tweede Kamer levert de VVD-fractie 
een belangrijke bijdrage. Zo bekleedt

VVD-kamerlid Broos van Erp het 
voorzitterschap van de commissie- 
Van Erp die onder meer adviseert 
over technische faciliteiten ten 
behoeve van kamerleden. Ook heeft 
Van Erp zitting in het Strategisch 
Overleg Informatievoorziening (STOI) 
van de Tweede Kamer.

De VVD-fractie is per e-mail te 
bereiken op: vvdnet@worldaccess.nl 
E-mail-adressen kamerleden 
Voüte-Droste en Van Erp: 
hvoute@worldaccess.nl, resp. 
brooserp@worldaccess.nl

mailto:vvdnet@worldaccess.nl
mailto:hvoute@worldaccess.nl
mailto:brooserp@worldaccess.nl
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47e Congres Liberale Internationale
Van 6 tot en met 8 juni a .s. wordt in Hotel Huis ter Duin in 
Noordwijk het 47e congres van de Liberale Internationale (LI), de 
wereldfederatie van liberale en democratische partijen, gehouden 
met zeventig delegaties uit meer dan veertig landen.

Op vrijdag 7 juni zal Frits Bolkestein geïnstalleerd worden als 
President van de Liberale Internationale.
In een forum onder zijn leiding zullen onder ander de journalisten 
Peter Arnett (CNN), Joseph Fitchett (International Herald Tribune) en 
Thomas Kielinger (oud-hoofdredacteur Rheinische Merkur) hun visie 
geven op het door Frits Bolkestein geschreven congres-themarapport 
'Media en Democratie'.

Aansluitend zal de eerste CD-l/rom over het 
liberalisme in Nederland en de VVD worden 
gepresenteerd aan partijvoorzitter Willem 
Hoekzema en VVD-fractievoorzitter Frits 
Bolkestein. Deze CD bevat historisch beeld
en geluidsmateriaal, alsmede actuele infor
matie over de VVD.

Vrijdag 7 juni:
1 0 . 0 0 -  1 0 . 4 5  
Opening Congres
Welkomswoord door Wiliem Hoekzema en inleiding door Sir David Steel, 
gevolgd door installatie Frits Bolkestein als president LI.

1 1 . 0 0 -  12.10
Ronde tafel discussie voorgezeten door Frits Bolkestein over het
themarapport 'Media en Democratie'
met:
Peter Arnett (CNN),
Joseph Fitchett (International Herald Tribune),
Thomas
Kielinger (Rheinische Merkur) en 
Jordi Vilajoana (Catalan Radio en TV).

1 2 . 1 0 - 1 2 - 1 5
Presentatie CD-i/rom aan Willem Hoekzema en Frits Bolkestein.

Op
zaterdag 8 juni 
zal de jaarlijkse 

'Prize for Freedom' 
van de

Liberale Internationale 
worden uitgereikt aan 
mensenrechtenactivist 

Martin Lee 
uit Hongkong.

Hiermee wil de LI de 
democratisering in Hongkong 

ook na de overgave aan China op 
1 juli 1997 ondersteunen.

U bent van harte welkom 
om bij dit congres 
aanwezig te zijn.

Voor een compleet programma 
van het Ll-congres 
en meer informatie 

kunt u zich wenden tot:

Kees Hoving, adjunct-secretaris 
Internationale Zaken 

Telefoon: 070-361 3006 
Fax: 070-360 8276

Petra Ginjaar, partijvoorlichter 
Telefoon: 070-361 3031 

Fax: 070-360 8276

1 2 . 1 0 - 1 2 . 3 0  
Speech Frits Bolkestein



e
xp

re
ss

e
VO
(Tl
C\

00CUMEMTM1KEKTOJM 
NEDERLANDSE POLITIEKE

paruien

Voorzitterschap Liberale 
Internationale
Deze week had het jaarlijkse congres van de Liberale 
Internationale (LI) in ons land plaats. Dit liberale samenwer- 

^  kingsverband is in 1946 opgericht en stelt zich ten doel demo-
cratie en mensenrechten te bevorderen. Momenteel zijn onge

veer 70 partijen, afkomstig uit circa 50 landen aangesloten. Het vormt een netwerk van 
liberale denktanks, onderzoekers en politici en is een platform voor het ontwikkelen van 
nieuw beleid en het uitwisselen van ideeën.
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Tijdens het Ll-congres in Noordwijk ben ik tot voorzitter van de Liberale Internationale 
benoemd. Het voorzitterschap duurt minimaal twee jaar. In die tijd ben ik van plan de 
betekenis van de LI in de internationale gemeenschap te versterken. Daarbij is van 
belang dat bij de uitbreiding van de LI vooral wordt gelet op de kwaliteit.
De LI moet niet uit kleine getuigenispartijen bestaan. Wij moeten ernaar streven belang
rijke bestuurderspartijen die regeringsverantwoordelijkheid willen dragen, lid te maken 
van de organisatie.

Daarnaast wil ik dat de LI de rol van 'luis in de pels’ van de internationale gemeenschap 
gaat spelen. Dit betekent dat kritische discussies op gang zullen worden gebracht over 
tal van onderwerpen die voor de wereldpolitiek van belang zijn. Hiermee is op het Ll- 
congres een begin gemaakt met de bespreking van het thema-rapport 'Media and demo- 
cracy', dat onder andere de rol van de media in de democratische besluitvorming behan
delt. Eén en ander zal moeten leiden tot grotere naamsbekendheid van de LI en vooral tot 
een groter gewicht van het liberale gedachtengoed in de wereldpolitiek.

Frits Bolkestein

Rotatie politiechefs vloeit niet voort 
uit rapport Van Traa
Afgelopen week is er verwarring ontstaan 
naar aanleiding van de bespreking door het 
kabinet van het loopbaanbeleid bij de top 
van de politie.
Er zijn momenteel drie plannen van aanpak 
in ontwikkeling. Één gaat over de algemene 
bestuursdienst. Dit betreft de hogere 
ambtenaren tussen de departementen. Een 
ander plan van aanpak betreft het manage- 
ment-aevelopment-programma (MD-beleid) 
bij de politie, waarvan 'job rotation' van 
politiechefs binnen de politie-organisatie 
onderdeel uitmaakt. Een derde plan van 
aanpak wordt ontwikkeld op verzoek van de 
Tweede Kamer en gaat over de personele 
consequenties n .a .v. het rapport Van Traa.
Er ontstond verwarring ornaat werd veron
dersteld dat de roulatie van 26 politiechefs 
een uitvloeisel zou zijn van het plan van 
aanpak over de personele consequenties 
van het rapport Van Traa, dat in september 
aan de Kamer wordt aangeboden. Minister 
Dijkstal van Binnenlandse Zaken ontkende 
dit in een debat met de Tweede Kamer deze 
week. Beide plannen van aanpak worden in 
principe los van elkaar ontwikkeld, hoewel 
Dijkstal erkende dat er sprake was van een 
"zekere paralleliteit". Het is overigens niet 
zo dat alle 26 politiechefs tegelijk in 
september worden gewisseld. 
VVD-woordvoerder Benk Korthals 
verbaasde het niet dat het ene plan van 
aanpak (MD-beleid politie) rekening houdt 
met het andere plan van aanpak (personele 
consequenties Van Traa).
Hij benadrukte dat de Tweede Kamer uiterst 
terughoudend moet zijn in het reageren op

geruchten, speculaties en hele en halve 
waarheden. "De taken tussen Kamer en 
regering moeten goed worden onderschei
den. De regering neemt initiatieven. Zij 
moet de creativiteit opbrengen en met 
besluiten naar de Kamer komen. De VVD- 
fractie zal de regering daarbij zo min moge
lijk voor de voeten lopen. Wij wachten het 
plan van aanpak in september af."

Inlichtingen Benk Korthals 
070-3182902
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Verzelfstandiging openbaar onderwijs
In het wetsvoorstel worden twee 
nieuwe bestuursvormen voor het 
openbaar onderwijs mogeliik ge
maakt. Een publiekrechtelijke variant 
en een privaatrechtelijke variant 
(stichting). Met dit wetsvoorstel 
wordt uitvoering gegeven aan het 
regeerakkoord. "Doordat de school 
zelfstandiger wordt en de gemeente 
meer taken krijgt ten aanzien van alle 
scholen, is het wenselijk dat de ge
meente meer op afstand haar speci
fieke taak als bevoegd gezag van de 
openbare scholen uitoefent. De ge
meente kiest zelf de meest wenselijke 
bestuursvorm voor het openbaar 
onderwijs uit een aantal mogelijkhe
den, waaronder de overheidsstich- 
ting". Voor beide vormen van 
verzelfstandiging geldt een aantal 
voorwaarden ten aanzien van:
1. benoeming, schorsing en ontslag 

van bestuursleden;
2. het uitbrengen van een jaarver

slag, waarin tot uitdrukking moet 
worden gebracht hoe het bestuur 
het openbaar karakter van het 
onderwijs waarborgt;

3. het goedkeuren van de begroting 
en ae jaarrekening (door de 
gemeenteraad).

A r t ik e l 23
De instelling van een openbare 
rechtspersoon is vanuit grondwettelijk 
perspectief niet problematisch. De 
invoering van de privaatrechtelijke 
variant roept weerstand op van onder

meer de Onderwijsraad en de confes
sionele koepelorganisaties. Interes
sant is wat professor Vermeulen (lid 
van de Onderwijsraad en het CDA) in 
"School en W et" (okt.1995) over de 
grondwettigheid van beide varianten 
opmerkt. Allereerst stelt hij dat de 
openbare rechtspersoon vanuit 
grondwettelijk oogpunt niet proble
matisch is. Ten aanzien van ae toe
laatbaarheid van de stichtingsvorm 
merkt hij op het eens te zijn met de 
Raad van State dat "privaatrechtelijk 
bestuurd openbaar onderwijs vanuit 
grondwettelijk perspectief onproble
matisch is indien aan bepaalde rand
voorwaarden wordt voldaan.
Namelijk:
1. Waarborg dat voldaan is aan 

materiële kenmerken van open
baar onderwijs: algemeen toegan
kelijk, levensbeschouwelijke pluri
formiteit en benoembaarheid op 
gelijke voet;

2. ae rechtspersoon (stichting) 
uitsluitend het geven van open
baar onderwijs ten doel stelt;

3. de rechtspersoon (stichting) onder 
overheersende overheidsinvloed 
staat.

Aan deze randvoorwaarden voldoet 
dit wetsvoorstel.

A m end em ent
Ten aanzien van de derde randvoor
waarde heeft de woordvoerder een 
amendement ingediend, omdat de

VVD-fractie het begrip "overheers
ende overheidsinvloed" wat preciezer 
wil vastleggen. Het wetsvoorstel 
bevat geen voorschrift dat de leden 
van het bestuur moeten worden 
benoemd, herbenoemd, geschorst en 
ontslagen door de gemeenteraad. In 
het amendement wordt voorgesteld 
een dergelijk voorschrift in de wet op 
te nemen. In het amendement is 
eveneens het voorschrift opgenomen 
dat tenminste één lid van net bestuur 
op voordracht van de ouders 
benoemd wordt. De VVD-fractie 
vindt het namelijk zeer wenselijk dat 
ouders een vast aanspreekpunt 
hebben in het bestuur. Volgende 
week zal staatssecretaris Netelenbos 
antwoorden.

Inlichtingen Clemens Cornielje 
070-3182904

Onderwijs
verslag 1995
Op 4 juni j.l. is overleg gevoerd over 
het onderwijsverslag over het jaar 
1995. In dit verslag van de onderwijs
inspectie is de kwaliteit of het gebrek 
aan (voldoende) kwaliteit goea zicht
baar gemaakt, aldus VVD-woord- 
voeraer Clemens Cornielje.

A c h te rs ta n d s b e le id  
Bij de bespreking van het onderwijs
verslag van vorig jaar heeft de VVD- 
fractie aangedrongen op een effectief 
achterstandsbeleid. Uit het huidige 
verslag blijkt dat 20% van de zwakke 
leerlingen op hoog scorende scholen 
dezelfde resultaten boeken als 20% 
van de betere leerlingen op laag 
scorende scholen. Nog veel opmerke
lijker nieuws, aldus de woordvoerder, 
is dat deze conclusies zijn getrokken 
op basis van gegevens uit net moni- 
toringsysteem op leerlingenniveau. 
Met dit systeem worden de vorderin
gen van leerlingen uit de groepen

2,4 ,6 , en 8 gemeten en vergeleken. 
De staatssecretaris heeft veel kritiek 
gekregen op haar onderzoeksop
dracht om prestaties van jonge kinde
ren te meten. Blijkbaar beschikt de 
onderwijsinspectie nu reeds over een 
systeem om prestaties van jonge 
kinderen te meten en is het mogelijk 
op grond van deze gegevens beleids
conclusies te baseren. Een tweede 
opmerkelijk gegeven is dat leerlingen 
met een hoge achterstand, waarvoor 
tweemaal zoveel faciliteiten beschik
baar worden gesteld, veel vaker blij
ven zitten dan kinderen met een lage 
achterstand die niet voor die extra 
faciliteiten in aanmerking komen. Op 
grond van dit gegeven kunnen vraag
tekens gezet worden bij de effectivi
teit van de gekozen instrumenten om 
de achterstand te bestrijden. De 
woordvoerder wees in dit verband op 
een positieve ervaring met het lokaal 
onderwijs achterstandsbeleid dat 
wordt gevoerd in Rotterdam. Een 
experiment heeft aangetoond dat het 
prestatieniveau van overwegend 
allochtone kinderen in vier jaar op 
getrokken kan worden naar het 
landelijk gemiddelde.

B asisvorm ing
De woordvoerder merkte op dat uit 
het onderwijsverslag blijkt, dat na de 
invoering van de basisvorming en de 
daarmee samenhangende fusies van 
scholen, de doorstroom van het 
aantal leerlingen van de M AVO naar 
het Voortgezet Beroepsonderwijs 
(VBO) is verdubbeld. Bovendien is 
geconstateerd dat het aantal leerlin
gen uit arbeidersmilieus in het VW O 
recentelijk daalt. Dit zijn slechte 
ontwikkelingen. Hierover zal verder 
gesproken worden na het zomerre
ces, wanneer de nota over de evalu
atie van de toetsing van de basisvor
ming in de Tweede Kamer wordt 
behandeld.

Inlichtingen Clemens Cornielje 
070-3182904
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Belastingregeling Koninkrijk
In de Tweede Kamer is deze week de 
wijziging van de Belastingregeling 
voor het Koninkrijk (BRK) behandeld. 
Het voorstel van Rijkswet ziet toe op 
het tegengaan van misbruik en onei
genlijk gebruik van de 
Belastingregeling voor het Koninkrijk 
(het fiscale verdrag dat Nederland 
met de Antillen heeft). Een belangrijk 
aspect dat in de discussie naar voren 
komt is de fraudebestrijding. De 
VVD-fractie steunt de regering op dit 
punt volledig. De suggestie van W D - 
woordvoerder Bibi de Vries om een 
trustlicentie voor trustkantoren op de 
Antillen in te voeren wordt thans 
onderzocht. De VVD-fractie is van 
oordeel dat de Antillen op fiscaal 
terrein voort moet maken met het 
opstellen van het Nieuw Fiscaal 
Raamwerk (NFR). Deze NFR moet er 
voor zorgen dat de Antillen op fiscaal 
terrein meer gaan voldoen aan de 
internationale normen, zodat zij ook

zelf verdragen ter voorkoming van 
dubbele belasting kunnen sluiten.
Op internationaal niveau wordt 
Nederland bij verdragsonderhandelin- 
gen vaak geconfronteerd met het feit 
dat er een belastingverdrag is met de 
Antillen. De laatste jaren is steeds 
meer aan het licht gekomen dat er de 
nodige dubieuze transacties via de 
Antillen plaatsvinden. Deze ontwikke
ling bevestigt de noodzaak de BRK 
aan te scherpen.
In 1995 is er ook nogal wat commo
tie ontstaan rond de zogenaamde 
'penshonado-regeling'. Dit is een 
fiscale regeling op de Antillen waarbij 
mensen tegen een zeer aantrekkelijk 
fiscaal tarief belast kunnen worden, 
mits zij voldoen aan een aantal voor
waarden. Tevens worden er een 
aantal technische veranderingen 
voorgesteld, te weten een aanpassing 
van Se non-discriminatiebepaling, de 
toewijzingsbepaling ter zake van de

belastingheffing over hypothecaire 
interest en een aanvullende bepaling 
inzake de afkoop van pensioenen. 
Ook deze voorstellen zullen door de 
VVD-fractie worden ondersteund. 
Tijdens het debat leek het er op dat 
de Antillen het bereikte onderhande
lingsresultaat niet zouden accepteren. 
Uiteindelijk zijn zij toch met de w ijzi
gingen akkoord gegaan. De woord
voerder heeft tijdens het debat een 
motie ingediend waarin de regering 
wordt verzocht de Kamer periodiek te 
informeren over de werking van de 
aangepaste Belastingregeling voor 
het Koninkrijk en zo nodig met 
nadere maatregelen te komen.

Inlichtingen Bibi de Vries 
070-3182908

Faillissement BVE-sector
Vorige week vrijdag werden we 
opgeschrikt door een bericht in de 
Volkskrant, waarin stond dat uit 
onderzoek was gebleken dat 
eenderde van de MBO-instellingen 
(BVE-sector) failliet dreigt te gaan.
Dit bericht vormde de aanleiding voor 
woordvoerder, Clemens Cornielje, om 
hierover schriftelijke vragen aan 
minister Ritzen van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschappen te stellen.

Het was niet de eerste keer dat de 
woordvoerder aandacht heeft 
gevraagd voor de financiële positie 
van het M BO. Tijdens de behandeling 
van het wetsontwerp Wet Educatie 
en Beroepsonderwijs (WEB) heeft de 
VVD-fractie de betrokkenheid van de 
Tweede Kamer bij de vaststelling van 
een nieuw bekostigingsstelsel zeker 
gesteld. Ook bij het begrotingsonder- 
zoek, in het najaar van 1995, is op 
initiatief van de VVD-fractie de huis
vesting van de BVE-sector als agen
dapunt opgevoerd.

In zijn inbreng ten behoeve van het 
verslag OKF-BVE (huisvesting MBO. 
en VE.) heeft de woordvoerder, op

23 mei j .I . , zijn teleurstelling uitge
sproken over het feit dat het onder
zoek naar de financiële positie van de 
BVE-sector niet beschikbaar was. Hij 
heeft de minister bij die gelegenheid 
gevraagd het rapport zo spoedig 
mogelijk aan de Tweede Kamer te 
zenden. Dit om een goede beoorde
ling van het wetsvoorstel mogelijk te 
maken.

Tot grote verbazing van de woord
voerder bleek dat net ministerie al 
enige weken over het rapport van 
Moret, Ernst en Young beschikte. Het 
ministerie was van oordeel dat het 
rapport onder de maat was en dus 
niet zonder reactie van de minister 
aan de Tweede Kamer aangeboden 
kon worden. Zelfs nadat de woord
voerder hierom nogmaals expliciet 
gevraagd had tijdens het debat over 
de decentralisatie arbeidsvoorwaar
den BVE (VVD-expresse nr 207).

Vrijdagochtend heeft Clemens 
Cornielje de minister alsnog schrifte
lijk gevraagd om de Tweede Kamer 
onverwijld en volledig te informeren 
over de financiële positie van de

MBO-instellingen. De minister heeft 
daarop het onderzoeksrapport open
baar gemaakt en de Tweeae Kamer 
laten weten dat hij een contra-exper- 
tise laat uitvoeren door Berenschot.

Tijdens het algemeen overleg over 
het onderwijsverslag 1995 heeft de 
woordvoerder naar voren gebracht 
dat de VVD-fractie de garantie van 
de minister wil hebben dat MBO- 
instellingen over een voldoende 
financiële positie beschikken voor het 
overnemen van de verantwoordelijk
heid voor de huisvesting. De VVD- 
fractie is niet bereid accoord te gaan 
met het wetsvoorstel decentralisatie 
huisvesting BVE als de minister die 
zekerheid niet kan geven.

Over twee weken spreekt de Tweede 
Kamer over de tweede voortgangs
rapportage implementatie WEB. De 
fractie zal dan wederom uitgebreid 
terugkomen op deze problematiek.

Nadere inlichtingen:
Clemens Cornielje

Band burger via Internet versterken
Op 20 juni a.s. organiseert stichting Het Publiek Belang in Nieuwspoort in Den Haag een symposium onder de titel 
‘Op weg naar een virtuele democratie' over de mogelijkheden van Internet en andere netwerken om de band met 
de burger te versterken. Tijdens deze bijeenkomst, die om 14.30 uur begint en vooral bedoeld is voor vertegen- : 
woordigers van politieke partijen, wordt onder meer het gebruik van Internet door de verschillende Nederlandse 
politieke partijen vergeleken met het gebruik door Amerikaanse. Voor de VVD-fractie zal kamerlid Hella Voute een 
presentatie over de VVD-site verzorgen. Deze is te vinden op: www.dds.ni/~vvd 
Het e-mail-adres van de fractie luidt: vvdnet@worldaccess.nl

http://www.dds.ni/~vvd
mailto:vvdnet@worldaccess.nl
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Veiligheid in Europa
De veiligheid in Europa werd afgelo
pen woensdag besproken met de 
Minister van Buitenlandse Zaken, aan 
de hand van het verslag van de 
Ministeriële Raad van de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE).
Onze woordvoerder, Enric Hessing, 
sprak van "een gedenkwaardig over
leg". Het was namelijk de eerste keer 
dat het verslag van de Ministeriële 
Raad in de Tweede Kamer aan de 
orde kwam.
Dit gebeurde naar aanleiding van een 
verzoek dat de VVD vorig jaar bij de 
begrotingsbehandeling had gedaan.

Op de agenda van de OVSE staan 
thans twee hoofdonderwerpen: (1) 
de ondersteuning van het vredespro
ces in Bosnië,
in het kader van de Dayton-akkoor- 
den, en (2) de ontwikkeling van een 
Europees Veiligheids Model. Inzake 
Bosnië ligt de nadruk op het tijdig 
organiseren van de verkiezingen.
Deze moeten in september plaats 
vinden en zijn van groot belang voor 
de voortgang van het vredesproces.

Eu ro p ees V e i l ig h e id s  M odel 
De VVD hecht zeer aan de ontwikke
ling van een samenhangend 
en transparant model voor de 
Europese veiligheid. Het concept van 
"comprehensive security" (veelom
vattende veiligheid) is een goed 
uitgangspunt hiervoor. Onze woord
voerder besprak dit concept vanuit 
drie invalshoeken: de inhoud, de stra

tegie van meervoudige interdepen
dentie en de institutionele benade
ring.
Met betrekking tot de inhoud 
bestaat, naast de klassieke inter
statelijke oriëntatie, toenemende 
aandacht voor nieuwe bedreigingen 
zoals intra-statelijke conflicten, inter
nationale criminaliteit, terrorisme, 
nucleaire risico's en milieurampen.
Ter voorkoming van klassieke conflic
ten wordt vooral gedacht aan verbre
ding en verdieping van de interde
pendentie tussen staten, door 
intensivering van de samenwerking 
op economisch, financieel, politiek en 
militair terrein. Bestrijding van de 
nieuwe bedreigingen vereist nieuwe, 
gerichte maatregelen en instrumen
ten. Op dat gebied moet nog veel 
gebeuren.

Op het institutionele terrein wordt 
steeds meer nadruk gelegd op het 
concept van de "wederzijds verster
kende instituten"; 
ergo: versterken van samenwerking 
tussen organisaties zoals 
de VN, OVSE, NAVO, NASR, W EU, 
EU en Raad van Europa.

N e d e rla n d se  v o o rs te lle n  
De Regering is voornemens in de 
voortgaande EVM-discussie 
een actieve rol te spelen, met voor
stellen op vijf gebieden:
1. vredeshandhaving onder mandaat 

van de OVSE
2. aandacht voor milieu-aspecten 

van veiligheid

3. regionale veiligheidsprocessen
4. internationale rechtspersoonlijk

heid van de OVSE
5. versterking van de rol van de 

Parlementaire Assemblee

De VVD ondersteunt deze voorstel
len, maar heeft op onderdelen 
commentaar. De militaire uitvoering 
van eventuele
OVSE-mandaten behoeft nadere 
studie. De opbouw van militaire 
structuren binnen de OVSE is onge
wenst en moet worden 
vermeden.

In aanvulling op de voorstellen van 
de Regering pleitte onze woordvoer
der voor een nadere studie met 
betrekking tot de eerder genoemde 
nieuwe bedreigingen en de mogelijke 
rol van de OVSE bij de beheersing en 
bestrijding daarvan.

Inlichtingen: Enric Hessing, 
070-3182889

Einde van de dienstplicht komt nu in zicht
In 1993 werd besloten over te gaan 
op een vrijwilligerskrijgsmacht en de 
‘actieve dienstplicht' op te schorten. 
Afgelopen februari werd de laatste 
lichting dienstplichtigen onder de 
wapenen geroepen. Dit vormde het 
einde van een lange traditie. Deze 
verandering betekent dat de huidige 
dienstplichtwet moest worden aange
past. Vandaar dat afgelopen dinsdag 
de nieuwe Kaderwet Dienstplicht in 
de Kamer werd behandeld.

In het debat was de inzet van VVD- 
defensiewoordvoerder Theo van den 
Doel gericht op de instandhouding 
van een geloofwaardige krijgsmacht. 
Van den Doel had om deze reden 
twee amendementen ingediend.

H erhalin gso efen in gen  
Met zijn eerste amendement wil de 
woordvoerder de mogelijkheid open
houden voor het houden van herha
lingsoefeningen. Dit omdat tot 2010 
het mobilisabele bestand van de

krijgsmacht niet voldoende gevuld 
kan worden met afzwaaiende BBT-ers 
(Beroeps Bepaalde Tijd). Zonder de 
mogelijkheid van herhalingsoefenin
gen voor dienstplichtigen ‘oude stijl' 
dreigt de mobilisabele component 
van de krijgsmacht een papieren 
organisatie te worden. Dit kan niet de 
bedoeling zijn. Willen wij een geloof
waardige defensie-organisatie 
houden dan moet mogelijk blijven om 
in een sterk verslechterende veilig
heidssituatie het niet-parate deel van 
de krijgsmacht te laten oefenen.

Het tweede amendement van Van 
den Doel betreft de procedure van de 
beëindiging van de opschorting van 
de opkomstplicht. De woordvoerder 
vindt de in ae Kaderwet hiervoor 
voorgestelde procedure te zwaar.
In een crisissituatie is snel handelen 
geboden. Een mogelijk langdurige 
behandeling in de Kamer is dan niet 
wenselijk. De VVD zet zich daarom in 
voor een situatie waarin de regering,

nadat een beslissing is genomen, 
slagvaardig kan optreden.
Een voorstel van net CDA om ook de 
mogelijkheid open te houden voor 
het oproepen van dienstplichtigen in 
gewone omstandigheden - er is dan 
op geen enkele wijze sprake van een 
bedreiging van het Nederlandse of 
NAVO-grondgebied - kreeg geen 
enkele steun in de Kamer. De VVD 
vindt dat wanneer er tekorten drei
gen in de vrijwilligersorganisatie hier
over een nieuw debat moet worden 
gevoerd.

Inlichtingen Theo van den Doel 
070-3182891



Hnruoi eKe
Prize for Freedom

. • - Op 1 juli 1997 zal G ro o t-B ritta n n ië  H o n g k o n g  o v«*agen  aan
de Chinese Volksrepubliek. Om H o n g k o n g  een dem

M ik .  structuur te geven, organiseerde de Britse ê®u\ f  rn.e,i rtJ_ rl j _
Patten twee jaar geleden verkiezingen voor de Wetgev 
Raad, die het bestuur van Hongkong vanaf 1 juli z 

B i'  A .  f l H H  moeten overnemen. De Democratie Party onder leiding van 
Martin Lee wonnen deze verkiezingen. De Chinese regering 

beschouwt het echter als een soeverein recht zelf uit te maken wie Hongkong na i  juli 
1997 gaat besturen en weigert daarom deze verkiezingsuitslag te respecteren. De 
Chinese regering heeft een eigen comité in het leven geroepen om de overdracht van het 
bestuur van Hongkong voor te bereiden. Duidelijk is aat in de bestuursvorm die de 
Chinese regering voor ogen staat, geen plaats is voor de Democratie Party.
Wanneer er geen vrij gekozen parlement bestaat, zullen er geen garanties zijn voor een 
vrije pers, noch voor de vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, de vrijheid een poli
tieke partij op te richten en zich verkiesbaar te stellen. Ik heb daarom het grootste 
respect voor iemand als Martin Lee die bereid is te vechten voor het behoud van de 
democratie, ook na de overdracht van Hongkong aan China. Daarom heeft de 
Internationale Liberale (LI) juist hem de Prize for Freedom uitgereikt. Niet alleen uit 
waardering voor zijn persoonlijke inzet, maar ook om steun te betuigen aan zijn demo
cratisch gekozen partijgenoten. Met deze prijs geeft de LI aan niet van plan te zijn werk
loos toe te kijken hoe het democratisch proces in Hongkong door China dreigt te worden 
verstoord. In oktober van dit jaar zal een executive van de LI aan haar leden een aanbeve
ling doen hoe zij zich moeten opstellen ten opzichte van deze democratie-ondermijnende 
situatie.

Frits Bolkestein

SWAP 2000: 
Software Actieplan
Woensdag 12 juni heeft de kamer gedebat
teerd over het Software Actieplan 1996- 
2000. Het kabinet beoogt het gebruik van 
software te stimuleren aTs basiscomponent 
voor de vernieuwing in de industrie. Het 
kabinet heeft daartoe een actieplan opge
steld: het Software Actieplan 1996-2000 
(SWAP). Het SWAP 2000 kent drie actielij
nen:
1) Kennisontwikkeling en opleiding.
2) Projecten mèt en n de markt.
3) Bewustwording en uitstraling.

VVD-woordvoerder Hella Voute signaleerde 
in het debat de volgende knelpunten:
- Veel van de thans in gebruik zijnde soft

ware is verouderd.
- Het bedrijfsleven is sterk op de korte 

termijn georiënteerd.
- Tussen universiteiten/hogescholen en het 

bedrijfsleven is sprake van onvoldoende 
aansluiting. Zowel waar het onderzoek als 
opleiding betreft. Bovendien loopt het 
aantal eerstejaars studenten in de vakrich
ting informatica sterk terug.

- Nederlandse producenten van embedded 
software blijken vaak niet of slecht in 
staat om bij hun produktontwikkeling de 
steeds kortere "time-to-market" waar te 
maken.

- De participatie van het bedrijfsleven in 
Europese onderzoeksprogramma's laat 
met name bij software-gerelateerde 
onderwerpen te wensen over.

- Een tekort aan informatici op de arbeids
markt (de VVD heeft hier reeds eerder 
vragen over gesteld aan minister Ritzen.

De VVD is van mening dat deze knelpunten

1996-2000
adequaat moeten worden aangepakt, zodat 
Nederland kan uitgroeien tot een speler van 
betekenis in de IT-sector. Vorig jaar zijn er 
450 nieuwe bedrijven in Nederland gestart 
waarvan 250 bedrijven waren gerelateerd 
aan Informatie -Technologie. De VVD-frac- 
tie kan zich dan ook vinden in de opzet van 
het actieplan. Wel had woordvoerder een 
kritische kanttekening over het ontbreken 
van een financieel kader. De minister heeft 
toegezegd daar bij de begrotingsbehande
ling op terug te komen.

Inlichtingen: drs. Hella Voüte-Droste
Tel: 070-3182907
E-mail: hvoute@worldaccess.nl

Verder in dit nummer

• Ouderenzorg

• TBS

• Kansspelen

• Asielbeleid

mailto:hvoute@worldaccess.nl
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TBS en sanctietoepassing 
geestelijk gestoorde delinquenten
Op donderdag 6 juni jl. is de 
Beginselenwet verpleging terbeschik- 
kinggestelden en ae wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht en Straf
vordering omtrent TBS en sanctietoe
passing ten aanzien van geestelijk 
gestoorde delinquenten behandeld in 
ae Tweede Kamer. WD-woordvoer- 
der Otto Vos heeft zijn betoog op 
drie punten toegespitst.

W a c h t li js t
De woordvoerder heeft aandacht 
gevraagd voor de explosieve groei 
van de wachtlijst van terbeschikking- 
gestelden. Zij moeten maar liefst 11 
tot 15 maanden wachten in een huis 
van bewaring voordat zij worden 
overgeplaatst naar een TBS-kliniek. 
Dat leidt tot grote spanningen binnen 
de huizen van bewaring. Bovendien 
bestaat het risico dat zij op last van 
de rechter op vrije voeten worden 
gesteld als de wachttijd te lang 
wordt.
De VVD-fractie heeft een motie inge
diend voor onderzoek naar tijdelijke 
alternatieven. De motie wordt

Kamerbreed ondersteund. De actie 
moet nu van de minister komen.

K la ch tre ch t
In het wetsvoorstel wil de minister 
tegen het verlenen en intrekken van 
proefverlof een beklagmogelijkheid 
instellen. Otto Vos wees op de risico's 
daarvan. Het gevaar voor recidive is 
immers groot als een terbeschikking- 
gestelde op juridische gronden proef
verlof wordt toegestaan, terwijl de 
psychiatrische specialisten van 
mening zijn dat de man nog niet zo 
ver is. In reactie op het amendement 
van de woordvoerder heeft de minis
ter toegezegd een jaarna inwerking
treding van de wet actief in kaart te 
zullen brengen hoe dit beklagrecht 
functioneert.

C o m b in a t ie s tra f 
Otto Vos heeft ook de vraag gesteld 
wanneer de TBS moet ingaan indien 
de veroordeelde eveneens een lang
durige gevangenisstraf is opgelegd.
Hij heeft betoogd dat het geen auto
matisme moet zijn dat de TBS altijd

Otto Vos

na 1/3 van de straf ingaat. Met name 
bij zeer ernstige delicten - zoals inge
val van de bende van Venlo - moet 
het mogelijk zijn dat een langer deel 
van de straf eerst wordt uitgezeten. 
De beveiliging van de samenleving is 
daarmee gediend. Om die reden wil 
hij de rechter de mogelijkheid geven 
in het veroordelend vonnis zelf het 
moment van aanvang van TBS te 
bepalen. Een amendement van die 
strekking heeft hij ingediend.
De stemming over dit wetsvoorstel 
zal woensdag 19 juni plaatsvinden.

Inlichtingen:
Otto Vos, 070-3182900

Kansspelbeleid herijkt
Op 12 juni j.l. heeft de Tweede 
Kamer de nota ‘Kansspelen herijkt' 
besproken. Omdat de ontwikkelingen 
in de praktijk daarvoor aanleiding 
gaven, heeft het kabinet in deze nota 
het kansspelbeleid in aangepaste 
vorm uiteengezet. De voornaamste 
doelstellingen van kansspelbeleid zijn 
het tegengaan van verwervingscrimi
naliteit door verslaafden, het aan 
banden leggen van puur winstbejag 
door de exploitanten, alswel het 
voorkomen van illegaliteit.
Op 1 januari 1996 is een College van 
Toezicht op de Kansspelen ingesteld 
dat toezicht houdt op de voorschrif
ten die gelden voor ae kansspelbran- 
che. De VVD-fractie heeft de rege
ring gevraagd binnen twee jaar een 
evaluatie aan de Kamer te zenden 
waarin wordt getoetst of het College 
van Toezicht op grond van dit beleid 
haar taak afdoende kan uitoefenen. 
Verder wil de VVD-fractie een over
zicht van taken en bevoegdheden van 
de College van Toezicht, zodat de 
Kamer een beter inzicht krijgt van 
wat zij van het College mag verwach
ten.

2 - 1-0
In de Wet op de Kansspelen wordt 
bepaald hoeveel kansspelautomaten 
zijn toegestaan bij bepaalde catego
rieën horeca-inricntingen. 
Uitgangspunt van de wet was dat

kansspelautomaten werden toege
staan in zowel de zogenaamde 'natte' 
(hoogdrempelige) horecabedrijven 
(met drankvergunning, bijv. cafés) als 
de 'droge' (laagdrempelige) horeca
bedrijven (zonder drankvergunning, 
bijv. cafetaria's). Gebruikelijk was dat 
gemeenten vergunning gaven voor 
net hebben van twee kansspelauto
maten in natte en droge horecabe
drijven, maar dat de derde categorie 
'sportkantines/club- en buurthuizen' 
hiervan werd uitgesloten. Dit principe 
wordt kort uitgedrukt in de getallen
reeks: 2-2-0.
Het kabinet stelt nu een 2-0-0-beleid 
voor. Speelautomaten moeten nu ook 
in 'droge' horecabedrijven worden 
verboden. De VVD-fractie vindt dat 
de overheid hierin iets terughouden
der moet zijn. De woordvoerder heeft 
daarom een 2-1-0-beleid voorge
steld, zodat de gemeente de moge
lijkheid heeft één kansspelautomaat 
toe te staan in laagdrempelige hore
cabedrijven.

Handhaafbaarheid  
Een ander hoofdpunt voor de VVD- 
fractie is de handhaafbaarheid van de 
Wet op de Kansspelen. De mogelijk
heden voor de kansspelbranche 
worden beperkt, maar iHegaliteit 
moet worden voorkomen. Anderzijds 
wordt gesproken over de betrokken
heid van georganiseerde misdaad in

Benk Korthals

de sfeer van drugs, prostitutie, vrou- ( 
wenhandel en het witwassen van 
criminele vermogens. Dat alles stelt 
zware eisen aan de wettelijke moge
lijkheden tot handhaving van de 
voorschriften. Daarnaast speelt het 
probleem van de capaciteit.
Zelfregulering en decentralisatie naar 
gemeenten verlichten de verantwoor
delijkheid van de centrale overheid, 
maar zij ontslaan de overheid daarvan 
niet. Daarom vroeg de woordvoerder 
het kabinet de handhaafbaarheid in 
haar evaluatie te betrekken. De 
woordvoerder heeft eveneens 
gevraagd om een overzicht van de 
strafrechtelijke, civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke mogelijkheden 
voor de handhaving van de Wet op 
de Kansspelen.

Inlichtingen: Benk Korthals 
070-3182902
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Modernisering ouderenzorg

Afgelopen week is er in de Kamer 
meerdere malen gesproken over de 
ouderenzorg. Afgelopen maandag in 
een nota-overleg en woensdag tijdens 
de plenaire behandeling van de 
Overgangswet verzorgingstehuizen.

Er is in ons land sprake van dubbele 
vergrijzing. Enerzijds wordt de gemid
delde levensverwachting van de 
Nederlander steeds langer. Daarnaast 
is de overheersende ontwikkeling tot 
2010 dat het aantal jong volwasse
nen afneemt, met als gevolg een 
veroudering van de bevolking. Deze 
veranderende samenstelling van de 
bevolking vraagt om beleidsaan
passingen.
In het huidige beleid vallen de 
verpleeghuizen onder de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
terwijl de verzorgingstehuizen onder 
de Wet Bejaardenoorden vallen. Deze 
verschillende regelingen met verschil
lende financieringsstructuren maken 
substitutie moeilijk.
Ouderen moeten in de toekomst 
toegang krijgen tot zorg, die zo min 
mogelijk financiële schotten kent. 
Substitutie wordt daardoor mogelijk 
en de financiële prikkels zijn gericht 
op zoveel mogelijk zelfredzaamheid. 
Afschaffing van de vermogenstoets 
juicht de VVD-fractie in dit verband 
toe.
Een moderne ouderenzorg moet 
daarom bestaan uit een 'zorgconti- 
nuum'. Het streven is naar een zo 
licht mogelijke zorg op maat.

O n d e rb re n g in g  v e rz o rg in g s 
te h u ize n  in A W B Z .
Om een zorgcontinuum te bereiken 
gaan de verzorgingstehuizen per 
2001 over naar de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten (AW BZ). Dit 
wordt geregeld in de Overgangswet 
verzorgingstehuizen. Hierdoor 
ontstaat er een zorgcontinuum van 
langdurige thuiszorg tot aan de 
verpleeghuizen met één financie
ringssystematiek.

De AWBZ heeft als kenmerk dat er 
wettelijk aanspraak kan worden 
gemaakt op faciliteiten. Strakke regie 
acht de VVD-fractie daarom noodza
kelijk om de kosten in de hand te 
houden en de ter beschikking staande 
middelen zo eerlijk mogelijk te verde
len. Een goede indicatiestelling, die 
vaststelt of iemand naar een verzor
gingstehuis moet, is dan ook essen
tieel.
Deze indicatiestelling moet zo dicht 
mogelijk bij huis geschieden. Daarom 
is de VVD-fractie het eens met het 
kabinet dit aan de gemeenten over te 
laten. De gemeenten krijgen hiermee 
een aanzienlijke taakverzwaring. Om 
dit goed te kunnen uitvoeren, 
moeten de gemeenten, volgens de 
VVD-fractie financieel worden 
gecompenseerd.

Sch e id en  w onen  en zorg  
Het wonen hoort niet thuis als 
aanspraak in een wet die bijzondere 
ziektekosten regelt. De VVD-fractie is 
daarom verheugd dat in de over
gangswet wordt bepaald dat schei
ding van wonen en zorg onderwerp 
zal zijn van nadere besluitvorming. 
VVD-woordvoerder Anke van Blerck- 
Woerdman heeft daarom de regering 
gevraagd om een vervolgonderzoek 
uit te voeren waarin de scheiding 
tussen volkshuisvesting en gezond
heidszorg nader uitgewerkt zal 
worden.
In tegenstelling tot de visie van de 
VVD-fractie ten aanzien van schei
ding van de kosten van wonen en 
zorg in verzorgingstehuizen, zien wij 
deze scheiding, op korte termijn, niet 
met betrekking tót verpleeghuizen.
De VVD constateert een frictie tussen 
het recht op privacy en de situatie 
zoals die heden ten dage bestaat in 
Nederlandse verpleeghuizen. Daarom 
heeft de woordvoerder extra 
aandacht gevraagd bij de staatssecre
taris voor ait onderwerp, dat in 
september 1996 in de Kamer zal 
worden behandeld.

T h u iszo rg
Tijdens het nota-overleg van afgelo
pen maandag kwam ook de thuiszorg 
aan de orde. De VVD-fractie heeft 
een motie mee-ondertekend waarin 
de regering wordt verzocht, vanaf de 
begroting 1997, een toereikende 
groei van de financiële ruimte voor de 
ouderenzorg als geheel, waaronder 
de thuiszorg, ter beschikking te stel
len. Om de ergste problemen in de 
thuiszorg op te lossen, heeft staats
secretaris Terpstra van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
30 miljoen gulden extra voor de 
thuiszorg ter beschikking gesteld.

De VVD-fractie is accoord met het 
besluit van het kabinet niet de 
nieuwe eigen bijdrage-tabel in te 
voeren, maar de oude tabel te hand
haven. De eigen bijdrage zou anders 
onevenredig stijgen.

VVD-woordvoerder Anke van Blerck- 
Woerdman heeft de regering 
gevraagd te onderzoeken hoe het op 
ait moment met de thuiszorg is 
gesteld. In een 'quick scan' moeten 
ae problemen met betrekking tot de 
thuiszorg en de oorzaken daarvan in 
kaart worden gebracht. Er moet dan 
een beter zicht ontstaan hoe de 
problemen kunnen worden opgelost.

m a rk tw e rk in g
De VVD-fractie hecht er zeer aan dat 
thuiszorginstellingen zoveel mogelijk 
hun eigen weg op de markt vinden. 
Het is aus niet wenselijk terug te 
gaan naar de monopoliepositie van 
de reguliere thuiszorginstellingen. Er 
gaan namelijk positieve prikkels uit 
van marktwerking in de thuiszorg: De 
zorg wordt klantvriendelijker en 
voegt zich meer naar behoefte van de 
cliënt.
Ten aanzien van de CAO 's in de 
thuiszorg is de VVD-fractie van 
mening dat dit een zaak moet zijn 
van werkgevers en werknemers. Bij 
niet-nakoming van de CAO kan een 
beroep gedaan worden op de rechter. 
De overheid moet zich hier uiterst 
terughoudend opstellen.

Inlichtingen: Anke van Blerck- 
Woerdman, 070-3182917

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, 
pré-postale verwerking door Aarepak Direct-Mail te Den Haag.
Een jaar-abonnement kost fl 80,- 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).
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Ander asielbeleid
Jan Rijpstra, VVD-Tweede Kamerlid

Jan Rijpstra zet in onderstaand artikel 
uiteen waarom hij voorstander is van 
vijfjaarstermijn voor toekenning van 
een verblijfsvergunning.
Ook pleit hij voor het terugbrengen 
van het aantal statussen voor asiel
zoekers van drie naar twee en voor 
een beter opvangmodel.

Staatssecretaris Schmitz van Justitie 
heeft onlangs het belang van een 
zakelijke, inhoudelijke discussie 
bepleit rond het vreemdelingenbeleid. 
De VVD-fractie juicht dit toe. Frits 
Bolkestein heeft in 1991 de discussie 
over dit onderwerp op gang gebracht 
en steeds het belang van een uitwis
seling van zakelijke argumenten 
benadrukt. Borrelpraat en vooroorde
len geven slechts voeding aan racisti
sche uitlatingen.
De discussie die nu wordt gevoerd 
over de vraag wanneer vluchtelingen 
definitief in Nederland mogen blijven 
moet worden gevoerd tegen de 
achtergrond van het Nederlandse 
toelatingsbeleid. Nederland kent een 
zogenaamd restrictief toelatingsbe
leid. Dit houdt in dat alleen écnte 
vluchtelingen worden toegelaten, in 
overeenstemming met het 
Vluchtelingenverdrag van Genève en 
het Verdrag van de Rechten van de 
Mens. De aanscherping van de regel
geving en de in Nederland gevoerde 
discussie hebben ertoe geleid dat het 
aantal asielaanvragen 
inmiddels sterk is gedaald.
De VVD heeft grote moeite met de 
indeling van drie statussen van asiel
zoekers. Na drie jaar wachten krijgen 
personen met een vvtv vrijwel auto
matisch een verblijfsvergunning.
Gelet op het feit, dat ze gedurende 
drie jaar niet hebben kunnen terugke
ren en ze bezig zijn te integreren in 
de Nederlandse samenleving, zal een 
verblijfsvergunning worden verleend, 
zo is mijn verwachting.
Naar mijn mening wordt het verlenen 
van een verblijfsvergunning die in 
feite meer zekerheid geeft dan de A- 
status, omdat deze minder gemakke
lijk is in te trekken, via de vvtv-weg 
te gemakkelijk gemaakt.

Van drie naar v ijf  jaar  
Op dit moment wordt een discussie 
gevoerd of de termijn van drie jaar 
naar vijf jaar moet worden gebracht. 
Voorstanders vinden dat drie jaar 
lang genoeg is om een eind te maken 
aan de onzekerheid van het bestaan. 
Bovendien voeren ze als argument 
aan dat deze mensen na drie jaar 
recht moeten krijgen hun gezin te 
laten overkomen. Ik breng hier tegen 
in dat drie jaar een willekeurig geko
zen periode is. Ook kan deze periode 
te kort zijn, omdat niet altijd na drie

jaar de situatie in het land van 
herkomst is verbeterd, zie bijvoor
beeld ex-Joegoslavië. Ik teken hierbij 
aan dat gezinshereniging altijd moge
lijk is omdat ook gezinsleden kunnen 
vluchten. Zij kunnen in Nederland de 
asielprocedure volgen en zullen dan 
gelijk worden behandeld. Het met 
steun van de Nederlandse overheid 
over laten komen van gezinsleden 
zoals bij een A-status kan mijns 
inziens niet aan de orde zijn. De 
vluchteling heeft hierin zelf een 
verantwoordelijkheid.
De VVD-fractie is er een voorstander 
van de periode van een vvtv met twee 
jaar te verlengen. Deze categorie 
vluchtelingen (vvtv-ers) dient terug te 
keren naar het land van herkomst als 
dat land weer veilig is of als er delen 
van dat land weer veilig zijn. Het zou 
naar mijn mening inhumaan zijn deze 
periode niet te limiteren.

Tw ee categorieën  
Op grond van bovenstaande feiten 
wil ik pleiten voor een systeem van 
twee categorieën statussen:
1. A-status
De A-status is alleen bestemd voor 
die aanvragers die op grond van het 
vluchtelingenverdrag als vluchteling 
worden erkend. Binnen zeven maan
den en het liefst nog korter moeten 
asielzoekers weten of zij de A-status 
krijgen. Na vijf jaar zou dan een toets 
moeten plaatsvinden en moet worden 
beoordeeld of de vluchteling in 
aanmerking komt voor een verblijfs
vergunning zonder beperkingen. Tot 
vijf jaar kan de A-status worden inge
trokken indien het land van herkomst 
veilig is en er voor het individu geen 
gevaar meer te duchten valt. Dit 
wordt individueel getoetst.
2. Tijdelijk  Verblijf
Het tijdelijk verblijf in Nederland is 
toegestaan aan die vluchtelingen die 
niet zijn toegelaten maar ook niet 
direct naar het land van herkomst 
kunnen terugkeren. Nederland 
verleent hen tijdelijke opvang. Zodra 
de mogelijkheid zich voordoet, 
moeten zij terugkeren naar het land 
van herkomst. Dat terugkeren kan 
ook naar een veilig gebied in de regio. 
Als er zich na vijf jaar geen gelegen
heid heeft voorgedaan om terug te 
keren kan het tijdelijke verblijf worden 
omgezet in een verblijfsvergunning 
zonder beperkingen.

Een nieuw  opvangm odel 
De verlenging naar vijf jaar moet wel 
gepaard gaan met een verandering 
van de opvang. Ik verwijs daarbij 
naar opmerkingen die de commissie 
Geelhoed maakte, die enkele jaren 
geleden het vluchtelingenvraagstuk in 
kaart bracht. Als vluchtelingen hier 
tijdelijk mogen verblijven dan moet 
die periode een zinvolle in hun leven 
zijn. Nederland biedt hen onderdak 
en rust. Van de vluchtelingen mag 
daarom worden verwacht dat zij daar

iets tegenover stellen. In de huidige 
situatie hebben veel vluchtelingen 
niets om handen omdat het hen 
verboden is te werken en andere 
mogelijkheden gezien hun situatie 
beperkt zijn.
Vijf jaar opvang in kleine kamertjes is 
niet menselijk en niet wenselijk.
Nu de instroom van vluchtelingen 
drastisch is gedaald, ben ik van 
mening dat net mogelijk moet zijn 
een ander opvangmodel te ontwikke
len. Binnen dat model moet een 
vluchteling zelf een zinvolle invulling 
kunnen geven aan zijn tijdelijk 
verblijf.
In de eerste plaats zal de huisvesting 
moeten plaatsvinden in opvangcentra 
die veel groter zijn dan nu het geval 
is. Denk aan een campus of het 
terrein van een grotere instelling.
Zo kan een klein dorp kan ontstaan.
Er zullen werkzaamheden worden 
verricht en er zal scholing worden 
gegeven. De activiteiten van de asiel
zoeker hier moeten gericht zijn op 
functionele bezigheden gedurende de 
periode dat deze er woont, waaron
der professionele. Zij kunnen zich 
bijvoorbeeld bekwamen in het bouw
vak, zodat zij bij terugkeer meer 
kunnen betekenen bij de wederop
bouw van hun land.
Bovendien kunnen de werkzaamhe
den onderdeel uitmaken van de 
opbouw van het dorp. De een volgt 
een bakkersopleiding de ander wordt 
metselaar.
Ook zal moeten worden gekeken of 
de vluchteling buiten het terrein van 
de campus op de arbeidsmarkt een 
rol kan gaan spelen. De richtlijnen die 
nu voor verblijfsgerechtigden gelden 
moeten dan worden aangepast 
omdat de betrokken persoon in prin
cipe op ieder moment moet kunnen 
terugkeren naar zijn land van 
herkomst. Er zullen dus andere 
arbeidsvoorwaarden moeten gelden.

D u id e lijkh e id
Ten tweede zal het terugkeerbeleid 
voortvarender moeten worden 
aangepakt. Ik ga ervan uit dat asiel
zoekers in principe terug gaan naar 
het land van herkomst. Daar moet 
het beleid ook op gericht zijn. 
Asielzoekers moeten dat van begin af 
aan ook weten. Vaak wordt de over
heid verweten dat zij asielzoekers in 
onwetendheid laat over hun 
toekomst. In dit nieuwe model is dat 
niet meer het geval. Een asielzoeker 
weet dan waar hij aan toe is. Hij 
wordt gewezen op zijn eigen verant
woordelijkheid.
De andere wijze van opvang geeft 
bovendien aan dat Nederland bereid 
is asielzoekers te helpen totdat men 
weer terug kan keren naar het land 
van herkomst. De Nederlandse over
heid spant zich hiervoor in. Van de 
asielzoeker mag daarom eenzelfde 
inspanning worden verwacht.
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m m  &  y Niet sceptisch,

^  maar realistisch
Tijdens de Europese top van Florence wordt onder andere over
de Intergouvernementele Conferentie (IGC) gesproken.
Voorafgaand aan deze top heeft de Tweede Kamer over de nz t
van Nederland op de IGC gedebatteerd. In het debat over 

Europa hebben de fractievoorzitters in de Tweede Kamer hun visie op het Europapeieia 
uiteengezet. Het was een nuttig debat, waarin de tegenstellingen tussen de partijen zijn 
gemarkeerd, maar waarin de overeenkomsten groter bleken dan de verschillen.
De opvattingen van de VVD-fractie over onderwerpen als de Europese Monetaire Unie, 
de besluitvorming t.a.v. het Europese buitenlands beleid en de werkgelegenheidspara
graaf worden gekenmerkt door realisme. Dit wordt door andere partijen soms ten 
onrechte uitgelegd als scepticisme.
Op drie punten wijkt de VVD-fractie af van het standpunt van de regering en de andere 
coalitiepartijen. Dit betreft het opgeven van het vetorecht in de besluitvorming over net 
buitenlands beleid van de Europese Unie, opname van het Sociale Protocol in het Verdrag 
van Maastricht en het werkgelegenheidspact van de Europese Commissie. Op deze 
punten heb ik op inhoudelijke gronden de mening van de VVD-fractie weergegeven. Op 
basis hiervan willen wij het kabinet overtuigen. Dat Realpolitik dit ondersteunt, is een 
ander verhaal. Ik denk dat het realisme dat mijn partij altijd heeft gekenschetst ertoe zal 
leiden dat ons standpunt ook werkelijkheid worat.
Ook de enquête van de NRC, waaruit blijkt dat een zeer groot deel van de Nederlandse 
bevolking vraagtekens bij het Europabeleid van het kabinet zet, is niet de grondslag van 
het beleid dat ae VVD-fractie voorstaat. In september 1991 heb ik tijdens een partijraad 
van de VVD al mijn kanttekeningen gezet bij de klassieke politiek die toen, ook door 
mijn eigen partij, werd gevolgd. De opmerking van de heer Wallage dat ik op de open
bare mening "surf” is dus niet juist.

Frits Bolkestein

Drink- en industriewatervoorziening
Bij de verdeling van het voor winning 
beschikbare grondwater zal niet alleen de 
drinkwatervoorziening, maar ook ander 
hoogwaardig gebruik de hoogste prioriteit 
krijgen. Op aandringen van VVD- 
woordvoerder Henk Kamp verklaarde minis
ter de Boer van VROM  zich bereid een 
passage te wijzigen in de toelichting van de 
planologische kernbeslissing over de 
toekomstige drink- en indust
riewatervoorziening. In de oorspronkelijke 
passage was sprake van exclusieve prioriteit 
voor het drinkwater. De woordvoerder 
betoogde dat het voor een aantal 
hoogwaardige industriële en andere 
toepassingen essentieel is over grondwater 
te kunnen blijven beschikken. Ook de 
besparingsdoelstelling voor de industrie -in 
het jaar 2000 40%  minder grondwater 
gebruiken dan oorspronkelijk voorzien- 
noemde hij te hoog. De minister wilde die 
taakstelling handhaven, maar beloofde dat 
de haalbaarheid volgend jaar opnieuw zal 
worden bezien. Overigens sloot de 
woordvoerder zich aan bij de door de minis
ter voorgestelde maatregelen om de 
kwaliteit van het drinkwater in ons land -dat 
gewonnen wordt uit grondwater en opperv
laktewater- te kunnen blijven garanderen.
In november komt het kabinet met een 
interdepartementaal voor te bereiden notitie 
over de organisatie van de watersector. Dan 
zal ingegaan worden op de mogelijkheden 
om de regionale monopolies van de water
leidingbedrijven op te heffen als het gaat

om de levering van halffabrikaten water aan 
de industrie. Ook komen de initiatieven die 
sommige waterleidingbedrijven willen 
nemen op het gebied van ae waterzuivering 
aan de orde.

Inlichtingen:
Henk Kamp 070-3182898
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• Drink- en industriewater
voorziening

• Arbeidsvoorzieningswet

• Wachtlijsten

• Europa-debat
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EUROPA-DEBAT
(Enige markante momenten tijdens het debat van woensdag 19 juni 1996 over Europa)

VVD niet voor behoud bestaande 
toestand Europa
De heer Wallage: De heer Bolkestein 
is voor de status quo. W at wij van 
hem vragen, is een tikje meer dyna
miek ten aanzien van de vraag wat 
zijn bijdrage kan zijn aan het oplossen 
van de problemen die hij hier schetst. 
Ik heb die bijdrage niet gehoord.
De heer Bolkestein: Ik ben absoluut 
niet voor de status quo. Ik ben voor 
uitbreiding van de Europese 
gemeenschap. Dat is niet de status 
quo. Ik heb daar zelfs het eerste 
onderwerp van mijn bijdrage van 
gemaakt. Ik ben voor de Economische 
en Monetaire Unie. Ik ben voor een 
hervorming van de financiële situatie 
in de gemeenschap. Ik wil dus van 
alles, maar ik ben wel realist.
De heer Rosenmöller: Daarmee is het 
antwoord nog niet gegeven op de 
vraag hoe u buiten die discussie over 
gekwalificeerde meerderheden, 
unanimiteit of vetorecht wenst te 
komen tot een slagvaardig Europees 
buitenlands beleid.
De heer Bolkestein: Dat wens ik ook 
en dat kan alleen maar door middel 
van overreding. U en andere collega's 
denken dat ik datgene in de weg sta 
wat goed is, maar misschien sta ik 
wel datgene in de weg wat slecht is.

Joegoslavië-tragedie geen gevolg 
van verkeerde besluitvormingsregels 
in Europa

De heer Bolkestein: Ter zake van de 
erkenning van Kroatië op 16 decem
ber 1991 heb ik gezegd dat Duitsland 
de andere 11 lidstaten heeft overdon- 
derd. Zij zijn door de knieën gegaan. 
Minister Van Mierlo. Ja maar dat 
hoefde niet.
De heer Bolkestein: Nee, zij hoefden 
dat niet te doen. Met andere woor
den: de hele tragedie in Joegoslavië 
staat los van de wijze van besluitvor
ming. Wij wisten het niet! Het enige 
goede plan in 1991 was het plan van 
Van den Broek voor andere grenzen 
langs etnische lijnen. Toen waren de 
andere landen verontwaardigd, nu 
doen wij het!
Minister Van Mierlo: De heer 
Bolkestein hoort mij ook niet zeggen 
dat de hele tragedie in Joegoslavië 
voortvloeit uit net feit dat wij de ver
keerde besluitvormingsregels hebben. 
Ik wil in het algemeen zeggen dat de 
consensussituatie de drie grote 
landen meer naar elkaar toe drijft dan 
de meerderheidsbesluitvorming.
De heer Bolkestein: Ik begrijp de 
redenering van de minister van 
Buitenlandse Zaken, maar ik volg 
haar niet. De kern van de zaak was 
dat wij niet wisten wat mij moesten 
doen! Wij waren radeloos. Ingrijpen 
met gewapende macht zou op geen 
enkele instemming hebben kunnen 
rekenen, ook niet toen de Servische 
troepen Bucovar innamen. Het 
probleem zit niet in de wijze van

besluitvorming. Het probleem zit hem 
in het probleem dat wij niet wisten op 
te lossen.

Over de enquête over Europa gepu
bliceerd in NRC d.d. 18-06-1996 
De heer Bolkestein: Er is gesproken 
over de enquête. De heer Marijnissen 
heeft gezegd dat Nederlanders weinig 
op hebben met Europa. Ik ben dat 
absoluut niet met hem eens. Als je de 
gemiddelde Nederlander vraagt of hij 
het een goede zaak vindt dat Neder
land tot de Europese Unie behoort, 
dan zegt een meerderheid dat ze dat 
uitstekend vindt. Wel vindt de gemid
delde Nederlander dat er grenzen aan 
zijn. En tot de heer Van Mierlo, die 
hierover iets heeft opgemerkt, zou ik 
willen zeggen dat het voor 
volksvertegenwoordigers toch niet 
onverstandig is om naar het volk te 
luisteren.
Ten slotte. De heer Kok heeft gezegd 
dat hij positief gestemd is als het om 
Europa gaat, mits wij goed gebruik 
maken van onze mogelijkheden. Ik 
ben het daar volstrekt mee eens. De 
heer Kok is onlangs in Korea geweest 
en hij heeft daar kunnen constateren 
dat in Seoul de grootste luchthaven 
van Azië wordt gebouwd, die klaar 
moet zijn in 2000, terwijl wij in 
Nederland nu tien jaar gepraat 
hebben over één landingsbaan voor 
het vliegveld Beek. Is daar misschien 
een les uit te trekken?

Wachtlijsten
In een Algemeen Overleg op 20 juni 
j.l. heeft de Tweede Kamer gesproken 
over de wachtlijsten in de zorgsector. 
Het gaat dan vooral over de wacht
lijsten voor zorg en behandelingen 
binnen instellingen (intramurale 
zorg). Deze wachtlijsten maken de 
kloof tussen vraag en aanbod zicht
baar. Er zijn financiële plafonds ge
steld aan de uitgaven van instellin- 

en. Hierdoor wordt het aanbod 
eperkt gehouden. Dit is nodig om

dat deze zorg het grootste deel van 
het volksgezondheidsbudget opslokt. 
Daarnaast neemt de vraag naar zorg 
toe, onder andere door:
1. de dubbele vergrijzing in 

Nederland.
2. de hoge welvaart, de kosten van de 

gezondheidszorg groeien mee met 
ae welvaart.

3. het financieringssysteem dat, met 
name in het ziekenfonds, weinig 
prikkels kent tot kostenbeheersing.

Het gevolg hiervan is dat de spanning 
tussen vraag en aanbod toeneemt. 
Zowel aan de vraag- als aan de aan

bodzijde zijn initiatieven nodig om dit 
op te lossen.

O p lo ss in g srich tin g e n  
Een verhoging van het budget om de 
wachtlijsten te verkorten, is niet haal
baar, omdat dit inhoudt dat ergens 
anders in de gezondheidszorg het 
budget wordt gekort.
Ook doelmatigheidsverbetering 
(juiste toedeling van middelen) kan 
bijdragen aan een oplossing voor het 
probleem. De VVD-fractie heeft de 
minister gevraagd vooral de admi
nistratieve lasten en overhead kosten 
door te lichten en te evalueren. Dit is 
een hoge kostenpost die niet direct 
aan zorg wordt besteedt.
Aan de vraagzijde moet worden 
bekeken wat noodzakelijke zorg is en 
wat niet.

W ach tlijstverko rten d e
in itia tie v en
Als gevolg van de privatisering van 
de ziektewet en de PEMBA zijn werk
gevers meer geneigd inspanningen te 
verrichten om de zieke werknemer

weer snel aan het werk te krijgen.
Daarom zijn enkele werkgevers bereid 
om voor snelle hulp aan nun werkne
mers die op een wachtlijst staan, te 
betalen. Dit betekent extra geld voor | 
de volksgezondheid. Dit geld moet 
wel ten goede komen aan het regu
liere circuit. Het mes snijdt dan aan 
twee kanten. In de eerste plaats 
wordt de wachtlijst korter, omdat een 
aantal werknemers uit de ‘rij’ stap
pen. Ten tweede kan door het extra 
geld dat werkgevers betalen het 
aanbod worden vergroot.
De VVD-fractie staat hier gematigd 
positief tegenover. Wanneer de over
heid deze initiatieven van werkgevers 
zal verbieden, is de kans groot dat 
werkgevers hun werknemers zullen 
laten behandelen in privé klinieken.
Als dat gebeurt zullen de 
opbrengsten ten goede komen aan 
een aparte groep mensen, namelijk 
de mensen van één bepaald bedrijf, 
en niet aan de overige bevolking.

Vervolg op pagina 3
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VVD: instemming op hoofdlijnen 
Arbeidsvoorzieningenwet
Naar aanleiding van de aanbevelin
gen van de Commissie-Van Dijk, die 
een evaluatie-rapport over de 
Arbeidsvoorzieningenwet (1990) en 
de arbeidsbureaus schreef, kwam het 
kabinet met de Hoofdpuntennota 
Arbeidsvoorziening. De wetsvoorstel
len die hieruit voortvloeien zijn op 17 
juni 1996 behandeld.

VVD-woordvoerder Marijke Essers 
ging in op de voor de VVD-fractie 
belangrijke wijzigingen die in het 
voorliggende wetsvoorstel zijn opge
nomen:

1. Op centraal bestuursniveau wordt 
de minister verlost van de verschil
lende hoofddeksels, doordat 
Kroonleden voor de overheidsge- 
leding in de plaats komen.

2. Sociale partners blijven deel 
uitmaken van de Arbvo-besturen, 
maar zullen minder belangenbe
hartiger en meer algemeen best
uurslid moeten worden. De VVD- 
fractie was van mening dat aan 
deze beslissing randvoorwaarden 
moeten worden gesteld en dat 
een tweede kans geboden moet 
worden om de meerwaarde te 
bewijzen. De voorliggende 
wetsvoorstellen bieden die 
randvoorwaarden.

3. De VVD-fractie is zeer content 
met de stevige aanscherping van 
de toezichtsbevoegdheden van de 
minister. De subsidie gaat 
deeluitmaken van de normale 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid-begroting. Dit 
betekent dat de Tweede Kamer
d.m .v. het budgetrecht kan bijstu
ren en de minister kan aanspreken 
op resultaten van zijn beleid.

4. Essentieel voor de VVD-fractie is 
de scherpere prioriteit die in de 
nieuwe doelstelling is opgenomen 
m.b.t. moeilijk bemiddelbare 
werklozen. De subsidie wordt 
verdeeld in een basisbudget en 
een outputgericht prestatiebud- 
get, waarmee de gewijzigde 
doelstelling financieel kan worden 
aangestuurd.

Daarnaast heeft de Arbvo de moge
lijkheden om door middel van 
commerciële taken de zgn. 'draag- 
golf-gedachte’ waar te kunnen 
maken. Dit houdt in dat kwalitatief 
goede bemiddeling en diensten 
geleverd worden aan werkgevers 
waardoor ruimte ontstaat om ook 
geschikt gemaakte moeilijk bemiddel
baren uit te kunnen plaatsen. De 
VVD-fractie is niet onwillig om, tegen 
de in de wet neergelegde 
randvoorwaarden, de Arbvo bedrijfs
matig ook commerciële mogelijkhe
den te bieden. Voorwaarde is dan wel 
volstrekt helder financieel inzicht en 
controlemogelijkheid op de diverse 
geldstromen en de resultaten.

T u sse n fa se
Dit nieuwe wetsvoorstel wordt door 
de VVD-fractie beschouwd als 
'tussenfase'. Een nog niet afgerond 
procesgerichte werkwijze over, de 
samenwerking, afstemming, regie, 
arbitrage etc., waarmee de 
samenwerkende partners in een 
Regiegroep Samenwerking Werk en 
Inkomen eind dit jaar moeten komen, 
en de post-nOSV kunnen nog leiden 
tot wetswijziging van het voorlig
gende voorstel. Die ruimte acht de 
VVD-fractie dringend gewenst.

Naast de samenhang met andere 
wetten, waarvoor nu ruimte is, 
resteerden nog een aantal punten 
waarvoor amendementen noodzake
lijk waren. Na veelvuldig onderhan
delen zijn de coalitiepartijen tot een 
gezamenlijk pakket gekomen. Deze 
punten zullen mogelijk ook het 
draagvlak voor de nieuwe wet 
vergroten. Hieronder een aantal w ijzi
gingsvoorstellen uit het pakket:
- De inhoud van de basisdienstver

lening wordt scherper omsch
reven.

- Op centraal niveau wordt de 
toegevoegde uit de provincie 
geschrapt en kan men zelf een 
voorzitter kiezen-voor een 
bepaalde termijn. De mogelijkheid 
om plaatsvervangers te benoemen 
blijft bestaan.

- Duidelijker definitie van afweging 
van kerntaken.

met

Marijke Essers

- Minder gedetailleerde uitvoerings- 
bemoeienis van de minister.

In de nota van wijziging zou een nog 
strakkere formulering inzake toezicht 
en controle op financiële middelen 
komen. In een amendement wordt 
wettelijk vastgelegd dat een externe 
accountant de doelmatigheid van 
beheer en organisatie toetst.
Afgezien van de wijzigingsvoorstel
len, die door alle coalitiepartijen 
worden ondersteund, is ae VVD- 
fractie met dit wetsvoorstel accoord.

Inlichtingen Marijke Essers 
070-3182909

Vervolg van pagina 2

Bovendien kan de politiek nu nog 
randvoorwaarden vaststellen waar
binnen een en ander kan plaatsheb
ben. Missen we deze kans dan 
hebben we geen invloed meer op de 
richting, de randvoorwaarden en het 
kader.

VVD-woordvoerder Anke van Blerck- 
Woerdman vroeg de bewindslieden 
na het zomerreces met een nota te 
komen waarin staat wat de visie van 
de bewindslieden is ten aanzien van 
de wachtlijstproblematiek in de 
verschillende sectoren en wat zij voor 
oplossingsrichtingen aandragen. Niet 
alleen voor de huidige situatie, maar 
ook voor de toekomst, omdat de 
wachtlijsten onder druk van de tech
nologische en demografische ontwik
kelingen eerder groter dan kleiner zal 
worden. Deze nota is toegezegd.

Inlichtingen
Anke van Blerck-Woerdman 
070-3182917

C o l o f o 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 ae VVD-Tweede Kamerfractie
en Mary-Honor Kloeg en Ernst van Splunter, medewerkers afdeling Voorlichting.
VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen, pré-postale verwerking door 
Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
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).
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Europa-debat
Aan de vooravond van de Europese Top in Florence die op 22 en 23 juni wordt gehouden, debatteerde de Kamer 
met de ministers Kok en Van Mierlo en staatssecretaris Patijn over de hoofdlijnen van het Europese beleid. 
Hieronder een samenvatting van de inbreng van Frits Bolkestein tijdens dat debat.

Drie d o e lste llin g e n  EU 
De Europese Unie is in de veertig jaar 
van haar bestaan van eminent belang 
gebleken: voor Nederland, voor 
Europa en voor de wereld. 
Aanvankelijk waren er drie doelstel
lingen. Ten eerste, oorlog tussen 
Frankrijk en Duitsland ónmogelijk 
maken. Ten tweede, gezamenlijk 
weerstand bieden tegen het 
agressieve communisme. En ten 
derde, de wederopbouw ter hand 
nemen en de welvaart verhogen. Die 
doelstellingen zijn bereikt. W at zijn 
onze doelstellingen nu?

S ta b ilite it
In de eerste plaats de stabiliteit van 
de Centraal Europese landen 
vergroten. Dat kan het beste gebeu
ren door die landen in de Unie op te 
nemen. Om te beginnen Polen, 
Tsjechië, Hongarije en Slovenië. In 
beginsel is die toetreding aanvaard en 
in ae zgn. Europa-accoorden vastge
legd. Wij moeten ons dus voorberei
den op een Unie van zo'n 28 
lidstaten. De eerste conclusie hieruit 
kan niet anders zijn dan dat het oude 
federale ideaal voor zoveel en zo 
verschillende lidstaten niet kan 
opgaan.

W elvaart
De tweede doelstelling van de Unie 
moet zijn: de welvaart vergroten met 
inachtneming van goede zorg voor 
het milieu. Dat is het terrein van de 
eerste pijler, het hart van de Unie.
Wij mogen het werk hier niet als ge
daan beschouwen. De Franse neiging 
de openbare diensten te beschermen, 
laat zien dat de interne markt altijd 
aan erosie onderhevig blijft.
De Europese Unie moet openstaan 
voor de concurrentie van de vier 
windstreken. Liberalen zijn vrijhande- 
laren en aan een Fortress Europe 
hebben zij geen behoefte. Vooral 
moet de Unie openstaan voor pro
ducten van de Centraal Europese 
toetreders. Moeilijk doen over een 
paar vrachtauto's met Bulgaarse 
aardbeien per week is belachelijk. 
Waar wij het niet mee eens zijn, is 
het werkgelegenheidspact van Com- 
missie-voorzitter Santer. Het kabinet 
heeft drie voorwaarden gesteld:
(1) geen extra geld;
(2) geen extra bevoegdheden naar 

Brussel; en
(3) geen versoepeling van de EMU- 

criteria.
Dan is het mij duister wat Santer nog 
kan doen. Bovendien is het niet goed 
mogelijk vanuit Brussel banen te 
scheppen. Zoals Minister Van Mierlo 
snedig heeft opgemerkt: verdrags

teksten scheppen geen banen. Waar 
loze verdragsteksten worden gezaaid, 
zal Euroscepsis worden geoogst.

M untunie
Die muntunie moet onze derde 
doelstelling zijn. Wij waren en blijven 
daar om de bekende redenen voor.
De transactiekosten zullen verminde
ren, binnen de muntunie worden 
concurrerende devaluaties onmogelijk 
en wij worden minder afhankelijk van 
de grillen van de dollar.
Eerste doelstelling van de muntunie is 
de geldontwaarding tegengaan. 
Nederland heeft nu de laagste inflatie 
en rente van Europa. De euro moet 
dus minstens even hard zijn als de 
gulden. Als de euro niet een 
geloofwaardige start maakt, betalen 
ae Nederlanders vanaf dag 1 een 
hogere rente. Daarom is essentieel 
dat alleen die landen meedoen die 
aan de criteria van het Verdrag 
voldoen. Wil de Minister President 
herhalen dat het een politieke 
doodzonde is het met die criteria niet 
zo nauw te nemen? En dat als wij 
moeten kiezen tussen twee kwaden - 
met de criteria rommelen of uitstellen 
- wij dan maar enig uitstel moeten 
bedingen?

Tw eede p ijle r  
Ik ga nu in op de buitenlandse 
politiek van ae Europese Unie, d .w .z. 
op de tweede pijler.
Een zeer belangrijk deel van de 
buitenlandse politiek van de Unie is 
handelspolitiek. Zoals gezegd, is de 
besluitvorming daar bij gekwalifi
ceerde meerderheid. Dat is dus al 
geregeld. Aan het andere einde van 
net spectrum zijn de vredesbewa- 
rende operaties die met de uitzending 
van troepen gepaard gaan. Iedereen 
is het er mee eens dat die alleen met 
instemming van de desbetreffende 
regeringen en volksvertegenwoordi
gingen Kunnen plaatshebben. Dit is 
een zaak van de lidstaten zelf, niet 
van de Europese Unie. Dergelijke 
operaties zullen in de praktijk dan 
ook door een coalitie van gelijk
gezinde landen worden uitgevoerd, 
zoals nu in Bosnië.

U n an im ite itsv ere iste  
In het midden van het spectrum ligt 
de ‘klassieke’ buitenlandse politiek 
met zaken als: de erkenning van een 
land; of een handelsboycot.
Natuurlijk is het goed als de menin
gen daarover eensluidend zijn, zodat 
ae Unie met één stem kan spreken. 
Nederland moet daar ook aan 
werken. Toch willen wij een slag om 
de arm houden. Alles waartoe wij nu

besluiten, moet niet alleen voor de 
huidige unie gelden maar ook voor 
die van 28 lidstaten. In die grote 
continentale Unie zou Nederland 
overstemd kunnen worden in een 
zaak - bijvoorbeeld het Midden 
Oosten betreffende - waarin wij een 
eigen koers willen handhaven. Ik wil 
die koers niet op voorhand laten 
schieten. Daarom zijn wij hier voor 
het unanimiteits vereiste. Dat maakt 
parlementaire controle ook mogelijk. 
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk zullen zich ook niet laten 
overstemmen. Wat wij willen vermij
den, is een besluitvormingsprocedure 
die in de praktijk intergouverne
menteel voor de grote en commu
nautair voor de kleine is. Om die 
reden staan wij huiverig tegenover 
het voorstel van ‘constructieve 
onthouding'. Het is ondenkbaar dat 
een groot land als Frankrijk zal 
toestaan dat de EU tegen haar wil 
een buitenlands-politiek initiatief 
neemt, laat staan dat zij er aan zou 
willen meebetalen. In de praktijk zou 
deze regel alleen voor de kleinere 
landen gelden. Wij verzetten ons 
daartegen.
Om gechicaneer van sommige 
lidstaten te ontkrachten, valt in 
uitzonderlijke situaties de constructie 
van "consensus minus één" te over
wegen maar verder wil mijn fractie 
niet gaan.

Derde p ijle r
Tenslotte ae derde pijler. Het Verdrag 
van Maastricht bepaalt dat de instel
lingen van de Unie hier hoofdzakelijk 
op intergoevernementele wijze opere
ren. De besluitvorming vindt dan ook 
plaats bij eenparigheid van stemmen. 
Bovendien heeft deze Kamer het 
recht bedongen ontwerpbesluiten die 
Nederland binden, voorgelegd te krij
gen voordat daarover in Raadskader 
wordt beslist.
Mijn fractie is het hier mee eens, zij 
het dat zij pragmatisch wil zijn. Als 
plausibel kan worden gemaakt dat de 
Commissie op onderdelen van visum- 
en asielgebied een nuttige rol kan 
vervullen, zullen wij ons laten overt
uigen. Want harmonisatie is hier 
natuurlijk dringend gewenst.
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t| ^   ̂ Géén koppelverkoop
E L . r L « l  », |n de afge|0pen week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd

over de rapporten van twee parlementaire onderzoekscom
missies. Het eerste onderzoek richtte zich op het disfunctione
ren van de Stichting Woningbeheer Limburg (WBL). Het tweede 
rapport behandelt het falend toezicht op de sociale verzekerin
gen door het CTSV. Beide onderzoeksrapporten bevatten harde 
conclusies. Voor deze kwesties waren respectievelijk de 

staatssecretarissen Tommei van D66 en Linsschoten van de VVD verantwoordelijk. In 
beide gevallen werd de positie van de betrokken staatssecretaris bekritiseerd. Aan de 
orde was in hoeverre het disfunctioneren van WBL of CTSV de betrokken staatssecretaris 
was aan te rekenen en in hoeverre de bewindslieden de Tweede Kamer in voldoende 
mate hadden geïnformeerd.
Boze tongen beweren dat het oordeel over staatssecretaris Tommei af zou hangen van 
het oordeel over staatssecretaris Linsschoten. Gelukkig is van een dergelijke politiek 
onzuivere gang van zaken geen sprake geweest. De VVD-fractie bestaat uit 31 zelfden
kende leden die op grond van de inhoua beoordelen of een staatssecretaris nog het vert
rouwen van de Kamer heeft. Dat vertrouwen heeft de VVD-fractie zowel aan Tommei als 
ook aan Linschoten gegeven. Staatssecretaris Linschoten was echter van mening dat het 
benodigde vertrouwen voor het voeren van een slagvaardig beleid bij de coalitiepartners 
ontbrak. Daarom heeft hij afgelopen vrijdag zijn ontslag ingediend bij de koningin. De 
staatssecretaris heeft in de afgelopen twee jaar veel bereikt op het terrein van de moder
nisering van de sociale zekerheid. Het zou een goede zaak zijn geweest als hij zijn beleid 
had kunnen voortzetten. Dat bleek in de nacht van donderdag op vrijdag echter niet 
mogelijk. De VVD-fractie betreurt dat zeer

Frits Bolkestein

Asielbeleid
Op maandag 24 juni is het asielbeleid plenair 
besproken, naar aanleiding van een alge
meen overleg dat vorige week plaatsvond.

Momenteel kennen we in Nederland een 
drietal verblijfsstatussen: de A-status, de 
voorlopige vergunning tot verblijf (vvtv) en 
de vergunning tot verblijf op humanitaire 
gronden (vtv-hum). Vooral de laatste is een 
vergunning die nagenoeg nooit kan worden 
ingetrokken. VVD-woordvoerder Jan 
Rijpstra heeft voorgesteld te komen tot 
twee categorieën:
1. De Vluchtelingenstatus (A-status). Met 
deze status is gezinshereniging mogelijk.
2. De Tijdelijke verblijfsstatus. Hier is gezins
hereniging niet toegestaan.
Met deze vereenvoudigde indeling kunnen 
geen misverstanden ontstaan en geen valse 
verwachtingen worden gewekt.

V vtv van drie naar v ijf  jaar  
Een asielzoeker met een vvtv krijgt na drie 
jaar nagenoeg automatisch een vergunning 
tot verblijf op humanitaire gronden. Het 
gaat hier om mensen die uitgeprocedeerd 
zijn, maar nog niet terug kunnen naar hun 
land omdat het daar nog onveilig is. In feite 
is deze vtv-hum nog sterker dan een A- 
status omdat deze vergunning niet meer 
ingetrokken kan worden. Volgens het 
huidige asielbeleid wordt deze vergunning 
verleent om mensen niet langer dan drie 
jaar in onzekerheid te laten zitten. De VVD- 
fractie wil deze termijn oprekken naar vijf 
jaar. De regering krijgt zo meer ruimte 
mensen naar hun land terug te zenden, als 
de situatie in het land van herkomst 
verbetert.
Een motie met deze strekking is met 2 stem
men verschil verworpen.

Illeg a len p ro b lem atiek  
Vaak worden illegalen die door de vreemde
lingendiensten worden aangetroffen, na 
registratie, weer op straat gezet. Dat komt 
omdat er geen opvang voor deze mensen is. 
Rijpstra heeft voorgesteld een proef te 
beginnen waarbij niet-criminele illegalen 
worden opgevangen in centra zoals de 
opvangcentra (O C) bij asiel. Daar kan 
gericht aan de terugkeer worden gewerkt. 
Op deze wijze zal de druk op de reguliere 
dak- en thuislozen opvang verminderd 
kunnen worden. Rijpstra zal bij de behande
ling van de koppelingswet, de wet die ille
galen uitsluit van bepaalde voorzieningen, 
nier nadere voorstellen over doen.

Inlichtingen: Jan Rijpstra 
070-3182905
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• Eigen huizenbezit
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• Partijraadspeech Frits Bolkestein



Begrotingsuitvoering 1996: een gem engd beeld
Zowel de uitgaven op de 
Rijksbegroting als de Sociale 
Zekerheid blijven fors onder de vast
gestelde niveau's. Alleen de 
Zorgsector overschrijdt het uitgaven
kader met 0,5 miljard. In totaal is een 
krappe 3 miljard gulden minder uitge
geven dan was beraamd.
Door een belastingtegenvaller van 
2,3 miljard komt het financieringste
kort uit op 3 ,2% . Dat is o,1 % hoger 
dan was geraamd.
De sociale premies blijken te laag te 
zijn vastgesteld. Hierdoor zijn vermo- 
genstekorten ontstaan bij de sociale 
fondsen. VVD-woordvoerder Hans 
Hoogervorst veronderstelt dat een 
verhoging van de sociale premies in 
1997 onontkoombaar is.
Dit wat magere beeld dat de voor
jaarsnota schetst, wordt inmiddels 
wat bijgesteld door de economische 
groei van 1,8%  in het eerste kwartaal 
van 1996.

Zorgsector
Een mogelijke tegenvaller in 1996 zal 
zijn dat de overschrijding van de Zorg 
nog groter zal uitpakken dan 
geraamd. Ook in 1995 was dat het 
geval. Voor de VVD-fractie is dit 
geen reden om het uitgavenkader 
van de Zorg te verhogen, zoals D66

voorstelt. Net als de bewindslieden 
Kok en Wijers wil de VVD vasthou
den aan het uitgavenkader. Samen 
met de PvdA heeft de woordvoerder 
een motie ingediend waarin de rege
ring wordt gevraagd de oorzaken van 
de zorg-overschrijdingen in 1995 en 
1996 nader te onderzoeken en een 
plan op te stellen hoe de uitgaven in 
de komende twee jaar binnen het 
kader kunnen worden gehouden.

Econom ische M onetaire  U nie  
De VVD-fractie wil niet meedoen aan 
een EMU waarin de hand wordt 
gelicht met de begrotings-criteria. 
Daarom is het van het grootste 
belang dat Nederland zelf wel 
voldoet aan de criteria voor de 
staatsschuld en het tekort. Onze 
staatsschuldquote is bijna 80%  en 
sinds de ondertekening van het 
Verdrag van Maastricht is onze 
staatsschuld niet gedaald.
Door de vermogenstekorten bij de 
sociale fondsen, die worden 
meegeteld bij de berekening van de 
EMU-schuld en het EMU-tekort 
komen de schuld en het tekort hoger 
uit dan in de Miljoenennota 1996. 
Deze tegenvallers tonen aan hoe 
hardnekkig de staatsschuld is.
Daarom moet minister Zalm van

Financiën in 1997 een ruime marge 
krijgen om de staatsschuld naar bene
den te krijgen. De VVD-fractie is van 
mening dat de staatsschuldquote 
minimaal 2%  moet dalen. Het EMU- 
tekort moet in 1997 ruim beneden de 
2 ,5%  uit komen. Alleen dan kan 
Nederland zich verantwoord bij de 
EMU aansluiten.
De VVD-fractie pleit voor rust op het 
front van de belastingen. Zelden zijn 
in zo'n korte tijd door zoveel politici 
zoveel voorstellen tot lastenverhoging 
gedaan. Zo pleitte de PvdA en D66 
bijvoorbeeld voor beperking van de 
aftrek van de hypotheekrente, minis
ter de Boer (PvdA) voor verdubbeling 
van de benzine-accijns en 
fractievoorzitter Wolffensperger van 
D66 voor afschaffing van het reiskos
tenforfait. De VVD-fractie wil hier 
niet aan meedoen. Vergaande 
aanpassingen zijn alleen mogelijk 
indien er ruimte is voor een forse 
netto-lastenverlichting. Die ruimte is 
er nu niet. De VVD-fractie wil alleen 
meewerken aan kleine aanpassingen 
die langs de weg van positieve prik
kels het milieugedrag beïnvloeden.

Informatie: Hans Hoogervorst 
070-3182897

PvdA -plan  verkoop  huurw oningen
Hieronder een eerste reactie van 
VVD-woordvoerder Pieter Hofstra, 
naar aanleiding van de presentatie 
van het plan van de PvdA ‘De 
koopwoning bereikbaar’ ,

1. De PvdA heeft een plan gelanceerd 
waarin ook de lagere inkomens
groepen in staat worden gesteld 
nun huurwoning via fiscale en 
andere faciliteiten, te kopen. Van 
der Ploeg spreekt van een "revo
lutionaire ontwikkeling in de volks
huisvesting".
Hoe revolutionair is dit plan eigen
lijk?

(Hofstra) Voor de VVD is het idee 
woningwetwoningen te verkopen om 
het eigen woningbezit te stimuleren 
allerminst nieuw. Al in 1974 publi
ceerde de VVD de brochure "Baas in 
eigen huis", waarin een kooprecht 
voor bewoners van woningwetwonin
gen werd voorgesteld. Sindsdien zijn

deze punten in wisselende bewoor
dingen in de verkiezingsprogramma's 
van de VVD opgenomen.
Het is verrassend dat de PvdA nu met 
dit plan komt, gezien het volks
huisvestingsbeleid van deze partij de 
afgelopen 10 jaar. Het lijdt geen tw ij
fel dat de VVD - als uitvinder van 
deze stimuleringsmaatregel voor 
eigen woningbezit - verheugd is over 
het feit dat we de PvdA nu als 
medestander hebben.

2. Hoewel er goede elementen in het 
plan zitten, ziet u toch nog "veel 
apen en beren op de w eg” . W at 
bevalt u niet aan het plan? 

(Hofstra) Zoals gezegd is het principe 
goed. Eigen woningbezit is goed voor 
de mensen, de leefbaarheid in de 
buurt en het onderhoud van de 
woning. Het is goed voor de vermo
gensvorming en het kost de overheid 
minder dan nuurwoningen. In die zin

omarmen wij ook het plan. Er moet 
alleen heel goed naar de financiering 
gekeken worden. Het PvdA-plan is 
gebaseerd op de huidige rentestand. 
Echter, het risico van rentestijging 
moet zowel voor de bewoners als 
voor de Rijksoverheid beheersbaar 
zijn.

3. Zal er ook werkelijk een stimule
ring voor verkoop van huurwonin
gen tot stand komen?

(Hofstra) Voor de begrotingsbehan
deling van VROM  in het najaar zullen 
wij onze ideeën nader concretiseren. 
Gelet op de recente opstelling van de 
PvdA mag verwacht worden dat er 
een effectieve stimuleringsregeling 
tot stand zal komen.

Inlichtingen Pieter Hofstra 
070-3182886

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, pré-postale verwerking door 
Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
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 Ó70-3182875).
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WBL
Toen in 1991 drie Limburgse woning
corporaties in de nieuwe corporatie 
Woning Beheer Limburg (WBL) 
werden samengevoegd, was de VVD- 
fractie de enige die niet overtuigd 
was van de doelmatigheid van deze 
fusie. Het rapport van de parle
mentaire onderzoekscommissie WBL 
heeft de juistheid daarvan bevestigd. 
In de debatten die na de publikatie 
van het rapport "Bruidsschat van een 
winkeldochter" plaatsvonden, wees 
VVD-woordvoerder Jos van Rey op 
het belang van het parlementair 
onderzoek. Dit is een belangrijke taak 
van de Tweede Kamer. Vaak verkeert 
de Kamer in de positie van “ David 
tegen Goliath", omdat het moet 
opboksen tegen de deskundigheid 
van een heel ministerie. Daarom 
heeft de VVD-fractie het presidium 
van de Tweede Kamer gevraagd de 
mogelijkheid van een permanente 
onderzoeksvoorziening voor de voor
bereiding en ondersteuning van

parlementair onderzoek te laten 
onderzoeken.

O n s-k e n t-o n s  c u ltu u r  
Uit het onderzoeksrapport WBL blijkt 
dat het toezicht op de financiële 
geldstromen in de Volkshuisvesting 
niet goed geregeld is. Er is vooral 
behoefte aan onafhankelijk toezicht. 
Jos van Rey sprak van een "ons kent 
ons" cultuur die de Volkshuisvesting 
karakteriseert. "Deze "ons kent ons" 
tragiek - het intieme spel der machti
gen die voor elk dagdeel een andere 
volkshuisvestingspet hadden, petten 
die zij 's avonds met een voldaan 

evoel op elkaar konden leggen - 
eeft zich niet beperkt tot de 

Stichting Woning Beheer Limburg. 
Ook bij net ministerie van VROM 
heerst deze cultuur, aldus van Rey. In 
een VVD-motie, die kamerbreed is 
ondertekend, wordt de regering 
daarom gevraagd iets aan deze 
bestuursstructuur te doen.

De VVD-fractie stemt in met de 
conclusies en aanbevelingen in het 
onderzoeksrapport. De belangrijkste 
conclusie was dat VROM  verwijtbaar 
onvoldoende toezicht op het sane
ringsproces inzake W BL heeft uitge- 
oefend. Dit is een ernstige constate
ring. De Kamer had graag gezien dat 
de staatssecretaris de gemaakte 
fouten had toegegeven. Dit is niet 
gebeurd. De VVD-fractie verbond 
echter geen politieke lading aan dit 
"verwijtbaar handelen". De 
woordvoerder vroeg zich af waarom 
men in de politiek geen fouten kan 
erkennen en over kan gaan tot de 
orde van de dag, "iets dat in de sport 
wel mogelijk is", aldus van Rey.

Inlichtingen Jos van Rey: 
070-3182899

Linschoten treedt af
In de laatste week voor het zomerre
ces debatteerde de Kamer, op woens
dag met de CTSV-commissie, op 
donderdag met staatssecretaris 
Linschoten, over het rapport ‘Heel het 
Raderwerk'.
In dit rapport heeft de parlementaire 
onderzoekscommissie Van Zijl de gang 
van zaken beschreven rond de CTSV- 
commissie. Het Centrale Toezicht 
Sociale Verzekeringen kwam vorig jaar 
in opspraak waarna uiteindelijk het 
bestuur werd ontslagen. Ornaat rond 
de gang van zaken veel vraagtekens 
waren gerezen, besloot de Kamer een 
parlementair onderzoek in te stellen.

Debat met de com m issie  
VVD-woordvoerder Henk van Hoof 
stemde op hoofdlijnen in met de 
conclusies die de commissie in het 
rapport trok. Hij gaf echter aan dat de 
beoordelingstoelichting van de 
commissie nuanceringen heeft opge
leverd waarbij iedere fractie zijn eigen 
afweging moest maken. De 
woordvoerder hekelde de uitspraak 
van commissielid Van Walsem (D66). 
Deze had, daags na het uitkomen van 
het rapport, aangegeven dat de 
staatssecretaris moest aftreden.
Omdat het debat over het rapport nog 
moest volgen, en het principe ‘hoor- 
en-wedernoor' door Van Walsem niet 
was toegepast, stelde de woordvoer
der vast dat Van Walsem afstand nam 
van de commissie. Ook voorzitter Van 
Zijl (PvdA) veroordeelde het gedrag 
van Van Walsem.

Debat met de staatssecretaris  
Tijdens het debat met de staatsse
cretaris benadrukte de woordvoerder 
dat de omgevingsfactoren: directie 
CTSV, het veld van de sociale zeker
heid, de Tweede Kamer van grote 
invloed waren geweest op de gang 
van zaken. Deze factoren zijn 
weliswaar geen excuus voor wat is 
voorgevallen, maar kunnen niet 
veronachtzaamd worden. 
Commissievoorzitter Van Zijl had 
tijdens de toelichting op het rapport 
aangegeven dat niet alle feiten duide
lijk op tafel waren gekomen. ‘Het is als 
een puzzel van 1000 stukjes. Als er 20 
ontbreken is het beeld niet helemaal 
duidelijk, de totale foto is echter wel 
te zien', aldus de commissievoorzitter. 
Henk van Hoof stelde echter dat 
ondanks de ontbrekende stukjes 
duidelijk moet worden hoe de stand 
van zaken is. 'Er moet eerst schuld 
worden bekend, voordat veroordeeld 
kan worden. Vandaag moet duidelijk 
worden of zowel het één als het ander 
kan gebeuren. Vertrouwen moet door 
eigen afwegingen worden gegeven. 
Op basis van feiten, zorgvuldigheid en 
niet op basis van one-liners moet 
worden geoordeeld', zo stelde de 
woordvoerder.

Reactie staatssecretaris  
Tijdens de eerste termijn van de kant 
van de staatssecretaris, vonden veel 
interrupties plaats. Vastgesteld kan 
worden dat als het ging om het verde

digen van het beleid -om de inhoud- 
de staatssecretaris niet werd geïnte- 
rumpeerd. De woordvoerders van de 
oppositiepartijen gingen echter 
veelvuldig in op detailkwesties. De 
staatssecretaris stelde aan het einde 
van zijn termijn dan ook de vert
rouwenskwestie. Tijdens een schorsing 
in het debat werd duidelijk dat zowel 
D66 als PvdA het vertrouwen aan de 
staatssecretaris ontzegden. Daarop 
deelde Robin Linschoten de Kamer 
mee zijn ontslag aan de Koningin te 
zullen aanbieden. VVD- 
fractievoorzitter Frits Bolkestein sprak 
hierna uitdrukkelijk zijn steun uit voor 
het door de staatssecretaris gevoerde 
beleid in de afgelopen twee jaar. Ook 
gaf hij aan dat er veel valt af te dingen 
op het rapport van de commissie. Hij 
verweet ae woordvoerders niet te 
willen ingaan op argumenten van de 
staatssecretaris. De VVD-fractie is van 
mening dat de staatssecretaris zich wel 
op overtuigende wijze heeft verdedigd 
tegen de kritiek van de andere 
fracties.
Linschoten is verantwoordelijk 
geweest voor het implementeren van 
een aanzienlijk pakket wetgeving op 
het gebied van Sociale Zaken. Dit 
maakt het verlies van de staatssecreta
ris des te klemmender voor het kabi
net en de coalitiepartijen.

Inlichtingen Henk van Hoof 
070-3182885
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Liberalisme en Normen en Waarden
Samenvatting toespraak Frits Bolkestein op de VVD-partijraad te Bussum, zaterdag 22 juni 1996.

K in n e g in g
Op 30 maart 1996 heeft Dr Andreas 
Kinneging, docent aan de RUL en lid 
van deze partijraad, een buiten
gewoon interessant artikel in het 
dagblad Trouw geplaatst. Wegens 
het uitzonderlijke belang van net 
door Kinneging aangesneden 
onderwerp, wil ik enkele aspecten 
daarvan belichten.
Het liberalisme is een politieke theorie 
die stelt dat de staat slechts de 
formele randvoorwaarden voor "het

foede leven" schept. De staat heeft 
us een faciliterenae taak. Hij zorgt 
voor zaken als veiligheid en openbare 

orde en garandeert een minimaal 
bestaansniveau. Het liberalisme geeft 
verder geen inhoudelijke invulling 
aan “ het goede".
Tegenover het belang van de 
gemeenschap stelt Kinneging het 
belang van het deugdzame individu 
dat waarachtig autonoom is.
Daarmee vormt zijn bijdrage een 
opmerkelijke verrijking van het debat 
over liberalisme en gemeenschaps- 
denken. Het uitgangspunt van 
Kinnegings betoog is individualistisch 
en dat verdient vanuit liberaal 
oogpunt alle lof. Maar kunnen wij het 
boven geformuleerde dilemma van de 
liberaal met Kinnegings bijdrage als 
opgelost beschouwen?
Over de voorkeuren van individuen 
doet de liberale politiek in beginsel 
geen uitspraken. Voorkeuren zijn nu 
eenmaal gegeven. Waar het de libe
rale politieke theorie in de kern om 
gaat, is het funderen van de 
rechtsorde en de staat in de rationele 
keuze van vrije en gelijke individuen, 
gegeven hun verschillende voorkeu
ren.
Het is één ding te betogen dat er een 
tekort is aan spiritueel kapitaal dwz. 
aan deugden, een ander punt is wat 
men kan doen om een einde aan dat 
tekort te maken. Hoe leer je 
toekomstige generaties een klassiek 
deugdenbesef? Terecht stelt 
Kinneging dat het uit de jaren zestig 
stammende taboe op "morele opvoe
ding" dient te worden verworpen.

In d iv id u a lise r in g  
Over het onderwerp 
"Individualisering en liberalisme" 
heeft onze partij op 11 mei 1996 in 
Papendrecht een themadag gehou
den. Ter voorbereiding van die them
adag heeft de Teldersstichting belang
rijk voorbereidend werk verricht. Ik 
wil de volgende elementen daarvan

naar voren brengen.
Individualisering heeft voor liberalen 
gunstige kanten. Individualisering 
betekent immers dat mensen minder 
afhankelijk worden van hun directe 
sociale omgeving, waardoor de 
mogelijkheden voor een grotere 
zelfstandigheid toenemen. 
Individualisering heeft evenwel ook 
schaduwzijden. Een minder grote 
afhankelijkheid van familieverband, 
buurt en kerk gaat namelijk vaak 
gepaard met een groeiende afhanke
lijkheid van de overheid. Het losser 
worden van maatschappelijke verban
den kan voorts een probleem zijn 
omdat groepen een belangrijke socia
liserende invloed op het individu 
uitoefenen. Zoals ik daarnet zei, 
dragen zij normen en waarden over 
die cruciaal zijn voor maatschappe
lijke stabiliteit en integratie. Een 
zekere mate van sociale controle is 
onontbeerlijk voor een beschaafde 
samenleving.
Herstel van verantwoordelijkheid in 
een waarborgstaat dient de kern te 
vormen van het liberale alternatief 
voor het Nederlandse étatisme. 
Banden die mensen vrijwillig 
aangaan, zijn sterker dan de 
anonieme solidariteitsrelaties die de 
staat afdwingt. De liberaal is meer 
overtuigd van de sociale aanleg van 
het individu dan de christen-demo- 
craat die, ondanks het beginsel van 
de soevereiniteit in eigen kring, 
voortdurend om staatsinterventie 
roept om de boel bij elkaar te 
houden.

Liberalen moeten stelling durven 
nemen tegen een asociale, onver
antwoorde opstelling die anderen 
schade en overlast berokkent (van 
drugsgebruik tot milieuvervuiling) 
zonder de principiële tolerantie ten 
aanzien van afwijkend, non-confor- 
mistisch gedrag prijs te geven die het 
geïndividualiseerde Nederland van de 
jaren negentig gunstig doet afsteken 
bij de puriteinse en in veel opzichten 
benepen maatschappij van vóór de 
jaren zestig.

N orm loosheid
Er bestaat een sterk verband tussen 
het ongestraft laten van overtredin
gen van regels en normloosheid. Dit 
verband is te lang ontkend, wat mede 
het gevolg was van denkbeelden die 
door spraakmakende criminologen 
zijn geventileerd. Het criminologische 
paradigma in de jaren zestig en

zeventig werd, generaliserend 
gesproken, gekenmerkt door een 
relativerende houding tegenover het 
verschijnsel criminaliteit, een lank
moedige houding tegenover de 
misdadiger en een voorkeur voor 
ideologisch-kritische beschouwingen. 
Stelen kreeg de naam "proletarisch 
w inkelen", misdadigers werden als 
zielige slachtoffers van de maatschap
pij afgeschilderd, mensen die zich 
opwonden over de groeiende onvei
ligheid en het misbruik van sociale 
voorzieningen, moesten vernemen 
dat ze de verkeerde krant lazen. Deze 
zorgeloze - en onverantwoorde - 
houding, die bijdroeg aan de te 
geringe groei van het aantal politie
agenten en gevangenissen en het 
afnemen van de pakkans, onder
mijnde als weinig andere verschijnse
len het maatschappelijke normbesef 
en het vertrouwen van de burger in 
de overheid.

C o n c lu s ie s
1. De opvoeding is een zaak van de 

ouders. De opvatting die Hedy 
d'Ancona een paar jaar geleden 
uitte, nl. dat opvoeding een zaak 
van de staat was die de staat aan 
de ouders delegeerde, is liberalen 
een gruwel. Ouders moeten 
kinderen opvoeden in het besef 
van de normen die overal ter 
wereld nodig zijn om een samen
leving goed te laten functioneren. 
Ik heb ze zo net genoemd.

2. De school moet de opvoedende 
taak van ouders ondersteunen en 
dus eveneens nadruk leggen op de 
algemeen beschaafde normen 
waar ik op doel. Zowel ouders als 
scholen moeten dus moraliseren.

3. Maar de staat moet dat niet. De 
staat stelt voortdurend normen, 
die in wetten en regels beklonken 
liggen. We hebben al veel wetten, 
te veel. De staat heeft grote 
moeite al die wetten en regels te 
handhaven. Waar dat niet luk t, 
wordt een gedoogbeleid gevoerd. 
Ik heb daar op een van de afgelo-

en partijraden over gesproken. Ik 
eb toen gewezen op het 

onwenselijke daarvan. In feite 
moet de staat dus minder normen 
stellen maar die beter handhaven. 
Ik zie niet in hoe de staat boven 
en naast de wettelijke normen die 
zij nu al stelt, de algemeen mense
lijke normen kan propageren 
waarover ik eerder heb gesproken. 
Hij zou onder die last bezwijken.

Dit is het la a tste  nummer voor het Zom erreces.
De eerstvo lg en de  V V D -e x p resse  zal begin septem ber versch ijn en .
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Het zomerreces is voorbij. De paarse coalitie gaat haar derde 
jaar tegemoet. Op de afgelopen twee jaren kijk ik, met uitzon
dering van de CTSV-affaire, met tevredenheid terug. De werk
gelegenheid groeit. Daar komt bij dat sinds lange tijd nu ook 
net aantal langdurig werklozen daalt. Ook op het gebied van de 
infrastructuur is een aantal belangrijke knopen doorgehakt. Als 
dit paarse kabinet de ingeslagen koers vasthoudt, zullen jn 

1998 op financieel gebied belangrijke dingen zijn bereikt. Het schatkisttekort zaj zijn 
verminderd en de nagelaten schuld van het vorige CDA-PvdA-kabinet van 9,5 miljard 
gulden zal zijn weggewerkt.

We gaan een belangrijk jaar tegemoet. Het is van groot belang dat er een oplossing komt 
voor het fileprobleem. Op het gebied van sociale zekerheid en volksgezondheid moet 
nog een aantal belangrijke beslissingen worden genomen. En ook de bestrijding van 
criminaliteit blijft voor de VVD een zeer belangrijk punt.

Over drie weken presenteert het kabinet de miljoenennota, waarin de bewindslieden de 
kernpunten van hun beleid voor 1997 uiteenzetten. In de daaropvolgende begrotingsbe
handelingen van de afzonderlijke departementen zullen deze kernpunten verder worden 
uitgewerkt. De VVD-fractie zal het beleid ook het komende jaar kritisch volgen, ik 
vertrouw er op dat de bewindslieden even daadkrachtig zullen zijn als in de aflopen twee 
jaren en dat belangrijke vraagstukken waar we nu voor staan door de huidige coalitie met 
dezelfde voortvarendheid zullen worden aangepakt.

Frits Bolkestein

Wet op de Algemene Energieraad
Dit wetsvoorstel beoogt de wettelijke instel
ling van een adviesorgaan van regering en 
Staten Generaal op het terrein van het ener
giebeleid.

Het voorstel is een gevolg van de herziening 
van het totale adviesstelsel. De hoofdlijnen 
van de inrichting van het nieuwe adviesstel
sel zijn in de woestijnwet en de kaderwet 
adviescolleges neergelegd, die onlangs door 
de Tweede Kamer zijn aanvaard. De herzie
ningsoperatie had twee doelen. In de eerste 
plaats ging het om een sanering van het 
adviesstelsel, waarbij de overmaat aan 
adviescolleges werd teruggebracht en de 
overzichtelijkheid werd bevorderd. In de 
tweede plaats ging het om het scheiden van 
advies en overleg (belangenbehartiging).
Alle organen worden per 1 januari 1997 
opgeheven. Op bepaalde terreinen moeten 
er toch adviesorganen zijn. Daarom wordt 
deze Algemene Energieraad ingesteld, die 
de bestaande AER vervangt. VVD-woord- 
voerder Johan Remkes stelde vast dat deze 
instellingswet voldoet aan de hoofdlijnen 
zoals die zijn neergelegd in de Woestijnwet 
en de kaderwet Adviescolleges, zodat de 
VVD-fractie kan instemmen met deze wet.

De samenstelling van de Raad moet volgens 
de woordvoerder primair gebaseerd zijn op 
onafhankelijkheid en deskundigheid.
Remkes wees erop dat het secretariaat van 
de Algemene Energieraad op de loonlijst van 
het ministerie van Economische Zaken staat. 
De minister verzekerde de Kamer dat dit 
niet zou leiden tot een afhankelijkheids
relatie.
Het voorstel van de CDA-fractie om de 
Energieraad onder te brengen bij de SER, 
wees de woordvoerder van de hand.

Advies en overleg zijn dan niet gescheiden. 
Bovendien voldoet de samenstelling van de 
SER niet aan het criterium van onafhanke
lijkheid.
Dit betekent ook dat 'gebruikers' niet in de 
adviesraad vertegenwoordigd hoeven te 
zijn, zoals het CDA voorstelde. Zij kunnen 
via de distributiebedrijven hun stem laten 
horen. De deskundigen moeten in staat 
geacht worden om net aspect "gebruik" in 
net advies mee te laten wegen, aldus de 
woordvoerder. Ook de minister vond dit 
niet noodzakelijk, omdat bij de samenstel
ling van de Raad sprake is van voldoende 
maatschappelijke betrokkenheid van de 
leden, zonder dat men een bepaalde groe
pering vertegenwoordigt.

Inlichtingen Johan Remkes 
070-3182883
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HSL-HOORZITTINGEN
Voor het zomerreces ontstond het 
idee bestuurders en VVD-leden die in 
het HSL-gebied wonen te raadplegen 
over de aanleg van de Hoge 
Snelheids Lijn. Daarom organiseerde 
Nellie Verbugt, VVD-woordvoerder 
HSL, afgelopen dinsdag en woensdag 
twee hoorzittingen in het Tweede 
Kamergebouw.
Nellie Verbugt: 'De VVD-fractie vind 
het belangrijk onze eigen achterban, 
de bestuurders die straks met het 
HSL-besluit worden geconfronteerd 
en het ook moeten uitleggen, te 
raadplegen. In de eerste plaats bete
kent dat vooral luisteren naar wat 
leeft bij VVD-ers in het gebied waar 
de HSL doorheen zal lopen. Maar er 
waren ook vragen die iK zo goed 
mogelijk heb willen beantwoorden.
Ik vond het twee zeer nuttige avon
den. Veel mensen had ik al eerder 
gesproken, maar ik heb ook veel 
nieuwe gezichten gezien en nieuwe 
contacten gelegd.'

Lu is te re n d  oor 
Hoewel het in de eerste plaats de 
taak is van het parlement de regering 
te controleren heeft het vanzelfspre
kend ook de opdracht rekening te 
houden met de mening van de 
burger. ‘Het is de taak van de politiek 
een luisterend oor te hebben voor de 
mening van direct betrokkenen', zegt 
Nellie Verbugt. ‘Er ontstaat alleen 
dan een draagvlak als kamerleden

openstaan voor de geluiden van de 
eigen bestuurders. Zij moeten straks 
meewerken aan de uitvoering en de 
besluiten uitleggen.'

Geen een slu idend e  v is ie  
Omdat de hoorzittingen werden 
gehouden voor betrokkenen die langs 
de diverse tracés wonen, wekte het 
geen verbazing bij de woordvoerder 
dat er geen eensluidende mening 
naar voren werd gebracht. ‘Er was 
een grote variatie aan opinies, géén 
eensluidende visie.
Dat betekent overigens ook dat het 
bijna onmogelijk is net iedereen naar 
de zin te maken. De lokale en regio
nale omstandigheden zijn daar 
eenvoudigweg te verschillend voor.
Er zijn veel wensen geventileerd. 
Kostbare en minder kostbare. Maar 
als alle wensen en verlangens bij 
elkaar worden opgeteld kom je op 
een bedrag waarmee de minister een 
probleem krijgt als alle wensen 
worden gehonoreerd. De aanwezigen 
op dinsdag en woensdag realiseren 
zich dat ook terdege. Daar komt bij 
dat men tijdens de hoorzitting 
constateerde dat soms de wens van 
de één, een nadeel was voor een 
ander.

V ervolg
De twee hoorzittingen staan niet op 
zichzelf. Na twee avonden in de 
Kamer met de betrokkenen te hebben

gesproken gaat de VVD-Tweede 
Kamerfractie nu het land in. Nellie 
Verbugt: ‘Er volgen nu twee hele 
dagen met hoorzittingen bij de groot
ste knelpunten in Noord- en Zuid- 
Holland en Noord-Brabant.
Ik ga bij die gelegenheid ook ter 
plaatse gesprekken voeren met actie
voerders en belangengroepen. De 
meningen en geluiden die ik daar 
hoor zal ik betrekken bij de schrifte
lijke vragenronde. Met een aantal 
partijen die ik tijdens de hoorzittingen 
neb ontmoet zal ik nog meer contact 
hebben.'
De plenaire behandeling van het 
HSL-tracé vindt, zoals het er nu naar 
uitziet, in november plaats.

Inlichtingen: Nellie Verbugt, 
070-3182892.

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

‘ Ik wil herinnerd worden als de minister die echt iets aan de files gedaan heeft.' Interview met Annemarie Jorritsma 
J.C. van Duin Gerry van der List

Een vrolijke kapitein op een schip met tegenwind. Twee jaar Hans Dijkstal als minister van Binnenlandse Zaken 
G.H. Scholten

'Ik heb een grondige hekel aan mensen die de problemen niet in hun perspectief kunnen zien’
Interview met Hans Dijkstal Gerry van der List

Jozias van Aartsen: een liberaal in coördinatieland. A.J. Oskam

'Paars past bij het ritme van de tijd' Interview met Jozias van Aartsen J.L.M.M. Damen Gerry van der List 

Gerrit Zalm: de knikkers en het spel P. Ressenaar

‘ Ik ben een politiek zondagskind.' Interview met Gerrit Zalm Gerry van der List Ruulke van Overbeeke

Twee jaar minister van militaire zaken. Een analyse van het beleid van Joris Voorhoeve J.G. Siccama

'Een straatvechter moet je nooit zijn.' Interview met Joris Voorhoeve Eric R.M. Balemans Gerry van der List

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 zien aanmelden voor een abonnement bij:
Liberaal Reveil, Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den Haag. Telefoon: 070-3631951.



Europese Ondernemersraad
Deze week heeft het plenaire debat 
over de Europese richtlijn inzake de 
invoering van de Europese onderne
mingsraad (EURO-OR) plaatsgevon
den. De bedoeling van deze richtlijn 
is het verzekeren van inspraak en 
medezeggenschap voor werknemers 
van bedrijven met vestigingen in 
Europese landen. VVD-woordvoerder 
Anne Lize van der Stoel gaf aan dat 
zij het belang ziet van de betrokken
heid van werknemers bij het bedrijfs- 

ebeuren. Belangrijk is wel dat hier- 
ij voor de hele Europese Unie 

dezelfde regels gelden. De VVD-frac- 
tie gaat daarom ook niet akkoord met 
de extra punten die minister Melkert 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan deze richtlijn 
heeft toegevoegd. Melkert wil 
bijvoorbeeld dat bij alle vergaderin
gen van de EURO-OR een lid van het 
Hoofdbestuur van de onderneming 
aanwezig is, dat milieubeleid een 
onderwerp wordt waar de OR zich 
over uit kan spreken en dat onderne
mingen een informatieplicht krijgen 
die ook niet-Europese aangelegenhe
den betreffen.

werkgelegenheid  
De VVD-fractie is bang dat deze 
toevoegingen buitenlandse bedrijven 
zal afscnrikken zich in Nederland te

vestigen of te investeren. Met deze 
verzwaring van de richtlijn gaat 
Nederland veel verder dan andere 
Europese landen, waardoor het kabi
net ae lijn van een "gelijk econo
misch speelveld" (level playing field) 
in Europa lijkt te verlaten. Hierdoor 
loopt ons land het risico dat buiten
landse bedrijven naar andere landen 
zullen uitwijken, of zelfs hun 
Nederlandse vestigingen zullen 
verplaatsen.
De VVD-fractie vreest dat het voor
stel van Melkert de werkgelegenheid 
in Nederland onder druk zet en die in 
het omringende buitenland stimu
leert. “ Het lijkt er een beetje op dat 
het kabinet enerzijds via een aantrek
kelijk fiscaal vestigingsbeleid en 
actieve handelspolitiek buitenlandse 
werkgelegenheid aantrekt, maar 
anderzijds via deze voorstellen in de 
waagschaal stelt", aldus de woord
voerder. De VVD-fractie heeft een 
aantal amendementen ingediend die 
het wetsvoorstel min of meer terug
brengen naar de oorspronkelijke 
Europese richtlijn.

chantage
Ondernemerskringen hebben de 
minister gewaarscnuwd dat wanneer 
buitenlandse bedrijven in Nederland 
aan meer verplichtingen moeten

Anne Lize 
van der Stoel

voldoen dan in andere landen dit 
fnuikend is voor het Nederlandse 
investeringsklimaat. De PvdA-fractie 
is het hier niet mee eens en verweet 
de VVD te zijn gezwicht voor chan
tage door groot-industriëlen. Dit 
werd hem door de VVD-woordvoer- 
der zeer kwalijk genomen. "U moet 
dat soort woorden niet gebruiken. 
Iedereen in dit land mag een volks
vertegenwoordiger benaderen met 
zijn ot haar argumenten en die 
worden gewogen. Iedere fractie heeft 
het recht de eigen afweging te maken 
op basis van haar eigen argumenten. 
Die kunnen ook door derden worden 
aangedragen. Als u de put wilt 
dempen, als het kalf verdronken is, 
dan is dat uw verantwoordelijkheid."

Inlichtingen Anne Lize van der Stoel 
070-3182906

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Op dinsdag 28 augustus j.l. vond het 
plenaire debat plaats over het jaar
verslag van de Commissie 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
(CIV) 1995 en het jaarverslag van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

Het CIV bestaat uit de fractievoorzit
ters van de vier grootste partijen.
Deze leden controleren minister 
Dijkstal van Binnenlandse Zaken in 
zijn verantwoordelijkheid voor de 
taken van de BVD. Bij de behandeling 
van de verslagen van de CIV over 
1993 en 1994 in mei vorig jaar, is een 
motie aangenomen om het aantal 
leden van de CIV uit te breiden, 
waardoor de parlementaire controle 
zou worden vergroot. De VVD-fractie 
heeft destijds tegen deze motie 
gestemd. Omdat het om zeer 
vertrouwelijke informatie gaat is het 
beter dat de commissie zo klein 
mogelijk blijft. "Het wordt alleen 
maar ingewikkelder en de Kamer 
komt er echt niets meer door te 
weten", aldus VVD-woordvoerder 
Benk Korthals.

BVD
De woordvoerder stelde vast dat de 
BVD nog steeds een belangrijke func

tie vervult. Na de val van de Berlijnse 
Muur is het takenpakket wel enigs
zins veranderd. Van belang is om het 
nieuwe takenpakket duidelijk vast te 
leggen. Daarnaast moet worden vast
gesteld welke inlichtingenmiddelen 
ae BVD moet hebben, de wijze 
waarop inzage in de gegevens moge
lijk is en hoe het toezicht op de BVD 
zal moeten plaatsvinden.

Korthals gaf aan dat de BVD geen 
verlengstuk van de politie moet 
worden. De politie houdt zich met 
opsporing van strafbare feiten bezig. 
De BVD heeft een andere taak. Dat 
neemt niet weg dat bevindingen van 
de BVD die van belang zijn voor de 
politie, moeten worden doorgegeven. 
De wettelijke basis daarvoor moet 
alleen duidelijker worden vastgelegd. 
Als door middel van een ambtsbericht 
van het hoofd van de BVD informatie 
wordt verstrekt aan het openbaar 
ministerie, moet de officier van justi
tie bij de BVD daadwerkelijk de docu
menten die daaraan ten grondslag 
liggen, kunnen inzien. Over deze 
kwesties zal diepgaander worden 
gediscussieerd tijdens het debat over 
ae herziening van de wet op de 
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Deze wet is nog in voorbereiding.
De woordvoerder onderstreepte het 
belang van de BVD bij het in de gate 
houden van extremistische groeperin
gen in de samenleving. Hij vroeg zich 
af of de bevindingen van ae BVD al 
tot enige opsporing of vervolging 
heeft geleid. De minister antwoordde 
dat veel informatie verzameld is, 
maar dat het moeilijk is om de 
bewijsvoering sluitend te krijgen.
De woordvoerder noemde eveneens 
de mogelijke betrokkenheid van 
delen van etnische gemeenschappen 
bij de georganiseerde criminaliteit. 
Minister Dijkstal gaf aan dat een 
werkgroep van Binnenlandse Zaken 
en Justitie hiernaar onderzoek 
verricht en met beleidsaanbevelingen 
zal komen.

Inlichtingen Benk Korthals 
070-3182902



K R I J G S M A C H T  K A N  N I E T  Z O N D E R  D U I D E L I J K E  N O R M E N
Onlangs verlieten de laatste dienst
plichtigen voorgoed de kazernepoort. 
Ofschoon de politieke beslissing om 
de dienstplicht in de ijskast te zetten 
snel was genomen, verloopt de om
schakeling naar een vrijwilligerskrijgs- 
macht niet zonder slag of stoot. Dit is 
ook niet verwonderlijk. Het maakt 
nogal een verschil. Vroeger kon 
defensie jaarlijks de meest geschikten 
selecteren uit een bestand van 
negentigduizend jonge mannen. Nu is 
men geheel afhankelijk geworden van 
het aanbod op de arbeidsmarkt. Een 
ingenieur als geweerschutter, zoals 
voorheen wel voorkwam, behoort 
voorgoed tot het verleden. Het 
verloop van het reorganisatie proces 
binnen de krijgsmacht is min of meer 
te vergelijken met een bedrijf dat 
meer moet gaan produceren met 
minder mensen. Tegelijkertijd wordt 
het personeel bijna volledig vervan
gen door onervaren en lager opge
leide menskracht.

Nieuwe taak
Bij zo'n omschakelingsproces behoren 
een aantal begeleidende maatrege
len. Eén daarvan is het stellen van 
duidelijke normen. Het nieuwe perso
neel moet immers weten wat van hen 
wordt verwacht. Een herijking van de 
vermaatschappelijkingsfilosofie uit de 
jaren zeventig is daarvoor noodzake
lijk. Over die noodzaak wordt echter 
verschillend gedacht.

De militaire vakbonden zijn bang 
voor een ruk naar rechts. De verwor
venheden van de jaren zeventig 
mogen als het aan hen ligt, niet ter 
discussie worden gesteld. Zo werden 
onlangs twee militairen die in Italië 
waren gelegerd door de luchtmacht- 
leiding teruggehaald naar Nederland 
omdat hun haardracht niet aan de 
normen voldeed. De vakbonden 
willen hier nu opheldering over. Zo'n 
Pavlov-reactie past precies in de oude 
situatie. Maar in de nieuwe omstan
digheden is, zowel vanuit de belan
genbehartigers van het personeel als 
ook vanuit de politiek, een andere 
opstelling vereist. Vroeger behoorde 
het immers tot de uitzonderingen dat 
Nederland meedeed aan vredesope
raties. Nu is het één van de belang
rijkste hoofdtaken. Bovendien maakte 
een gemengde samenstelling van het 
personeel, namelijk beroeps- en 
dienstplichtige militairen net noodza
kelijk dat er op het gebied van de 
normen wat water in de wijn werd 
gedaan. Dat laatste was overigens 
afgedwongen door de soldatenvak
bonden èn de politiek en had zeker 
niet de voorkeur van de leiding en de 
beroepsmilitairen in de krijgsmacht. 
Het militaire beroep is nu eenmaal 
geen doorsnee beroep. Alhoewel 
uiterlijk voorkomen geen enkele

garantie is voor kwaliteit, behoort 
een geweldsinstrument dat de krijgs
macht nu eenmaal is gezag uit te 
stralen. Lang haar en oorbellen, 
passen niet bij dat beeld. Bovendien 
is het ook disfunctioneel. Militairen 
moeten vaak onder primitieve en 
slecht hygiënische omstandigheden 
hun werk uit voeren. Bovendien kan 
het dragen van oorbellen of andere 
ornamenten tijdens de taakuitvoering 
tot lichamelijk letsel leiden.

P e rso n e e l
Niet alleen de eerder genoemde 
nieuwe taak, zoals de uitvoering van 
vredesoperaties en humanitaire 
missies, maar ook een nieuwe cate
gorie personeel maken het noodzake
lijk dat er op het gebied van normen 
duidelijkheid ontstaat. Diegenen die 
de oude situatie willen handhaven 
hebben dan ook geen oog voor de 
gewijzigde omstandigheden.

In de eerste plaats is de Nederlandse 
krijgsmacht niet meer de opleidings- 
fabriek van de jaren tachtig, maar een 
organisatie die internationaal moet 
presteren. Maandenlang, onder 
primitieve omstandigheden en vaak 
in risicovolle situaties, een belangrijke 
politieke en militaire taak uitvoeren 
stelt andere eisen aan het personeel 
dan de kazernecultuur van acht tot 
vijf. Aanpassing van die bedrijfscul
tuur, die zich kenmerkte door een 
sterk bureaucratisch gehalte, is 
daarom gewenst. De regelgeving uit 
de jaren zeventig dient dan ook 
kritisch te worden bezien op haar 
noodzakelijkheid.
In de tweede plaats is de personele 
samenstelling van de krijgsmacht 
grondig veranderd. De gemiddelde 
opleiding van beroeps bepaalde tijd 
(BBT'er) is een fors stuk lager dan die 
van de dienstplichtige. Het kwaliteits- 
surplus dat bij dienstplichtigen wel 
aanwezig was, ontbreekt. Zeventig 
procent van de dienstplichtigen had 
een opleiding op mbo-niveau of 
hoger. Bij de BBT'ers heeft slechts 
veertien procent, in hoofdzaak de 
BBT'ers die kaderfuncties bekleden, 
een havo/vwo opleiding. Het overige 
deel heeft een opleiding op lbo-, 
mavo- of lagere schoolniveau. Ook 
zijn de maatschappelijke achtergron
den minder divers dan bij de dienst
plichtigen het geval was. De zoon 
van de gezagsgetrouwe boer uit 
Zeeland, die het als een plicht 
beschouwde om het vaderland te 
dienen, wordt vervangen door een 
BBT'er die veelal louter door mate
riële motieven een onderdak zoekt bij 
de krijgsmacht. Dit wordt nog eens 
bevestigd uit recent onderzoek waar
uit blijkt dat drie en zestig procent al 
een baan had voordat men bij defen
sie solliciteerde,

In de derde plaats wordt voorbij 
gegaan aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren. Ook in de burgermaatschappij 
zijn de bakens verzet. Waar het 
eerste beste, civiele beveiligingsbe
drijf, met of zonder keurmerk, een 
smetteloze bewaker eist, zou defensie 
genoegen moeten nemen met onver
zorgd personeel, lang haar en oorbel
len? Een werkgever, ook de overheid, 
behoort zijn eisen te stellen op grond 
van de taken die het personeel moet 
uitvoeren. Wat dat betreft ijlt de 
overheid altijd na. Logge bureaucra
tieën hebben nu eenmaal meer tijd 
nodig om het roer om te gooien.

G edragscode
Onlangs bracht de Maatschappelijke 
Raad voor de Krijgsmacht (MRK) een 
rapport uit waarin zij de staatssecre
taris van defensie adviseerde een 
gedragscode voor militairen op te 
stellen. Die aanbeveling is inmiddels 
overgenomen. Maar de Raad verzette 
zich tegen het stellen van striktere 
gedragsnormen. Met die laatste 
opvatting is de VVD het niet eens.
Het ongelijk van de MRK wordt ook 
regelmatig in de praktijk bewezen. Zo 
werd enkele weken geleden bekend 
dat er op grote schaal soft- en hard 
drugs door BBT'ers worden gebruikt. 
Het maatschappelijk gedoogbeleid 
had zich tot in de kazerne uitgebreid. 
De leiding, niet voorbereid op deze 
nieuwe ontwikkeling, volstond met 
een laissez-faire beleid.

BBT'ers hebben gezien hun achter
randen, opleiding en leeftijd 
ehoefte aan duidelijkheid. De krijgs

macht moet hen die verschaffen. Een 
heldere grensafbakening van datgene 
wat wel en niet wordt geaccepteerd 
is dan ook voor het gehele personeel 
noodzakelijk. De krijgsmacht behoeft, 
als het om de negatieve aspecten 
gaat, zeker geen afspiegeling van de 
samenleving te zijn. Normaal burger
fatsoen, goede omgangsvormen, 
innerlijke en uiterlijke discipline (ook 
als men geen uniform draagt), een 
bepaalde beroepsethiek zijn hierbij 
van belang. W at de beroepsethiek 
betreft moet deze krijgsmachtbreed 
worden geformuleerd. De politieke en 
militaire leiding moet dan wel waken 
over de condities waaronder deze 
kunnen worden uitgevoerd. Een 
dergelijke opstelling noem ik geen 
ruk naar rechts, maar het personeel 
toerusten voor hun plaats in een 
overheidsapparaat dat een unieke en 
zwaarwegende positie inneemt door
dat het een geweldsinstrument vormt 
in handen van de regering.

M. van den Doel, defensiewoord- 
voerder VVD-fractie 070-3182891
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Politieke doodzonde
De totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie was 
het belangrijkste argument voor de VVD-fractie om vóór het 
Verdrag van Maastricht te stemmen. De voordelen van de EMU 
zijn evident. Handel en investeringen binnen Europa zijn gebaat 
bij het verdwijnen van koersfluctuaties.
Er zijn echter ook risico's aan de muntunie verbonden. Wanneer 
niet heel strak aan de EMU-criteria wordt vastgehouden, zal dat 

nadelige gevolgen hebben voor onze economie. De gulden is momenteel de sterkste 
munt in Europa. Nederland heeft met zijn lage rente en inflatie veel te verliezen.
Het valt echter te vrezen dat met de EMU-criteria de hand zal worden gelicht. Naast 
Frankrijk en Duitsland, die momenteel in grote budgettaire problemen verkeren, kwalifi
ceren zich nog maar weinig landen voor de toetreding tot de EMU volgens de vastge
stelde criteria. Het lijkt er op dat de muntunie uit politieke overwegingen toch in 1998 
tot stand zal komen. Wat mij zeer verontrust, is dat ook de Nederlandsche Bank op een 
rekkelijke interpretatie van het Verdrag van Maastricht vooruit lijkt te lopen. Ondanks de 
uiterst onzekere situatie laat DNB keer op keer weten het zeer waarschijnlijk te achten 
dat een EMU zal ontstaan van tenminste Frankrijk, Duitsland, de Benelux, Ierland en 
Oostenrijk. Onze inspanningen zouden er nu juist op gericht moeten zijn zo dicht moge
lijk bij letter en geest van het EMU-verdrag te blijven. Alle lidstaten kunnen winnen bij 
de EMU, maar Nederland heeft het meest te verliezen. Daarom moeten de Nederlandse 
monetaire en begrotingsautoriteiten niet meedoen aan de neiging tot oprekking van het 
EMU-verdrag. Voorafgaande aan de ultieme besluitvorming in Brussel zal in de Tweede 
Kamer nog een debat over de EMU plaatsvinden. Voor de VVD-fractie heeft dat debat 
veel politieke betekenis. Hoewel Nederland niet over een opting-out beschikt, zal de 
Tweede Kamer zich in politieke zin over de toetreding tot de EMU uitspreken. Het is 
ondenkbaar dat het kabinet zo'n historisch besluit tegen de zin van de Kamer zou nemen. 
Ook verdeeldheid binnen het paarse kabinet over dit Desluit is ondenkbaar. De kans 
daarop acht ik overigens klein. Premier Kok heeft opgemerkt gemorrel aan de criteria een 
‘politieke doodzonde' te vinden. Hij heeft ook gezegd liever voor uitstel van de EMU te 
kiezen, als blijkt dat weinig landen aan de criteria kunnen voldoen. Met deze ferme 
houding ben ik het van harte eens. Frits Bolkestein

Chemische castratie
Deze week lanceerde het CDA de gedachte 
chemische castratie toe te passen op 
verkrachters, waarbij Californië ten voor
beeld werd gesteld. Daar besloot men 
vorige week chemische castratie in te 
voeren.
Nu zijn er met Amerika wel een paar opval
lende verschillen. De VS kennen geen 
Grondwetsartikel inzake de onaantastbaar
heid van het menselijk lichaam. En de VS 
kennen geen ter beschikkingstelling. Los 
daarvan weten we nog heef weinig over de 
gevolgen van de toediening van hormonen 
in het algemeen. Chemische castratie zou er 
toe moeten leiden dat lustgevoelens onder
drukt worden, waardoor slachtoffers 
beschermd worden. In Nederland kennen 
we wel vrijwillige toepassing van het 
middel. De resultaten van ae behandeling 
zijn echter niet bekend. Bovendien is de 
methode zeer omstreden.
Het voorstel van het CDA wekt de indruk 
dat bij toepassing van het middel verkrach
ting en misbruik niet meer zou voorkomen. 
Helaas kan deze indruk niet onderbouwd 
worden. Verkrachting is een uiting van 
agressie en de baas willen spelen over de 
ander, zo blijkt uit de behandeling van 
daders. Het is derhalve de vraag of luston- 
derdrukking de problemen daadwerkelijk 
aanpakken.
De W D -fractie  constateert bovendien dat 
het CDA-voorstel alleen aandacht biedt aan 
de curatieve kant van dit vraagstuk. Veel 
belangrijker is de preventieve kant aan te

pakken: adequate reactie van ouders, maat
schappelijk werk, school, huisarts en politie 
bij problemen. Een maatschappelijke discus
sie over de oorzaken van agressie en de 
baas willen spelen zou kunnen bijdragen 
aan wijziging van opvattingen over de posi
tie van vrouwen, kinderen en homo- 
sexuelen.

Inlichtingen Anne Lize van der Stoel 
070-3182906
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Universitaire BestuursorganisatieModernisering
Donderdag 5 september j.l. is het 
wetsvoorstel Modernisering 
Universitaire Bestuursorganisatie 
plenair behandeld. Het maakt een 
einde aan de onder minister Veringa 
in 1970 ingevoerde bestuursstructuur 
met een universiteitsraad als medebe
slissend orgaan. Deze wet heeft 
geleid tot traagheid, stroperigheid en 
een hoge mate van afschuiven van 
verantwoordelijkheid.
Dit wetsontwerp beoogt verhoging 
van de kwaliteit van de primaire 
processen binnen de universiteit, 
versterking van de bestuurskracht en 
vergroting van de zelfstandigheid.
Het wetsontwerp gaat uit van een 
College van Bestuur dat belast is met 
het integraal management (eendui
dige toedeling van verantwoordelijk
heden en bevoegdheden). Op het 
middenniveau worden door net 
College van Bestuur de decanen 
benoemd als hoofd van de facultei
ten. Ook hier wordt integraal 
management mogelijk gemaakt. Het 
onderwijs wordt georganiseerd langs 
de lijn van opleidingen met aan het 
hoofd een opleidingsdirecteur of 
-bestuur en een opleidingscommissie 
als adviserend orgaan.

M edezeggenschap  
Voor de medezeggenschap kan geko
zen worden tussen het regime zoals 
dat is geregeld in de Wet op de 
Ondernemersraad (WOR) met daar

naast een medezeggenschapsraad 
van studenten (gedeelde medezeg
genschap) of het medezeggenschaps- 
regime zoals geregeld in de wet op 
het medezeggenschap in het Hoger 
Beroepsonderwijs (ongedeelde mede
zeggenschap). In beide gevallen is er

feen sprake van instemming op de 
egroting. De wet geeft een aantal 
onderwerpen aan waarop de raad 

instemmingsrecht heeft (onder 
andere instellingsplan, bestuurs- en 
beheersreglement). Het staat instel
lingen vrij om daar per instelling 
verdergaande afspraken over te 
maken. De VVD-fractie ondersteunt 
dit.
Boven het College van Bestuur 
benoemt de minister een Raad van 
Toezicht, belast met de goedkeuring 
van het bestuurs- en beheersregle
ment, begroting, jaarverslag en 
medezeggenscnapsreglement en met 
benoeming/schorsing/ontslag van de 
leden van net College van Bestuur. 
Verder heeft de Raad van Toezicht 
een rol bij belangrijke besluiten van 
het College van Bestuur, betreffende 
samenwerking met derden. De Raad 
van Toezicht is uitsluitend verant
woording schuldig aan de minister.

A u to n o m ieve rg ro tin g  
Het wetsvoorstel bevat veel VVD- 
punten: grotere zelfstandigheid van 
de instellingen, afschaffing van de 
universiteitsraad als medebestuursor-

gaan, geen bestuurlijk mandaat voor 
de vakgroepen en meer manage- 
ment-gericnt. VVD-woordvoerder 
Monique de Vries gaf aan de wet te 
beschouwen als een tussenstap naar 
een verdere autonomievergroting die 
wat de VVD betreft kan leiden tot 
volledige verzelfstandiging van de 
universiteiten.

Op het wetsvoorstel zijn inmiddels 
bijna 50 amendementen ingediend, 
waarvan een groot aantal technisch 
van aard zijn. Er zijn echter ook een 
aantal amendementen die de kern 
van het wetsvoorstel raken, zoals het 
instemmingsrecht op de begroting en 
het lidmaatschap van het faculteits
bestuur voor studenten. Aangezien 
de MUB uitgaat van integraal 
management in handen van College 
van Bestuur en de decaan of facul
teitsbestuur met als voorzitter de 
decaan, betekent dit dat via een 
omweg toch weer een opening wordt 

egeven voor medebestuur. Dit staat 
aaks op het uitgangspunt van het 

wetsvoorstel. Volgende week zal de 
minister in tweede termijn antwoor
den. Afhankelijk van welke amende
menten door ae Kamer worden 
aangenomen, zal de VVD-fractie voor 
of tegen het wetsvoorstel stemmen.

Inlichtingen Monique de Vries 
070-3182894

Van overleg-economie naar groei-economie
Op 2 september j.l discussieerde Frits 
Bolkestein met een aantal professoren 
en voorzitters van belangenverenigin
gen over de liberalisering van de 
economie.

i Onder meer is gesproken over een
aantal factoren die de vrije marktwer
king nog steeds belemmeren.

A lgem een  V erb in dend  
V e rk la re n  (A V V )
Door het AVV geldt een CAO 
verplicht voor alle bedrijven in de 
sector. Geen enkele werkgever hoeft 
in dat geval bang te zijn dat zijn 
concurrent lagere lonen betaald. Dat 
is een rustig gevoel maar het beperkt 
de concurrentie. Prof. Bomhoff noemt 
het AVV een "comfortabel loonkar- 
teT'.
Bovendien bemoeilijkt het AVV het 
opstarten van nieuwe bedrijven, want 
ook starters moeten zich houden aan 
de dure CAO-afspraken. Volgens prof 
van Wijnbergen kunnen startende 
ondernemers in andere Janden 
gemiddeld 40%  lagere lonen betalen. 
"In die landen worden dan ook veel 
meer bedrijven gestart."

Om de werkgelegenheid aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt te 
stimuleren, is in het regeerakkoord 
afgesproken de laagste CAO-schalen 
niet algemeen verbindend te verkla
ren.Minister Melkert heeft de onder
ste loonschalen in CAO toch alge
meen verbindend verklaard, ervan 
uitgaande dat in CAO's ook loon
schalen op het wettelijk minimum- 
loonniveau zouden komen. De VVD 
is bereid te wachten om te zien 
hoeveel werknemers er ook daadwer
kelijk in die laagste loonschalen op 
minimumloonniveau zullen worden 
aangesteld. Gebeurt dit onvoldoende 
dan wil de VVD dat het wettelijk 
minimumloon wordt geïndividuali
seerd op het niveau van 70% van het 
huidige minimumloon met een even
tuele toeslag tot iets boven het 
sociale minimum. Werken moet 
tenslotte lonen.

O ntslagrecht
Het is verder van groot belang dat 
het ontslagrecht wordt versoepeld. 
Het huidige ontslagrecht belemmert 
de werkgelegenheidsgroei. Vandaar

de bloei van het uitzendwezen en de 
grote afkoopsommen. De VVD-fractie 
betreurt het dat de aanpassing van 
het ontslagrecht niet is meegenomen 
in de nota Flexibilisering en 
Zekerheid.

W et Econom ische  m eded ing ing  
Een van de belangrijkste voorstellen 
van dit kabinet is de Wet 
Economische mededinging die prijsaf
spraken tussen ondernemingen, op 
enkele uitzonderingen na, verbiedt.
In de discussie met de zaal bleek dat 
de vrije beroepsgroepen vrezen dat 
hun specifieke sector door de WEM 
wordt onderworpen aan de tucht van 
de markt. Drs Anderson van de 
Consumentenbond waarschuwde dat 
vaak geprobeerd zal worden uitzon
deringen te bedingen onder het 
motto:"concurrentie is prima, maar 
niet in onze eigen sector".

Inlichtingen Hella Voüte-Droste 
070-3182907
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Regionale Televisie
Op 5 september vond er een overleg 
plaats met staatssecretaris Nuis over 
regionale televisie. Voor de VVD 
waren de volgende punten belangrijk:
1. Regionale televisie behoort een 

verantwoordelijkheid te zijn van de 
provincies. De Keuze voor het al 
dan niet toepassen van een heffing 
van een provinciale omroepheffing 
ligt dan ook volledig bij de provin
cies.

2. De provinciale bijdragen voor 
regionale televisie moeten in het 
algemeen door de staatssecretaris 
worden "gematched", ongeacht 
de wijze waarop de provincie deze 
bijdrage financiert.

3. De provincies met een beperkt 
aantal inwoners moet waar nodig 
op extra geld van de rijksoverheid 
kunnen rekenen (bijvoorbeeld 
Flevoland, Zeeland, Drenthe).

4. Het invoeren van een provinciale 
heffing mag alleen als ook alle of 
nagenoeg alle betalenden het 
regionale programma kunnen 
ontvangen. Dit betekent dat dit 
regionale programma waar moge
lijk via de ether moet worden 
uitgezonden en dat burgers die het 
regionale programma niet kunnen 
ontvangen ook niet belast mogen 
worden.

5. Intensivering van publiek-private 
samenwerkingen is gewenst. Dit is 
één van de manieren waarop de 
lasten voor de burger beperkt 
kunnen worden gehouden.

Na het debat met de Kamer heeft de 
staatssecretaris de eigen verantwoor
delijkheid van de provincies nogmaals 
benadrukt en hij neeft toegezegd dat 
alle publieke provinciale bijdragen tot

een bepaald maximum zullen worden 
verdubbeld door een soortgelijke 
rijksbijdrage. Bij de kleinere provincies 
zal op basis van maatwerk extra geld 
bescnikbaar komen indien de 
bestaande middelen ontoereikend zijn 
om goede regionale televisie van de 
grond te krijgen. Ten aanzien van de 
publiek-private samenwerking wees 
de staatssecretaris erop dat nu al 
gebruik wordt gemaakt van een 
creatieve oplossing binnen het wette
lijk kader, zoals in Amsterdam (AT5). 
Dergelijke constructies zouden ook 
elders kunnen worden toegepast.

Inlichtingen
Jan Hendrik Klein Molekamp 
070-3182884

Tabaksontmoedigingsbeleid
In een Algemeen Overleg is het 
tabaksontmoedigingsbeleid bespro
ken. De centrale doelstelling voor 
het beleid is een reductie van het 
percentage rokers. De preventie van 
roken onder jongeren wordt 
beschouwd als speerpunt van het 
tabaksontmoedigingsbeleid. Het 
overleg richtte zich op de beleids
voornemens in de nota.
De VVD-fractie is een groot voor
stander van het intensiveren van 
beleidsmaatregelen op het gebied 
van preventie en voorlichting, met 
name gericht op jongeren. Dit betreft 
produktinformatie en het aangeven 
van de risico's bij tabaksgebruik. 
Rookverboden in openbare ruimten 
zijn geregeld in het besluit 'Beperking 
verkoop en gebruik tabaksprodukten' 
sinds 1990. Wat de VVD betreft moet 
dit verbod ook nageleefd worden. In

plaats van uitbreiding van het rook
verbod in niet-openbare gebouwen 
en instellingen ligt het voor de hand 
het bestaande rookverbod beter te 
handhaven. De VVD-fractie is niet 
voor uitbreiding van reclamebeper
king. Zoals bekend is de VVD groot 
voorstander van zelfregulering. Dit 
gebeurt via de reclamecode. 
Aanscherping van de reclamecode is 
wat de VVD betreft niet aan de orde, 
omdat afspraken op dat gebied vast
liggen tot 1999. Met het voorstel de 
leeftijdsgrens voor tabaksverkoop op 
18 jaar te stellen, is de VVD het niet 
eens. Het is namelijk niet handhaaf
baar, dus slechts symboolwetgeving. 
Tabak is géén verboden produkt en 
dus is koop/gebruik legaal. Jongeren 
vinden een produkt dat verboden is 
aantrekkelijk en zullen het daarom 
juist willen kopen. Het zal het tabaks
gebruik niet verminderen.

A cc ijn sv e rh o g in g  
De VVD-fractie gaat hiermee niet 
akkoord en komt hier sowieso op 
terug bij de begrotingsbehandeling 
Financiën. Accijnsverhoging op siga
retten zal het roken niet verminderen. 
Men zal blijven kopen tegen een 
hogere prijs, overstappen op shag of 
zien bedienen uit illegale handel. 
Bovendien is deze maatregel strijdig 
met eerder gemaakte afspraken met 
het bedrijfsleven. Daar waar de over
heid afspraken maakt, dient zij een 
gesprekspartner te zijn waar de ande
ren op kunnen vertrouwen. De VVD 
tilt daar zwaar aan.
Het Algemeen overleg zal binnenkort 
een vervolg krijgen.

Inlichtingen
Anke van Blerck-Woerdman 
070-3182917

voor het openbaar bestuurWet op de Raad
In het kader van de vernieuwing van 
het adviesstelsel worden per 1 janu
ari 1997 alle adviesraden afgeschaft. 
Dit wetsvoorstel beoogt de instelling 
van een adviescollege "nieuwe stijl" 
op het terrein van het openbaar 
bestuur: de Raad voor het openbaar 
bestuur (ROB). De taak van de ROB 
is vooral gericht op de inrichting en 
het functioneren van het bestuur. 
Ook de inrichting en het functione
ren van de wetgevende en rechter
lijke macht en de verhouding tussen 
bestuur en de wetgevende en rech
terlijke macht behoort tot de taken 
van de Raad. Dat geldt ook voor de 
advisering over staatsrechtelijke

vraagstukken. Voor financiële vraag
stukken, die thans door de Raad voor 
de gemeentefinanciën worden 
behandeld, zal een apart orgaan 
worden opgericht, namelijk de Raad 
voor de financiële verhoudingen 
(apart wetsvoorstel). Hoewel het 
instellen van de Raad voor de finan
ciële verhoudingen een versnippering 
van adviesorganen inhoudt, kan de 
VVD-fractie daar, alles afwegend, 
mee instemmen. Het gaat namelijk 
om zeer technisch ingewikkelde 
vraagstukken.
De Kiesraad zal van zijn beleidsma
tige adviestaak worden ontheven. 
Deze taak wordt toebedeeld aan de

ROB. Minister Dijkstal streeft ernaar 
bij de benoeming van de leden van 
de ROB zorg te dragen voor deskun
digheid inzake kiesrechtaangelegen- 
heden. De VVD-fractie stemt hier
mee in. Dit betekent dat de Kiesraad 

een adviserende taak zal krijgen als 
et gaat om vraagstukken van strate

gische aard voorde middellange 
termijn. Wel kan de Kiesraad om 
informatie worden gevraagd als het 
(uitvoerings-)technische vragen 
betreft.

Inlichtingen Jan te Veldhuis 
070-3182901
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De Nederlandse verzorgingsstaat in 
internationaal en economisch perspectief
"De Nederlandse verzorgingsstaat 
kan de toets der internationale verge
lijking goed doorstaan". Deze gerust
stellende conclusie trekt Minister 
Melkert op grond van een studie van 
zijn departement naar onze interna
tionale concurrentiepositie in econo
misch perspectief. Op ruim 225 indi
catoren is Nederland getoetst. In de 
voetsporen van ex-premier Lubbers 
komt Melkert tot de conclusie dat 
Nederland zo'n beetje af is. Eigenlijk 
ziet hij slechts op “ een aantal deelter
reinen ruimte voor verbetering van 
onze prestaties". Het moet gezegd: 
veel gegevens die de studie opsomt, 
stemmen inderdaad tot tevredenheid. 
Sinds 1982 is de loonontwikkeling 
bijna nergens zo gematigd geweest 
als in Nederland. De resultaten zijn 
niet uitgebleven. Terwijl in Duitsland 
en Frankrijk een massieve uitstoot 
van arbeid plaatsvindt, blijft in 
Nederland ae werkgelegenheid tegen 
de stroom in doorgroeien. Mede 
daardoor zijn de uitgaven aan sociale 
zekerheid in ons land sinds 1985 
slechts half zo snel gestegen als in de 
rest van Europa. En ondanks alle 
bezuinigingen blijken de Nederlandse 
uitkeringen nog steeds de hoogste 
van Europa te zijn!

Goed resu ltaat  
Een aantal belangrijke wapenfeiten 
laat de studie zelfs nog onvermeld: zo 
daalden de collectieve uitgaven van 
67%  BBP in 1983 tot 54%  BBP in 
1996. Terwijl in bijna alle EU-lidstaten 
sinds 1990 ae staatsschuld sterk is 
gestegen, liep hij in Nederland in 
ieder geval niet verder op. Een pres
tatie die er mag zijn. Onze eerste 
conclusie mag dus zijn dat de verso
bering van de Nederlandse verzor
gingsstaat sinds 1982 zowel econo
misch als sociaal goede resultaten 
heeft afgeworpen. De gekwelde 
indruk aie een deel van de PvdA nog 
steeds maakt, is dan ook onterecht. 
Het door senator Wöltgens opgeroe
pen beeld van een Nederland dat zou 
zwoegen onder een hardvochtig neo
liberaal juk berust op hersenspinsels. 
Het is dus terecht dat minister 
Melkert de resultaten van het herstel
beleid zo hartstochtelijk omhelst. 
Helaas dreigt hij door te slaan naar 
zelfgenoegzaamheid. En daarvoor is 
al even weinig reden als voor zelf
kwelling. Ten eerste moeten we 
beseffen dat we van heel ver komen. 
Begin jaren tachtig was Nederland de 
Gekke Henkie van Europa. Onze 
economie was gebroken door een 
ontspoorde verzorgingsstaat, een 

apend financieringstekort en dolge- 
raaide loonkosten. Na 15 jaar 

ombuigen zijn wij weer terug in de

Europese middenmoot, maar niet 
meer dan dat. Nog steeds torsen wij 
een zware erfenis met ons: een toren
hoge staatsschuld, het relatief laagste 
aantal werkenden van Europa en een 
beroep op de arbeidsongeschiktheid 
dat twee keer zo groot is als elders. 
Bovendien is in de afgelopen 20 jaar 
onze welvaartspositie fors gedaald. In 
1970 was de Nederlander nog de rijk
ste burger van de Europese 
Gemeenschap, nu is onze welvaart 
beneden het gemiddelde. Er is nog 
een reden waarom de status van 
Europese middenmoter geen aanlei
ding tot opgetogenheid geeft.

Europa
De positie van Europa in de wereld
economie is de afgelopen 15 jaar 
immers danig verzwakt. Bij onze 
concurrenten in de Verenigde Staten 
en Zuid-Oost Azië wordt met enig 
meewaren naar ons continent geke
ken. Delen van Azië zijn bezig met 
een adembenemende inhaalslag. 
Sommige landen -zoals Hong Kong 
en Singapore- zijn ons in economi
sche kracht al gepasseerd. En de 
Verenigde Staten -die toch al rijker 
waren dan Europa- hebben hun voor
sprong verder uitgebouwd. Sinds 
1980 neeft de Amerikaanse economie 
vrijwel continu beter gepresteerd. 
Terwijl in Europa de banengroei 
volledig stagneerde, zijn er in 
Amerika ruim 25 miljoen banen bijge
komen. De arbeidsdeelname in de VS 
bedraagt ruim 140% van het 
Nederlandse niveau. Het mag geen 
verrassing zijn dat ook het 
Amerikaanse welvaartsniveau ruim 
40%  hoger is dan het Nederlandse.
Nu is duidelijk dat de hogere welvaart 
in Amerika minder gelijk is verdeeld 
dan hier. De internationale vergelij
kingen geven dat aan. De Europese 
Commissie hanteert 50% van de 
gemiddelde levensstandaard in een 
land als grens waaronder van 
armoede gesproken mag worden. Uit 
de studie van Sociale Zaken blijkt dat 
in Nederland minder dan 4%  van de 
bevolking onder deze grens vallen. 
Nergens in Europa is de relatieve 
armoede minder. In de Verenigde 
Staten heeft maar liefst 18% van de 
mensen een inkomen dat lager is dan 
50%  van Amerikaanse gemiddelde.
Zo bezien is armoede in de VS inder
daad een veel groter probleem dan 
hier. En onmiskenbaar is het 
Amerikaanse daklozenprobleem veel 
groter dan in Europa.
Toch past hier een kanttekening. 
Omdat het gemiddelde Amerikaanse 
welvaartsniveau zo veel hoger is dan 
hier, zouden veel mensen die in 
Nederland tot de middenmoot beho

ren er in de VS bekaaid afkomen. In 
de studie van Sociale Zaken wordt dit 
op onthutsende manier duidelijk 
gemaakt. De ambtenaren van 
Minister Melkert rekenen ons voor 
dat indien wij de eerdergenoemde 
50%  van het gemiddelde 
Amerikaanse inkomen (waar dus 18 
% van de Amerikanen onder vallen) 
als absolute armoedegrens voor ons 
land hanteren, maar liefst 40%  van 
de Nederlanders onder die grens blijkt 
te vallen. De Nederlandse Jan Modaal 
zou in de VS dus bijna tot de 
“ working poor" worden gerekend.
Dit lijkt een statistische vertekening. 
Nederland biedt immers een veel 
beter vangnet voor de kansarmen 
dan de VS. Wel blijkt uit deze gege
vens duidelijk dat ae gemiddelde 
Amerikaan gewoon een hoger inko
men heeft dan de gemiddelde werk
nemer hier. Waarom? Het antwoord 
op die vraag is simpel: er is in de VS 
meer economische dynamiek, er zijn 
veel meer mensen aan het werk en de 
economisch koek is een stuk groter 
dan hier.

A m erikaanse toestanden  
Pleit ik hiermee voor Amerikaanse 
toestanden? Natuurlijk niet.
Nederland heeft zijn eigen tradities 
en zal altijd zijn eigen sociaal-econo- 
misch beleid blijven voeren. Maar wel 
is duidelijk dat net veel te vroeg is 
voor borstklopperij. Wie impliceert 
dat onze verzorgingsstaat niet verder 
dient te worden gemoderniseerd 
heeft het mis. We hebben geen zelf
genoegzaamheid nodig, maar juist 
meer dynamiek. Gelukkig blijken nog 
veel politici over een hoog ambitie
niveau te beschikken. Minister Wijers 
zegt dat hij "verdomme drie procent 
economische groei w il". Minister 
Zalm wil het begrotingstekort naar 
1 % , zodat de staatsschuld kan dalen 
en ruimte ontstaat voor lastenverlich
ting. En premier Kok wil geld uit de 
sociale zekerheid vrijmaken voor 
publieke investeringen.
Nederland heeft nu een goede kans 
die ambities waar te maken. Waar 
landen als Frankrijk en Duitsland de 
grote omslag nog moeten maken, 
wijst bij ons het beleid reeds in de 
goede richting. Die mentale voor
sprong moeten we vasthouden en 
vergroten. Want een ding is zeker: als 
wij onszelf nu gaan wijsmaken dat we 
zo geweldig concurrerend zijn, dan 
zakken we binnen de kortste keren 
weer terug naar de achterhoede. En 
dat kan niet de bedoeling zijn.

Hans Hoogervorst,
lid Tweede Kamerfractie VVD



d o cu m en ta tiecen tru m  
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN .

Modernisering techno
logische infrastructuur
Mijn partij is er veel aan gelegen een krachtige en dynamische 
economie te bevorderen. Vermindering van exportbelemmerin- 
gen en de groeiende concurrentiekracht van vooral niet- 
westerse nieuwe industriestaten leiden tot een mondialisering 

van de markt. Als gevolg daarvan is ook ons land gedwongen zijn concurrentiepositie te 
versterken. Flexibilisering en deregulering zijn daarbij kernbegrippen. Daarnaast zijn 
stimulering van de technologische vernieuwing en modernisering van de infrastructuur 
speerpunt. Vooral een groter accent op innovatieve informatie- en telecommunicatie
technologie als kansrijk economisch segment zal de komende decennia de Nederlandse 
concurrentiekracht kunnen versterken. Onder meer in ons verkiezingsprogramma van 
enkele jaren geleden is het belang van het creëren van kansen voor nieuwe diensten op 
het gebied van telecommunicatie aangegeven. Door een dergelijke productvernieuwing • 
denk aan electronische diensten zoals beeldtelefoon, teleleer- en telewerk-faciliteiten en 
een snelle toegang tot Internet en informatiebanken - zal de werkgelegenheid worden 
bevorderd.Ons realiteitsbesef dwingt ons echter ook de beperkingen en nadelen van de 
digitalisering van de samenleving onder ogen te zien. Zo steekt electronische communi
catie schril af bij vis-a-vis-contact: de persoon op het beeldscherm is plat, de geluids
kwaliteit beperkt en handen schudden is er ook al niet bij. Niet alleen gezagsgetrouwe 
burgers profiteren van toenemende mogelijkheden van goedkope internationale commu
nicatie, ook criminelen. Over het gebruik van Internet, een voorloper van de electroni
sche snelweg, voor de verspreiding kinderporno en voor propaganda materiaal van extre
mistische bewegingen, kan een ieder zich terecht zorgen matcen. Zoals bij elke nieuwe 
betekenisvolle maatschappelijke ontwikkeling doen zich negatieve randverschijnselen 
voor. Aan de politiek de taak hierop alert te reageren en te trachten deze de kop in te 
drukken. Dit doet niets af aan de betekenis voor economie en burger van de opkomst van 
de informatiemaatschappij. Zo zal de grotere toegankelijkheid tot uiteenlopende informa
tie de democratie bevorderen.

Frits Bolkestein

Rapport klimaatverandering onder
steunt kabinetsdoelstelling
Afgelopen woensdag heeft de kamercommissie 
die onderzoek heeft gedaan naar klimaatver
anderingen haar rapport gepresenteerd. Jan 
Hendrik Klein Molekamp neeft een eerste reac
tie op het rapport gegeven. Hij sprak van 
nuchterheid en realiteitszin. Nuchterheid 
omdat wordt gewezen op de vele bestaande 
onzekerheden. Realiteitszin omdat de 
Nederlandse bijdrage aan het broeikaseffect 
wordt geanalyseerd ( de bijdrage is 0 ,57% ).
Uit het rapport blijkt dat Nederland niet eenzij
dig met maatregelen voor de internationale 
gemeenschap moet uitlopen. Het belang van 
werkgelegenheid en het belang van concurren
tieverhouding spelen hierbij een grote rol. De 
W D  heeft er immers al vaker op aangedron
gen dat de Nederlandse normen worden afge
stemd op internationaal en Europees beleid.
Het rapport van de commissie sluit nauw aan 
bij de plannen van de regering om te komen 
tot een vermindering van de uitstoot van C 02  
in het jaar 2020. Het C 02  beleid kan daarom 
op dit moment als heel breed worden aange
merkt. Zowel de regering als de commissie 
komen uit op een reductie van ongeveer 30 k 
40 procent in de periode van 1990 - 2020, dit 
is na het jaar 2000 1 a 2 procent per jaar. Het 
rapport maakt duidelijk dat een versterkt broei
kasprobleem voor iets meer dan 99% in het 
buitenland moet worden opgelost. Gepaste 
milieudiplomatie, Joint Implementation en 
verhandelbare emissierechten zijn sleutelbe
grippen bij het behalen van resultaten. Dit

eldt des te meer omdat de resultaten van het 
roeikaseffect voor Nederland beperkt zullen 

zijn maar vooral een aantal andere landen 
getroffen zullen worden. De woordvoerder 
stelde voorts dat zowel op nationaal als inter
nationaal niveau nieuwe technieken en tech
nologieën ontwikkelt moeten worden om de 
uitstoot van C 0 2  te beperken. Zonne-energie 
als duurzame energiebron biedt goede moge
lijkheden. Het viel ook op dat de'commissie het 
toepassen van kernenergie als bespreekbaar ■
knelpunt aanmerkt. 4

Nadere informatie:
Jan Hendrik Klein Molekamp, 070 - 3182884

Verder in dit nummer
• Suriname
• Vreemdelingenzaken
• Schiphol
• MUB
• Effectenverkeer
• Tandzorg
• MKB Nederland
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Financiële gevolgen Suriname
Op 5 september werd in Suriname de 
heer Wijdenbosch tot president geko
zen. Wijdenbosch is lid van de NDP, 
de partij waarvan Bouterse de voor
zitter en stuwende kracht is. W D - 
woordvoerder Weisglas zei deze 
verkiezing zeer te betreuren, vooral 
ook omdat deze verkiezingsuitslag op 
grond van de Surinaamse parlements
verkiezingen van 23 mei jl niet nodig 
was geweest. Door gekonkel, finan
ciële belangen en onderlinge wedijver 
werd de verkiezing van deze NDP- 
president echter toch een feit. Naar 
verwachting zal binnen enkele dagen 
in Suriname ook een regering met 
een aantal NDP-ministers aantreden. 
Hiermee is de greep van Bouterse op 
de Surinaamse maatschappij

wederom een feit. Uiteraard behoort 
het democratisch proces in Suriname 
tot de souvereiniteit van dat onafhan
kelijke land en hebben Nederlandse 
politici zich daar niet mee te 
bemoeien. Maar die Nederlandse 
politici zijn wel verantwoordelijk voor 
de goede besteding van het 
Nederlandse ontwikkelingsgeld aan 
Suriname. En het is zeer ae vraag of 
de nieuwe Surinaamse president en 
regering bereid en in staat zijn om die 
goede besteding van het Nederlandse 
belastinggeld te doen plaatsvinden. 
Daarom heeft Weisglas ervoor gepleit 
om de ontwikkelingshulp aan 
Suriname in de vorm van financiële 
hulp stop te zetten, en die ontwikke
lingshulp vanaf heden te beperken

tot humanitaire en andere activiteiten 
die direct aan de Surinaamse bevol
king ten goede komen.

Informatie:
Frans Weisglas 070-3182903

Hoger beroep vreemdelingen
Het kabinet stelt voor hoger beroep 
in vreemdelingenzaken in te voeren. 
Dit geldt alleen voor zaken die 
betrekking hebben op de toelating 
tot Nederland. Het moet wel gaan 
om complexe feitelijke en juridische 
vraagstukken. WD-woordvoerder 
Rijpstra memoreerde dat er voor 
1994 geen hoger beroep in het 
vreemdelingenrecht bestond. Er is 
ook geen verdrag dat Nederland 
verplicht tot het instellen van hoger 
beroep. In de Europese Unie zijn

nagenoeg geen landen die een vorm 
van hoger beroep kennen.
De VVD wijst het hoger beroep thans 
af omdat de procedure wordt 
verlengd met 11 weken. De verblijfs
kosten worden hoger en er is geen 
zekerheid over het aantal zaken dat 
voor de hogere rechter zal worden 
gebracht.

Voorts is niet duidelijk wat onder 
complexe, feitelijke en juridische 
vragen moet worden verstaan.

De VVD sluit niet uit dat de evaluatie 
van de Vreemdelingenwet zal leiden 
tot een nieuwe wet, losgekoppeld 
van de Algemene Wet Bestuursrecht. 
In de nieuwe wet ontstaan mogelijker 
wijs minder procedures. De VVD wil 
de beslissing over invoering van 
hoger beroep daarbij betrekken.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra 070-3182905

Snelle groei Schiphol
De afgelopen week is in de kamer 
een overleg geweest over de aanleg 
van de vijfde baan op Schiphol. De 
woordvoerder van de VVD, Nellie 
Verbugt, had reeds in een eerder 
stadium voor versnelde aanleg 
gepleit.
Het blijkt dat Schiphol sneller groeit 
dan verwacht. Verbugt gaf aan dat 
met de vijfde baan een betere milieu- 
situatie te bereiken is dan met het 
bestaande 4-banenstel.

Ook voor burgers biedt een versnelde 
aanleg van de vijfde baan voordelen. 
Een veel gehoorde klacht van gedu
peerde burgers in het betreffende 

ebied is dat ze jarenlang in onzeker- 
eid verkeren over wat er gaat 

gebeuren met hun woning of bedrijf. 
Het is dus de moeite waard om te

kijken naar versnellingsmogelijkheden 
voor zowel burger, het milieu als de 
luchthaven.
De VVD denkt tijdwinst te kunnen 
behalen door een strakke project
coördinatie, waarbij ook ten aanzien 
van de procedures management en 
afstemming plaats heeft.
Daarnaast bestaat bij de VVD de 
voorkeur om uitvoering van grote 
infra-structurele projecten plaats te 
laten hebben op basis van een één- 
besluit-regeling. Dit geeft de regering 
de slagkracht om democratisch geno
men besluiten uit te voeren en het 
schept bij de burger helderheid in de 
nu onontwarbare jungle van procedu
res.
De ministers van Verkeer en 
Waterstaat en VROM hebben toege
zegd samen met provincie en

emeentes de procedures strak in 
anden te houden. Ze informeren de 

Kamer regelmatig middels voort- 
gangs-rapportages.
In het overleg kwam ook de groei 
van de luchtvaart op lange termijn 
naar voren. De VVD wil zich hierbij 
niet beperken tot de kaders waarbin- ■ 
nen nu wordt gewerkt. Voor de VVD 
is Schiphol een investering die niet in 
30 jaar wordt afgeschreven. Daarom 
dringt de VVD aan op ontwikkelingen 
die integreerbaar zijn met het huidige 
Schiphol. Ontwikkelingen in de 
Markerwaard worden niet bij voor
baat uitgesloten.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt 070-3182892

De VVD op Internet: www.dds.nl/~VVD 
e-mail: vvdnet@worldaccess.nl

http://www.dds.nl/~VVD
mailto:vvdnet@worldaccess.nl
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Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie
Vorige week is gedebatteerd over de 
wet Modernisering Universitaire 
Bestuursorganisatie (MUB) in de 
Tweede Kamer (zie VVD-expresse 
213). De behandeling van het wets
voorstel is deze week voortgezet.
De discussie heeft zich toegespitst op 
drie wijzigingsvoorstellen. In de 
eerste plaats dat van de CDA-fractie 
waarin de Universiteitsraad ook het 
budgetrecht moet worden toege
kend. De VVD-fractie is hier tegen, 
omdat dit de kern van het wetsvoor
stel aantast. Minister Ritzen van 
Onderwijs gaf aan dat het wijzigings
voorstel o o k  voor het kabinet onaan
vaardbaar is.
In de tweede plaats ging de discussie 
over de amendementen van de D66- 
fractie die voorschrijven dat een 
student wordt opgenomen in het 
faculteits- en opleidingsbestuur, 
waarbij de student ook instemmings
recht krijgt. De PvdA-fractie heeft 
een iets minder vergaand amende
ment ingediend, waarin wordt vast
gelegd dat de mogelijkheid moet 
bestaan dat een student lid wordt van 
het faculteits-/opleidingsbestuur.
Net als de VVD-fractie was de minis

ter van mening dat er een enorme 
verantwoordelijkheid rust op de 
student die plaatneemt in bovenge
noemde besturen. Hij of zij moet dan 
beslissingen nemen over het aanbie
den van goed onderwijs en onder
zoek, het benoemingsbeleid van 
hoogleraren, toezicht op onderwijs en 
de keuze van strategisch onderzoek. 
De minister heeft de grootste moeite 
om voor een student een dergelijke 
rol te zien. Hij achtte het amende
ment van D66 onaanvaardbaar. Ook 
ten aanzien van het wijzigingsvoorstel 
van de PvdA had de minister zulke 
"overwegende bezwaren" dat nader 
beraad met het kabinet nodig was.

Verbazing
Tot grote verbazing van de VVD-frac
tie heeft de minister na dit beraad 
verklaard het wijzigingsvoorstel van 
de PvdA overbodig te vinden, omdat 
het wetsvoorstel impliciet de moge
lijkheid openlaat dat een student lid 
kan zijn van een faculteitsbestuur. De 
woordvoerder vroeg zich af waarom 
de bezwaren die de minister had 

euit in tweede termijn en waarna 
eraad met het kabinet nodig was,

nu niet meer relevant zijn.
De PvdA heeft aanvankelijk een 
amendement van de VVD-fractie 
ondersteund, waarbij één student 
adviserend lid kan zijn van het facul
teitsbestuur. Onzeker is nog of de 
PvdA vóór het wetsvoorstel zal stem
men als haar amendement niet wordt 
aangenomen. Eén ding wilde de 
woordvoerder duidelijk stellen: “de 
VVD-fractie heeft van meet af aan dit 
wetsvoorstel voluit gesteund. 
Wanneer het wetsvoorstel de einds
treep niet zou halen, dan ligt de 
oorzaak daarvan bij de fractie van de 
PvdA, die in tweede termijn dit 
amendement heeft ingediend. Het is 
of overbodig en dan kan het worden 
ingetrokken, of het heeft wel degelijk 
een politieke betekenis en dan tast 
het ae essentie van de wet aan. En 
dat alleen om zich niet te laten passe
ren door de fractie van D66." De 
stemming zal na volgende week 
plaatsvinden.

Inlichtingen Monique de Vries 
070-3182894

Zelfregulering bij toezicht effectenverkeer
In de WTE 1995 is het toezicht op het 
effectenverkeer versterkt. Die verster
king is nodig vanwege internationali
sering en de toegenomen criminele 
risico's enerzijds, en de transparantie 
van kapitaalmarkten anderzijds. 
Afgelopen woensdag debatteerde de 
minister van financiën over de aanbe
velingen van de Commissie Financiën 
bij de Wet Toezicht Effectenverkeer. 
Het uitgangspunt voor het toezicht is 
de eigen verantwoordelijkheid. De 
Stichting Toezicht Effectenverkeer is 
als wettelijke toezichthouder welis
waar eindverantwoordelijk, maar de 
zelfregulering van de beurs blijft in

stand. Het nieuwe controlebureau 
van de STE beoordeelt de controles 
van de beurzen. VVD-woordvoerder 
Hella Voüte heeft in het overleg 
gewaarschuwd voor overlap en over
vloed aan rapportageplichten. Sinds 
1990 is er een toevloed geweest van 
nieuwe wetgeving. Dit alles zou 
kunnen leiden tot ongewenste verho
ging van de administratieve lasten, 
terwijl de VVD juist beoogt die met 
20 procent terug te dringen.
Bij misbruik van voorwetenschap 
vroeg de woordvoerder aandacht 
voor de deskundigheid van het 
Openbaar Ministerie. De VVD heeft

de noodzaak benadrukt van de 
aanstelling van twee Officieren van 
Justitie die voor langere tijd belast 
zullen zijn met financiële fraudeza
ken. Voortijdige publiciteit over de 
gegevens van ondernemingen moet 
daarbij echter worden voorkomen 
omdat die schadelijk is voor de 
rechtszekerheid wat betreft onderne
mers en ondernemingen.

Inlichtingen Hella Voüte-Droste
070-3182907
hvoute@worldaccess.nl

Gebitsprothese in bijzondere bijstand
Na een evaluatie is gebleken dat 
enkele ouderen financiële problemen 
hebben bij het aanschaffen van een 
gebitsprothese. Met ingang van 1 
januari 1995 is de tandheelkundige 
hulp overgeheveld van het zieken
fondspakket naar de aanvullende 
verzekering.

Een relatief kleine groep ouderen 
kent problemen bij de aanschaf van 
een gebitsprothese. Het is onduidelijk 
om hoeveel mensen het precies gaat. 
De VVD-fractie zoekt de oplossing 
niet in een generieke maatregel die 
ertoe leidt dat de volledige gebit

sprothese wordt teruggebracht in het 
ziekenfonds. Wij vinden dit een 
zigzag beleid waar wij geen verant
woording voor willen nemen. De 
VVD-fractie wil de mogelijkheid die 
nu al bestaat, een uitkering uit de 
bijzondere bijstand, beter benutten. 
VVD-woordvoerder Rijpstra vroeg 
de Minister of zij met ae VNG in 
overleg kan treden. Het resultaat zou 
moeten zijn dat alle gemeenten in 
Nederland de bijzondere bijstand 
benutten om mensen die werkelijk 
grote problemen hebben met het 
Betalen van een volledige gebitspro
these, tegemoet te komen.

Tevens is de Minister verzocht de 
Kamer voor het Jaarlijks Overzicht 
Zorg te informeren over de wijze 
waarop voorlichting zal worden 
gegeven over de voordelen van het 
sluiten van een aanvullende verzeke
ring. Bovendien is aan de Minister 
gevraagd met de zorgverzekeraars te 
overleggen om te komen tot een 
hogere vergoeding voor de volledige 
gebitsprothese.

Informatie: Jan Rijpstra, 3182905

mailto:hvoute@worldaccess.nl
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T o e s p r a a k  v a n  F r i t s  B o l k e s t e i n  v o o r  D e l o i t t e  &  T o u c h e :  
' H e t  M i d d e n -  e n  K l e i n b e d r i j f  o p  d e  a g e n d a ' .
Hieronder een samenvatting.

Met het aantreden van het paarse 
kabinet is het ondernemerschap weer 
op de politieke agenda gezet. Richtte 
minister Koos Andriessen in het kabi
net Lubbers III zich vooral op het 
grootbedrijf - de problemen van het 
midden- en kleinbedrijf deed hij af als 
'de zielepoterigheid van de kleine 
ondernemer' - de houding van dit 
kabinet ten opzichte van net MKB is 
een andere. In het regeerakkoord 
wordt deze sector erkend als de 
banenmotor van onze economie. Een 
belangrijke opdracht voor de politiek is 
ruimte voor ondernemerschap creëren.

Econom isch klim aat 
Allereerst moet het ondernemen 
aantrekkelijker worden gemaakt, 
bijvoorbeeld door verlaging van de 
inkomstenbelasting. Het volgende 
kabinet zou daarom het toptarief van 
60% moeten afschaffen. Het hoogste 
tarief zou dan 50% zijn. Dat is ook 
meer in lijn met wat elders gangbaar 
is. Het recept voor groei van het MKB 
is: minder regels en minder lasten.
Daar is het kabinet ook mee bezig en 
het boekt resultaat. Onder leiding van 
minister Zalm heeft het kabinet een 
directe lastenverlichting van 800 
miljoen gulden voor het MKB verwe
zenlijkt. Het is jammer dat slechts 50% 
van net MKB van deze maatregelen op 
de hoogte blijkt te zijn en dat slechts 
20% ervan gebruik maakt. Hier ligt 
nog een taak voor overheid, branche
organisaties en consultants.
Behalve dit bijzondere MKB-pakket 
plukt de sector de vruchten van de 
grootste lastenverlichtingsoperatie 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Van 
de in totaal acht miljard gulden lasten
verlichting slaat immers een groot deel 
neer bij het bedrijfsleven.
Ik ben net voorts niet eens met de 
mening dat de lasten voor het MKB 
omhoog zijn gegaan als gevolg van de 
privatisering van de Ziektewet. Deze 
privatisering maakt het juist mogelijk 
voor ondernemers die het ziektever
zuim weten terug te dringen, premies 
te besparen. De aandacht van het 
kabinet moet zich in de toekomst blij
ven richten op een verlaging van de 
loonkosten. Door de ongunstige 
verhouding tussen werkenden en niet 
werkenden moeten de sociale lasten 
wel hoog zijn. Voor het MKB is dit een 
extra zware last vanwege het arbeids
intensieve karakter van veel kleinscha
lige ondernemingen.

Deregulering
Voor het proces van deregulering 
moet men een lange adem hebben. 
Niet alleen binnen de politiek ligt dit 
gevoelig. Ook vanuit ae maatschappij 
worden wij telkens met weerstand

tegen concrete dereguleringsvoorstel- 
len geconfronteerd. Iedere regel komt 
immers tegemoet aan gestolde belan
gen. Het afschaffen ervan leidt tot een 
stroom protesten van belanghebben
den. Ik hoef u slechts de Vestigings
wet en de Winkelsluitingswet en ook 
de nieuwe Wet Economische 
Mededinging te noemen. De liberali
sering van deze wetten heeft tot doel 
de vrijheid voor ondernemers te 
vergroten. Vooral de aanscherping van 
de mededingingsregels zal de concur
rentiekracht van Nederland en het 
innovatievermogen versterken. In het 
najaar zal de nieuwe wet Economische 
Mededinging in de Tweede Kamer 
worden behandeld. Ondernemers 
mogen in het vervolg geen afspraken 
maken die de concurrentie beperken. 
Zo worden afspraken tussen bijvoor
beeld leverancier en afnemer of 
producent en detaillist verboden. Dit 
verbod is georiënteerd op de Europese 
mededingingsregels, die door de 
meeste lidstaten van de Europese Unie 
worden toegepast. Voor nuttige 
vormen van samenwerking, zoals de 
verbetering van produktie of distribu
tie, zullen vrijstellingen kunnen 
worden gegeven door de nieuw in te 
stellen Dienst voor de Mededinging.
De VVD wil dat de nieuwe wet de 
concurrentie ook daadwerkelijk bevor
dert en niet belemmert. Zo zullen fran- 
chise-overeenkomsten geen prijsbin
ding mogen omvatten. Adviesprijzen 
zijn wel toegestaan. De positie van de 
zelfstandige filiaalhouders is voor de 
VVD een belangrijk aandachtspunt. Zij 
hebben 35 % van de markt in handen 
en moeten kunnen concurreren tegen 
de grootwinkelbedrijven. Het is de 
vraag of het systeem van adviesprijzen 
voldoende is voor de slagkracht van 
de detailhandel.

F isca le  v raagstu kken  
Fiscaal worden het MKB niet altijd alle 
mogelijkheden geboden zich optimaal 
te ontwikkelen. Dit wil niet zeggen dat 
er niets is bereikt. De zelfstandigenaf
trek is vast verankerd in de fiscale 
wetgeving. Naast de meewerkaftrek 
en ae reële beloning is de man/vrouw- 
firma of maatschap gerealiseerd. De 
fiscale oudedagsreserve biedt moge
lijkheden binnen het bedrijf aan de 
opbouw van een redelijke oudedags
voorziening te werken. Bij een over
dracht van de onderneming zijn enkele 
belangrijke faciliteiten tot stand 
gebracht. Ook voor sommige milieu- 
investeringen bestaan intussen facili
teiten en het belang van de investe
ringsaftrek staat buiten kijf. Zoals u 
de laatste tijd heeft gemerkt, borrelt 
het in fiscaal Nederland. Het ene na 
het andere fiscale wetsvoorstel vliegt

ons om de oren. Staatssecretaris 
Vermeend heeft bij zijn aantreden 

ezegd dat hij zich niet bezig zou 
ouden met grote stelselwijzigingen 

zoals de Oort-operatie.
Nu wij hem ruim twee jaar bezig zien, 
zetten wij onze vraagtekens. Bij het 
recent ingediende wetsvoorstel over 
aanmerkelijk belang wordt een eerste 
stap gezet naar een vermogenswinst
belasting. Waar wil de heer Vermeend 
heen met ons belastingstelsel? Wat is 
zijn visie? U heeft wellicht ook 
gemerkt dat de Staatssecretaris van 
Financiën zijn oog heeft laten vallen 
op de directeur grootaandeelhouder. 
Een synoniem voor de dga is de 
ondernemer in het Midden- en 
Kleinbedrijf. Zoals u weet, ligt deze 
ondernemer de VVD na aan het hart. 
Hij of zij is de motor van onze econo
mie en verdient derhalve waar nodig 
onze bescherming. Bescherming tegen 
ongebreidelde terugwerkende kracht 
en tegen te veel regelgeving, waar
door nij zich niet meer vrijelijk kan 
bewegen. Naar het oordeel van de 
VVD dient hij zich geen zorgen behoe
ven te maken over zijn zogenaamde 
totale belastingdruk. Derhalve is het 
noodzakelijk dat er iets structureels 
wordt gedaan aan de vermogensbelas
ting, namelijk een generieke verlaging 
van het tarief om uiteindelijk de 
vermogensbelasting geheel af te 
schaffen. De VVD wiT ook een discus
sie op gang brengen over ons interna
tionale fiscale verdragsbeleid. Mijn 
fractie heeft hierover een debat 
aangevraagd. Ons fiscale verdragen
netwerk is gebaseerd op de doelstel
ling "Voorkoming van dubbele belas
ting". Een ander belangrijk punt is 
harmonisatie van belastingwetgeving 
in Europa. Past een eenzijdige emigra- 
tieheffing daar in? Zou het niet beter 
zijn eerst een doordachte koers voor 
de middellange termijn uit te stippelen 
zonder nu reeds een nek om 
Nederland te zetten?
De belangrijkste taak voor de overheid 
is stimulering van het ondernemer
schap. Minder lasten en minder regels 
moeten ondernemen aantrekkelijker 
maken. Daarnaast moet de overheid 
zorgen voor goed onderwijs en een 
goede infrastructuur. Minister 
Jorritsma heeft aangekondigd de over- 
heids-investeringen sterk te willen 
verhogen. De overheid kan bemidde
lend optreden en de belangen van het 
bedrijfsleven op het internationale vlak 
behartigen. Onze overheid moet alert 
zijn in Brussel, vanaf het begin met de 
ambtenaren van Brussel meedenken 
en elk voorstel toetsen op de gevolgen 
voor het bedrijfsleven. Maar de uitein
delijke verantwoordelijkheid berust bij 
de ondernemers zelf.
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Algemene Beschouwingen

Geen zelfgenoegzaamheid
Niets dan goeds over de begroting voor 1997. Er komt een 
miljard voor lastenverlichting beschikbaar. Het EMU-tekort en 
de staatsschuld dalen en de koopkracht blijft op peil. Nederland 
heeft een lage rente, een lage inflatie en een dalend schatkist
tekort. De doelstelling om in deze kabinetsperiode 350.000 
extra banen te scheppen wordt al na drie jaar bereikt, ovendien 
is voor het eerst in 25 jaar het aantal WAO-ers afgenomen (met 
in totaal 60.000 personen). Dit zijn prestaties van formaat, 
waar het kabinet en in het bijzonder de Minister van Financiën, 

Gerrit Zalm, een royaal compliment voor verdienen. Hoewel het Nederland economisch 
goed gaat, is er geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Wij zijn door bovengenoemde 
prestaties terug in de Europese middenmoot. Niet meer dan dat. Wij slepen een zware 
erfenis met ons mee: een nog te hoge staatsschuld, lage arbeidsdeelname en een beroep 
op de WAO dat twee keer zo hoog is als in andere Europese landen. Met deze begroting 
heeft Nederland een goede uitgangspositie voor toetreding tot de muntunie. Dat is van 
groot belang, want het gevaar van een versoepelde toepassing van de criteria is groot.
Wij zijn van mening dat de regering desnoods moet aansturen op uitstel van de EMU. 
Nederland mag zijn gulden niet opofferen aan een zwakkere munteenheid. De VVD-frac- 
tie wil alvorens de beslissing over toetreding tot de EMU valt een debat zodat ook de 

ft|_ B i M.Tweede Kamerfracties zich over de toetreding kunnen uitspreken. Misschien tertoelich- 
NTRUm ting daarop het volgende. De Bundestag en de Budesrat zullen een debat voeren over de 
UTIEKEintredin§ 'n de muntunie. De Franse minister-president Alain Juppé heeft in een inter

view met Le Figaro van december vorig jaar gezegd, dat als de Duitsers een debat 
hebben, de Fransen ook een debat willen. Mijn fractie vindt dat als de Duitsers en de 
Fransen gaan debatteren, wij dat ook kunnen doen." De banengroei van zo'n 100.000 per 
jaar handhaven - dat moet het komende decennium onze grootste ambitie zijn. De 
belangrijkste componenten van zo'n groeibeleid zijn: lastenverlichting, versoepeling van 
de markten voor productiefactoren en meer investeringen in zowel de fysieke als de 
kennis-infrastructuur.

Frits Bolkestein

Onderwijs
De VVD-fractie maakt zich zorgen over de 
financiële positie van de Beroepsonderwijs 
Volwassenen Educatiesector. In het voorjaar 
lekte een rapport uit, waaruit het failliet van 
deze sector zou blijken. De VVD wil niet dat 
instellingen gedwongen worden terwille van 
de financiering van de huisvesting te bezui
nigen op het aantal lessen of het toch al 
niet ruime budget voor inventaris.

K lassengrootte
In het huidige regeeraccoord is afgesproken 
dat er niet bezuinigd wordt op het basis- en 
het voortgezet onderwijs. Ook het middel- 
baarberoepsonderwijs wordt ontzien. 
Daarmee nebben wij een nieuwe koers inge
zet. De VVD-fractie wil deze lijn ook in de 
volgende kabinetsperiode doortrekken.
Het betekent niet dat wij nu niets meer 
moeten doen. Wij moeten de tijd die wij nu 
nog hebben, gebruiken om een duidelijk 
plan van aanpak te maken, met een solide 
dekking, waarmee het nieuwe kabinet 
meteen daadkrachtig aan de slag kan.
Het binnenkort te verschijnen rapport van 
de Commissie Van Eyndhoven zou hiervoor 
een basis kunnen bieden. De VVD-fractie 
heeft, samen met de fractie van de PvdA 
een motie ingediend waarin de regering 
wordt gevraagd een stappenplan te ontwik
kelen waarin stapsgewijs klassenverkleining 
wordt onderzocht. Het stappenplan moet 
een solide dekking hebben waarmee het 
nieuwe kabinet daadkrachtig aan de slag 
kan. Indien wij besluiten tot klasseverklei- 
ning in de onaerbouw en daarmee samen
hangende andere aanpassingen, zal dat 
aanzienlijke financiële gevolgen hebben.
Dat vergt keuzes van politieke partijen voor

hun verkiezingsprogramma's. En daarna 
keuzes van fracties ten behoeve van een 
nieuw regeeraccoord. Deze motie is aange
nomen.

Loting
Bij de Algemene Beschouwingen van vorig 
jaar heeft fractievoorzitter Bolkestein al 
gepleit voor een selectie van studenten voor 
ae universiteit op basis van hun eindexa- 
mencijfers, aangevuld met een motiverings- 
gesprek. Het huidige lotingssysteem is w ille
keurig en onrechtvaardig. Het is makkelijker 
te aanvaarden dat anderen nog beter waren 
dan dat je het verkeerde lotnummer had. 
Bovendien moet iemand die wil studeren 
aan een conservatorium of een hogere poli
tieschool ook worden geselecteerd. Hier 
krijgen betrokkenen wel de kans om aanleg, 
capaciteiten en motivatie te tonen. De 
gewogen loting heeft, volgens de VVD-frac
tie, dan ook zijn langste tijd gehad. De VVD 
heeft een motie ingediena waarin Minister 
Ritzen wordt verzocht de gewogen loting af 
te schaffen en de toelating over te laten aan 
de universiteiten of faculteiten. Deze motie 
is niet door de Kamer aangenomen.

Verder in dit nummer
• M iljoenennota 1997
• M edia
• Mobiliteit
• Criminaliteit
• Ouderen
• Bosnië
•  Milieu
•  Belastingverlaging
• Asielzoekers
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Media: centrale
omroep
organisatie
versterkt
Onlangs is het rapport van de 
Commissie-Ververs over de media 
gepubliceerd. Het rapport bevat 
adviezen over de vormgeving van de

Kublieke omroep op de lange termijn, 
ierin zitten waardevolle elementen. 
Maar de VVD-fractie vindt dat de 

centrale omroeporganisatie, de SON, 
in dat rapport te weinig bevoegdhe
den krijgt. Haar positie zouden wij op 
vier punten willen versterken om ae 
organisatie structuur de vereiste 
duidelijkheid en daadkracht te 
verschaffen die gewenst is om een 
krachtige publieke omroep na het jaar 
2000 te garanderen.
De centrale omroeporganisatie moet:
(1) de enige zendmachtiging krijgen;
(2) de geldstroom van het rijk behe

ren;
(3) de "omroeparchitectuur" goed

keuren, die door de programma
raad wordt voorgesteld;

(4) zijn samengesteld uit onafhanke
lijke personen.

In die constellatie moet de SON zich 
niet bemoeien met het maken van 
programma's. Dat moet aan een NPS 
worden overgelaten. Noch past haar 
een inhoudelijk oordeel over 
programma's van omroeporganisa
ties. In een motie heeft de VVD-frac- 
tie de regering verzocht zich in te 
zetten voor éen versterkte centrale 
directie, zodat zowel de programme
ring als de organisatie daarvan vanuit 
één hand geleid kunnen worden.
De motie, ondersteund door de coali
tiepartijen, is aangenomen.

Miljoenennota 1997
De Miljoenennota 1997 laat in meer 
dan een opzicht een historische 
omslag zien. Voor het eerst sinds de 
geboorte van de verzorgingsstaat 
daalt het aantal mensen dat van een 
uitkering afhankelijk is. De banendoel- 
stelling van het regeerakkoord wordt 
een jaar eerder behaald dan voorzien 
was. De verhouding tussen niet- Hans
werkenden en werkenden daalt tot Hoogervorst
onder de 80%. Onze achterstandposi
tie binnen Europa wordt grotendeels 
goedgemaakt. De werkgelegenheid 
groeit tegen de Europese trend in. De 
daling van de overheidsuitgaven zet 
stug door tot onder het niveau van de 
eerste oliecrisis tijdens het kabinet Den 
Uyl. De Miljoenennota 1997 is ook 
van historische betekenis omdat zij de 
basis biedt voor toetreding van 
Nederland tot de Economische en 
Monetaire Unie. De VVD-fractie vindt 
dit een knappe prestatie van het kabi
net en in het bijzonder van Minister 
van Financiën Gerrit Zalm. Zijn 
persoonlijk gezag en inventiviteit 
nebben extra glans aan deze 
Miljoenennota gegeven.

Begrotingsdicip line  
De Minister van Financiën is er weer 
in geslaagd het totale uitgavenkader 
te handhaven en zelfs te onderschrij
den. Desondanks heeft het kabinet 
toch broodnodige middelen weten 
vrij te maken voor investeringen in de 
infrastructuur en voor bestrijding van 
de criminaliteit. Alleen de sector Zorg 
laat weer een overschrijding zien. De 
VVD-fractie verwelkomt het wegne
men van een aantal knelpunten in de 
Zorg, maar betreurt het dat de coali
tie te weinig vooruitgang weet te 
boeken bij ae financiële modernise
ring van aeze sector.
De volgehouden begrotingsdiscipline 
resulteert in een EMU-tekort van 2,2 
% in 1997 en een EMU-schuldreduc- 
tie van 3,5% in 96-97. Hiermee heeft 
Nederland een goede uitgangspositie 
voor toetreding tot de EMU, al blijft

waakzaamheid geboden. Het kabinet 
is nu in de positie dat een strikte 
toepassing van de EMU-criteria afge
dwongen Kan worden. Gezien de 
slechte situatie in Frankrijk en 
Duitsland is dat geen overbodige 
luxe. De VVD -fractie is van mening 
dat indien het gevaar dreigt dat het 
Verdrag van Maastricht niet naar 
letter en geest wordt nageleefd, het 
kabinet moet aansturen op uitstel van 
de EMU. Nederland mag zijn sterke 
gulden niet inruilen voor een zwak
kere munt.
Het is een goede zaak dat het kabi
net, ondanks de krappe budgettaire 
situatie, toch nog enige ruimte voor 
lastenverlichting heeft gevonden. De 
VVD-fractie stemt in met de verho
ging van het arbeidskostenforfait, 
maar aarzelt over het nut van de 
verhoging van de Speciale Afdrachts 
Korting (SPAK) in het licht van de 
verscherping van de marginale wig. 
De VVD-fractie is verheugd over de 
verlaging met 0,3% van net tarief 
van het nuurwaardeforfait. Hiermee 
wordt de extra opbrengst van de 
WOZ teruggegeven aan de huiseige
naren. De VVD-fractie houdt reserve 
ten aanzien van de voorgenomen 
verhoging van de benzine-accijns. 
Hoewel zij instemt met variabilisatie 
van de autokosten, zal zij de maatre
gel mede beoordelen in net licht van 
net regeerakkoord, dat immers 
bepaalt dat accijnsverhogingen 
slechts kunnen worden doorgevoerd 
” indien de ontwikkelingen in de 
buurlanden daartoe ruimte bieden".

U kunt zich abonneren door de bon te zenden aan:
VVD-Expresse
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

JA, ik neem een abonnement op VVD-Expresse, de wekelijkse nieuwsbrief 
van de VVD-Tweede Kamerfractie. Een lidmaatschap voor een heel seizoen 
(september-juli) kost f 80,-

N A A M ---------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------

A D R ES____________________________________________________________________________________________ ___

Voorsprong
Met de Miljoenennota 1997 heeft 
Nederland zijn beleidsachterstand ten 
opzichte van zijn Europese partners 
omgezet in een voorsprong. Dat 
neemt niet weg dat ons land nog een 
zware last uit het verleden meetorst. 
De Nederlandse arbeidsparticipatie is 
nog steeds de laagste van Europa, de 
staatsschuld is veel te hoog en net 
niveau van de publieke investeringen 
is onder de maat. Er is dus geen 
enkele reden tot zelfgenoegzaam
heid, integendeel. Het kabinet zal zijn 
laatste twee jaar even goed moeten 
benutten als de eerste twee jaar.

POSTCODE _  

WOONPLAATS

Informatie:
Hans Hoogervorst, 070-3182897

HANDTEKENING
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Belastingverlaging
Tijdens de Algemene Beschouwingen 
heeft fractievoorzitter van de PvdA 
Jacques Wallage kritiek geuit op het 
voorstel van VVD-fractieleider 
Bolkestein het 60%-belastingtarief 
terug te brengen naar 50% en de 
vermogensbelasting af te schaffen. 
Hieronder de reactie (letterlijk) van 
Frits Bolkestein:

“M ijn partij is in de eerste plaats 
voor een verlaging van alle belasting
tarieven, hoog, midden en laag. De 
heer Wallage keert zich met zijn 
opmerking verder tegen het beleid 
van staatssecretaris Vermeend 
(PvdA). Staatssecretaris Vermeend 
heeft namelijk gezegd dat de vermo
gensbelasting een vreemde eend in 
de bijt van de Nederlandse belasting
wetgeving is. Geen enkel land om 
ons heen heeft een dergelijke belas
ting. Daarom heeft de staatssecretaris 
ook gezegd dat de vermogensbelas
ting op termijn moet worden uitgefa
seerd. Dat is precies hetzelfde als wat 
wij zeggen.
In zijn Boek "De achterkant van het 
belastingbiljet" heeft de staatssecre
taris voorts gezegd dat ons hoge 
toptarief een negatieve uitstraling 
heeft ten opzichte van buitenlandse 
investeerders. Dat is zonder twijfel de 
reden dat een collega van de heer 
Wallage, prof. Van der Ploeg (kamer
lid PvdA), tegen de Amerikaanse 
Kamer van Koophandel heeft gezegd 
dat hij broedt op een plan voor een 
forse verlaging van het toptarief. Als 
deze collega van de heer Wallage, 
prof. Van der Ploeg, tegen 
Amerikaanse kapitalisten mooi weer 
speelt met een forse verlaging van het 
toptarief, dan zie ik niet in waarom 
de VVD dat niet ook zou kunnen. 
Daarnaast heeft staatsecretaris 
Vermeend wetgeving geïntroduceerd

De georganiseerde criminaliteit en de 
eweldsaelicten stijgen. Ook het 
eeld dat Justitie over zichzelf afroept 

- denk aan de IRT-affaire - doet het 
gevoel van veiligheid niet goed. De 
VVD gaat er van uit dat de overgeno
men aanbevelingen van de IRT- 
onderzoekscommissie voortvarend ter 
hand worden genomen.

De VVD verzoekt de regering de in 
deze begroting voorziene 1000 extra 
agenten bij voorrang in te zetten in 
kleine gemeenten. Geld voor extra 
manschappen moet ook echt worden 
besteed aan 'koppen' en niet aan 
apparatuur.
Het gaat erom dat de pakkans 
toeneemt; de afhandeling van allerlei 
zaken sneller gaat; en een opgelegde

die erop neerkomt dat zelfstandigen 
met een BV geld aan die BV kunnen 
ontrekken tegen een tarief van 
51,25% . () Ik zie niet in, als zelfstan
digen met een BV dat kunnen doen, 
waarom gewone mensen als de heer 
Wallage en ik dat niet zouden 
kunnen.
M ijn vierde punt is dat de heer 
Wallage zich niet alleen keert tegen 
het beleid van staatssecretaris 
Vermeend- dat is nog tot daar aan 
toe, want daarom hebben wij 
dualisme - maar ook tegen het 
buitenland. Het is waar, in Duitsland 
is het toptarief 58%, maar dat begint 
pas te gelden bij ongeveer tweeën
halve ton. Daar w il ik ook voor teke
nen. Ook in Parijs wordt nagedacht 
over verlaging van het toptarief. Het 
toptarief in Engeland is 40% . De 
heer Tony Blair, leider van de 
Engelse socialisten, heeft zich 
gekeerd tegen verhoging van de 
tarieven. Hij passeert de VVD dus 
ruimschoots aan de rechterkant.
Ik beperk mijn tot een laatste punt. 
Wij willen ons allen keren tegen de 
fiscale vlucht naar België. Dat wilt u, 
dat w il ik, dat w il iedereen. Het is 
beter zich daartegen te keren door 
hier de omstandigheden aantrekkelij
ker te maken dan door een fiscaal 
hek om Nederland te plaatsen. Er zijn 
dus allerlei redenen waarom de 
uitspraak die ik heb gedaan en die u 
op enigszins demagogische wijze 
tegemoet bent getreden, verdedig
baar is. Staatssecretaris Vermeend wil 
het ook, de minister van Financiën 
wil het, het buitenland wil het, u 
bent de enige die het niet w il. "

Deze discussie zal worden voortgezet 
bij de onderhandelingen over het 
volgende regeerakkoord.

gevangenisstraf binnen een redelijke 
termijn wordt uitgevoerd.

Er is geen minister van Justitie 
geweest die er in zo korte tijd, tegen 
ae bezuinigingsstroom in, zoveel geld 
bij heeft gekregen als mevrouw 
Sorgdrager. De VVD-fractie heeft 
voorgesteld nog een extra bedrag toe 
te voegen voor extra politie. De 
VVD-fractie hoopt dat zij er binnen
kort in slaagt de criminaliteit te 
verminderen of beheersbaar te 
maken. "Onze samenleving heeft nu 
recht op boter bij de vis” .

Bosnië
De Navo-troepen in Bosnië bewaren 
een precaire vrede. Het hart ervan 
wordt gevormd door Amerikaanse 
troepen. Vertrekken die, dan gaan 
ook de Britten. Het ziet er naar uit 
dat de Amerikanen aanwezig blijven 
in een kleinere IFOR-2. Volgens de 
hoge vertegenwoordiger Carl Bildt 
moeten de Navo-troepen vanaf nu 
nog twee jaar blijven. Dit is een illu
sie. Er zijn namelijk tal van voorbeel
den waar een voortdurende aanwe
zigheid noodzakelijk is. 
(Noord-lerland, Cyprus, Israël). Op 
de vraag van de PvdA-fractie of, als 
er een tweede IFOR komt en interna
tionaal wordt gedragen dat 
Nederland daarin ook zijn verant
woordelijkheid zou moeten dragen, 
antwoordde de VVD-fractievoorzitter 
positief: “Op een redelijke basis, dus 
altijd tijdelijk en afgewisseld door 
anderen".

Ouderen
De VVD-fractie wil de AOW  als basis
pensioen in stand houden. Daarvoor 
is het noodzakelijk de AOW 
welvaartsvast te doen zijn en dus te 
koppelen aan de regelingslonen. Om 
de financiering van de AOW  te 
garanderen moet er in de eerste 
plaats voldoende economische groei 
zijn. In de tweede plaats is een 
vergroting van de arbeidsparticipatie 
van ouderen van belang. Geleidelijke 
afschaffing van het huidige beroep 
op vervroegde uittredingsmogelijkhe- 
den is dan ook nodig. Zolang dat niet 
is gerealiseerd, zal ook een wettelijke 
verhoging van de pensioenleeftijd 
niet effectief zijn. De VVD is 
verheugd over het kabinetsvoorne
men om nu reeds te onderzoeken of 
het AOW-pensioen op latere leeftijd 
kan ingaan als de AOW-gerechtigde 
dat wil. Wij volgen op dit moment - 
zij het onder voorwaarden - het kabi
netsvoorstel de AOW-premie te 
maximeren en de verdere financiering 
uit de algemene middelen te betalen. 
Omdat ae AOW-premie wettelijk 
wordt gemaximeerd, willen wij een 
verzekering dat de benodigde rijksbij
dragen door vermindering van de 
rentelasten worden gefinancierd. Dit 
mag dus niet tot een nivellerende 
verhoging van de belastingen leiden. 
Het heffen van AOW-premie over de 
hogere pensioenuitkeringen wijzen 
wij af. De verschuiving van de collec
tieve pensioenregelingen naar meer 
individuele arrangementen juichen wij 
toe. Hier geldt ecnter wel de voor
waarde, dat voor die individuele 
pensioenvoorzieningen, bijvoorbeeld 
in de vorm van lijfrente, de fiscale 
faciliteiten toereikend blijven.
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Asielzoekers Werk
Eind 1995 is besloten dat in samen
werkingsovereenkomsten van de EU 
met derde landen een terugname- 
clausule kan worden opgenomen. Zo 
kan druk worden uitgeoefend op 
landen die hun onderdanen weigeren 
terug te nemen. De W D-fracie is van 
mening dat als landen van herkomst 
niet meewerken bij het terugnemen 
van onderdanen, zij dat moeten 
voelen in de ontwikkelingshulp, moch
ten zij die van Nederland of de EU 
ontvangen. De VVD heeft de regering 
in de tweede termijn in een motie 
verzocht niet-meewerkende landen 
van financiële hulp uit Nederland uit 
te sluiten en dit onderwerp ook in de 
Europese Unie aan de orde te stellen. 
Vanwege het klemmende verzoek van 
de minister-president om in bredere 
zin over dit vraagstuk te debatteren 
heeft de VVD-fractie besloten de 
motie aan te houden. De fractie gaat 
er wel van uit dat dit debat op zeer 
korte termijn zal plaatsvinden.

Voor het eerst sinds vier jaar zal 
Nederland volgend jaar minder dan 
een half miljoen werklozen kennen. 
Ook het aantal langdurige werklozen 
neemt af maar is nog steeds hoger 
dan in 1992. Het kabinet moet dus 
fors blijven inzetten op het tegengaan 
van een maatschappelijke onder
klasse. Nieuwe banen dienen vooral 
in de markt te ontstaan. Het is de 
vraag of de verschillende Melkert- 
regefingen wel zo'n succes zullen blij
ken te zijn. De fractievoorzitter wees 
in dat verband op de gepeperde 
kritiek van de Rekenkamer op de zgn. 
Melkert ll-banen. De VVD-fractie 
wacht de komende evaluatie van de 
Rekenkamer over gesubsidieerde 
arbeid af en zal dan een definitief 
oordeel vellen.

A V V
Het Regeeraccoord vermeldt dat de 
onderste loonschalen in CAO's niet 
algemeen verbindend zullen worden

verklaard. Het scheppen van banen 
op het niveau tussen het wettelijk 
minimumloon en de laagste loonscha
len wordt bevorderd door het niet 
langer algemeen verbindend verkla
ren van CAO's op dit onderdeel.
De VVD-fractie heeft deze passage in 
het regeerakkoord, in afwachting van 
de realisering van de afspraken met 
sociale partners over het creëren van 
nieuwe lage loonschalen, tijdelijk 
terzijde gesteld. Op dit moment is 
echter duidelijk dat er weliswaar 
enige nieuwe lage loonschalen bijko
men, maar dat daar nog onvoldoende 
mensen in worden opgenomen. Dat 
was echter wel de bedoeling van de 
afspraak. Het gaat de VVD niet om 
papieren lege schalen, maar om feite
lijk werk tegen lagere lonen. De 
VVD-fractie is bereid het komende 
Najaarsoverleg af te wachten, maar 
hoopt dat het kabinet de passage in 
het regeerakkoord ter harte neemt.

Schengen
Het Schengen-verdrag is een van de 
belangrijkste internationale verplich
tingen die ons land kent. Het 
verplicht ons tot het bestrijden van 
drugshandel, bewaken van de buiten
grenzen en weren van illegalen.
Daarin slagen wij niet altijd even 

oed. Daarom vindt de VVD-fractie 
at het kabinet een extra inspanning 

voor de handhaving van dit verdrag 
moet leveren. Daarbij kan gedacht 
worden aan een speciale politie- 
eenheid voor de aanpak van mensen
smokkel, intensivering van opsporing 
en uitzetting van illegalen, effectieve 
verwijdering van uitgeprocedeerde 
asielzoekers en verscherping van de 
bewaking van de buitengrenzen.
Zo'n extra inspanning kost natuurlijk 
geld. Omdat handhaving van het 
Schengen-verdrag een internationale 
verplichting is, vindt de VVD  dat dit 

ela gevonden moet worden onder 
e Homogene Groep Internationale 

Samenwerking. Dat is mogelijk, want 
door de automatische groei van deze 
Homogene Groep valt in de komende 
vier jaar een fors bedrag voor niet- 
O DA uitgaven vrij. In 1997 is f .25 
miljoen nog te verdelen. De VVD  
heeft het kabinet gevraagd dit bedrag 
vrij te maken voor handhaving van 
het Schengen-verdrag. Dit is toege
zegd door het kabinet.

Milieu
De milieucomponenten zullen meer 
moeten worden betrokken bij het 
buitenlands beleid. De klimaatcom- 
missie van deze Kamer heeft duidelijk 
gemaakt dat de C02-problem atiek 
vooral op wereldschaal moet worden 
aangepakt. De commissie concludeert 
dat Nederland zijn verplichtingen in 
Europees verband moet afstemmen. 
De W D -fractie  deelt die mening. Wij 
kunnen ons C02-geld  beter in Polen 
uitgeven dan hier. Het Nederlandse 
bedrijfsleven behoort tot de meest 
energie-efficiënte ter wereld. De 
scherpe Nederlandse eisen hebben 
geleid tot een bedrijfsleven dat 
milieubewust is en bereid om bespa- 
ringsconvenanten, die hun weerga in 
Europa niet kennen, te ondertekenen. 
Eenzijdige Nederlandse maatregelen 
zijn contraproductief als bedrijven 
uitwijken naar landen waar lagere 
milieu- en energie-eisen gelden.
De VVD-fractie pleit voor een verrui
ming van de hulp aan Oost-Europa 
ten behoeve van milieuprojecten 
daar, ten koste van de C02-begro- 
ting hier, w ant het beschikbare 
bedrag blijft hetzelfde.
De VVD  is van mening dat het geld 
daar moet worden uitgegeven waar 
het rendement het hoogst is. Dat is 
duidelijk in Oost-Europa en niet in 
Nederland."

Mobiliteit
De VVD wil een samenleving met 
kwaliteit. Dit kwaliteit vereist forse 
investeringen. Daarvoor is een flinke 
en duurzame economische groei 
nodig. Basis voor onze mainports zijn: 
voldoende ruimte, excellente kennis 
en goede verbindingen. Onorthodoxe 
oplossingen, bijvoorbeeld onder
gronds of in het water, mogen niet 
worden geschuwd.
W ij zitten in Nederland met een 
bereikbaarheidsprobleem (files). Dit 
kabinet is op de goede weg met haar 
samenhangend pakket van maatrege
len voor de mobiliteit: nieuwe wegen, 
verbetering van het openbaar 
vervoer, rekeningrijden. Hiervoor 
wordt 2 miljard gulden uitgetrokken. 
De VVD is van mening dat de strope
rige besluitvorming moet worden 
aangepakt. De fractie bepleit al jaren 
dat grote infrastructurele projecten 
op basis van een éénbesluitregeling 
worden uitgevoerd.
Het kabinet stelt o.a. voor de accijn
zen op brandstoffen te verhogen. De 
VVD  kan alleen instemmen met de 
accijnsverhoging als de Regering 
uitdrukkelijk toezegt haar voor 100%  
te compenseren. Bovendien zegt het 
regeeraccoord dat accijnsverhoging 
alleen kan plaatsvinden wanneer de 
ontwikkelingen in de buurlanden die 
toelaten.

V V D  o p  I n t e r n e t :  w w w . d d s . n l / - v v d  
e - m a i l :  v v d n e t @ w o r l d a c c e s s . n l

http://www.dds.nl/-vvd
mailto:vvdnet@worldaccess.nl
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Fractievoorzitter Bolkestein 
heeft zuiver gehandeld
Deze week is nogal wat commotie ontstaan over de berichtge
ving dat Frits Bolkestein als commissaris van MSD, enkele 
zaken die dit bedrijf aangaan bij minister Borst van 
Volksgezondheid onder ae aandacht heeft gebracht.
Naar mijn mening is deze commotie eigenlijk wat overdreven. 
De VVD-fractie is unaniem van oordeel dat Bolkestein op een 

eerbare manier is opgetreden, in zijn benadering naar minister Borst is Bolkestein heel
zuiver te werk gegaan, omdat hij daarbij duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij in zijn 
verantwoordelijkheid als commissaris handelde en niet ais politiek verantwoordelijke. 
Bovendien heeft hij nooit op enigerlei wijze de fractie, noen de VVD-bewindslieden in
een bepaalde richting beïnvloed. Ook minister Borst heeft verklaard dat Bolkestein welis
waar haar aandacht voor enkele zaken heeft gevraagd, maar dat hij haar daarbij zeker 
niet onder druk heeft gezet.

Omdat wij van oordeel zijn dat er niets onoorbaars is gebeurd, is de VVD-fractie van 
mening dat het niet op haar weg lag Bolkestein te vragen zijn verblijf op Cyprus, waar hij 
deze week verplichtingen had als voorzitter van de Liberale Internationale, voortijdig af 
te breken. Frits Bolkestein zal na afloop van zijn verblijf aldaar een persconferentie 
houden op Schiphol, waar hij zijn handelen als commissaris van MSD nader zal toelich
ten.

Benk Korthals

Gelegenheidsarbeid
Deze week is in de Tweede Kamer gedebat
teerd over het wetsvoorstel Marginale 
Arbeid en het Initiatief-Van Ardenne. De 
discussie over de tijdelijke seizoengebonden 
arbeid in de agrarische sector - bijvoorbeeld 
voor het oogsten van asperges, fruit, eet. - 
en in mindere mate daarbuiten, speelt al 
jaren. Zowel het paarse kabinet als het CDA 
zijn met een voorstel gekomen.
Het initiatief-Van Ardenne (CDA) houdt in 
dat in het belasting- en premieregiem het 
begrip seizoenarbeid zou worden geïntrodu
ceerd. Deze seizoenarbeid zou tot een 
bedrag van 3000 gulden per jaar worden 
vrijgesteld van belasting en premies.
Het voorstel van de CDA-fractie kost onge
veer 300 miljoen gulden. Hierdoor zouden 
belastingen en premies fors stijgen. De 
VVD-fractie gaat hier dus niet mee akkoord. 
Bovendien lijkt dit voorstel in strijd met de 
Europese regelgeving en maakt het inbreuk 
op de huidige systematiek in de werkne
mersverzekeringen.

Het kabinetsvoorstel is tweedelig. Het 
omvat een premievrijstellingsregeling en een 
premiecompensatieregeling.

Prem i e v r ij s te l I i ng
Voör elke uitkeringsgerechtigde, die bij een 
arbeidsvoorziening is ingeschreven, kan, 
gedurende maximaal 4 weken per jaar, vrij
stelling worden gegeven van zowel het 
werkgevers- als het werknemersdeel van de 
premies. Deze vrijstelling is niet beperkt tot 
een bepaalde sector.
In een amendement wordt de premievrijstel- 
ling van maximaal 4 weken verlengd naar 6 
weken, omdat in veel gevallen 4 weken niet 
voldoende zijn om de piekwerkzaamheden 
gedurende de oogst op te vangen. De VVD- 
fractie ondersteunt dit amendement.

Prem iecom pensatie  
De premiecompensatieregeling is een 
aanvulling op ae premievrijstellingsregeling. 
Deze regeling geldt alleen voor de agrari
sche sector. Voor de Bedrijfsvereniging (de 
sector zelf) bestaat de mogelijkheid groepen 
van werknemers aan te wijzen die voor 
terugbetaling van betaalde premies in 
aanmerking komen. Het gaat hier met name 
om huisvrouwen, studenten en scholieren, 
die nu via de zogenaamde 'contra-legem'- 
regelingen worden ingezet. Deze 'contra- 
legem’-regelingen houden ongeveer 
hetzelfde in en worden middels dit wets
voorstel dus gelegaliseerd. In dit wetsvoor
stel moet wel eerst premie worden betaald 
die later, op verzoek, weer teruggevorderd 
kan worden. Dit levert nogal wat adminis
tratieve overlast en rondpompen van geld 
op. Daarom is door de coalitiepartijen een 
amendement ingediend dat erop gericht is 
deze administratieve- en financiële romp
slomp tegen te gaan. Met deze amendering 
hoeven premies niet meer vooraf betaald te 
worden.

Inlichtingen Henk van Hoof 
070-3182885
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Internationalisering Onderwijs
In het algemeen overleg met Minister 
Ritzen van OCW over internationale 
onderwijssamenwerking gaf VVD- 
woordvoerder Oussama Cherribi aan 
zeer ingenomen te zijn met de Franse 
toekenning van een CAPES aan de 
Nederlandse taal.
Deze toekenning betekent, dat het 
Nederlands in Frankrijk dezelfde offi
ciële status krijgt als ae talen Engels, 
Duits en Spaans. Deze erkenning, 
waar de onderwijsminister F. Bayrou 
van Frankrijk zien persoonlijk sterk 
voor heeft gemaakt, is een positief 
signaal in een tijd waarin de betrek
kingen tussen Frankrijk en Nederland 
dringend verbetering behoeven. Het 
betekent een belangrijke verbetering 
van de rechtspositie van Nederlandse 
leerkrachten in Frankrijk.

Dat wil niet zeggen, dat Nederland 
met deze CAPES toekenning op haar 
lauweren kan rusten. Nederland moet 
dit moment gebruiken om de onder
wijssamenwerking met Frankrijk 
verder aan te halen en onderlinge 
weerstanden weg te nemen. De 
Minister kondigde aan zich in te 
zetten voor een Descartes- 
programma en voor intensievere 
wetenschappelijke samenwerking.

Lijn Cherribi
Een ander belangrijk aspekt van inter
nationale samenwerking is meertalig
heid. Kennis van de talen van onze 
buurlanden (Engels, Duits en Frans) 
blijft essentieel, ook voor de econo
mische integratie. In het algemeen 
overleg liet minister Ritzen weten, dat

hij 'de lijn Cherribi' om deze talen 
voortaan geen 'vreemde talen' maar 
'buurtalen' te noemen, overneemt. 
Vooral aan het MBO laat de meerta
ligheid nog te wensen over. Minister 
Ritzen heeft meer aandacht toege
zegd voor dit probleem.

Wat betreft de onderwijssamenwer
king met de Antillen en Aruba legde 
Cherribi de nadruk op het stimuleren 
van stages op de eilanden voor 
Antilliaanse en Arubaanse studenten 
die in Nederland studeren. Verder 
dient opgepast te worden dat de 
onderwijssystemen van Aruba, de 
Antillen en Nederland in de toekomst 
niet teveel uit elkaar groeien. De 
minister zal jaarlijks overleg plegen 
met zijn collega's van Aruba en de 
Antillen. De minister overweegt 
verder een Nederlands instituut voor 
het Caribisch gebied naar de Antillen 
over te plaatsen.

Verder had overleg plaats over de 
onderwijssamenwerking met Rusland 
en Hongarije. In de Russische 
Federatie verloopt de onderwijssa
menwerking goed. In Hongarije zijn 
er problemen in verband met wisse
ling van autoriteiten en bezuinigingen 
op het hoger onderwijs. Toch bTijft de 
Hongaarse overheid bereid om tien 

rocent van de Nederlandse uitgaven 
ij te passen.

Grenslandenbeleid  
De VVD steunt het grenslandenbeleid 
van minister Ritzen. De samenwer
king tussen Nederland en Belgie en 
Duitsland levert voor alle partijen

Oussama 
Cherribi

profijt op. Cherribi informeerde naar 
de opvolging van professor 
Lademacner, die veel voor de Duits- 
Nederlandse betrekkingen heeft bete
kend. Minister Ritzen erkende de 
unieke verdiensten van Lademacher, 
maar ging er toch vanuit dat er een 
'nieuwe Lademachter' gevonden kon 
worden.

Wat betreft de samenwerking met 
het Middellandse zeegebied deelde 
de minister mee, dat nij overweegt 
een programma voor Marokkaanse 
imams (moslimse geestelijken) te 
organiseren. Zo'n programma bestaat 
al voor Indonesische imams.
Tijdens het overleg informeerde 
Cnerribi verder naar de internationale 
samenwerking met Zuid Afrika. 
Binnenkort gaat Hare Majesteit de 
Koningin daar op bezoek. Minister 
Ritzen moest het antwoord schuldig 
blijven, maar zal de vraag doorgeven 
aan de Minister van Buitenlandse 
Zaken.

Inlichtingen Oussama Cherribi 
070-3182882

De VVD-fractie heeft het genoegen u uit te nodigen voor het Ronde-Tafel-Debat

"Ververs of visie"
vrijdag 4 oktober

Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag, 14.00-17.00 uur

Het rapport van de commisie Ververs heeft helaas niet de gewenste duidelijkheid gegeven. Wie wordt "de baas” 
in Hilversum, waar ligt de eindverantwoordelijkheid en hoe wordt de onafhankelijkheid van de 
"versterkte centrale directie" vormgegeven?

Hilversum heeft jaren lang de kans gehad orde op zaken te stellen, echter zonder voldoende resultaat.
De omroeporganisaties waren meer bezorgd over hun eigen bestaan dan dat ze zich bekommeren om de kijker.

Het antwoord is nu aan de politiek .

De VVD-Tweede Kamerfractie organiseert een Ronde-Tafel-Debat over het rapport van de Commissie Ververs 
die hierin adviseert over de vormgeving van de publieke omroep op de lange termijn.
Er zijn inleidingen van Frits Bolkestein, Loek Hermans, Bouke Geersing (NOS), Vera Keur (VARA),
Adriaan Vinju (STER) en Fons van Westerloo (SBS 6)

RSVP: Sari Van Heemskerck, Tel: 070-3182888, Fax: 070-3182924
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Materiële Financiële gelijkstelling
In artikel 23 van de grondwet is de 
gelijke voet van bekostiging van 
openbaar- en bijzonder onderwijs 
neergelegd. Als historisch uitvloeisel 
daarvan is op gemeentelijk niveau de 
overschrijdingsregeling van toepas
sing. Dit houdt in dat een gemeente 
die bovenop de Rijksvergoeding 
middelen aan een openbare school 
ter beschikking stelt, hetzelfde 
bedrag ook aan de in de gemeente 
aanwezige bijzondere scholen moet 
uitkeren. Dit leidt in de praktijk soms 
tot ongewenste situaties: de gemeen
teraad die een openbare school met 
een specifieke nood te hulp wil schie
ten, moet voor een gelijk bedrag de 
bijzonder scholen die niet in die 
specifieke omstandigheden verkeren, 
compenseren. Andersom verhindert 
de overschrijdingsregeling dat 
gemeenten geld beschikbaar stellen 
aan bijzondere scholen die in speci
fieke omstandigheden verkeren 
zolang het openbaar onderwijs niet in 
dezelfde omstandigheid verkeert.

Verordening
Het wetsontwerp dat nu voorligt 
opent de mogelijkheid voor gemeen
ten een gemeentelijke verordening te 
maken waarin wordt aangegeven dat 
scholen, onafhankelijk van nun 
grondslag (dus openbare- en bijzon
dere scholen), die in 'specifieke 
omstandigheden' verkeren, in 
aanmerking komen voor een extra

vergoeding. Alleen die scholen waar 
die specifieke omstandigheden op 
van toepassing zijn, krijgen dan een 
extra vergoeding. Scholen die niet in 
die specifieke omstandigheden verke
ren krijgen die vergoeding niet.
Op extra vergoedingen aan het open
bare onderwijs, anders dan volgens 
de verordening is wel de overschrij
dingsregeling en dus het automa
tisme van doorbetaling aan het 
bijzonder onderwijs van toepassing.

VVD-woordvoerder Clemens 
Cornielje bracht naar voren dat dit 
wetsvoorstel verbluffend veel lijkt op 
de uitkomsten van het Schevenings 
beraad (Beraad tussen vertegenwoor
digers van de onderwijskoepelorgani- 
saties en de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen over bestuurlijke 
vernieuwing in het onderwijs). Het 
wetsvoorstel komt dus overeen met 
de afspraken die met het vorige kabi
net over een niewe regeling voor de 
financiële gelijkstelling zijn gemaakt.

In het wetsvoorstel bestaat de moge
lijkheid om in plaats van een gemeen
telijke verordening ook een conve
nant met scholen af te sluiten. Een 
convenant biedt echter minder 
rechtszekerheid voor de scholen. 
Cornielje heeft een amendement 
ingediend waarin hij voorstelt deze 
mogelijkheid te schrappen.

Clemens
Cornielje

Rechtsbescherm ing  
Twistpunt in het debat was de rege
ling van het rechtsbeschermingsmo- 
deï! In het Schevenings akkoord is 
afgesproken dat bezwaar aangete
kend kan worden bij de gemeente
raad en dat beroep ingesteld kan 
worden bij de administratieve rechter 
conform de Algemene Wet 
Bestuursrecht. Dit is ook zo opgeno
men in het wetsvoorstel. De fracties 
van de GPV en CDA hebben een 
amendement ingediend om de 
Onderwijsraad een adviserende rol te 
geven in de bezwaar- en beroepspro
cedure. Volgens de VVD-fractie is de 
rechtsbescherming in het voorlig
gende wetsvoorstel voldoende gere
geld en is er geen aanleiding om een 
nieuw rechtsbeschermingsmodel te 
creëren.

Inlichtingen Clemens Cornielje 
070-3182904

Opvang minderjarige asielzoekers
In de media zijn een aantal berichten 
verschenen dat honderd tot tweehon
derd Nigeriaanse meisjes via 
Nederlandse opvangcentra voor asiel
zoekers geronseld worden voor pros
titutie. Hieruit blijkt dat de opvang 
van minderjarige asielzoekers niet 
goed verloopt.

Al eerder is dit iaar opheldering 
gevraagd over net verdwijnen van 
relatief veel alleenstaande minderja
rige asielzoekers uit de centrale 
opvang. Tijdens zijn bezoek aan 
opvangcentrum Beatrixoord in 
Eindhoven is VVD-woordvoerder Jan 
Rijpstra het een en ander over deze 
kwestie duidelijk geworden.
Daarnaast heeft ook de staatssecreta
ris een aantal zaken kunnen ophelde
ren. Desalniettemin zijn er nog een 
aantal vragen onbeantwoord geble
ven. De fracties van de PvdA, VVD 
en D66 hebben in het mondelinge 
vragenuur van deze week de regering 
gevraagd de Kamer alle beschikbare 
informatie te verstrekken over de

aard en de omvang van de verdwij
ningen van minderjarige asielzoekers, 
de infiltratie door internationale 
criminele netwerken in ons opvang- 
circuit en de resultaten van het poli- 
tie-onderzoek tot nu toe. Ook de 
samenwerking tussen de Nederlandse 
en de buitenlandse politie moet daar
bij worden betrokken. Staatssecretaris 
Schmitz zal de Kamer in een brief op 
zo kort mogelijke termijn inlichten.

Jan Rijpstra is van mening dat de 
kwetsbaarheid van deze kinderen 
groot is. De vraag is of de overheid 
voldoende bescherming kan bieden. 
De woordvoerder gaat ervan uit dat 
ook deze vraag door de staatssecreta
ris in haar brief beantwoord zal 
worden.

Inlichtingen Jan Rijpstra 
070-3182905
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afdeling Voorlichting. 
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Scheveningen, pré-postale 
verwerking door 
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VERKIEZINGEN IN BOSNIË: 
BEVESTIGING VAN ETNISCHE DELING
Het sluitstuk van het Dayton- 
akkoord, waarmee het democratisch 
proces in Bosnië zou worden afgeslo
ten, is verworden tot één van de 
meest omstreden verkiezingen van 
deze eeuw. Het Dayton-verdrag, dat 
onder grote druk van de VS tot stand 
is gekomen, ging uit van herstel van 
een multi-etniscne samenleving in 
Bosnië. Deze op Westers idealisme 
gebaseerde wens, is niet door de 
partijen in Bosnië gehonoreerd. Van 
een vrij personenverkeer is nog geen 
sprake, laat staan dat men weer terug 
kan naar de plaats van herkomst. 
Intimidatie en fraude bij de registratie 
van kiezers is aan de orde van de dag 
geweest. De internationale gemeen
schap, bij monde van de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE) kwam dan ook vooraf 
al tot de conclusie dat er van vrije en 
eerlijke verkiezingen geen sprake kon 
zijn. De toetsingscriteria werden dan 
ook snel ingeruild voor het beginsel 
dat de verkiezingen een bijdrage 
moesten leveren aan de democrati
sche opbouw in Bosnië. Realpolitiek 
won het van de Westerse idealen 
over democratie.

De verkiezingen zoals die in Bosnië 
zijn gehouden zijn wel vergeleken 
met de situatie in Sudetenland 
(1938). Daar diende het referendum 
als schaamlap voor het Westen om de 
annexatie van Sudetenland door 
Hitler te legitimeren. De uitslag stond 
natuurlijk van te voren vast. In een 
sfeer van intimidatie kan men immers 
geen vrije keuze maken. Ook in 
Bosnië zijn de meeste oppositie 
partijen geweerd. Elke etnische groe
pering had zijn eigen partij. 
Concurrentie werd niet geduld. Maar 
de Balkan is geen West-Europa. Men 
kan de verschillende bevolkingsgroe- 

en nu eenmaal niet met de loop van 
et geweer dwingen om samen te 

leven en te werken. Uitstel van de 
verkiezingen zou dan ook aan die 
situatie niets hebben veranderd.

Schijn en w erkelijkheid  
Van ae vijfentwintighonderd beno
digde waarnemers waren ruim 
duizend waarnemers aanwezig om in 
Bosnië het verloop van de verkiezin

gen bij de ruim vierduizend stem
bureaus te volgen. Nederland had het 
verzoek van de OVSE serieus opge
vat en was met ongeveer honderd 
waarnemers proportioneel oververte
genwoordigd. Bij aankomst op het 
vliegveld van Sarajevo bleek al snel 
het verschil tussen schijn en werke
lijkheid. Ofschoon er volgens het 
Dayton-akkoord vrijheid van bewe
ging is, blijkt er in de praktijk niets 
van terecht te komen. Vanuit de 
Republiek Srpska peinst men er niet 
over om de grens tussen de verschil
lende bevolkingsentiteiten, zoals het 
in vakjargon heet, te overschrijden. 
Deze ontkenning van de werkelijk
heid zorgde er voor dat de groep 
internationale waarnemers, waarvan 
ik deel uitmaakte, na zeven uur 
wachten, uiteindelijk per helikopter 
naar de republiek Srpska kon worden 
vervoerd. Ook het omgekeerde geldt. 
De moslimbevolking waagt zich niet 
in het Bosnisch-Servische deel.

A anslu iting  bij Servië  
Bij aankomst in Sokolac, even ten 
noorden van de hoofdstad Pale, werd 
dit beeld nog eens bevestigd. De van 
oorlogsmisdaden verdachte Karadzic 
mag op last van het Westen geen 
officiële functies meer vervullen, maar 
in Sokolac was er bijna geen gebouw 
dat niet met een grote poster van 
deze Bosnisch-Servische leider was 
getooid. Dat zelfde beeld trof ik ook 
aan bij de voorzitter van de plaatse
lijke kiescommissie. Ook diens bureau 
was ‘opgeluisterd’ met een groot 
portret van de Bosnisch-Servische 
leider. Voor het Westen mag Karadzic 
dan van het toneel zijn verdwenen, in 
werkelijkheid domineert hij behalve 
de politiek, ook het straatbeeld in de 
Bosnisch-Servische republiek. In dit 
Servische deel van Bosnië bleek, uit 
alle gesprekken die ik heb gevoerd, 
niet alleen met politieke partijen maar 
ook met burgers op straat, dat er van 
een verenigd Bosnië geen sprake kan 
zijn. Iedereen wil zo snel mogelijk als 
zelfstandige republiek verder. Een 
aantal partijen, waaronder die van de 
beruchte Arkan (die notabene van de 
OVSE geld heeft gekregen voor zijn 
verkiezingscampagne), streven zelfs 
directe aansluiting bij Servië na.

E tn isch e  d e lin g  
Volgens opgave van de plaatselijke 
Serviërs telde Sokolac voor de oorlog 
niet meer dan een paar honderd 
moslims. Na uren wachten kwam er 
omstreeks het middaguur een bus uit 
Sarejevo met totaal acht kiezers 
opdagen. Moedige mensen, die in het 
stembureau dat wellicht werd 
bemand door mensen die hen verdre
ven, hun stem uit brengen. Maar het 
geringe aantal toont tegelijkertijd ook 
ae angst aan om terug te keren. De 
etnische opdeling van Bosnië wordt 
hierdoor bevestigd.
De uitslag van de verkiezingen moet 
wel door de internationale gemeen
schap worden geaccepteerd. In de 
eerste plaats omdat de Bosnische 
president Izetbegovic de meeste 
stemmen heeft verkregen en daarmee 
tot president van Bosnië-Hercegovina 
is gekozen. In de tweede plaats 
omdat er tijdens de verkiezingen zelf 
er geen sprake is geweest van groot
scheepse fraude of manipulatie. En in 
de derde plaats omdat een alternatief 
ontbreekt. De verkiezingsuitslag 
afwijzen, mede op basis van de 
Westerse kritiek op de manipulatie 
tijdens de aanloop naar de verkiezing, 
brengt het verdere verloop van het 
vredesproces in gevaar. Het Westen 
rest dan ook niets anders dan de 
feiten te accepteren. Dat heeft grote 
gevolgen voor de tot nu toe gevoerde 
politiek. Terugkeer van de honderd
duizenden vluchtelingen naar hun 
oorspronkelijke woonplaats is dan 
niet meer mogelijk. Het creëren in 
Centraal Bosnië van nieuwe dorpen 
om de terugkeer van ontheemden 
mogelijk te maken is dan een nood
zaak. De wederopbouw, die tot nu 
toe door de stroop van de bureaucra
tie, nog nauwelijks van de grond is 
gekomen, verdient dan ook de hoog
ste prioriteit.

Theo van den Doel, lid van de 
Tweede Kamer voor de VVD en 
verkiezingswaarnemer in Bosnië.
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do cum entatiecentrum  
Nederlandse po litieke  

partijen

Een lief ding waard
Sinds enige tijd wordt in de Tweede Kamer het hebben van 
nevenactiviteiten door kamerleden gestimuleerd. Het verwijt 
aan de politiek was immers vaak dat politici onder een kaas
stolp leven en te weinig voeling hebben met wat er in de maat
schappij aan de hand is. Door het ontplooien van nevenactivi
teiten in het bedrijfsleven of niet-commerciële organisaties 
wordt de kennis van politici van wat er werkelijk in de samenle
ving omgaat, bevorderd.
Mede om deze reden heb ik zes jaar geleden het aanbod geac

cepteerd om commissaris bij het farmaceutisch bedrijf MSD te worden. In de eerste 
plaats omdat ik de farmaceutische industrie een belangrijke en interessante bedrijfstak 
vind. In de tweede plaats omdat mij dit in staat stelde een zekere voeling met de 
bedrijfsleven te onderhouden. Ten derde is MSD een Amerikaans bedrijf. Amerika is een 
belangrijk land. Ook dit argument heeft daarom een rol gespeeld om het commissariaat 
te aanvaarden.
Naar mijn opvatting houdt het werk van commissaris in dat ik, op verzoek, opkom voor 
de belangen van het bedrijf. Ik ben van mening dat, als een dergelijk verzoek oorbaar is 
en ik dat met een zekere terughoudendheid en met open vizier kan doen, ik dat niet 
alleen mag, maar in redelijkheid ook moet doen. Naar mijn inzicht ben ik, in de drie 
gevallen waarin ik als commissaris van MSD de belangen van dit bedrijf heb behartigd, 
op deze manier te werk gegaan. Ook in het debat over nevenfuncties dat deze week in de 
Tweede Kamer is gevoerd,lcwam naar voren dat ik oorbaar heb gehandeld.
In het debat werd eveneens de vraag gesteld of bepaalde nevenfuncties wel goed te 
combineren zijn met het werk als kamerlid. Naar aanleiding van deze vraag werd door 
sommige fracties voor een gedragscode gepleit. Andere fracties waren van mening dat 
deze zaak een verantwoordelijkheid moet blijven van het kamerlid zelf. Bij deze laatste 
opvatting sluit ik mij voorlopig aan. Vele kamerleden hebben nevenfuncties waarin zij 
geassocieerd zijn met deelbelangen. Dit kan zijn in de hoedanigheid van commissaris, van 
voorzitter van een toneelvereniging, van boer of advocaat, leder moet voor zichzelf uitma
ken of een dergelijke functie op een oorbare manier met het kamerlidmaatschap is te 
combineren. In mijn geval heeft die combinatie blijkbaar tot een misverstand geleid en dat 
betreur ik. Als extra controle voor de Kamer en voor de burgers van Nederland wordt nu 
door het presidium onderzocht of er een kader kan worden geschapen waarin handelingen 
van kamerleden, van tevoren of achteraf, kunnen worden getoetst. De VVD-fractie onder
steunt dit initiatief, omdat duidelijkheid op dit vlak een lief ding waard is.

Frits Bolkestein

VVD achter koppelingswet
VVD-woordvoerder Jan Rijpstra benadrukte 
afgelopen woensdag dat als het aan de 
VVD-fractie ligt de koppelingswet niet snel 

enoeg kan worden ingevoerd. De VVD 
echt veel waarde aan dit wetsvoorstel, dat 

het mogelijk maakt gegevensbestanden van 
verschillende instanties aan elkaar te koppe
len en de opsporing van illegalen moet 
bevorderen.
Het was overigens een drukte van belang 
achter de regeringstafel. Naast staatssecre
taris Schmitz (PvdA) van Justitie verdedigen 
namelijk ook minister Borst (D86) van 
Volksgezondheid en staatssecretaris De 
Grave (VVD) en Netelenbos (PvdA) van 
Onderwijs het voorstel namens de regering, 
wat aangeeft dat het wetsvoorstel meerdere 
beleidsterreinen raakt.

Kerngedachte
De woordvoerder stemde nadrukkelijk in 
met de kerngedachte van het wetsvoorstel: 
'Vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf 
hebben, zoals aangegeven in artikel 1b, 
komen niet in aanmerking voor het toeken
nen van verstrekkingen, voorzieningen en 
uitkeringen, gefinancierd uit de collectieve 
middelen'. Hiermee wordt een algemene 
uitsluiting gecreëerd voor aanspraken op de 
toekenning van verstrekkingen, voorzienin
gen en uitkeringen.
De VVD steunt net koppelingsbeginsel als 
algemeen principe van net vreemdelingen

recht. Het belang van het wetsvoorstel voor 
het ontmoedigen van het verblijf van ille
gale vreemdelingen in Nederland wordt 
nadrukkelijk onderkend. Niet-rechtmatig in 
Nederland verblijvende vreemdelingen 
mogen geen aanspraak doen gelden op 
collectieve voorzieningen. Illegaliteit moet 
worden tegengegaan.

C o n siste n tie
Het is van groot belang dat in Nederland 
een consistent beleid wordt gevoerd met 
betrekking tot het vreemdelingenbeleid. Als 
wordt gesteld dat het opsporen van crimi
nele illegalen voorrang neeft, omdat deze 
personen overlast veroorzaken, lijkt dat 
redelijk. 'Maar wat betekent dat in de prak
tijk', vroeg de woordvoerder zich af. De 
VVD-fractie wil dat de regering het beleid 
met betrekking tot de handhaving, het 
toezicht, de controle en de verwijdering en 
de uitzetting helder verwoordt. Het Mobiel 
Toezicht Vreemdelingen moet daarbij 
worden betrokken.
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Citaten debat nevenfuncties:
Woensdag 2 oktober j.l. heeft de 
Kamer gedebatteerd over nevenfunc
ties van kamerleden. Aan de orde was 
het combineren van nevenfuncties met 
de werkzaamheden als kamerlid. Dit 
naar aanleiding van de drie gevallen 
waarin Frits Bolkestein als commissaris 
van MSD de belangen van dit bedrijf 
heeft behartigd. Hieronder enkele cita
ten uit het debat.

Frits Bolkestein: "De laatste dagen 
hebben mij her en der suggesties 
bereikt van mensen die hebben 
gezegd: "Zo moet je dat helemaal 
niet doen; hoe kun ie nu zo onhandig 
zijn om dat neer te leggen in brieven? 
Waarom heb je de minister niet 
opgebeld of waarom heb je een 
andere commissaris die brieven niet 
laten schrijven, waarna jij in de 
wandelgangen tegen de minister had 

ezegd: "Els, doe er wat aan?". Als 
et zo had gemoeten, had ik dat 

commissariaat neergelegd. Als het zo 
moet, geef ik mijn portie aan Fikkie, 
want zo doe ik cfe zaken niet. Ik moet 
die suggesties, die uiterraard niet uit 
de Kamer kwamen, dus met kracht 
van de hand wijzen. Als ik het gevoe
len had gehad dat ik iets had gedaan 
wat niet koosjer was - dat gevoelen 
had ik niet - nad ik het natuurlijk ook 
nooit zwart op wit op papier gezet. Ik 
zeg dus: als het zo had gemoeten dat 
het alleen per telefoon kon of zo, dan 
hoeft het voor mij niet."

Minister Borst-Eilers: "Voorzitter! De 
heer Wallage heeft mij gevraagd of ik 
nooit heb overwogen om te zeggen 
dat ik liever wilde dat de heer 
Bolkestein deze interventies niet 
pleegde. Dat heb ik inderdaad niet 
overwogen. Dat komt omdat ik mij op 
geen enkele manier onder druk gezet

voelde. Ik heb al eerder gezegd dat de 
heer Bolkestein mijn aandacht vroeg 
voor een aantal dingen. Dat deed hij 
op een open manier en in die zin 
terughoudend, dat hij het punt onder 
mijn aandacht bracht en daar verder 
niet met mij over in debat ging.

Minister Borst-Eilers: "Leefde in de 
ambtelijke top niet het gevoel dat 
men MSD tegemoet moest komen? 
Nee, men heeft in de ambtelijke top 
nooit problemen gehad met deze 
vragen en dringende verzoeken van 
de industrie, omdat men in het 
geneesmiddelendossier gewoon strikt 
werkt volgens wetten en regels. Je 
kunt als het ware in een boekje 
opzoeken hoe je het doen moet. Men 
heeft wel begrip gehad voor de 
problemen van de farmaceutische 
industrie en men heeft ook steeds 
opengestaan voor gesprekken. Men 
heeft willen meedenken, men heeft 
steeds weer uitgelegd hoe het zit.
Men voelde zien geenszins geroepen 
om iemand tegemoet te komen. Men 
vond gewoon dat men de regels 
moest volgen. Zo is het ook gebeurd.

Bolkestein: "Ik heb uit de discussie, die 
mij natuurlijk ook niet onberoerd heeft 
gelaten, begrepen dat er verschillend 
wordt gedacht over tal van aspecten. 
Het enige wat ik nu nog wil zeggen, is 
dat ik wens dat er helderheid komt. 
Deze discussie is voor mij ook onbevre
digend. Zoals gezegd, wil ik het liefst 
helderheid hebben. Het is overigens de 
vraag of die verschaft kan woraen. Ik 
denk zeker niet dat dit in het debat 
kan. Het zou mij een lief ding waard 
zijn, als die helderheid wel verschaft 
kan worden. Het is mij ook een lief 
ding waard als er al bepaalde punten 
in dit gehele debat helderder worden.

En voor een gedachtewisseling, 
lenair, in commissie of hoe dan ook, 
oud ik mij gaarne beschikbaar.
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Géén ra zz ia 's
De woordvoerder kreeg het aan de 
stok met zijn collega van de PvdA, 
Apostolou, die hem verweet razzia
achtige situaties te willen creëren bij 
het opsporen van illegalen. Rijpstra 
benadrukte dat hij dit nu juist net 
laatste is wat hij wil. Gerichte adres
controles krijgen de volle steun van 
de VVD. Lukrake acties op straat of 
systematisch straten controleren 
worden door de VVD-fractie echter 
met klem van de hand gewezen.

G eslo ten  opvang 
Rijpstra bracht verder naar voren dat 
de VVD-fractie van mening is dat als 
een niet-criminele illegaal wordt 
aangetroffen deze in gesloten opvang 
moet worden ondergebracht. De 
woordvoerders van D66 (Dittrich) en 
PvdA wezen dit voorstel af. Dittrich 
vergeleek deze vorm van opvang 
zelfs met een Huis van Bewaring. Wat 
er echter wel met deze groep moet 
gebeuren werd echter niet aoor hem 
aangegeven. De VVD-fractie heeft als 
uitgangspunt dat illegalen moeten 
terugkeren naar het land van 
herkomst en kiest om die reden voor 
gesloten opvang. Volgende week 
wordt het debat afgerond.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905.

Voortgang nieuwe mededingingswet
Dit najaar behandelt de Tweede 
Kamer de nieuwe Wet Economische 
Mededinging (WEM).

Nederland is lange tijd een kartelpa- 
radijs geweest. Een van de redenen 
daarvoor is de Nederlandse misbruik- 
wetgeving: prijsafspraken zijn toege
staan zolang ze niet verboden 
worden. Het Nederlandse systeem 
loopt achter bij de mededingings
regels die in Europa gelden. De 
mondialisering van de wereldecono
mie vraagt tevens om transparante en 
toegankelijke markten, zodat markt
werking en concurrentie optimaal 
zijn. Het uiteindelijke doel daarvan is 
een betere allocatie van goederen en 
diensten, stimulering van innovatie, 
een hogere kwaliteit en lagere prijzen 
voor de consument.

Om deze redenen wordt de misbruik- 
wetgeving in de nieuwe mede
dingingswet veranderd in een 
verboaswetgeving: prijsafspraken zijn 
verboden, tenzij ae Dienst voor de 
Mededinging ontheffing verleent. Dit 
uitgangspunt sluit aan op de richt
lijnen van de Europese Unie en wordt 
in de meeste lidstaten van de EU 
gevolgd.
VVD-woordvoerder Hella Voüte- 
Droste heeft een groot aantal kriti
sche vragen voorgelegd aan de rege
ring. Zo geeft de VVD veel aandacht 
aan de positie van zelfstandig filiaal
houders en die van franchiseorganisa- 
ties. Verder is de woordvoerder van 
mening dat het voorgestelde bagatel- 
criterium (vijf miljoen gulden omzet) 
te krap is. Als elk samenwerkingsver
band met meer omzet dispensatie

vraagt, raakt de nieuwe Dienst voor 
de Mededinging zonder twijfel over
belast. Ook vraagt de VVD aandacht 
voor de concurrentievervalsing die 
overheid en semi-overheid de parti
culiere sector aandoen. De overheid 
belemmert hiermee de marktwerking. 
Gelet op de geluiden uit het bedrijfs
leven lijkt de nieuwe wet de concur
rentie tussen de zelfstandig filiaal
houder en het grootwinkelbedrijf juist 
te belemmeren. Uitgangspunt voor 
de VVD bij de beoordeling van de 
nieuwe WEM is dat deze ae concur
rentie niet mag belemmeren, maar 
juist moet bevorderen.

Inlichtingen:
Hella Voüte-Droste, 070-3182907 of 
hvoute@worldaccess.nl

mailto:hvoute@worldaccess.nl
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Ververs of Visie
De VVD is een voorstander van een 
duaal omroepbestel. Dat wil zeggen, 
een sterke publieke omroep naast 
commerciële zenders. 
Machtsconcentraties moeten worden 
vermeden, zodat voldoende keuze
mogelijkheid blijft bestaan. De 

ublieke omroep moet zorgen voor 
etrouwbare informatie en documen

tatie plus behoud van de Nederlandse 
culturele identiteit.
Op 4 oktober j.l. heeft de VVD-frac- 
tie een ronde-tafel-debat georgani
seerd over de toekomst van het 
omroepbestel voor de lange termijn. 
Dit debat vond plaats onder leiding 
van Frits Bolkestein met directeuren 
van de VARA, SBS 6, de NOS en de 
STER en politicus Loek Hermans.

Frits Bolkestein tijdens het debat:
"Om de publieke omroep ook na het 
jaar 2000 een stevige toekomst te 

aranderen, moeten er veranderingen 
omen. De VVD had, met vele ande

ren, haar hoop op de Commissie- 
Ververs gevestigd.
Helaas waren de behoudende krach
ten in deze commissie toch te sterk 
aanwezig om een werkelijke trend
breuk te bewerkstelligen, die zou 
neerkomen op een versterking van de 
publieke functies, einde van de 
verzuiling en onafhankelijkheid van 
politieke beïnvloeding. Dat de meeste 
commentaren op dit rapport negatief 
waren, laat zien dat wij niet alleen 
staan.

De Heer Ververs noemt zijn rapport 
"een doorgroei rapport" en zegt:
"Als de politiek en Hilversum nu niets 
doen, gebeuren er nare dingen. 
Anders kan dit model doorgroeien 
naar pluriformiteit via programma's 
en één organisatie" (Broaacast 
Magazine, aug. '96).
Een soortgelijke opmerking uit het 
blad Democraat: "W at mij betreft zou 
de centrale aansturing nog steviger 
mogen dan in het rapport beschreven 
staat".

V ersterkte cen tra le  d irectie  
De Kamer heeft zijn oproep ter harte 
enomen en heeft twee weken gele- 
en via een motie van mijn hand, 

mede ondertekend door mijn colle
ga's Wallage en Wolffensperger, het 
kabinet gevraagd zich in te zetten

"voor één versterkte, centrale direc
tie, zodat zowel de programmering 
als de organisatie daarvan vanuit één 
hand geleid kunnen worden."

Dat de omroeporganisaties vorige 
week met een plan zijn gekomen, die 
hun positie verstevigt en de NOS 
marginaliseert, toont het onbegrip 
dat heerst in Hilversum. Dit nog afge
zien van de opmerking dat op termijn 
de omroepbijdrage omhoog zal 
moeten, omdat door minder reclame- 
inkomsten het budget nog verder zal 
teruglopen.

Kernvragen
In de discussie is een aantal kernvra
gen aan de orde gekomen. In de 
eerste plaats: Hoe 'publiek' is het 
huidige publieke bestel? W at zijn 
anno 1996 identiteitsomroepen?
In de tweede plaats: Is het niet hoog 
tijd eerst de publieke taken te definië
ren? Moeten alleen deze taken 
worden uitgevoerd of dient er vers- 
trooing of amusement geprogram
meerd te worden om de kijker vast te 
houden?
Nadat dit is vastgesteld, kan pas 
worden beoordeeld welke 
organisatie daarvoor nodig is. Voor 
de VVD staat vast dat 
er één onafhankelijke directie moet 
komen in Hilversum, die beschikt 
over de zendmachtiging en die de 
geldstroom beheert. Daarna kan pas 
worden vastgesteld hoeveel geld 
nodig is voor hoeveel netten. Nu 
begint men de discussie met de 
opmerking: "de schaarste is over", 
dus drie netten is het minimum.
In de discussie is eveneens aan de 
orde gekomen hoe 'open' deze 
publieke omroep moet zijn ten 
opzichte van ontwikkelingen als 
abonnee-tv, pakketten tegen extra 
kosten en decoders?

Er waren ook vragen die in feite hun 
eigen antwoord geven:
Een reclamevrije publieke omroep is 
voorlopig een onbetaalbaar idee. Het 
afschaffen van de omroepbijdrage en 
financiering uit algemene middelen 
kan wellicht op de lange termijn. 
Momenteel is echter de f 900 miljoen 
die hierdoor binnenkomt onmisbaar. 
Verhoging van de omroepbijdrage is 
voor de VVD niet aanvaardbaar.

De tijd dringt. Niet alleen voor Paars 
om ae discussie dit najaar in grote 
lijnen af te ronden, maar vooral voor 
de overleving van een interessante, 
kwalitatief aantrekkelijke publieke 
om roep na het jaar 2000".

Nadere inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888

Naburige
rechten
Dinsdag 1 oktober j.l. vond de behan
deling plaats van het initiatief-wets- 
voorstel op het gebied van de 
Naburige Rechten dat door de Tweede 
Kamerleden Van Heemst, Otto Vos en 
Marijn de Koning is ingediend.
Het wetsvoorstel draait om de vraag 
of een omroeporganisatie het recht 
heeft geldelijke middelen te vragen 
indien een radio- of televisiepro
gramma in een openbare ruimte, 
zoals een cafébedrijf of bejaardente
huis, door derden wordt bekeken. 
Voor de inning van die gelden was 
reeds een nieuwe stichting opgericht. 
Door middel van dit wetsvoorstel 
hebben de indieners een halt toege
roepen aan de steeds verdere uitbrei
ding van naburige rechten op muziek 
en beeld.
Het wetsvoorstel is in de Eerste 
Kamer met veel enthousiasme 
ontvangen door senator Heine 
Makreel, die namens de andere 
partijen de initiatiefnemers toesprak. 
Nadat het wetsvoorstel in de Staats
courant is gepubliceerd, zal het niet 
meer mogelijk zijn dat omroeporgani
saties graantjes van cafébedrijven 
meepikken als bijvoorbeeld avonden 
worden georganiseerd in het kader 
van 'Oranje-auels'.

Inlichtingen:
Otto Vos, 070-3182900

VVD op Internet:  w w w . d d s . n l / ~ v v d  

e-mai l :  vvdn et@wor lda cc ess . n l

Colofon
WD-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-Tweeae Kamerfractie en
Mary-Honor Kloeg en Ernst van Splunter, medewerkers afdeling Voorlichting.
WD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen, pré-postale verwerking door 
Adrepak Direct-Mail te Den Haag.
Een iaar-abonnément 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).

VVD op Internet: www.dds.nl/~vvd e-mail: vvdnet@worldaccess.nl

http://www.dds.nl/~vvd
mailto:vvdnet@worldaccess.nl
http://www.dds.nl/~vvd
mailto:vvdnet@worldaccess.nl


217
OPINIE

Directeur-Grootaandeelhouder
De laatste maanden is er grote onrust 
ontstaan in ondernemend Nederland. 
Waarom, zult u zich afvragen. Welnu, 
omdat Staatssecretaris Vermeend 
(PvdA) een wetsvoorstel inzake 
beperking aftrek consumptieve rente 
en herziening van het regime ter zake 
van winst uit aanmerkelijk belang bij 
de Tweede Kamer heeft ingediend.
Op zich is dit niets zorgelijks, maar 
het wetsvoorstel heeft vele succes
volle ondernemers doen besluiten 
Nederland te verlaten. Zelden is het 
onrust-effect zo groot geweest als bij 
de indiening van dit wetsvoorstel. Het 
oorspronkelijke wetsvoorstel stond bol 
van de overkill en was onevenwichtig. 
Dit was aanleiding voor woordvoerder 
Bibi de Vries om flink tegengas te 
geven. En met resultaat. De Staats
secretaris is op zeer essentiële punten 
'om' gegaan. Naar het oordeel van de 
woordvoerder kan het nooit de 
bedoeling van wetgeving zijn dat 
succesvolie ondernemers met spoed 
het land verlaten. Daarnaast heeft de 
beeldvorming rond het wetsvoorstel 
geen recht gedaan aan ondernemend 
Nederland. Sommige uitspraken van 
collega-politici suggereerden dat 
ondernemers fiscale trapeze-werkers 
zijn, misbruik maken van regelgeving, 
geen belasting betalen etc.
De VVD-fractie is van mening dat 
ondernemers in het Midden- en 
Kleinbedrijf de motor van onze 
economie zijn en dat zij derhalve, 
daar waar nodig, bescherming verdie
nen tegen ongebreidelde wetgeving. 
De belangrijkste punten uit het wets
voorstel zijn de emigratieheffing, 
vermogenswinstbelasting op aande
len, terugwerkende kracht en de 
vermogensbelasting!

Em igratieheffing  
In het oorspronkelijke wetsvoorstel 
heeft Staatssecretaris Vermeend voor- 
esteld dat indien een aanmerkelijk- 
elanghouder (iemand die ten minste 

1/3 van de aandelen in een BV heeft) 
naar het buitenland emigreert, hij 
25% emigratieheffing moet betalen 
over zijn aanmerkelijk belang, onge
acht OT de aandelen nu verkocht 
worden of niet. Dit voorstel heeft er 
voor gezorgd dat er een versnelde 
uittocnt van succesvolle ondernemers 
naar het buitenland op gang is geko
men. Woordvoerder Bibi de Vries 
heeft zich fel verzet tegen dit fiscale 
hek om Nederland. De reden dat 
mensen om fiscale redenen naar het 
buitenland emigreren is omdat men 
de totale belastingdruk in Nederland 
als te hoog ervaart. De VVD-fractie is 
van mening dat Nederland er zelf 
voor moet zorgen om die totale belas
tingdruk naar beneden te brengen. 
Dat is de enige manier waarop je 
vermogen c.q. kapitaal in Nederland 
kunt behouden en eventueel belas-

tingvlucht kunt tegengaan. Bovendien 
past een fiscaal hek om Nederland 
ook niet in een tijd waar we grenzen 
in zijn algemeenheid opheffen. 
Staatssecretaris Vermeend is na zeer 
veel druk gevoelig gebleken voor de 
kritiek van de VVD-fractie. Hij heeft 
zijn voorstel om over te gaan tot een 
emigratieheffing ingetrokken. Hij 
heeft het voorstel van de VVD-fractie 
overgenomen om over te gaan tot 
invoering van een zogenaamde 
'conserverende aanslag' bij emigratie. 
Dit betekent dat als een aanmerkelijk 
belanghouder emigreert hij geen 
belasting hoeft te betalen. Deze 
belastingheffing komt alleen in zicht 
als hij de aandelen binnen 10 jaar na 
emigratie alsnog verkoopt.

Verm ogensw instbelasting op 
aandelen
In het wetsvoorstel staat een belang
rijk pijnpunt voor de VVD, namelijk 
dat er een bijna volledige vermogens
winstbelasting op aandelen wordt 
ingevoerd. Onder de huidige wetge
ving is het zo dat als je een aanmer
kelijk belangpakket verkoopt, er 20% 
belasting betaald moet worden over 
de verkoopwinst die gerealiseerd 
wordt. Dit is al een soort vermogens
winstbelasting. En deze wordt 
aanzienlijk opgerekt. Onder de 
nieuwe wetgeving bezit iemand reeds 
een aanmerkelijk belang als hij 5% 
van de aandelen in een BV heeft in 

laats van de huidige 33 1/3%. Dit 
etekent dat er bijna een volledige 

vermogenswinstbelasting op aande
len komt. De VVD heeft zich altijd fel 
verzet tegen een vermogenswinstbe
lasting in het algemeen en is danook 
niet gelukkig met dit onderdeel van 
het wetsvoorstel. Tegenover dit pijn
punt staat echter een groot pluspunt, 
namelijk dat een aanmerkelijk- 
belanghouder dividenden uit een 
aanmerkelijk belang tegen 25% kan 
afrekenen. Thans dienen dividenden 
tegen maximaal 60% afgerekend te 
worden. Woordvoerder Bibi de Vries 
zal in het debat (wat nog moet 
plaatsvinden) duidelijk aangeven dat 
de uiterste grens voor wat betreft de 
vermogenswinstbelasting is bereikt.
In de praktijk zijn slechts 2 soorten 
vermogenswinstbelasting uitvoerbaar 
namelijk die op aandelen en die op 
onroerende zaken (de eigen woning). 
De woordvoerder heeft op de 
Partijraad van 20 september j.l. 
gesteld dat het naar haar oordeel niet 
ae bedoeling kan zijn dat onder Paars 
I een vermogenswinstbelasting op 
aandelen wordt ingevoerd en onder 
Paars 2 (?) een vermogenswinstbelas
ting op onroerende zaken.

Verm ogensbelasting  
Woordvoerder Bibi de Vries zal in het 
debat verder benadrukken dat er zo

snel mogelijk begonnen moet worden 
met de verlaging c.q. afschaffing van 
de vermogensbelasting. Temeer er nu 
een verdere stap in de richting van 
een vermogenswinstbelasting is 
gezet. Ook Frits Bolkestein heeft hier
over recent een aantal malen uitspra
ken gedaan in de media. De VVD- 
fractie zet zich al jaren in voor de 
afschaffing van de vermogensbelas
ting. Jos van Rey en Rudolf de Korte 
hebben hiertoe ook reeds in de vorige 
periode een initiatief wetsvoorstel 
ingediend. Het mag duidelijk zijn dat 
dit punt weer hoog op de politieke 
agenda is geplaatst.

Terugwerkende kracht 
In het wetsvoorstel was een over
gangsregeling opgenomen voor 
mensen die nu onder de huidige 
wetgeving geen aanmerkelijk belang 
hebben en dat onder de nieuwe 
wetgeving wel zullen hebben. Dit zou 
tot zeer onredelijke gevolgen leiden. 
Een voorbeeld moge dit verduidelij
ken. Een ondernemer bezit reeds 23 
jaar een aandelenpakket van 30%. 
Onder de huidige wetgeving heeft hij

feen aanmerkelijk belang, hetgeen 
etekent dat deze ondernemer bij 
verkoop van zijn aandelen ook geen 

20% aanmerkelijk belangheffing 
hoeft te betalen. Onder de nieuwe 
regelgeving wordt hij geconfronteerd 
met een 25% heffing over de waar
destijging van zijn aandelen die opge
bouwd is in 23 jaar. De VVD heeft 
zich hard gemaakt voor een zoge
naamde step-up regeling. Dit bete
kent dat in deze gevallen de waarde
stijging van de aandelen tot 1 januari 
1997 niet onder de 25% aanmerkelijk 
belangheffing vallen en de waarde
stijging die daarna optreedt wel. De 
Staatssecretaris heeft ook op dit punt 
water bij de wijn gedaan.

De Staatssecretaris heeft ook op vele 
andere punten toegegeven aan de 
bezwaren van de VVD-fractie (fiscale 
beleggingsinstellingen, herkapitalisa- 
tie, turbo-vennootschappen, samen- 
loopregeling, bedrijfsopvolgingen
e.d.), zodat er een hernieuwd en 
sterk verbeterd wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer behandeld kan 
worden. Woordvoerder de Vries is de 
mening toegedaan dat de heer 
Vermeend in het vervolg met zorg
vuldige wetgeving moet komen. De 
procedure en oorspronkelijke inhoud 
nebben meer kwaad dan goed 
gedaan. Echter, ook in de fiscaliteit 
geldt het adagium 'beter ten halve 
gekeerd, dan ten hele gedwaald'.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908
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PARTIJENGezond dualisme
Bij de Algemene Financiële Beschouwingen is met de bewinds
lieden van Financiën gedebatteerd overae begroting voor het 
jaar 1997. Omdat minister Zalm een duidelijke norm heeft 
gesteld ten aanzien van de uitgaven van deze begroting, de 
zogenaamde Zalm-norm, hoeft niet meer over centen en 
dubbeltjes te worden gediscussieerd. Het debat kan zich nu 
meer richten op grote vraagstukken voor de lange- en de 
middellange termijn.

In het kader van het mobiliteitsplan van het kabinet is ook de verhoging van de brand- 
stof-accijns aan de orde gekomen. De VVD-fractie is op zich geen tegenstander van 
variabilisatie van de autokosten, maar heeft bedenkingen over de grenseffecten van deze 
maatregel. Er bestaat nog geen duidelijkheid over eventuele verhogingen van de brand
stofaccijnzen in Duitsland. Een verhoging van de prijs in Nederland maakt het prijsver
schil in elk geval nog groter. Tussen nu en de datum waarop het kabinet de verhoging 
van de benzine-accijns wil invoeren, zal in Duitsland over deze kwestie worden beslist. 
Daarom heeft onze financieel-woordvoerdvoerder Hans Hoogervorst er op aangedrongen 
de wettelijke behandeling van het kabinetsvoorstel over de benzine-accijns uit te stellen 
en de tussenliggende periode te benutten om harmonisering van de brandstofaccijnzen 
met Duitsland te bevorderen.
Minister Zalm is van mening dat de Kamer snel tot een besluit moet komen, omdat dit 
duidelijkheid schept en zijn onderhandelingspositie met het buitenland daarmee wordt 
versterkt. Bij de andere partijen in de Tweede Kamer ontstond de indruk dat de woord
voerder van de VVD-fractie zijn eigen minister afviel. Hier heeft minister Zalm bezwaar 
tegen gemaakt. Hij zei:"lk ben voor alle coalitiefracties even "eigen" als voor de VVD en 
ik vinahet getuigen van een fris dualisme dat dit onderscheid nu eens niet wordt 

emaakt. Er is een zakelijke verhouding en ik mag best eens een verschil van mening 
ebben met iedere woordvoerder, ook met die van de VVD-fractie."

Ik ben blij met deze verfrissende opmerking. Ik prijs beide VVD-politici dat zij het 
dualisme in de politiek hoog houden en hun standpunten niet laten afhangen van partij
politiek.

Frits Bolkestein

Algemene zaken; positie staatssecretaris
Zoals fractievoorzitter Frits Bolkestein al 
heeft bepleit tijdens de Algemene 
Beschouwingen wil de VVD-fractie de func
tie van de staatssecretaris nader in de wet 
uitwerken. In de Grondwet staat: “ Een 
staatssecretaris treedt in de gevallen waarin 
de minister het nodig acht en met inachtne
ming van diens aanwijzingen, in zijn plaats 
als minister op". Dat is niet de huidige 
toestand.
VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis bracht 
dit punt tijdens de behandeling van de 
begroting van Algemene Zaken nogmaals 
naar voren.

Zelfde p o litieke  kleur 
De positie van de huidige staatssecretaris is 
ondergeschikt aan die van de minister. Daar 
staat tegenover dat de staatssecretaris 
formeel voor 100% verantwoordelijkheid 
draagt voor de besluitvorming van de rege
ring.
De VVD-fractie stelt voor de staatssecretaris 
plaatsvervanger te maken van de minister, 
zowel binnen als buiten het departement. 
Daarnaast moet de staatssecretaris als 
vervangend minister in de ministerraad 
stemrecht krijgen. Het lijkt dan praktisch dat 
beide bewindslieden dezelfde politieke kleur 
hebben.
Hierdoor komt meer duidelijkheid in de 
diffuse positie van de staatssecretaris.
Vooral omdat het beleid tussen staatssecre
taris en minister duidelijker afgestemd zal

moeten worden.
Wanneer de staatssecretaris voortaan vice- 
minister zal heten, zal dit ook in het buiten
land tot minder verwarring ten aanzien van 
zijn of haar positie leiden.
Bijkomend voordeel is dat de ministerraad 
altijd compleet zal zijn.

H alfbakken
In het kabinet heeft men nog niet over deze 
problematiek gesproken. De mlnister-presi- 
dent gaf tijdens het debat aan dat hij wil 
aandringen op een brede discussie over dit 
onderwerp. Het kabinet zal alle pro's en 
contra's van een verandering van de positie 
van de staatssecretaris op een rij zetten.
De minister-president gaf aan dat naar zijn 
mening de staatssecretaris geen 'deernis
wekkende' figuur is, zoals destijds door 
oud-premier Van Agt werd beweerd.
Te Veldhuis gaf in het debat aan dat hij niet 
de intentie had de staatssecretaris als 
persoon op een zielige manier af te schilde
ren. Het gaat er om dat de staatsrechtelijke 
constructie naar de mening van de VVD-
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Klimaatcommissie
Deze week heeft 
de Tweede 
Kamer gedebat
teerd over het

I , ,  ,  rapport van de
J j  Commissie

■K* '  * j * t :*̂ k Küfnsatver- 
■ andering. Het
^  debat vond

plaats tussen 
J A  « H l  Kamer en de 

commissie. De
Commissie maakt in haar rapport 
duidelijk dat gezien de bestaande 
onzekerheden over de stijging van de 
temperatuur op de aarde een voor
zorgsprincipe verstandig is. De VVD- 
fractie onderschrijft dit. W D -woord- 
voerder Jan Hendrik Klein Molekamp 
tekende daarbij aan dat de onzeker
heden m .b.t. de klimaatprognoses 
aanzienlijk zijn. Hij vond dat de 
bedreigingen van de klimaatverande
ringen wat sterk naar voren zijn

fekomen ten opzichte van de onze
erheden die ook in het rapport 
staan.

Verder stelde de woordvoerder vast 
dat ook over de regionale vertaalslag 
nog niet veel te zeggen valt. Het is 
moeilijk te vóórspellen wat de gevol
gen voor Nederland zullen zijn. Deze 
lijken voor ons land te overzien. 
Daarom moeten paniekverhalen 
worden voorkomen. De woordvoer
der vroeg zich af waarom de ontwik
keling van de bevolking in Nederland 
en de wereld nauwelijks in het 
rapport aan de orde zijn gekomen.

Ondanks deze kanttekeningen stelde 
Klein Molekamp vast dat zuiniger 
gebruik van fossiele brandstoffen in 
Nederland en de rest van de wereld 
noodzakelijk is. Daarom is het goed 
als verder wordt gewerkt aan ener
giezuinig bouwen, betere energie- 
planologische afstemming, het ener
gieproject en de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën. Dit zijn 
punten waar de VVD-fractie al eerder 
aandacht voor heeft gevraagd.

M ondiaal
De VVD-fractie deelt de mening van 
de commissie dat Nederland de 
onderhandelingen tijdens de klimaat- 
conferentie in Kyoto moet voeren in 
Europees verband. Nederland moet 
haar aandeel in de Europese reductie- 
verplichting nemen. De VVD gaat er 
mee akkoord dat bij de inzet van de 
onderhandelingen net Nederlandse 
ambitieniveau noog mag zijn. De 
woordvoerder wees erop dat we in 
Nederland al een grote mate van 
energie-efficiency hebben. In ons 
land zijn al veel energiebesparende 
maatregelen geëffectueerd. De 
kosteneffectiviteit van verdere maat
regelen neemt daarom snel af.

Belangrijk bij het nemen van maatre
gelen is dat goed gekeken wordt naar 
net milieurendement. Tijdens de 
Algemene Beschouwingen kwam al 
naar voren dat de VVD-fractie van 
mening is dat de Nederlandse milieu- 
gulden daar besteed moet worden 
waar hij het meeste effect heeft.

De woordvoerder vond dat het 
milieurendement te weinig bij de 
beleidsaanbevelingen in het rapport 
aan de orde zijn gekomen. Dit had 
wat verder uitgediept kunnen 
worden.

Volgende week zal met de regering 
gediscussieerd worden over complete 
maatregelen op de korte termijn.

Inlichtingen
Jan Hendrik Klein Molekamp 
070-3182884
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fractie 'halfbakken' is. Formeel is de 
staatssecretaris tot weinig bevoegd, 
in de praktijk mag hij soms heel veel. 
Het zou beter zijn een en ander op 
een goede manier bij wet te regelen.

De staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken komt binnenkort met een noti
tie over de positie van de staatssecre
taris. Jan Te Veldhuis heeft de rege
ring gevraagd deze aspecten in de 
notitie over de staatssecretaris op te 
nemen.
Ook bij de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken zal 
dit onderwerp opnieuw aan de orde 
komen.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901.

Milieubeweging en democratie
De vereniging Milieudefensie (VMD) 
wil het vliegveld Schiphol op 27 okto
ber a.s. twee uur lang gaan blokkeren 
door een zilverpapier-actie. Die actie 
moet het radarsysteem ontregelen. 
Doel: protesteren tegen de ontwikke
lingen op Schiphol.

Over Schiphol is meer dan 10 jaren 
ediscussieerd. De milieubeweging 
eeft daar volop aan meegedaan. Bij 

de ambtenaren aan het bureau, bij de 
verschillende bewindslieden, de 
Tweede Kamer en bij de rechters. In 
welk ander land heeft de milieubewe
ging zoveel mogelijkheden op beïn
vloeding van besluiten? Als de volks
vertegenwoordiging dan na zoveel 
jaren van zorgvuldige afweging 
uiteindelijk een besluit neemt, mag 
ook van ae milieubeweging worden 
verwacht dat zij een dergelijk besluit 
respecteert.
Een milieubeweging is aan dezelfde

rechten en plichten van onze rechts
orde gebonden als elke andere 
Nederlander. Protesteren en manifes
teren zijn grondwettelijke rechten 
waar we niet aan moeten tornen. 
Democratisch genomen besluiten 
frustreren en torpederen getuigt 
echter van onverdraagzaamheid. De 
aangekondigde actie kan bovendien 
de veiligheid in gevaar brengen. Het 
spreekt vanzelf aat de VMD de 
economische en wekgelegenheidsbe- 
langen op Schiphol eveneens geweld 
aandoet.
In onze rechtsstaat kan de NV 
Schiphol natuurlijk proberen om de 
actie van de VMD via de burgerlijke 
rechter te verhinderen. Als de open
bare orde dreigt te worden verstoord, 
heeft de betrokken burgemeester ook 
nog sanctiemiddelen. Maar als milieu- 
woordvoerder van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer, vraag ik mij af of 
verdere discussie met de VMD nog

wel zinvol is. Als zij haar zin niet 
krijgt, gaat zij toch haar eigen gang.
Is het aan niet verstandiger om de 
contacten met deze beweging op te 
schorten? Moet de VMD nog over
heidssubsidie krijgen? Als zij de 
elementaire beginselen van onze 
parlementaire democratie en onze 
rechtsstaat toch niet of onvolledig 
accepteert, waarom dan nog 
gemeenschapsgeld uit belasting
opbrengsten aan haar spenderen?

De VMD doet er momenteel alles aan 
om zichzelf uit de politieke en maat
schappelijke markt te prijzen. Een 
democratie die zichzelf respecteert, 
mag de houding van de VMD niet 
zomaar over zijn kant laten gaan. De 
VMD overschrijdt met deze actie de 
grenzen van het onbetamelijke.

Jan te Veldhuis, 070-3182901
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Algemene Financiële Beschouwingen
Deze week hebben 
in de Tweede Kamer 
de Algemene 
Financiële 
Beschouwingen 
plaatsgevonden voor 
net jaar 1997.

Lasten verlich tin g  
Dankzij de volgehouden begrotings
discipline is het kabinet er in geslaagd 
een klein miljard vrij te maken voor 
lastenverlichting. Daarmee komt het 
totaal aan lastenverlichtingen tot nu 
toe op 9,5 tot 10 miljard gulden. De 
ruimte die burgers en bedrijven is 
geboden, is omgezet in banen en dat 
is precies wat het kabinet beoogt.

Benzineaccijnzen  
De regering stelt voor de accijnzen van 
diesel en benzine te verhogen. Deze 
verhoging wordt via de motorrijtui
genbelasting weer teruggegeven aan 
ae burger. Dit is een echte variabilisa- 
tie van de autokosten, waar de VVD- 
fractie op zich geen tegenstander van 
is. De VVD is alleen bezorgd over de 
kaalslag die onder de pomphouders in 
de grensstreek kan ontstaan als de 
prijsverschillen met België en Duitsland 
te groot zijn. Om deze reden is in het 
regeerakkoord opgenomen dat de 
reële verhogingen van de brandstofac
cijnzen slechts worden doorgevoerd 
indien de ontwikkelingen in de buur
landen daarvoor de ruimte bieden. Het 
prijsverschil met België is inmiddels 
sterk teruggelopen. In Duitsland dreigt 
het verschifop te lopen tot 33 cent. 
Dat is te veel. De accijnsverhoging 
gaat pas in per 1 juli 1997. Inmiddels 
zijn onderhandelingen met Duitsland 
gaande om de benzineprijsverschillen 
te verlagen. De woordvoerder heeft 
het kabinet daarom in een motie 
verzocht met de wetsgang te wachten 
tot het voorjaar van 1997 en de zaak 
dan opnieuw te beoordelen.

Aftrek hypotheekrente  
De PvdA-fractie heeft een herziening 
van het belastingstelsel voorgesteld, 
"groener en socialer", waarbij ook de 
verlaging van het toptarief aan de 
orde komt. Een en ander moet 
worden gefinancierd door een beper
king van aftrekposten. Dit betreft 
onder andere de aftrek van de hypo
theekrente. De VVD-woordvoerder 
heeft benadrukt dat deze aftrek voor

de VVD-fractie onder geen enkele 
voorwaarde ter discussie staat.

EMU
Als het EMU-tekort en de staatsschuld 
zich ontwikkelen zoals in de 
Miljoenennota wordt voorspeld, gaat 
ons kabinet in 1998 met een sterke 
onderhandelingspositie de finale EMU- 
onderhandelingen in. Die positie zal 
Nederland hard nodig hebben, want 
wie de trucs bekijkt waarmee Frankrijk 
aan de EMU-criteria wil voldoen, moet 
vrezen voor verloedering van de 
uiteindelijke besluitvorming. Ook voor 
Zuid-Europese landen, die op korte 
termijn op geen enkele manier aan de 
EMU-criteria kunnen voldoen, ligt de 
weg vrij ook dergelijke trucs toe te 
passen. Wanneer de ijzersterke gulden 
zal samensmelten met steeds meer 
'zachte' valuta, zal dit kunnen leiden 
tot een rentestijging van 1 % of meer 
(analyse ING-bank). Nederland betaalt 
dus de rekening. De VVD-fractie hecht 
daarom sterk aan strikte toepassing 
van de criteria in 1998.
Daarnaast wil de fractie een geloof
waardig Stabiliteitspact om ook na 
1999 strikte naleving van de EMU- 
criteria af te kunnen dwingen. De 
ondertekenaars van dit pact zullen 
beloven naar een tekort "dicht bij 
evenwicht", d .w .z., dicht bij nul, te 
streven.
Verder wil de VVD-fractie dat het 
kabinet in de onderhandelingen een 
zo afhankelijk mogelijke positie 
inneemt. PvdA en CDA hebben 
gezegd dat zij zich zullen neerleggen 
bij een eventueel Frans-Duits compro
mis. Een goede overgang van de 
gulden naar de Euro is een nationaal 
belang van de eerste orde. De VVD- 
fractie wil liever uitstel van de EMU, 
dan toetreding op onzekere gronden.

Rekenkam er
De budgettaire autonomie van 
provincies en gemeenten is in het 
afgelopen decennium sterk gestegen. 
Dat is een goede zaak. De VVD-frac
tie zou de vergroting van beleidsvrij
heid van de lagere overheden op geen 
enkele manier willen terugdraaien. De 
vraag is wel of de controle op de 
uitgaven van de decentrale overheden 
gelijke tred heeft gehouden met wat 
op rijksniveau is gebeurd.
Op rijksniveau wordt het werk van 
rijksaccountants aangevuld met het

rechtmatigheids-en doelmatigheids
onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer. Bij de decentrale over
heden ontbreekt deze tweede laag in 
het financiële toezicht. De VVD stelt 
daarom voor de bevoegdheden van 
de Algemene Rekenkamer uit te brei
den tot de decentrale overheden of 
een nieuwe rekenkamer specifiek voor 
de decentrale overheden te creëren. 
Dit mag natuurlijk niet tot betutteling 
leiden.

W et Tekortbeheersing  met 
A fw ijk in gsm o gelijkh eden  
Het kabinet stelt voor de financie
ringsproblemen rond de AO W  op te 
lossen door wettelijke maximering van 
de AOW-premie. Dat wil zeggen dat 
de premies niet boven een bepaald 
niveau mogen uitstijgen. Als er tekor
ten ontstaan in het AOW-fonds wordt 
dit uit de algemene middelen betaald. 
Het kabinet suggereert dat deze rijks
bijdrage uit een daling van de rente
lasten op de staatsschuld gefinancierd 
moet kunnen worden.
Voor de VVD-fractie is deze formule
ring te vrijblijvend. De wettelijke maxi
mering van ae AOW-premie moet 
worden aangevuld door een wettelijke 
maximering van het financieringste
kort. Vermindering van het tekort en 
de staatsschuldquote is eveneens 
noodzakeliik om aan het komende 
EMU-stabiliteitspact te voldoen.
De VVD-fractie wil een wet in het 
leven roepen die in algemene bewoor
dingen de plicht tot het voeren van 
een structureel tekort van ongeveer 
1 % BBP vastlegt. Als wij het EMU- 
tekort duurzaam naar 1 % BBP bren
gen, zal al in het jaar 2005 de EMU- 
norm van 60% BBP worden gehaald.
In het jaar 2020 zullen de rentelasten 
op de staatsschuld zijn gehalveerd. De 
gehele rijksbijdrage aan de AOW  kan 
daaruit worden betaald. De staats
schuld zakt tot onder de 40% BBP, 
hetgeen in feite een geweldige finan
ciële buffer is voor de vergrijzingskos- 
ten die nog na 2020 op ons afkomen. 
Maximering van de AOW-premie en 
staatschuldreductie zijn dus natuurlijke 
bondgenoten. Minister Zalm laat dit 
voorstel verder onderzoeken.

Inlichtingen 
Hans Hoogervorst 
070-3182897
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"Ethiek en Politiek"

Maandag 28 oktober 1996 
Aanvang: 20.00 uur

Pieterskerk Leiden 

Kloksteeg 16

Entree: fl 10,= inclusief consumptie

Ethiek en politiek vormen voor weinig mensen een vanzelfsprekend paar. Politiek heeft in de ogen van 
velen vooraf te maken met partij- en eigenbelang. Ethiek associeert men terecht met het nastreven van de 

belangen van anderen, dus met altruïsme. De integriteit van de politicus is niet vanzelfsprekend.
Een andere zaak is hoe politici omgaan met morele waarden in het openbare leven, in onderwijs en 

gezondheidszorg, maar ook op het gebied van sociale voorzieningen. Is er nog wel sprake van morele (of 
ethische) waarden? Welke zijn dat dan? Staat liberalisme inderdaad voor individuele vrijheid en verant

woordelijkheid en voor tolerantie?
Benadrukt socialisme het belang van het collectief? Zijn christelijke waarden anders en hoe dan?

De Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting organiseert rond de zestigste geboortedag van de 
overleden liberale politica voor de derde maal het naar haar vernoemde forum.

Mr drs Frits Bolkestein, VVD-leider en fractievoorzitter van de Tweede Kamer, houdt een inleiding over
normen en waarden in de politiek.

Na deze inleiding start een forumdiscussie onder leiding van de ethica professor dr H. Dupuis.
Het forum wordt gevormd door: mr M.J. Cohen, lid Eerste Kamer voor de PvdA; 

mr J.F. Glastra van Loon, lid Eerste Kamer D66; en dr C.J. Klop, plaatsvervangend directeur van 
het Wetenschappelijk Instituut voor net CDA.

Het bestuur van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting nodigt u van harte uit het forum bij 
te wonen. Indien u aanwezig wilt zijn of meer informatie wilt ontvangen, wordt u verzocht contact op te

nemen met het secretariaat van de Stichting:

Mr Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting 

De Ruyterkade 125 

1011 AC AMSTERDAM 

Tel.: 020-6242627 

Fax : 020- 6388401

VVD op Internet: wwvv.dds.nl/~vvd 
e-mail: vvdnet@worldaccess.ni

mailto:vvdnet@worldaccess.ni


DOCUMENT ATI ECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKS

Meer eentraTeTs¥uring
Omdat heel Nederland zich zorgen maakt over de onveiligheid 
op straat, heeft de regering zich, op uitdrukkelijk verzoek van 
de Tweede Kamer, ten doel gesteld de politiesterkte fors uit te 
breiden. Het kabinet heeft enkele honderden miljoenen guldens 
extra ter beschikking gesteld om het aantal agenten te vergro
ten. Onlangs ontstond tijdens een overleg met het kabinet de 
indruk dat te weinig nieuwe leerlingen bij het politie-oplei- 
dingsinstituut zijn ingestroomd om de bij het Regeer Akkoord 
vastgestelde uitbreiding in Hoogeveen te halen. Het geld dat de 

regering voor dit doel ter beschikking heeft gesteld, zou zijn uitgegeven aan apparatuur 
en huisvesting. Niet alleen de VVD-fractie maar de hele Tweede Kamer is uitermate 
bezorgd over deze ontwikkeling.
Na de inwerkingtreding van de Politiewet in 1994, wordt de politie niet langer door het 
Rijk, maar door de korpsbeheerders aangestuurd. Zij bepalen hoe de gelden worden 
besteed en hoeveel mensen naar het opleidingsinstituut worden gestuurd. De minister 
van Binnenlandse Zaken heeft hier formeel geen invloed meer op.
De minister heeft aan het begin van deze kabinetsperiode aan de korpsen gevraagd extra 
agenten op te laten leiden. De korpsen hebben dat ook toegezegd. Aan het eind van dit 
jaar zal duidelijk worden of dit daadwerkelijk is gebeurd. Wanneer dat niet zo is, heeft 
de minister niet meer de bevoegdheid om in te grijpen.
De VVD-fractie heeft in 1993 tegen de Politiewet gestemd. Dat was niet voor niets.
Nu blijken de mogelijk kwalijke gevolgen van deze wet. De VVD is daarom van mening 
dat op korte termijn meer centrale sturing bij de politie tot stand moet worden 
gebracht.

Benk Korthals

Interpellatie mensensmokkel en
paspoortfraude
Afgelopen donderdag interpelleerde het 
CDA-Kamerlid De Hoop Scneffer de staats
secretarissen Schmitz (PvdA) van Justitie en 
Kohnstamm (D66) van Binnenlandse Zaken. 
Aanleiding was het oprollen door het 
Interregionaal Rechercheteam van Noord
en Oost Nederland van een grote organisa
tie van mensensmokkelaars. Hierbij kwam 
de fraudegevoeligheid van het Nederlandse 
paspoort opnieuw aan de orde. Volgens het 
IRT zijn bij de organisatie reisdocumenten 
gevonden waaronder het paspoort, die op 
grote schaal en op zeer professionele wijze 
waren vervalst.

Langslepende kw estie  
De fraudegevoeligheid van het paspoort is 
een langslepende politieke kwestie. In het 
midden van de jaren '80 begon deze zaak te 
spelen en in 1988 traden zelfs twee 
bewindslieden af. Ook in de vorige kabi
netsperiode waren er regelmatig problemen 
rond het paspoort. De toenmalige staatsse
cretaris De Graaff-Nauta (CDA) kwam toen 
in moeilijkheden.

Niets u itslu iten
VVD-woordvoerder Johan Remkes bracht 
tijdens de interpellatie naar voren dat hij op 
basis van de op dit moment aanwezige 
informatie eigenlijk geen debat wenste te 
voeren. Hij vroeg de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken daarom om meer gege
vens en feiten. Kohnstamm verklaarde dat 
hij deze zomer al op de hoogte was gesteld 
van het feit dat er problemen waren gere

zen betreffende de fraudegevoeligheid van 
het paspoort.
Daarom stelde het ministerie van 
Binnenlandse Zaken zich toen in verbinding 
met het Duitse Bundeskriminalamt toen de 
problemen met de paspoorten aan het licht 
kwamen. In overleg met deze instantie 
werden aanpassingen aangebracht. De 
staatssecretaris ging er toen vanuit dat deze 
voldoende waren. Hij sloot geen enkele 
maatregel uit om een einde te maken aan 
de vervalsing van de paspoorten.
De woordvoerder prees net Interregionaal 
Recherche Team voor het opsporen en 
oprollen van de misdaadorganisatie. Het 
komt niet vaak voor dat zo'n grote organi
satie wordt ontmanteld.
De bewindslieden deden de toezegging op m  
korte termijn stukken aan de Kamer te 
zenden met meer informatie over dit a
probleem.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883.

Verder in dit nummer
• Begroting Landbouw

• Begroting Binnenlandse Zaken

• Wet MOT 

.  MUB

VVD op Internet: www.dds.nl/~vvd 
e-mail: vvdnet@worldaccess.nl

http://www.dds.nl/~vvd
mailto:vvdnet@worldaccess.nl
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Begroting Landbouw 1997
In de Tweede Kamer is met minister 
van Aartsen gedebatteerd over de 
begroting voor Landbouw, Natuur en 
Visserij. Voor de VVD-fractie heeft 
Piet Blauw de nationale aspecten van 
de begroting behandeld. Willem Keur 
voerde het woord over het internatio
nale deel van de Landbouwbegroting.

Lasten
Het kabinet is er de afgelopen twee 
jaar in geslaagd veel geld vrij te 
maken voor lastenverlichting. Bij 
Landbouw gaat het om meer dan 700 
miljoen gulden. VVD-woordvoerder 
Piet Blauw gaf aan dat een deel van 
de sector, namelijk de ondernemin
gen met weinig of geen vreemde 
arbeid en naar verhouding veel 
vreemd vermogen, hiervan onvol
doende profiteert. Dit is niet goed, 
vooral omdat de landbouwsector 
eveneens te maken heeft met een 
lastenverzwaring die voortkomt uit 
beleid van gemeenten en water
schappen. De VVD-fractie is van 
mening dat voor die bedrijven die 
niet van de lastenverlichting profite
ren een reparatie moet komen. De 
woordvoerder vroeg de minister zo 
spoedig mogelijk met voorstellen te 
komen.

Landbouwschap  
Naar het zich laat aanzien zal het 
Landbouwschap per 1 januari 1998 
opgeheven worden. Het Landbouw
schap voert taken uit die voor de 
Rijksoverheid van direct belang zijn. 
Deze taken moeten ook uitgevoerd 
blijven worden. Het is daarom van 

root belang dat op korte termijn 
elderheid ontstaat over de toedeling 

van deze taken na opheffing van het 
Landbouwschap. Vooruitlopend op 
de wijziging van de Wet op de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
is het noodzakelijk voorzieningen te 
treffen met het oog op voortzetting 
van deze taken. De woordvoerder 
heeft een motie ingediend waarin hij 
de regering vraagt er zorg voor te 
dragen dat zo spoedig mogelijk 
gemeenschappelijke lichamen worden 
ingesteld die ae publiekrechtelijke 
taken van het Landbouwschap gaan 
overnemen.

Staatsgronden
Jaarlijks gaat meer dan 60 miljoen 
gulden naar particuliere natuurbe
schermingsorganisaties ter financie
ring van aankoop en beheer van 
natuurgebied. Met deze wijze van 
overheidsmedefinanciering stemt de 
VVD-fractie in, omdat coöptatie van 
overheidsgeld en particuliere midde
len een waarborg is voor een breed 
draagvlak. De woordvoerder vroeg 
zich wel af of de overheidsuitgaven 
op dit gebied wel aan een voldoende 
parlementaire controle onderworpen

wordt. Zeker omdat de overheid nu 
overgaat op de verkoop van staatsei
gendom in de vorm van agrarische 
cultuurgronden, die nu nog in bezit 
zijn van Staatsbosbeheer. De VVD- 
fractie stemt hiermee van harte in.

Blauw heeft de minister voorgesteld 
de verkoop van staatsgrond te inten
siveren. De overheid bezit namelijk 
nog 10% van het totale Nederlandse 
grondoppervlak, waarvan 105.034 ha 
domeinen en 215.000 ha Staatsbos
beheer. De vraag is wat nog de meer
waarde is van dit bezit. Bij ae 
domeingronden is deze meerwaarde 
niet meer aanwezig, bij Staatsbos
beheer is de meerwaarde tanende. 
Zowel voor Domeinen als voor 
Staatsbosbeheer geldt dat het afsto
ten van onroerende goederen, uiter
aard met behoud van de huidige 
functie/beheersregime, een reële 
mogelijkheid is. 'Dood' geld kan 
opnieuw geactiveerd worden. Hierbij 
kan gedacht worden aan herinveste
ringen ten gunste van behoud van 
werkgelegenheid in de agrarische 
sector en versnelde uitvoering van de 
ecologische hoofdstructuur. De 
woordvoerder heeft een ontwerp
voorstel, 'Op Staatsgronden', aan 
minister en Kamer aangeboden 
waarin hij voorstelt:
1. Het huidige verkoopbeleid te 

intensiveren en een speciaal team 
op te richten, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van overheid 
en bedrijfsleven, om dit proces 
voor te bereiden.

2. Het voornemen Staatsbosbeheer 
te verzelfstandigen, op te schor
ten.

3. De uitgaven voor het particulier 
natuurbeheer beter onder controle 
te brengen van de Tweede Kamer.

Het eerste en het laatste voorstel zijn 
door de minister toegezegd.

Internationaal landbouw beleid  
VVD-woordvoerder Willem Keur ging 
in op de BSE-kwestie. Door deze zaak 
is een grootscheeps slachtprogramma 
van runderen die besmet kunnen zijn 
met de gekke-koeien-ziekte onvermij
delijk. Dit heeft grote gevolgen voor 
de vleessector. In Europa moet het 
streven er op gericht zijn het vertrou
wen van de consument terug te 
winnen, enerzijds om een financieel 
debacle te voorkomen en anderzijds 
om te voorkomen dat de Europese 
lidstaten met een vleesberg blijven 
zitten. De VVD-fractie onderschrijft 
het tot nu toe gevoerde beleid van de 
Nederlandse regering en hoopt op 
een intensief overleg tussen ae lidsta
ten om voor de toekomst een struc
tureel en fundamenteel beleid verder 
uit te bouwen.
De Nederlandse regering trekt veel 
geld uit voor herstructurering in

verschillende sectoren. Dit moet 
leiden tot een meer duurzame 
productie en tot vernieuwing van 
deze sectoren in samenhang met een 
betere concurrentiepositie. De VVD- 
fractie is hier heel tevreden mee.
Daar staat tegenover dat het soms 
moeilijk te begrijpen is dat via vrij
handelsakkoorden op Europees 
niveau vis wordt uitgeruild voor 
tomaten. De woordvoerder vroeg de 
minister of hij deze uitruiI-strategie 
en de coördinatie tussen de verschil
lende departementen over dergelijke 
afspraken zou kunnen toelichten. De 
minister zal met een notitie komen 
waarin hij deze kwestie zal verduide
lijken.

C 0 2
Er is 750 miljoen gulden uitgetrokken 
voor maatregelen ter reductie van 
C 0 2 . Een deel daarvan is bestemd 
voor projecten in de tuinbouwsector.
De woordvoerder stelde voor een 
proefproject te starten, waarbij C 02  
elders wordt afgevangen- bijvoor
beeld in de omgeving van Rotterdam 
- en in de tuinbouw wordt herge
bruikt. De C 02  die in de tuinbouw 
wordt gebruikt, wordt speciaal gepro
duceerd. Het is goedkoper en milieu
vriendelijker dit gas elders af te 
vangen en her te gebruiken.
De VVD-fractie is van mening dat 
projecten op het gebied van agrifica
tie moeten worden ondersteund en 
ontwikkeld. Hierbij kan worden 
gedacht aan het stimuleren van het 
gebruik van biobrandstoffen. De 
techniek hiervan moet verder worden 
ontwikkeld. Bij de behandeling van 
de derde energienota is hierover een 
motie ingediend die is ondersteund 
door de VVD-fractie. Keur vroeg de 
minister hoever de ministeries van 
Landbouw, Economische Zaken en 
Financiën zijn met de uitwerking van 
deze motie. i

GLB
In de zuidelijke lidstaten en in de 
voormalige DDR bestaat bij land
bouwbedrijven de tendens goederen 
te produceren met als enig doel subsi
die van de Europese Unie te ontvan
gen. De oogst wordt vervolgens 
vernietigd. De VVD-fractie vindt dit 
bedreigend voor de instandhouding 
van het noodzakelijke draagvlak voor 
een verantwoord landbouwbeleid. De 
woordvoerder heeft een motie inge
diend waarin hij de minister vraagt 
deze problematiek in Europees 
verband aan de orde te stellen.
De VVD onderschrijft het ontwerpad
vies van de SER over de hervormin
gen van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB). In dit advies 
wordt gestreefd naar een sterkere

Vervolg op pagina 3



Begroting Binnenlandse Zaken 1997
In de Tweede Kamer is deze week 2. 
gedebatteerd over de begroting 
Binnenlandse Zaken. VVD-woord- 
voerder Johan Remkes merkte op dat 
het kabinet terecht de versterking van 
het politieke primaat en het zichtbaar
der en transparanter maken van de 

olitieke verantwoordelijkheden tot 
elangrijke thema's in de toelichting 

op de begroting heeft gekozen. Dit is 
een paarse boodschap bij uitstek

U itvoering Kaderwet 
De discussie over de bestuurlijke orga
nisatie in Nederland is al lange tijd 
gaande. Dit is op zich nuttig, aange
zien de maatschappelijke ontwikkelin
gen de eisen die aan de inrichting van 
ons binnenlands bestuur worden 
gesteld steeds wijzigen. Toch moet 
worden opgemerkt dat deze discussie 
de afgelopen jaren weinig concrete 
resultaten heeft opgeleverd. De 
discussies hebben zich met name 
gericht op de vorm, het bestuurlijke 
model, en veel minder op de inhoud, 
de vraag welke problemen op welke 
wijze het meest adequaat aangepakt 
kunnen worden. De les uit het verle
den is dat bestuurlijke mega-operaties 
beter achterwege kunnen worden 
gelaten, vanwege de onduidelijkheid 
en de onzekerheid die dergelijke 
operaties met zich meebrengen. Zo is 
het ook met de uitvoering van de 
Kaderwet. Positief is dat ae Kaderwet 
de samenwerking tussen stad en rand 
een stevige impuls heeft gegeven en 
de verantwoordelijkheid van de 
provincies voor het grootstedelijke 

ebied heeft versterkt. Aan de andere 
ant heeft de wet voor veel bestuur

lijke onrust gezorgd. De VVD-fractie 
is van mening dat zo snel mogelijk 
helderheid moet komen over de 
toekomst van de 7 Kaderwet- 

ebieden. De versnelde evaluatie van 
e Kaderwet en het streven van het 

kabinet om aan het einde van dit jaar 
voor 5 van de 7 Kaderwetgebieden 
tot een eindoordeel te komen, zijn 
belangrijke stappen om tot die helder
heid te komen. Voor wat betreft de 
keuzen die voort moeten komen uit 
de inhoudelijke afweging en de resul
taten van deze evaluatie is de VVD- 
fractie er nog steeds niet van over
tuigd dat de problemen in de 
grootstedelijxe gebieden niet binnen 
net huidige drie-lagen bestuur (rijk- 
provincie-gemeente) opgelost kunnen 
worden. Deze oplossing kan niet los 
gezien worden van de volgende over
wegingen:
1. De financiële injectie die de grote 

steden krijgen via het Grote 
Stedenbeleid en via herziening van 
de Financiële Verhoudingswet 
komt in belangrijke mate tege
moet aan één van de destijds door 
de Commissie Montijn gesignal
eerde belangrijke knelpunten.

Als er sprake is van ruimtenood 
voor woningbouw en/of de 
ontwikkeling van bedrijfs- en 
kantoorlokaties kan de wenselijk
heid van grenscorrecties, dan wel 
beperkte vormen van gemeente
lijke herindeling overwogen 
worden.

3. Ook in de toekomst is er zeker 
geen verbod op gemeentelijke 
samenwerkingsvormen. Zoals ook 
de Commissaris van de Koningin 
in Noord-Holland, de heer van 
Kemenade, en anderen onlangs 
hebben gesteld, kan dit op deel
terreinen uitstekend vorm krijgen 
op een flexibele, projectmatige 
basis.

4. De bestaande provincies dienen 
naast een faciliterende en toe
zichthoudende taak, ook nadruk
kelijk een regionaal regisserende 
en conflictbeslechtende taak te 
vervullen. Nagegaan zou moeten 
worden met welke instrumenten 
de provinciale gereedschapkist 
aangevuld moet worden.

5. Mede in dit opzicht kan ook 
gedacht worden aan verdere 
decentralisatie van rijkstaken aan 
provincies en gemeenten, zeker 
daar waar de snelheid van besluit
vorming hierom vraagt.

6. Er zal ook op randstedelijk niveau 
sprake moeten zijn van meer 
bestuurlijke coördinatie en afstem
ming: een stevig bestuurlijk plat
form Randstad is geen overbodige 
luxe, gelet op de schaal van een 
aantak problemen.

7. Een belangrijk deel van de proble
matiek schuilt ook in de grootste
delijke gebieden in overregulering 
en stroperigheid van de besluit
vorming. Het aansluitend voeren 
van discussies over bestuurlijke 
structuren biedt geen oplossing. 
Daarvoor is meer nodig: discussie 
over wie welke bevoegdheden 
heeft en hoe het besluitvormings-

roces zelf beter georganiseercf 
an worden.

C20
Bij de behandeling van het wetsvoor
stel herindeling Noord-Brabant zijn 
door de VVD-fractie een aantal piket
paaltjes geslagen voor de inhoude
lijke beoordeling van toekomstige 
voorstellen omtrent de gemeenten 
die vallen onder het C20-beleid. De 
staatssecretaris heeft herhaaldelijk 
laten weten dat die piketpaaltjes niet 
de hare zijn. De VVD-fractie is van 
mening dat snel duidelijkheid moet 
komen over de criteria die gelden 
voor herindeling rond C20-gemeen- 
ten. Daarom overweegt Johan 
Remkes in tweede termijn een motie 
in te dienen waarin de regering wordt 
verzocht bij verdere voorbereiding 
van het C20-beleid ermee rekening te

houden dat alleen de oplossing van 
ruimtelijke knelpunten als zelfstandig 
gegeven voldoende reden kan zijn 
voor gemeentelijke herindeling en/of 
grenscorrectie.

De woordvoerder plaatste een kantte
kening bij de WGR-samenwerkings- 
verbanden (samenwerkingsverbanden 
tussen gemeenten). De democratische 
controle op deze samenwerkingsver
banden op bestuursniveau ontbreekt. 
De VVD-fractie is het eens met de 
bewindslieden dat de tijdens het 
vorige kabinet gegroeide praktijk dat 
taken naar WGR-samenwerkingsver- 
banden werden gedecentraliseerd, 
moet worden stopgezet en terugge
draaid. Deze taken horen in principe 
thuis bij democratisch gecontroleerde 
organen (gemeenteraden en provin
ciale staten)

R ijk s ta k e n
Ten aanzien van de verdeling van 
rijkstaken is de VVD-fractie van 
mening dat decentralisatie geen 
dogma mag worden. Het VVD-stand- 
punt is dat op sommige terreinen 
meer kan worden gedecentraliseerd: 
bijvoorbeeld op het terrein van 
verkeer en vervoer, sociale zaken en 
werkgelegenheid en milieuwetgeving. 
Op andere terreinen is de vraag of via 
meer centrale sturing de positie van 
de rijksoverheid juist niet moet 
worden versterkt. Dit geldt bijvoor
beeld voor de centrale aansturings- 
mogelijkheden van de Minister van 
Binnenlandse Zaken in de richting van 
de regionale politiekorpsen.
Voorts is de VVD in dit kader voor
stander van een 'één-besluit-rege- 
ling', zoals in het verleden meerdere 
malen door Jan te Veldhuis naar 
voren is gebracht. Dat wil zeggen dat 
grote infrastructurele projecten bij 
wet moeten worden gerealiseerd. Dit 
bevordert de snelheid van de besluit
vorming. De woordvoerder vreest 
namelijk dat de tracé- en nimbywet- 
geving een onvoldoende oplossing 
zal blijken te zijn.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883

Vervolg van pagina 2

marktgerichtheid, stap voor stap, 
zodat de landbouwsector in staat 
wordt gesteld zich aan veranderende 
omstandigheden aan te passen. Over 
dit advies zal verder worden gespro
ken in een notaoverleg op 25 novem
ber a.s..

Inlichtingen:
Piet Blauw, 070-3182881 
Willem Keur, 070-3182895
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Evaluatie wet melding ongebruikelijke transacties 
(Wet MOT)
Sinds twee jaar voert de Nederlandse overheid strijd tegen witwastrans
acties door middel van de wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). 
Banken en andere organisaties geven nu ongebruikelijke transacties, onder 
andere contante storting van zeer grote bedragen, door aan het Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties in Zoetermeer.

Uit evaluatie blijkt dat er nog veel 
knelpunten bestaan. Ruim 16.000 
meldingen hebben bijvoorbeeld gere
sulteerd in dertien concrete opspo
ringsonderzoeken.

Tijdens het algemeen overleg heeft 
VVD-woordvoerder Hella Voüte een 
aantal kritische kanttekeningen

geplaatst, onder andere over de 
deskundigheid van de opsporingsor
ganisaties, over matching van auto
matisering en over adequate terug
melding. Ook leiden sommige 
meldingsindicatoren tot onnodige 
administratieve lastendruk. De VVD 
heeft aangedrongen op het op de 
voet volgen van internationale karak

teristieken, casus en trends van 
witwastransacties. Samenwerking met 
buitenlandse overheden is daarbij 
essentieel. De ministers van financiën 
en justitie hebben toegezegd zich 
hiervoor in te zetten.

Inlichtingen: drs. Hella Voüte-Droste, 
070-3182907 of 
hvoute@worldaccess.nl

MUB door de Kamer is aangenomen
Afgelopen dinsdag is gestemd over 
het wetsvoorstel Modernisering 
Universitaire Bestuursorganisatie. In 
dit wetsvoorstel is de oude bestuurs
structuur van de universiteiten gewij
zigd in andere vormen van medezeg
genschap en inspraak. Doel is de 
stroperigheid in de besluitvorming 
tegen te gaan.

De discussie heeft zich in het debat 
vooral toegespitst op het medebe
stuur van studenten in onderwijs- en 
faculteitsraden. De VVD-fractie heeft 
amendementen om studenten deel 
uit laten maken van deze raden niet 
gesteund, omdat dit tegen de doel
stelling van het wetsvoorstel ingaat. 
Als amendementen met deze strek
king door de Kamer waren aanvaard, 
hadae VVD-fractie zich genoodzaakt 
gezien tegen het wetsvoorstel te 
stemmen.

Het ging hierbij met name om een 
amendement van de PvdA met als 
strekking dat een student deel uit kan 
maken van het faculteitsbestuur. De 
PvdA heeft het amendement inge
trokken, omdat de VVD zich hierte
gen van het begin af aan heeft verzet 
en bij aaname van het amendement 
tegen het wetsvoorstel zou stemmen. 
Hierdoor dreigde de wet de einds
treep niet te halen. Na aanvankelijk 
hevige bezwaren verlaarde minister 
Ritzen het amendement bovendien, 
plotseling overbodig. Het wetsvoor
stel sluit namelijk niet uit dat een 
student zitting neemt in het facul
teitsbestuur.

Groen Links heeft het amendement 
vervolgens ongewijzigd ingediend. Bij 
de stemming over de amendementen 
heeft D66 voor dit amendement 
gestemd. VVD-woordvoerder 
Monique de Vries heeft de handel

wijze van D66 als deloyaal en 
destructief ervaren, omdat D66 hier
mee het risico nam dat het wetsvoor
stel zou worden verworpen.

D66 heeft ook tegen de motie van 
PvdA en VVD gestemd die het belang 
benadrukt dat de universiteit open
heid van bestuur en betrokkenheid 
van alle geledingen als uitgangspunt 
neemt om voldoende draagvlak voor 
de besluitvorming te waarborgen.

Blijkbaar was het voor de D66-fractie 
niet belangrijk genoeg deze open
heid, deze betrokkenheid en dit 
draagvlak nog eens te onderstrepen.

Het wetsvoorstel is door de Tweede 
Kamer aangenomen.

Inlichtingen:
Monique de Vries, 070-3182894

Derde Mr Annelien Kappeyne van de Coppelio Forum

"Ethiek en Politiek"
Maandag 28 oktober 1996, Aanvang: 20.00 uur 

Pieterskerk Leiden, Kloksteeg 16 
Entree: fl 10,= inclusief consumptie

De M r Annelien Kappeyne van de Coppelio Stichting 
organiseert rond de zestigste geboortedag van de overleden liberale 

politica voor de derde maal het naar haar vernoemde forum.
M r drs Frits Bolkestein, VVD-leider en fractievoorzitter van de Tweede 

Kamer, houdt een inleiding over normen en waarden in de politiek. 
Na deze inleiding start een forumdiscussie onder leiding van de ethica 

professor dr H. Dupuis. Het forum wordt gevormd door: mr M .J. Cohen, 
lid  Eerste Kamer voor de PvdA; mr J.F . Glastra van Loon, lid Eerste 

Kamer D66; en dr C.J. Klop, plaatsvervangend directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Het bestuur van de Mr Annelien Kappeyne van de Coppelio Stichting 
nodigt u van harte uit het forum bij te wonen.

Indien u aanwezig wilt zijn of meer informatie wilt ontvangen, wordt u 
verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de Stichting:

Mr Annelien Kappeyne van de Coppelio Stichting 
De Ruyterkade 125, 1011 AC AMSTERDAM 

Tel.: 020-6242627 
Fax : 020- 6388401

mailto:hvoute@worldaccess.nl
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De b este  vriend  van het 
kabinet
De laatste tijd heeft de VVD wat kritiek gekregen op de opstel
ling van de fractie inzake de verhoging van de tabalc- en 
benzme-acciins. De VVD-fractie zou "afstand nemen van goed 
doortimmerd beleid", “geen verantwoordelijkheid willen 
nemen voor impopulaire maatregelen" en "gaten schieten in de 
begroting". Ik wil daar het volgende over zeggen.

In de eerste plaats nemen wij geen afstand van doortimmerd beleid. Wij hebben inge
stemd met de impopulaire kabinetsvoorstellen inzake de ziektewet, de stadsprovincie, 
het drugsbeleid en de huursubsidie. En ook het voorliggende tabaksontmoedigingsbeleid 
van minister Borst krijgt -op de accijnsverhoging na- onze steun.
Wij staan ook achter net mobiliteitsplan van het kabinet, maar maken bezwaar tegen de 
benzine-accijnsverhoging. Ook wij willen variabilisatie van de autokosten, maar de VVD 
is beducht voor de grenseffecten als de benzine-accijns hier sneller omhoog gaat dan in 
het buitenland. De kritiek dat de VVD geen verantwoordelijkheid wil nemen voor impop
ulaire maatregelen gaat niet op. De VVD-fractie steunt het kabinetsbeleid, maar maakt 
op enkele punten bezwaar tegen de uitvoering daarvan. De accijnsverhogingen zijn niet 
de juiste maatregelen om het doel te bereiken.
Schiet de VVD-fractie gaten in de begroting door niet accoord te gaan met de accijnsver
hogingen? Ook deze bewering klopt niet. Als de verhoging van de tabaksaccijns niet 
doorgaat, kan de daaruit gefinancierde verlaging van de 1e belastingschijf met 0,1%  
evenmin doorgaan. Minister Zalm heeft in de Kamer opgemerkt dat er dan voor de 
lastendruk en de koopkracht per saldo niets verandert.
De verhoging van de benzine-accijns zou worden gecompenseerd door een verlaging van 
de motorrijtuigenbelasting. Ook hier gaat het om een budgetneutrale maatregel.
De VVD-voorstellen zijn dus uitgaven neutraal, tekortneutraal, lastenneutraal en koop- 
krachtneutraal. De VVD geeft nooit extra geld uit zonder adequate financiële dekking aan 
te geven. Binnenkort wordt een besluit genomen over de Hoge Snelheidslijn, die onge
veer 9 miljard gulden gaat kosten. Dan zullen wij eens zien welke partijen extra geld 
gaan vragen zonder financiële dekking aan te geven. Dan zal blijken welke fractie de 
beste vriend is van dit kabinet. Frits Bolkestein

V erkeersveiligheid
Tijdens het jaarlijkse debat over de verkeers
veiligheid met de ministers Jorritsma en 
Sorgdrager benadrukte woordvoerder Henk 
Kamp dat al veel is bereikt op dit gebied. 
Sinds 1972 is de mobiliteit met een factor 
vier gestegen en het aantal verkeersslacht
offers met een factor drie gedaald. 
Nederland is een van de verkeersveiligste 
landen van de wereld. Een verdere daling op 
korte termijn is mogelijk als de verkeersre
gels beter nageleefd worden, vooral de 
regels die het gebruik van veiligheidsgor
dels, de alcoholnorm en de snelheidslimie
ten betreffen. De woordvoerder betreurde 
het dan ook dat het de verkeerde kant op 
gaat met de verkeershandhaving door de 
politie. Na de reorganisatie van de politie 
zijn de meeste verkeersspecialisten verdwe
nen en is de algemene inzet voor verkeers
handhaving met eenderde verminderd. Dat 
is slecht voor de verkeersveiligheid en kan 
bovendien de indruk wekken dat de over
heid zich in algemene zin niet zo druk 
maakt over het handhaven van de regels.
Hij verzocht minister Sorgdrager aan te 
geven hoe zij de handhavingsinspanning 
weer op peil denkt te brengen en deed 
daartoe enkele suggesties.
De woordvoerder verklaarde zich tegen het 
voorstel van de PvdA om de alcoholnorm 
van 0 ,5 haar 0,2 promille terug te brengen.

Europees gezien is de Nederlandse norm al 
laag. Het is beter de aandacht te concentre
ren op verkeersdeelnemers die te veel 
gedronken hebben en zichzelf en anderen in 
gevaar brengen.
Naar aanleiaing van recente ongelukken 
met bussen drong de woordvoerder er bij 
minister Jorritsma op aan te proberen zo 
snel mogelijk tot een Europese richtlijn te 
komen die een verstevigde dakconstructie 
verplicht stelt. Veiligheidsriemen in nieuwe 
typen bussen zijn afverplicht gesteld met 
ingang van 1 oxtober 1997.

Inlichtingen Henk Kamp 
070-3182898

Verder in dit nummer
• Verkeersveiligheid

• Ned. Antilliaanse en Arubaanse Zaken

• Klimaatverandering

• Tabakaccijns

• Economische Zaken

V V D  o p  I n te r n e t :  w w w . d d s . n l / ~ v v d  
e - m a i l :  v v d n e t @ w o r l d a c c e s s . n l

http://www.dds.nl/~vvd
mailto:vvdnet@worldaccess.nl
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Voogd ij regeling voor Antilliaanse
Er komt een voogdijregeling voor 
Antilliaanse jongeren. Minister 
Voorhoeve van Nederlands Antil
liaanse en Arubaanse deed die toe
zegging tijdens zijn begrotingsbehan
deling afgelopen week. Al sinds het 
midden van de jaren '80 pleit de VVD 
voor een toelatingsregeling. Antil
liaanse jongeren vormen al jarenlang 
een probleemgroep in de Neder
landse samenleving. VVD woordvoer
der Jan te Veldhuis sprak dus zijn 
waardering uit voor de toezegging 
van de minister op dit punt.

Rapport co m m issie  De Ruiter 
De aanbevelingen over de criminali
teitsbestrijding op Aruba zoals ge
daan door de commissie De Ruiter 
moeten als het aan de VVD ligt zo 
snel mogelijk worden uitgevoerd. De 
woordvoerder betreurde net dat hij 
standpunt van de rijksministerraad 
over het rapport ‘Met alle respect' 
nog niet kent. Dat zal namelijk pas op 
25 oktober bekend worden. De VVD 
zet grote vraagtekens bij de uitspra
ken over het rapport zoals die zijn

gedaan door de Arubaanse regering. 
Onlangs noemde minister Glenbert 
Croes van Justitie het rapport ' riool - 
journalistiek'. Bovendien nam de Aru
baanse premier, Eman, afstand van 
de belangrijkste conclusies over de 
top van de Arubaanse politie en het 
Openbaar Ministerie. De commissie 
wil ontslagen bij de politie, het OM 
opheffen en optillen naar Arubaans- 
Antilliaans niveau.

M o d e lle n n o t it ie  
Te Veldhuis sprak met klem tegen dat 
het overnemen van de aanbevelingen 
van de commissie-De Ruiter voor de 
VVD een voorwaarde zou zijn Aruba 
binnen het Koninkrijk te houden. De 
VVD realiseert zich dat binnen het 
Statuut voor het Koninkrijk niet één 
land kan uitmaken of een land blijft 
of niet. Maar de VVD blijft zich zor
gen maken over de toestand op de 
Antillen en op Aruba. De problemen 
zijn zo groot'dat de VVD een brede 
discussie wil over de komende Sta- 
tuutwijziging. Bij die discussie moeten 
meerdere modellen aan de orde kun-

Klimaatverandering
Op 17, 22 en 23 oktober heeft de 
Tweede Kamer met de regering gede
batteerd over de Vervolgnota 
Klimaatverandering van de regering 
en het rapport van de Commissie 
Klimaatverandering van de Kamer. 
Naast de punten zoals die zijn weer
gegeven in een vorige uitgave (VVD- 
expresse nr. 218), was de inzet van 
de VVD-woordvoerder de volgende: 1 2

1. Het is goed dat de regering, in 
reactie op de teleurstellende cijfers 
over de C02-uitstoot, heeft geko
zen voor structurele maatregelen 
en niet voor incidentele.

2. Zoals het er nu naar uitziet, en 
minister-president Kok liet dat 
tijdens de Algemene 
Beschouwingen ook al dóórsche
meren, is het onzeker of de 
huidige C02-reductiedoelstelling 
wordt gehaald. De VVD-fractie is 
er voorstander van om het even
tuele verschil tussen doel en reali
satie te ondervangen door het 
toepassen van zogenoemde "Joint

Implementation"; dit betekent dat 
de reductie van C02-uitstoot, die 
wordt bereikt door middel van 
hulp aan met name Midden- en 
Oost-Europa, meetelt voor de 
Nederlandse doelstelling.

3. Voor de VVD-fractie is een derge
lijke Joint Implementation 
aanvaardbaar, omdat het er in de 
eerste plaats om gaat om het 
C02-gehalte op mondiale schaal 
te stabiliseren en op termijn terug 
te brengen. Bovendien leert de 
ervaring dat samenwerkingspro
jecten in Midden- en Oost-Europa 
een veel groter effect hebben dan 
nationale projecten en dat tegen

eringere maatschappelijke 
osten. Uit het oogpunt van 

milieurendement is dit dus zeer 
wenselijk.

4. Onbegrijpelijk vindt de VVD-frac
tie het besluit van Kamer en rege
ring om de kerncentrale in 
Borssele 3 jaar eerder dan noodza
kelijk te sluiten. Hierdoor zal in de 
jaren 2005, 2006 en 2007 ruim

Tabaksaccijns
De VVD-fractie heeft een motie inge
diend tegen de verhoging van de 
tabaksaccijns. Het kabinet wil deze 
accijns met vijftig cent per pakje siga
retten verhogen. Hiermee wil minister 
Borst van Volksgezondheid bereiken 
dat jongeren minder gaan roken. De

VVD-fractie is van mening dat een 
accijnsverhoging niet de juiste maat
regel is om dit doel te bereiken. VVD- 
woordvoerder Anke van Blerck- 
Woerdman wijst op een onbedoeld 
effect van deze regeling: ook ouderen 
gaan meer betalen. Bovendien zal

Jongeren
nen komen. Volledig zelfstandige 
Antillen, al dan niet na een over
gangsperiode, de Antillen en Aruba 
als provincie van Nederland, een 
Gemenebestconstructie zijn voorbeel
den van die modellen. Te Veldhuis 
vroeg de regering in een motie, mede 
ondertekend door D66 en PvdA, om 
een discussienota over dit onderwerp 
met pro's en contra's en eventueel 
andere aspecten van een aantal mo
dellen. De VVD vindt dat de proble
men op de Antillen en Aruba zo groot 
zijn dat een discussie moet worden 
gehouden over de grondslagen voor 
ae toekomst van de verhoudingen 
tussen de drie Koninkrijksdelen. De 
woordvoerder is verheugt over het 
feit dat deze bezorgdheid eindelijk 
weerklank heeft gevonden binnen de 
coalitie. Minister Voorhoeve deed de 
toezegging de notitie aan de Kamer 
te zenden.

Inlichtingen: Jan te Veldhuis, 
070-3182901.

twee miljoen ton C 0 2  per jaar 
extra worden uitgestoten. Voor de 
elektriciteitsproduktiebedrijven 
betekent dit dat zij bijna 6%  extra 
C02-uitstoot gedurende drie jaar 
moeten compenseren. Dat is ruim 
1% van de jaarlijkse Nederlandse 
uitstoot.

Naar de mening van de VVD is deze 
symboolpolitiek niet verantwoord.
Het openhouden van de centrale 
brengt nauwelijks maatschappelijke 
kosten met zich mee, integendeel, en 
de milieu-winst is groot. De VVD- 
fractie wacht met belangstelling voor- i 
stellen van de regering af die een 
hoger milieurendement scoren dan 
het openhouden van Borssele tot het 
jaar 2007. De VVD-fractie heeft de 
regering dan ook verzocht haar 
besluit in deze te heroverwegen.

Inlichtingen:
Jan Hendrik Klein Molekamp 
070 3182884

een prijsverhoging van twee kwartjes 
jongeren er niet van weerhouden 
sigaretten te kopen. Ook de VVD- 
fractie ziet de nadelige effecten van

vervolg op pagina 4
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Begroting Economische Zaken 1997 sater*

Het financieel-economisch klimaat 
verbetert zich in deze ‘paarse’ kabi
netsperiode. Het beleid richt zich 
vooral op het scheppen van werk. Dit 
werk moet in de eerste plaats uit de 
marktsector komen. Het kabinet is er 
in geslaagd de trein in beweging te 
zetten bij het creëren van deze 
banen. De VVD-fractie verwacht van 
de minister van Economische Zaken 
deze trein in de goede richting te 
sturen. Met het oog hierop presen
teerde VVD-woordvoerder Hella 
Voüte-Droste een economisch delta
plan om de concurrentiekracht van 
Nederland te versterken. Een sterk 
ondernemersklimaat is immers voor
waarde voor voldoende werkgelegen
heid. Het economisch plan bevat ae 
volgende kernpunten:

Sam enw erking O verh eid-  
B ed rijfs leven
Er moet een inventarisatie komen van 
de belemmeringen die een doel
treffende samenwerking tussen 
bedrijfsleven en overheid in de weg 
staan. Er wordt onvoldoende invulling 
gegeven aan het begrip 'één loket'.
De overheid heeft de taak handelsbe
lemmeringen weg te nemen. De 
nieuwe Mededingingswet moet 
machtsposities, prijsafspraken en 
mededingingbeperkende maatregelen 
verbieden. Daarbij moet de wet in 
overeenstemming zijn met de 
Europese regelgeving, zodat het 
Nederlandse bedrijfsleven op gelijk 
niveau (level playing field) kan 
concurreren.
De politiek moet rekening houden 
met de specifieke kenmerken van de 
Nederlandse markt. De VVD-fractie 
maakt zich zorgen over de concurren- 
tie-vervalsing door de semi-overheid. 
Een aantal geprivatiseerde overheids
organisaties genieten een monopolie
positie, waardoor ze eenzijdig hun 
tarieven kunnen verhogen (NMI, 
Rijksdienst voor het wegverkeer).

Terugdring ing  van de adm in is-  
tratieve lasten d ru k  
De administratievelastendruk moet 
teruggedrongen worden met ten 
minste 20 procent, hetgeen de staats
secretaris in het debat neeft toege
zegd. De kosten van de administratie- 
vefastendruk zijn nu 13 miljard 
gulden perjaar. Door opeenstapeling 
van (Europese en) Nederlandse regel
geving komt hierin weinig beweging.

Bevordering  ondernem erschap  
Krachtige bevordering van het onder
nemerschap in Nederland is noodza- 
keliik om een groei van banen te 
realiseren in de marktsector.
Daarvoor zijn een dynamisch onder
nemersklimaat, scholing en opleiding 
nodig. De minister moet, in samen
werking met de minister van 
Onderwijs ervoor zorg dragen dat het 
onderwijs aansluit bij de arbeids
markt. Een belangrijke voorwaarde 
voor een uitdagend ondernemerskli
maat is het verkrijgen van voldoende 
gekwalificeerde werknemers. Her-, 
om- en bijscholing verdienen de 
aandacht. Informatietechnologie en 
software moeten meer ingezet 
worden voor onderwijs en scholing, 
zodat leerlingen daadwerkelijk 
kunnen worden opgeleid voor de 
arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Dit is 
toegezegd door de minister.

D ig itaal deltap lan  
Er moet een digitaal deltaplan komen 
voor informatie- en communicatie
technologie (elektronische snelweg) 
als speerpunt voor de versterking van 
de concurrentiekracht. De versnip
perde initiatieven op dit gebied 
moeten beter gebundeld en gefocust 
worden. De overheid moet zich 
opstellen als 'launching customer’ .
Het bedrijfsleven krijgt daardoor de 
garantie een deel van de investerin
gen terug te verdienen. Verschillende 
overheidsdiensten moeten geïnte

Hella Voüte- 
Droste

greerd worden aangeboden, met als 
gevolg een snellere in- en externe 
dienstverlening. De woordvoerder 
heeft hierover een motie ingediend, 
die wordt ondersteund door de coali
tiepartijen.

B uiten lan dse  handel, in v e ste 
ringen en Europese Unie  
De woordvoerder heeft benadrukt 
dat bij de besteding van de 140 
miljoen gulden voor export aandacht 
moet zijn voor de exportbevordering 
van het Midden- en Kleinbedrijf. Het 
initiatief van de G23 is een goed 
voorbeeld van samenwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven.

Investeringen  techn o lo g ie  en 
in frastructuu r.
Investeringen in brede zin in techno
logie en infrastructuur, waar het kabi
net een begin mee heeft gemaakt, 
zijn van belang. In dit kader zal het 
instellen van een kapitaaldienst meer 
duidelijkheid geven.
De woordvoerder heeft benadrukt 
dat gelden uit het FES (Fonds 
Economische Structuurversterking) 
daadwerkelijk moeten worden inge
zet voor economische structuurver
sterking.

Op vele punten zijn toezeggingen 
gedaan door de bewindslieden.

Informatie
Hella Voüte-Droste 070-3182907, 
e-mail: hvoute@worldaccess.nl

W at w ord t de oogst voor de vrouw  in de landbouw ?

Conferentie Vrouwen in de VVD Zaterdag 9 november 1996
Van 10.30 tot 15.00 uur Plaats: Aula van de Landbouw Universiteit Wageningen

Sprekers zijn o.a. J J .  van Aartsen, minister van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en 
P.M. Blauw, VVD-Tweede Kamerlid, woordvoerder op LNV.
Dagvoorzitter is mw dr P.C. Plooij-van Gorsel, Europarlementariër.

Een aantal vrouwen uit de landbouwsector zullen inleidingen houden over o.a de sociale positie van de 
vrouw in de landbouw, de grondpolitiek en milieuregelgeving. Minister van Aartsen en kamerlid Piet Blauw 
zullen hier vervolgens op reageren.

Deze dag is voor iedereen toegankelijk. De kosten bedragen f 25,-, inclusief lunch.
Opgave en informatie bij Organisatie Vrouwen in de VVD, postbus 30836, 2500 GV Den Haag,
Tel.: 070-3613040, Fax: 070-3608276.

mailto:hvoute@worldaccess.nl
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Een dynamische provincie
Deze toespraak hield Frits Bolkestein voor de Kamercentrale Friesland op 21 oktober j.l. Hieronder een samenvatting.

Fryslan bereidt zich voor op de 
eenentwintigste eeuw. Wie op reis is 
in deze provincie kan daar niet om 
heen. In snel tempo worden nieuwe 
wegen aangelegd of bestaande 
verbeterd. De kantoorgebouwen die 
overal verrijzen, hebben internatio
nale allure. Toen ik vanmiddag in het 
centrum van Leeuwarden was, 
waande ik mij in de zakenwijk 'La 
Defense' in Parijs. O f zoals de 
Leeuwarders het zelf zeggen: ‘Klein 
Dallas'.

De VVD staat positief tegenover de 
daadkracht die hier wordt getoond. 
Want Nederland staat voor een 
fundamentele keuze met betrekking 
tot de inrichting van zijn grondge
bied. De Randstad is overvol. Ruimte 
in Nederland is een schaars goed. 
Fryslan heeft die ruimte. Maar uw 
provincie heeft meer sterke punten.
De relatieve rust, de bereikbaarheid, 
het arbeidspotentieel, een hoge 
arbeidsmoraal en de cultuur bieden 
mogelijkheden voor economische 

roei. Economische groei die noodza- 
elijk is om de werkloosheid, het 

grootste probleem van Fryslan, te 
bestrijden.

Onder de titel ‘Ruimte te over, ruimte 
tekort', heeft
J.J. Oosterhaven, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen, een 
scenario-studie gepresenteerd. In 
deze studie komt hij tot de voorlopige 
conclusie dat een toekomstige groei 
van het aantal arbeidsplaatsen in de 
Noordelijke provincies in vergelijking 
met eenzelfde groei in de Randstad 
veel meer rendement oplevert.

W erkgelegenheid  
Het provinciebestuur heeft ervoor 
gekozen gerichte steun te geven aan 
ae ontwikkeling van grootschalige 
bedrijvigheid in twee zones: de 
Westergozone (Harlingen-Franeker- 
Leeuwarden) en de A7-zone (Sneek-

vervolg Tabijksaccijns pagina 2

het roken. Het is ongezond, evenals 
te vet eten, te weinig lichaamsbewe
ging en stress. De VVD is echter van 
mening dat de overheid op een 
andere manier kan bevorderen dat 
mensen gezonder gaan leven. 
Voorlichting en preventie kunnen 
meer effect hebben. Van Blerck wijst 
ook op de verantwoordelijkheid van 
ouders en scholen bij het tegengaan 
van roken door jongeren. Daarnaast 
moet het rookverbod in openbare 
ruimten strikt worden gehandhaafd. 
De VVD-fractie wordt verweten geen 
verantwoordelijkheid te willen nemen

Heerenveen-Drachten). In deze 
gebieden moet de grootschalige 
werkgelegenheid worden geconcen
treerd. Concentratie leidt immers tot 
versterking van de bestaande bedrij
ven. Bovendien wordt op deze manier 
voorkomen dat bedrijfsterreinen 
teveel uitwaaieren, wat het Friese 
landschap zou aantasten. Alles moet 
er op gericht zijn de werkgelegenheid 
in Fryslan te versterken. Aan het 
begin van de volgende eeuw kan dan 
vofwaardig worden deelgenomen aan 
de Nederlandse economie. Dat vereist 
durf en daadkracht.

Po litie
En die daadkracht is hier aanwezig. 
Dat blijkt uit het politiebeleid. 
Provinciale staten van Fryslan vormen 
immers het bestuur over de regionale 
politie en de Commissaris van de 
Koningin Loek Hermans is korpsbe
heerder. Mijn fractie stemt van 
ganser harte in met dit experiment. 
Wij zijn benieuwd naar de ervaringen 
die hier worden opgedaan. W ant aat 
er in de organisatiestructuur van de 

olitie iets moet veranderen staat 
uiten kijf.

M ensensm okkel 
Bij de Algemene Beschouwingen 
heeft mijn fractie dertig miljoen 
gulden gevraagd voor onder meer 
intensiveringsmaatregelen terzake 
van het opsporen van mensensmok
kelorganisaties. Het kabinet heeft ons 
verzoek gehonoreerd. En terecht. 
W ant met het ontmaskeren van een 
grote mensensmokkelorganisatie 
vorige week is gebleken dat er op 
grote schaal misbruik van ons 
Nederlandse asielsysteem is gemaakt. 
Misbruik dat hard dient te worden 
aangepakt. De verhoogde strafmaat 
op mensensmokkel waar de Kamer 
toe heeft besloten, is een goed begin.

Wij moeten ervoor zorgen dat de 
bona fide vluchteling niet de dupe

voor impopulaire maatregelen. Voor 
wat betreft het tabaksontmoedigings
beleid ondersteunt de VVD-fractie 
het beleid van het kabinet, op de 
verhoging van de tabaksaccijns na. 
Van Blerck is bovendien van mening 
dat zeker op het gebied van Volks
gezondheid de VVD-fractie, in tegen
stelling tot de fracties van de PvdA 
en D66, in de meeste gevallen het 
kabinetsbeleid steunt. Volgende week 
wordt over deze motie gestemd.

Inlichtingen
Anke van Blerck-Woerdman 
070-3182917

van dergelijke organisaties wordt. Het 
is daarom dat mijn fractie zal pleiten 
voor het stationeren van teams van 
de Immigratie en Naturalisatie Dienst 
op luchtnavens in zogenaamde risico
landen. Hierbij kan worden gedacht 
aan Iran, Iraq en verschillende Noord- 
Afrikaanse landen. Maar ook aan de 
Oekraïne. De vorige week ben ik een 

aar dagen in Kiev geweest. Ik heb 
unnen constateren dat veel vluchte

lingen hun Nederlands paspoort daar 
verliezen - soms meer dan eens - 
waarna zij nieuwe papieren krijgen.

Deze teams kunnen op twee manie
ren functioneren:
a) door het in kaart brengen van 

mensensmokkelroutes, in nauwe 
samenhang met de andere 
Europese landen;

b) contacten met de plaatselijke 
autoriteiten te leggen zodat de 
terugkeer van uitgeprocedeerde 
asielzoekers en illegalen kan 
worden gegarandeerd. Op deze 
wijze kunnen mislukte uitzettin
gen, zoals van de zomer naar 
Somalië, worden voorkomen.

Met het oprollen van deze bende is 
ook een andere pijnlijke affaire aan 
het licht gekomen: het Nederlandse 
paspoort kan gemakkelijk worden 
vervalst. U weet hoe gevoelig deze 
materie ligt. Het is daarom van groot 
belang dat staatssecretaris 
Kohnstamm van Binnenlandse Zaken 
op zo kort mogelijke termijn ophelde
ring van zaken geeft. Dan kan de 
Kamer een oordeel vellen.

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, pré-postale verwer
king door Adrepak Direct-Mail te 
Den Haag.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). 
VVD op Internet: 
www.dds.nl/~vvd 
e-mail: vvdnet@worldaccess.nl
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKEBeek partijen

Ruim twintig jaar geleden is Limburg beloofd dat de luchthaven 
Beek zou worden uitgebreid met een Oost-West baan als 
compensatie voor de sluiting van de mijnen. Deze uitbreiding is 
onontbeerlijk voor de werkgelegenheid daar. PvdA-gedepu- 
teerde Jan Tindemans in Limburg heeft dit onlangs in NRC- 
Handelsblad benadrukt. Onderzoek wijst uit dat een Oost-West 
baan, waarop ook nachtvluchten worden uitgevoerd, zo'n 4000 
extra arbeidsplaatsen oplevert. Het zullen vooral banen voor 
minder geschoolde werknemers zijn. Dit is juist het type werk

gelegenheid waar Limburg, na de sluiting van de mijnen, grote behoefte aan heeft.

Nog steeds wacht Limburg op een beslissing van Den Haag. Door de onduidelijkheid 
over Beek heeft de banengroei niet de verwachte vlucht kunnen nemen. Nog steeds heeft 
Beek het vermogen uit te groeien tot een banenmotor van formaat. Een beperkt aantal 
nachtvluchten - het knelpunt waar de discussie over de uitbreiding steeds op vast loopt - 
zal daarvoor onvermijdelijk zijn. Gedeputeerde Staten in Limburg zijn unaniem voor. Ook 
binnen de Limburgse milieubeweging gaan nu stemmen op om een beperkt aantal nacht
vluchten onder stringente voorwaarden bespreekbaar te maken. PvdA-senator Wöltgens 
verklaarde onlangs in het dagblad De Limburger dat een "nee" tegen de luchthaven 
minder met het milieu en meer met de tegenstelling tussen Randstad en regio te maken 
heeft.

Het wordt nu echt de hoogste tijd dat het kabinet het eens wordt over deze kwestie. Wat 
de VVD betreft krijgt Limburg de luchthaven waar het nu al twintig jaar om vraagt. In 
Seoul is onlangs besloten het grootste vliegveld van Azië aan te leggen. De bouw zal in 
het jaar 2000 moeten zijn voltooid. Hoe moeten wij de race met Azië winnen als wij nog 
niet één baan kunnen aanleggen in twintig jaar!

Frits Bolkestein

VVD stemt in met 
kabinetsvoorstel HSL
De VVD gaat, in tegenstelling tot D'66,
PvdA en CDA, akkoord met net kabinets
voorstel over de Hoge Sneleheids Lijn. VVD- 
woordvoerder Nellie Verbugt, heeft in een 
nota-overleg gepleit voor een snelheidslijn 
door het Groene Hart. Verbugt had wel 
enkele kanttekeningen bij de zogenoemde 
A1 variant. Volgens haar kan de ondertun
neling van het spoor in het Groene Hart 
goedkoper. Bij Breda en Zevenbergsche 
Hoek wordt het leefklimaat aangetast door 
de komst van de HSL. Verbugt wil, om de 
knelpunten daar op te lossen, op die loka- 
ties meer geld investeren. Ze heeft gevraagd 
of de regering kan uitzoeken of er nog 
geschoven kan worden met de financiële 
middelen.

A1 -varian t
Een belangrijke voorwaarde om voor de A1 
variant te kiezen is dat ook de provinciale 
besturen van Noord- en Zuid Holland 
instemmen met deze keuze. Jarenlange 
inspraakprocedures en overlegrondes kun je 
niet zomaar aan de kant schuiven, aldus 
Verbugt. De VVD fractie ziet de Bos-variant 
niet zitten. Kijkende naar de investerings
kosten, exploitatie mogelijkheden, ruimte
lijke inpassingsproblemen en het bestuurlijk 
draagvlak dan ziet de woordvoerster niet

waarom de Bos variant beter zou zijn. Ook 
reeds gemaakte afspraken tussen rijk en 
gemeenten over woningbouw moeten dan 
worden opengebroken. Dit betekent dat er 
schadeclaims voor de overheid komen. 
Volgende week maandag vindt de afsluiting 
van het nota-overleg plaats. Dan zal ook 
blijken of de
in het regeerakkoord afgesproken A1 
variant uitgevoerd zal worden.

Verder in dit nummer
• Voorstel Nuis

• Tweede nationale luchthaven

• Vermogensbelasting

• Begroting onderwijs 1997

• Dynamiek en stabiliteit

Informatie:
Nellie Verbugt, 070-3182892
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Tweede nationale luchthaven Plannen Nuis

Jan te Veldhuis

Tijdens het mondelinge vragenuur is 
naar aanleiding van vragen van VVD- 
woordvoerder Jan te Veldhuis met 
minister-president Kok gesproken 
over de mogelijke realisering van een 
tweede nationale luchthaven in 
Nederland. Door de economische 
groei ziet het er naar uit dat de grens 
van 44 miljoen pasagiers, het maxi
male aantal passagiers dat via lucht
haven Schiphol kan worden vervoerd, 
veel eerder wordt bereikt dan 
verwacht.
Ondanks het feit dat de meningen 
over een tweede nationale luchtha
ven in de PvdA-fractie verdeeld zijn, 
bracht de minister-president dit 
onderwerp vorige week naar voren 
en noemde drie mogelijke locaties: de 
Markerwaard, de kustlocatie IJmuiden 
en de Maasvlakte.

Premier Kok zei tijdens het monde
linge vragenuur dat het kabinet begin 
volgend jaar met een perspectieven
nota wil komen op basis waarvan een 
nut- en noodzaakdiscussie kan 
worden gevoerd over de behoefte 
aan een tweede nationale luchtha
ven. Wanneer naar aanleiding van 
deze discussie blijkt dat die behoefte 
bestaat, zal worden bekeken welke 
eventuele locaties daarvoor in 
aanmerking komen. Kok benadrukte 
dat het van belang is dat het kabinet 
tijdig over deze kwestie nadenkt, 
zodat vervolgafspraken over de 
toekomst van de Nederlandse lucht
havens op tijd kunnen worden 
gemaakt.
Het is inderdaad belangrijk dat deze 
kwestie in het kabinet tijdig aan de 
orde wordt gesteld. Als zou worden 
besloten Nederland 'op slot te doen' 
voor verder vliegverkeer overheersen 
namelijk de nadelen: verlies van 
nieuwe inkomsten en verlies van 
nieuwe werkgelegenheid. Bovendien 
levert het ook geen milieuwinst op, 
omdat het vliegverkeer gewoon door
gaat, maar dan via Brussel, Frankfurt, 
Parijs en Londen, aldus de woord
voerder.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901

De VVD is niet ontevreden over de 
door staatssecretaris Nuis gepresen
teerde plannen over de reorganisatie 
van het omroepbestel. De tijd dringt. 
Zowel de financiële situatie als een 
slagvaardige taakvervulling vragen 
om een een duidelijke bijsturing door 
de staatssecretaris.
Staatssecretaris Nuis geeft inhoud aan 
de motie Bolkestein aie aangeeft dat 
de Kamer een versterkte centrale 
directie wil in Hilversum. De VVD 
betwijfelt echter of de voorstellen ver

fenoeg gaan. De omroeporganisaties 
lijven nog te veel zeggenschap 
houden.

Terecht dringt het kabinet erop aan 
dat ook bij de omroep de tering naar 
de nering wordt gezet. Het voorstel 
om de ƒ 100 miljoen die men jaarlijks 
tekort komt, te dekken met ƒ 50 
miljoen bezuinigingen op overhead 
(dus niet de programma's) en het 
lidmaatschap van een omroep op 
minimaal ƒ 25 per jaar te stellen, kan 
op steun van de VVD rekenen. De 
loskoppeling van lidmaatschap en 
programmablad geeft duidelijkheid 
over de mate waarop het publiek ook 
daadwerkelijk de omroep wil blijven 
steunen.

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

Motie over verlaging Vermogensbelasting 
aangenomen

Afgelopen dinsdag is gestemd over 
de wijziging van enige belastingwet
ten, waaronder de vermogensbelas
ting en de herziening van het regime 
ter zake van winst uit aanmerkelijk 
belang. Dit wetsvoorstel betreft met 
name directeur/grootaandeelhouders 
(Zie ook VVD-expresse 217).

Onder de huidige wetgeving moet bij 
verkoop van een aanmerkelijk 
belangpakket 20%  belasting worden 
betaald over de verkoopwinst die is 
gerealiseerd. Iemand heeft een

aanmerkelijk belang als hij 33 ,3%  van 
de aandelen in een BV bezit. Onder 
de nieuwe wetgeving heeft een 
aandeelhouder al een aanmerkelijk 
belang als hij 5%  van de aandelen 
bezit.

De VVD-fractie heeft zich altijd fel 
verzet tegen een verdergaande 
vermogenswinstbelasting en is dan 
ook niet gelukkig met dit onderdeel 
van het wetsvoorstel. Tegen dit pijn
punt staat echter een groot pluspunt, 
namelijk dat per 1 januari 1997 een 
aanmerkelijkbelanghouder tegen 
25%  dividenden uit zijn BV kan 
halen. In de huidige situatie moeten 
dividenden tegen maximaal 60% 
worden afgerekend.

In een amendement heeft VVD- 
woordvoerder Bibi de Vries vastge
legd dat de minister van Financiën de 
Kamer ieder jaar op de hoogte brengt 
van de meeropbrengsten uit aanmer
kelijk belang.

In een motie wordt de minister

verzocht deze meeropbrengsten te 
gebruiken om de vermogensbelasting 
te verlagen. Deze motie ligt in het 
verlengde van het VVD-initiatief- 
wetsvoorstel de Korte/van Rey 
(VVD). De motie is door een meer
derheid in de Kamer aanvaard. Het is 
voor het eerst in de parlementaire 
geschiedenis dat er een meerderheid 
in de Kamer is om de Vermogens
belasting af te bouwen. Het lijkt er op 
dat de jarenlange inspanning van de 
VVD vruchten gaat afwerpen.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908

Overigens zijn de VVD-moties 
over ae verhoging van de brandstof
fen- en tabaksaccijns ook door de 
Kamer aanvaard. (Zie hiervoor 
VVD-expresse 218 en 220).



Begroting Onderwijs 1997
Deze week is gedebatteerd over de 
begroting Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen 1997. Clemens 
Cornielje heeft het basis-, voortgezet
en beroepsonderwijs behandeld, 
Monique de Vries het hoger onder
wijs. Het onderdeel Cultuur zal in een 
apart overleg aan de orde komen.

Econom isch herstel 
De belangrijkste vraag die wordt 
gesteld in bijna alle commentaren op 
ae onderwijsbegroting luidt: profi
teert het onderwijs in voldoende 
mate van het economische herstel? In 
dit verband wees VVD-woordvoerder 
Clemens Cornielje op het feit dat in 
het regeeraccoord is afgesproken dat 
niet bezuinigd zal worden op basis-, 
voortgezet- en beroepsonderwijs. 
Bovendien is vorig iaar een kleine 
intensivering met de introductie van 
onderwijsassistenten gerealiseerd 
(65 miljoen).
Bij de Algemene Beschouwingen van 
dit iaar is de motie Wallage, 
Bolkestein, Wolffensperger aanvaard, 
waardoor nog in deze kabinetspe
riode een aanvang wordt gemaakt 
met een stapsgewijze klasseverklei- 
ning in de onderbouw van de basis
school. De kleineklassenmotie gaat 
echter enkele honderden miljoenen 

uldens kosten. De woordvoerder 
eeft daarom aangekondigd via de 

Vaste Kamercommissie te vragen de 
klasseverkleining aan te wijzen als 
groot project. De groteprojectenpro-

Hoger Onderwij
C o lle g e g e ld ve rh o g in g  
Bij de behandeling van de onderwijs
begroting 1997 moet een beslissing 
genomen worden over de tweede 
tranche van de collegegeldverhoging, 
zoals afgesproken in januari 1995 in 
het kader van de in het regeerac
coord afgesproken bezuiniging op het 
hoger onderwijs. Hiertegenover 
zouden de instellingen ae organisato
rische en onderwijskundige kwaliteit 
moeten verbeteren. Het meerendeel 
van de instellingen heeft deze verbe
tering in gang gezet. De VVD-fractie 
stemt daarom met deze collegegeld
verhoging in.

O V - ja a rk a a rt
Tussen nu en 1 maart 1997 moet de 
minister met de openbaar vervoers
bedrijven onderhandelen over het 
contract voor de OV-jaarkaart voor 
1998-2002. Monique de Vries heeft 
bepleit de verplichte OV-kaart los 
laten en studenten de mogelijkheid te 
geven te kiezen tussen een bedrag 
van ± 60 a 70 gulden boven op de 
basisbeurs, of een OV-kaart. De 
VVD-fractie heeft principieel bezwaar

cedure maakt het de Kamer mogelijk 
tot een meer intensieve en toegesne
den controle op dergelijke projecten 
te komen. Zowel regering als Kamer 
staan welwillend ten opzichte van dit 
voorstel.

Inform atie-en com m unicatie
technologie
Informatie- en communicatietechno
logie wordt nog in onvoldoende mate 
toegepast in het onderwijs. De rege
ring heeft 10 miljoen gulden vrijge
maakt om dit te verbeteren. De 
woordvoerder hoopt dat het niet bij 
dit summiere bedrag blijft en heeft de 
minister gevraagd om een Deltaplan 
voor Informatie- en communicatie
technologie. De minister heeft toege
zegd voor februari met dit plan te 
komen.

BVE-sector
De onderzoeken van Moret, Ernst en 
Young en Berenschot hebben aange- 
toona dat de BVE-sector (Beroeps- en 
Volwasseneneducatie) zich in een 
zorgelijke financiële situatie bevindt. 
Daarbij wordt bij invoering van de 
wet OKF-BVE het economisch claim
recht van de gebouwen naar deze 
sector overgedragen. Hierdoor 
kunnen de financiële risico's nog 
worden vergroot. Cornielje heeft de 
regering daarom verzocht de Tweede 
Kamer voor de plenaire behandeling 
van het wetsvoorstel OKF-BVE te 
informeren over passende maatrege

tegen deze "gedwongen winkelne
ring". Het is in de ogen van de VVD 
ondenkbaar dat de overheid bijvoor
beeld alle ouderen of ambtenaren 
collectief van een OV-kaart zouden 
voorzien onder aftrek van een bedrag 
van hun AOW of salaris. Juist omdat 
er vele studenten zijn die helemaal 
geen behoefte heboen aan deze OV- 
kaart, bijvoorbeeld stagiaires in het 
buitenland of gehandicapten, is de 
VVD-fractie van mening dat de keuze 
voor de OV-kaart aan de studenten 
zelf moet worden overgelaten.

70% -n o rm
De regering heeft voorgesteld de 
thans geldende 50%-norm (een 
student moet de helft van de studie
punten behalen om zijn lening omge
zet te krijgen in een beurs) te verho
gen tot 70% . Het gaat hier om de 
eerstejaars studenten. De VVD-fractie 
is hier tegen. Na alle eerdere maatre
gelen die zijn genomen m.b.t. de 
studiefinanciering vindt de VVD-frac
tie deze maatregel een stap te ver.
Een foute keus of inzet moet niet 
meteen financieel worden afgestraft.

len, die er voor zorgen de financiële 
risico's binnen aanvaardbare grenzen 
te houden. De minister heeft dit 
toegezegd.

V ergrijzing  en wachtgelden  
De woordvoerder heeft aandacht 
gevraagd voor de starheid van de 
onderwijsarbeidsmarkt. De wachtgel- 
denproblematiek en de vergrijzing 
zijn daar gedeeltelijk een uitvloeisel 
van. Door de klasseverkleining in de 
onderbouw van het basisonderwijs en 
de grote groep oudere leraren die het 
onderwijs over 10 jaar zal verlaten, 
zal een enorme behoefte ontstaan 
aan leraren in het basisonderwijs. De 
onderwijsmarkt heeft daarom 
behoefte aan flexibele verhoudingen, 
zoals invoering van tijdelijke contrac
ten, arbeidspools, werken op uitzend- 
basis en goede om-, her- en bijscho- 
lingsmogelijkheden. De minister heeft 
een wetsvoorstel aangekondigd 
waarin de belemmeringen voor een 
flexibele inzet van arbeidskrachten in 
het onderwijs worden weggenomen. 
De aanpak van het wachtgeldvraag- 
stuk zal na deze begrotingsbehande
ling in een uitvoerig debat met de 
regering worden behandeld.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904

De lust tot verder studeren zal hier
door veel aanstaande studenten 
vergaan. Hierover heeft de woord
voerder een motie ingediend.

M B O -s tu d ie fin a n c ie r in g  
De VVD-fractie heeft kanttekeningen 
geplaatst bij het voorstel om te bezui
nigen op de studiefinanciering ten 
benoeve van MBO-studenten. Het 
MBO bekleedt een scharnierfunctie in 
het onderwijs: enerzijds de weg naar 
een beroepskwalificatie voor vbo'ers 
en mavisten, anderzijds voor veel 
leerlingen de weg naar het hbo en 
dat voor jongeren die anders 
misschien minder toegerust de 
arbeidsmarkt zouden betreden.
Samen met de coalitiepartners is een 
motie ingediend om deze maatregel 
in 1997 nog niet in te voeren en eerst 
uitgebreid ae nadere invulling en de 
gevolgen, vóór de opstelling van de 
begroting 1998, in kaart te brengen.

Inlichtingen:
Monique de Vries, 070-3182894



OPINIE

Dynamiek en stabiliteit
(Samenvatting toespraak Frits Bolkestein tijdens een forumdiscussie over 
integriteit in ae politiek van de Annelien Kappeyne van de Coppellostichting 
op maandag 28 oktober 1996)

Duurzaam heid
Het oogmerk van liberale politiek is 
het vervullen van voorwaarden voor 
de duurzaamheid van een voorspoe
dige ontwikkeling naar een open en 
vrije samenleving. Deze duurzaam
heid vergt zower dynamiek als stabili
teit. Dynamiek met het oog op 
economische voorspoed en doelma
tigheid, stabiliteit teneinde voldoende 
zekerheid te creëren.
Een samenleving zonder dynamiek 
stagneert en verliest daardoor op den 
duur de cohesie die de voorwaarde 
vormt voor een harmonieuze ontwik
keling. Bij stagnatie wordt de cohesie 
bedreigd door toenemende belangen
conflicten ten gevolge van verde- 
lingsproblemen. Deze verdelingspro- 
blemen zijn immers gemakkelijker 
oplosbaar in een periode van groei. 
Een samenleving zonder stabiliteit 
wordt daarentegen bedreigd door 
een chaotische dynamiek in een 
onzekere omgeving. Ook dan kan er 
geen sprake van een duurzame en 
gelijkmatige ontwikkeling zijn.
De hier geformuleerde noodzakelijke 
voorwaarden voor een gunstige 
ontwikkeling staan evenwel op

fespannen voet met elkaar. Te veel 
ynamiek ondermijnt de stabiliteit, te 

veel stabiliteit leidt tot verstarring.
Het is aan de liberale politiek om naar 
een zeker evenwicht te koersen.

Normen en regels 
Behalve regels of normen die als het 
ware vanzelf als resultaat van het 
marktproces ontstaan, zijn er regels 
die door de wetgever zijn gecodifi
ceerd en die ook de bedoeling 
hebben de dynamiek binnen ae 
perken te houden. Het gaat daarbij 
om zowel publiek- als privaatrecht. 
Normen en regels binnen en buiten 
het rechtsstelsel zorgen te zamen 
voor de nodige stabiliteit. Zonder die 
stabiliteit is niet voldaan aan de voor
waarden voor een ordelijk verloop 
van marktprocessen. Van een duur
zame ontwikkeling kan dan nauwe
lijks sprake zijn.
Anderzijds is van belang te beseffen 
dat de onzekerheidsbeperking, die 
het resultaat is van risicomijdend 
gedrag, niet zodanig ver moet gaan 
aat er te weinig ruimte voor de echte 
pionier op de markt is. De noodzake
lijke aanpassingen in de economie 
komen alleen tot stand indien 
onevenwichtigheden zichtbaar 
worden en iedereen voldoende 
ruimte krijgt om erop te reageren. 
Anomie op de markt leidt tot chaos, 
maar regelzucht en overnormering tot 
stagnatie en groot welvaartsverlies. 
Het is een opgave om de juiste koers

te varen tussen Scylla en Charybdis. 
Zowel ongebreidelde marktwerking 
als gereguleerde allocatie is 
onverkieslijk. Politiek vertaald bete
kent dit dat liberalen noch kiezen 
voor het 'normloze' Amerikaanse 
casino-kapitalisme, noch voor het 
overgereguleerde Rijnland-model.

A anpassing
Zoals gezegd, dienen de hier 
bedoelde normen en regels de stabili
teit van de ontwikkeling. Stabiliteit is 
een noodzakelijke maar geen 
voldoende voorwaarde voor een 
duurzame ontwikkeling. Naast stabili
teit moet er sprake zijn van dyna
miek. Ook hier geldt dat te veel 
stabiliteit leidt tot stagnatie. Onze 
cultuur moet zich kunnen aanpassen 
aan veranderende omstandigheden. 
Terwijl de periode vlak na de Tweede 
Wereldoorlog mank ging aan te veel 
stabiliteit, kenden de decennia na de 
culturele revolutie van 1968 een 
dynamiek met een soms chaotisch 
karakter, althans voorzover het gaat 
om veranderingen in waarden en 
normen. 'Anytning goes' , het moet 
kunnen: met deze woorden kan men 
de cultuur van de jaren zeventig en 
tachtig kenschetsen. Ook onder deze 
omstandigheden kan er geen sprake 
zijn van een duurzame ontwikkeling 
in voorspoed.

M aatschappelijk  middenveld  
De betekenis van sociale verbanden, 
waaronder het gezin, de familie, de 
vereniging en de buurt voor stabiliteit 
kan moeilijk worden overschat.
Binnen het maatschappelijk midden
veld worden waardevolle tradities en 
waarden van generatie op generatie 
overgedragen. Voorts nemen inter
mediaire structuren - ook wel 
genoemd de civil society, van school 
tot vakbond tot politieke partij - de 
individuele mens in bescherming 
tegen de nimmer aflatende druk van 
de staat.
Liberalen zijn niet geneigd te beplei
ten de particuliere organisaties in dit 
middenveld kunstmatig van over
heidswege te beschermen. Protectie 
ondermijnt de maatschappelijke 
dynamiek en verzwakt op den duur 
het middenveld. In beginsel moet het 
particulier initiatief op eigen benen 
staan. Daarmee wint het aan kracht. 
Met deze opvattingen nemen libera
len afstand van de stellingen die 
christen-democraten als het gaat om 
het maatschappelijk middenveld 
verdedigen. Voorts verzetten libera
len zich tegen een 'verstatelijking' 
van het maatschappelijk middenveld, 
in die zin dat particuliere verbanden

zonder democratische controle staats
taken vervullen en publieke, verorde
nende bevoegdheden krijgen. Er 
behoort nu eenmaal een heldere 
taakverdeling en scheiding tussen de 
publieke sfeer en het particuliere 
domein te zijn.

Ouders
Wanneer wij nu van mening zijn dat 
de sociale en individuele deugden 
moeten worden herbevestiga, rijst de 
belangrijke vraag op welke schouders 
deze taak rust. In de eerste plaats zijn 
er natuurlijk de ouders met hun 
opvoedende taak. Ouders staan 
echter niet alleen. De school moet de 
opvoedende taak van de ouders 
ondersteunen. Ook op school gaat 
het weer om het vinden van een 
evenwicht tussen stabiliteit en dyna
miek. Zekerheid en stabiliteit 
verschaft de school door een rustpunt 
voor de leerlingen te vormen. Ouders 
en scholen moeten dus goedkeuren 
en afkeuren. Datzelfde geldt voor de 
maatschappelijke verbanden tussen 
individu en staat. Hiermee zijn de 
belangrijkste instellingen aangewezen 
die moeten zorgen voor cohesie en 
stabiliteit. Maar hoe staat het in dit 
verband met de overheid?

O ve rh e id
De staat stelt, zoals bekend, voortdu
rend normen die in wetten en andere 
regels beklonken liggen. Hiervoor heb 
ik gewezen op het feit dat vele 
wetten en regels die het gevolg zijn 
van de uitbouw van de verzorgings
staat de, vooral economische, dyna
miek verstikken. Deregulering, aus 
minder normen, is hier gewenst.
Daarnaast zijn er wetten en regels die 
nauwelijks door de overheid worden 
gehandhaafd. Voor een deel is dit het 
gevolg van permissiviteit of toegeef
lijkheid. Bepaald gedrag wordt uit 
gemakzucht gedoogd. Voor een a
ander deel is net niet-handhaven het 
gevolg van te veel regels. Daardoor ,
wordt het vaak ónmogelijk de regels 
te handhaven en vermindert ook het 
respect ervoor. Er zou dus al veel 
gewonnen zijn indien de staat minder 
normen stelt en de normen die wel 
noodzakelijk zijn beter handhaaft.
Daarnaast kan de overheid soms een 
bepaald gedrag aanmoedigen of 
ontmoedigen zonder het respectieve
lijk te gebieden of te verbieden.
Bepaald gedrag, hoewel niet onwet
tig of strafbaar, is schadelijk voor het 
individu en/of de samenleving. Vaak 
wordt dit gedrag door toedoen van 
sociale verbanden ontmoedigd, maar 
dit is niet altijd toereikend. Andere, 
voor individu en samenleving nuttige 
activiteiten verdienen soms een extra 
aanmoediging door de overheid.
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HSL
Opeenvolgende kabinetten hebben zich de afgelopen tien jaar 
beziggehouden met het vraagstuk van de hogesnelheidslijn, die de 
Randstad met Brussel, Parijs en London moet verbinden.
Na uitvoerige studie kwam het vorig kabinet tot de conclusie dat de 
zogenaamde Groene Hart- of A1-variant de beste keuze zou zijn. 
Deze keuze is in het huidige regeerakkoord bevestigd. Dit tracé is 
het minst duur en biedt de beste mogelijkheden het vliegtuig en de 
auto te vervangen. Bovendien geeft deze variant de minste 'over

last' bij de ruimtelijke inpassing en de beste impulsen voor verbetering van het openbaar 
vervoer in de Randstad. Om deze reden stelt de VVD-fractie zich achter het standpunt van het 
kabinet.
Andere partijen in de Tweede kamer pleiten voor de Bosvariant of de mogelijkheid de HSL over 
bestaand spoor te laten lopen. Deze laatste variant heeft als nadeel dat de HSL het intercity- 
en stoptreinverkeer tussen Amsterdam en Rotterdam zal verdringen.

De Bosvariant vormt voor de VVD-fractie evenmin een alternatief. Door de schadeclaims die 
de inpassing van dit tracé met zich meebrengen voor de VINEX-locaties zal deze variant bedui
dend duurder uitvallen dan de A1-variant en moet rekening worden gehouden met een 
aanzienlijke vertraging. Ook het verwoestend spoor dat dit tracé door Leiderdorp trekt, weegt 
voor de VVD-fractie zwaar.
In het debat heeft zich een potentiële meerderheid afgetekend voor de Bosvariant. Dit omdat 
het CDA uit puur oppositionele overwegingen het nog niet zo lang geleden door de CDA- 
woordvoerder verguisde Bostracé heeft omhelst.

Het kabinet blijft achter de eigen tracé-keuze staan. Daarom hebben de betrokken bewindslie
den het debat onderbroken voor nader overleg in de ministerraad. Zowel minister Jorritsma 
van Verkeer en Waterstaat als minister Zalm van Financiën zien onoverkomelijke bezwaren bij 
de Bosvariant. Bovendien zijn duidelijke afspraken gemaakt in het regeerakkoord. De VVD- 
fractie is het hier mee eens: het kabinet moet vasthouden aan haar eigen voorkeur.

Deze week werd mij de vraag gesteld of de HSL een kabinetscrisis waard is. Het 
antwoord luidt dat deze vraag niet aan de VVD moet worden gesteld. Als D66 en PvdA 
een andere afweging maken aan het kabinet en de bewindslieden niettemin besluiten de 
A1-variant overeind te houden, staat het aan onze coalitiegenoten het kabinet al dan niet 
naar huis te sturen. De VVD houdt echter vast aan het regeerakkoord.

Frits Bolkestein

Pemba
Afgelopen week heeft de behandeling 
plaatsgevonden van de in het regeerakkoord 
overeengekomen afspraken tot wijziging van 
de WAO en de daaraan verbonden AAW 
(Algemene Arbeidsongeschiktheidswet). De 
AAW vervalt. De daarin ondergebrachte 
voorzieningen worden in de nieuwe situatie 
geregeld in:
- de Wet Premiedifferentiatie En Marktwerk
ing Bij Arbeidsongeschiktheid (Pemba)
- ae Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Zelfstandigen (WAZ)
- de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
JONGgehandicapten (Wajong)

Met de introductie van de Pemba wordt 
premiedifferentiatie in de WAO geïntrodu
ceerd. Dit houdt in dat een bedrijf een 
hogere premie moet betalen als veel werk
nemers in de WAO terechtkomen. Een 
bedrijf krijgt korting wanneer de uitstoot 
van werknemers in de WAO nul of laag is. 
Voor het MKB kunnen de effecten van deze 
maatregel onevenredig zwaar zijn. Met de 
coalitiepartners is gezocht naar een systeem 
om dergelijke effecten voor het MKB te 
verzachten.
De premiedifferentiatie is verplicht. 
Facultatief is de mogelijkheid voor werkge
vers om gedurende een periode van vijf jaar 
eigen risicodrager te worden ten aanzien

van de WAO. Een onderneming kan er voor 
kiezen dit risico zelf te dragen of dit onder 
te brengen bij een particuliere verzekeraar. 
VVD-woordvoerder Henk van Hoof heeft 
een amendement ingediend waarin onder
nemers de mogelijkheid krijgen de beslissing 
om eigen risicodrager te worden, uit te brei
den van één keer per jaar naar meerdere 
keren per jaar.
Het debat wordt volgende week afgerond.

Inlichtingen Henk van Hoof 
070-3182885
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Begroting Vrom 1997
Op 30 oktober en 5 november jl. 
heeft de begrotingsbehandeling 
VROM  1997 plaats gevonden. De 
VVD woordvoerders waren Jan 
Hendrik Klein Molekamp voor het 
milieugedeelte en Pieter Hofstra voor 
ruimtelijke ordening- en volkshuisves
ting.

Lex sp e c ia lis
Op het gebied van de ruimtelijke 
ordening heeft de VVD fractie 
een meerderheidsmotie ingediend, 
waarin de regering wordt gevraag om 
uitwerking van het VVD voorstel om 
vitale projecten op nationale schaal 
via een Lex Specialis te regelen. De 
VVD fractie is sceptisch over het 
recente voorstel van het Kabinet over 
bijstelling van de besluitregeling voor 
grote projecten. Gevreesd wordt dat 
dat voorstel niet zal leiden tot drasti
sche versnelling en versimpeling van 
de procedures. "We raken verstrikt in 
onze eigen wetten en regels", aldus 
VVD-woordvoerder Pieter Hofstra. 
"Zie bijvoorbeeld hoe lang het nog 
duurt voor echt met Schiphol of de 
Betuwelijn kan worden begonnen 
terwijl de nationale besluitvorming 
alweer vorig jaar is afgerond". Het al 
jaren door Jan te Veldhuis bepleitte 
voorstel wordt nu voor het eerst als 
volwaardig alternatief bij de discussie 
over de besluitvorming rond grote 
projecten betrokken. Het VVD voor
stel kent de volgende fasering: eerst 
moet een schetsplan worden 
gemaakt, vervolgens een ontwerp
plan en tenslotte een wetsontwerp 
voor het betreffende grote project.
Als de wet is aangenomen door de 
Eerste- en Tweede Kamer kan vrijwel 
onmiddelijk met de uitvoering 
worden begonnen. Uiteraard worden 
in elke fase inspraak-en bezwaarmo- 
gelijkheden geboden. Daarnaast kan 
ae uiteindelijke wet ook nog aan een 
referendum worden onderworpen. 
Ook blijft een schaderegeling van 
toepassing en civielrechtelijk beroep, 
(zie artikel NRC).

E igen  w o n in g b e z it  
Het tweede hoofdpunt van de VVD 
fractie was de bevordering van het 
eigen woningbezit vooral onder 
lagere en middeninkomens. Hierbij is 
voor de inkomensgrens ongeveer 
f 55.000,- a 60.000,- gesuggereerd. 
Voor deze huishoudingen wordt het 
moeilijker om een eigen woning aan 
te schaffen vanwege de huidige prij
zen van bestaande woningen en de 
schaarste aan nieuwe koopwoningen. 
Overigens is de VVD fractie sceptisch 
over het voorstel van de PVDA om 
ook voor de allerlaagste inkomens de 
eigen woning financieel bereikbaar te 
maken. De woordvoerder vreest dat

de sociale huursector dan “opnieuw 
wordt uitgevonden".

V erm ogenstoets  
Daarnaast zijn nog vele andere 
onderwerpen door de woordvoerder 
naar voren gebracht. Zo is nog eens 
benadrukt dat de VVD zorg blijft 
houden over de nieuwe wet IHS 
(individuele huursubsidie) die binnen
kort aan de Kamer wordt aangebo
den. Voor de VVD blijft de zoge
noemde vermogenstoets een 
knelpunt. Al eerder heeft de VVD 
fractie haar kritiek over de aange
scherpte vermogenstoets niet onder 
stoelen of banken gestoken. In de 
praktijk betekent het voorstel dat veel 
huishoudingen en alleenstaanden niet 
langer in aanmerking zullen komen 
voor individuele huursubsidie. 
Ouderen die voor extra inkomen 
naast de AO W  zijn aangewezen op 
een relatief klein spaartegoed dreigen 
nu hun subsidie kwijt te raken. Dit in 
tegenstelling tot ouderen die in plaats 
van een spaartegoed een klein 
aanvullend pensioen hebben. Vooral 
deze ongelijke behandeling is de VVD 
een doorn in het oog.

H erstru ctu rerin g  
Staatssecretaris Tommel heeft voor- 

esteld om een nieuwe subsidie in 
et leven te roepen die de "herstruc

turering " in de buurten en wijken 
gaat aanpakken. De VVD fractie is 
het op dit punt met de financiële 
begrotingsindeling niet eens. Het 
gaat om wijkverbetering, een zaak 
die lokaal moet worden aangepakt. 
Daarom heeft de VVD fractie ervoor 
gepleit om de schotten tussen de 
diverse subsidies weg te laten, zoals 
BWS, Stadsvernieuwing en zo moge
lijk ook BLS en Bodemsanering.
Goede besteding van deze totale 
gelden dient met grote mate van zelf
standigheid te geschieden door de 
gemeenten en eventuele andere 
budgethouders. Daarom heeft de 
VVD een meerderheidsmotie inge
diend om vanaf 1 januari 1998 tot 
één gebundelde en tevens sterk 
vereenvoudigde subsidieregeling te 
komen. De staatssecretaris heeft 
toegezegd om bij de aanbieding van 
de nerijkingsvoorstellen voor de 
stadsvernieuwing (Belstato) hier 
voorstellen voor te doen. Overigens 
zullen de voorgestelde gelden voor 
de "herstructurering" ingezet gaan 
worden voor een beleid gericht op 
het tegengaan van achterstandswij
ken, een beleid dat sterk door de 
VVD wordt gesteund.

Informatie:
Pieter Hofstra, 070-3182886

M il ieu
Tijdens de begrotingsbehandeling 
VROM  vroeg VVD-woordvoerder Jan 
Hendrik Klein Molekamp aandacht 
voor de kosten van het milieubeleid. 
Jaarlijks betalen gezinnen zo'n 500 
tot 1000 gulden aan het milieu.
Hiermee is een grens bereikt en 
daarom is het goed om bij milieu
maatregelen te kijken naar wat zij 
opleveren in verhouding tot de 
kosten. Het geld moet daar besteed 
worden waar dat het meeste milieu- 
rendement oplevert. Dit temeer 
omdat het kabinet steeds meer 
aandacht vraagt voor de stijging van 
de lokale lastendruk en de door het 
Rijk genomen milieumaatregelen 
hiervan veelal de oorzaak zijn.

Naast de kosten voor de burger zijn 
ook de administratieve lasten voor 
het bedrijfsleven erg hoog. Volgens 
een rapport dat de regering aan de 
Kamer neeft gestuurd kost de uitvoe
ring van de W et Milieubeheer jaarlijks 
zo'n 4 miljard voor bedrijven. De 
woordvoerder pleitte voor het terug
dringen van deze kosten en diende 
hiervoor een motie in. Deze motie 
kon rekenen op steun van de coalitie
partners.
Ook heeft de VVD zich sterk gemaakt 
voor een betere coördinatie tussen 
verschillende overheden bij de 
uitwerking en handhaving van het 
milieubeleid. Bij grote projecten en bij 
belangrijke vergunningverleningen 
zou duidelijk één projectleider verant
woordelijkheid moeten dragen 
namens "alle" overheden. Dit zou 
een versterking van de controle- en 
handhavingsmogelijkheden beteke
nen.
Ten aanzien van subsidies aan |
natuur- en milieuorganisaties is de 
VVD voorstander van een verschui
ving van exploitatiesubsidies naar 
projectsubsidies. Het subsidiëren van 
deze organisaties is geen kerntaak 
van de overheid en deze overheid 
zou dan ook meer dan nu projecten 
moeten steunen en minder de organi
saties als zodanig, aldus Klein 
Molekamp. Op ait moment gebeurt 
dat al bij bijvoorbeeld Greenpeace.
Het verwijt van PvdA en GroenLinks 
dat zo de milieubeweging monddood 
wordt gemaakt, snijdt dan ook geen 
hout.

Informatie:
Jan Hendrik Klein Molekamp, 
070-3182884



Begroting Justitie 1997
De Kamer heeft deze week gedebat
teerd over de Begroting Justitie
1997.

Platvorm  ter b e str ijd in g  van 
g e w e ld scrim in a lite it  
De VVD-fractie blijft bezorgd over 
het gevoel van onveiligheid bij veel 
Nederlanders. In de periode 1980- 
1995 is de geweldscriminaliteit meer 
dan verdubbeld. Bedreiging en dief
stal met geweld zijn zelfs verviervou
digd. Het ophelderingspercentage 
voor deze delicten is met ongeveer 
20% gedaald. De VVD-fractie pleit 
ervoor dat de pak- en strafkans moet 
worden vergroot. VVD-woordvoer- 
der Otto Vos heeft de minister 
verzocht een nationaal platvorm in te 
stellen, gericht op de oorzaken en de 
bestrijding van geweldscriminaliteit, 
waarin organisaties als het OM , de 
politie, het maatschappelijk werk en 
de reclassering kunnen participeren. 
De woordvoerder heeft tevens 
verzocht de specialiteit van vuurwa- 
penrechercheurs in ere te herstellen. 
De denkrichting van de minister om 
aan risicogroepen gedwongen 
opvoedingshulp aan te bieden, heeft 
hij afgewezen.

O p enbaar M in iste rie  
Volgens de minister is de kwaliteit 
van het OM aanmerkelijk verbeterd. 
De woordvoerder heeft daar, na 
uitlatingen van gezaghebbende 
procureur-generaals, vraagtekens bij 
gezet.
Hij vroeg de minister aandacht voor 
het door het parket Amsterdam 
gestarte kwaliteitsproject, analoog 
aan de marktsector, dat tot goede 
resultaten heeft geleid.
De minister heeft 7 beleidsprioritei
ten voor het OM  opgesteld, waaron
der reorganisatie, grote stedenbeleid 
en kwaliteit van de opsporing. De 
woordvoerder betwijfelt of het OM 
hieraan gevolg kan geven. Hij 
verwacht een grotere kwaliteitsim
puls van meer menskracht, boven 
computer en infrastructuur. Vos 
heeft de regering verzocht hiervoor 
20 miljoen gulden vrij te maken.

TBS
Bij TBS (ter beschikkingstelling van 
de staat) bestaat het probleem dat 
gedetineerden moeten wachten op 
plaatsing in een TBS-kliniek. De 
minister wil de instroom verminderen 
door een selectie op motivatie in te

voeren. De 
bescherming 
van de samenle
ving tegen de 
dader kan hier
door gevaar 
lopen, aldus de 
woordvoerder. 

De VVD-fractie stelt voor bij de 
instroom voorwaardelijke TBS moge
lijk te maken. Andere mogelijkheden 
zijn delinquenten in een vroegtijdig 
stadium te laten begeleiden door de 
aan TBS-instituten verbonden polikli
nieken en dagcentra en gemoti
veerde TBS-gestelden aan het einde 
van de TBS-periode ambulant te 
behandelen.

D eten tiecen tra
In de komende jaren zullen nog eens 
1200 plaatsen voor alle justitiële 
inrichtingen worden bijgebouwd. De 
woordvoerder heeft de minister 
gevraagd een overzicht op te stellen 
van potentiële gemeentelijke locaties 
die daarvoor in aanmerking komen.

Inlichtingen Otto Vos 
070-3182900

Plan van aanpak enquête opsporingsmethoden
In mei '96 is in de Kamer gedebat
teerd over het rapport 'Inzake opspo
ring van de parlementaire enquête
commissie Opsporingsmethoden 
(commissie Van Traa). De Kamer 
heeft toen uitgesproken dat omwille 
van herstel van gezag en vertrouwen 
in politie en justitie het noodzakelijk 
is dat ook in personeel opzicht veran
deringen in de betreffende organisa
ties nodig zijn.

In een motie is het kabinet daarom 
verzocht een 'Plan van Aanpak' te 
ontwikkelen waarin een overzicht 
wordt gegeven van de maatregelen 
die door ae betrokken ministers 
worden getroffen met betrekking tot 
wetgeving en personeelsbeleid. 
Uitgangspunt van de VVD-fractie bij 
de behandeling van het rapport Van 
Traa was:
1. dat het niet moet gaan om het 
laten rollen van koppen, maar primair 
om het trekken van lessen voor de 
toekomst,
2. dat de Kamer geen personeelsbe
leid voert, maar de minister daarop 
beoordeelt,
3. dat veranderingen op personeels
gebied noodzakelijk zijn en dat de 
regering zich hierbij niet te defensief 
moet opstellen. Ontslagen moeten 
niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor wat betreft het personeelsbeleid

vallen de maatregelen in het Plan van 
Aanpak tegen. Minister Dijkstal van 
Binnenlandse Zaken heeft geen recht
streekse bevoegdheid tot benoeming, 
ontslag en schorsing van politieamb
tenaren. Daarom is via overplaatsin
gen geprobeerd de personele proble
men op te lossen. Dit is niet 
bevredigend, maar VVD-woordvoer- 
der Benk Korthals had hier, gezien 
deze positie van de minister, wel 
begrip voor.
Dankzij de centrale organisatie bij 
Justitie heeft de minister van Justitie 
meer mogelijkheden. Zij heeft ervoor 
gekozen op beperkte schaal perso
nele maatregelen bij het OM te base
ren op adviezen van de procureurs
generaal Ten Cate en Ficq. Deze 
adviezen zijn soms strijdig met de 
uitgebreide kritiek in het rapport van 
de enquêtecommissie. De woordvoer
der verlangde daarom duidelijke 
argumenten van minister Sorgdrager 
waarom zij in sommige gevallen aan 
het rapport van Traa voorbij gaat.

Verder heeft de woordvoerder er op 
gewezen dat er snel en doeltreffend 
moet worden gewerkt aan het hersel 
van gezag bij politie en justitie. 
Hiervoor is leidend optreden van de 
bewindslieden noodzakelijk. De VVD- 
fractie maakt zich zorgen over de 
leiding die de minister van Justitie 
hierin geeft. De organisatie binnen

Justitie is niet op orde. Er is een 
openlijk conflict tussen de minister en 
de voorzitter van de procureur-gene
raals over de ministeriële verantwoor
delijkheid. Een en ander is funest 
voor doortastend leiderschap zoals 
dat van de minister van Justitie wordt 
verlangd.

Inlichtingen Benk Korthals 
070-3182902

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 M ary-Honor 
Kloeg en Ernst van Splunter, m ede
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Toespraak Frits Bolkestein op de verkiezingsbijeenkomst KC Zeeland ter gelegenheid van gemeentelijke herinde- 
lingsverkiezingen op woensdag 6 november 1996. Hieronder een samenvatting.

Op 18 februari van het vorig jaar 
ging tijdens een WD-verkiezingsbij- 
eenkomst te Dordrecht onze 
Provinciale Statencampagne van 
start. De provinciale statenfracties 
hadden de opdracht zich op originele 
wijze te presenteren. Ik kan mij niet 
alles herinneren van de meeste 
provincies maar één beeld staat mij 
nog helder voor de geest: de gedepu
teerde Hennekeij die als een soort 
Ivanhoe op een Zeeuws paard de hal 
kwam binnengereden.

Succesvo lle  lobby 
Toen Hennekeij op majestueuze wijze 
zijn intrede had gedaan, werd hem de 
vraag gesteld waarom hij ervoor had 
gekozen Zeeland op deze wijze te 
presenteren. Hij antwoordde dat het 
paard symbool is voor de Zeeuwse 
onverstoorbaarheid en standvastig
heid. Ik ben dat met hem eens. Die 
eigenschappen heeft hij in zijn dage
lijks werk overigens ook zelf laten 
zien want hij doet uitstekend werk 
voor zijn provincie. Zeeland heeft de 
laatste jaren veel Rijksgeld binnenge
sleept. Ik noem enkele voorbeelden: 
de Westerscheldetunnel tussen 
Terneuzen en Ellewoutsdijk, het 
demonstratieproject 'Duurzaam 
Veilig', het aquaduct c.q. de tunnel in 
Middelburg onder het kanaal door 
Walcheren en de bouw van twee 
nieuwe veerboten bij de Schelde en 
nu weer twee fregatten. Daar komt 
bij dat de minister van Verkeer en 
Waterstaat, mijn partijgenoot 
Annemarie Jorritsma, vorig jaar de 
onderhandelingen rond de 
Scheldeverdragen met België wist af 
te ronden. Daarbij werd afgesproken 
de Westerschelde tot Antwerpen te 
verdiepen. Dit betekent dat ook 
Vlissingen en Terneuzen beter bereik
baar zullen worden. In totaal gaat het 
om miljarden guldens. Tenslotte wil ik 
er aan herinneren dat tien jaar gele
den de pijlerdam over de 
Oosterscnelde werd geopend. Met de 
Oosterscheldewerken was 10 miljard 
gulden gemoeid. Mijn oud-collega 
Eversdijk van het CDA verdraait dus 
de feiten als hij dit kabinet een 
Randstad-Kabinet noemt. Er gaat na 
twee jaar 'paars' meer Rijksgeld naar 
Zeeland dan in de laatste twaalf jaar 
CDA-bewind.

Gunstige positie  
Is de Zeeuwse lobby de afgelopen 
jaren succesvol geweest? in een 
redactioneel hoofdartikel dat in 
september van dit jaar verscheen, 
waarschuwde de 'Provinciale

Zeeuwse Courant' voor een sfeer van 
zelfgenoegzaamheid. Die is wel 
enigszins verklaarbaar. De havenge
bieden in Vlissingen-Oost en de 
Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone ontwik
kelen zich voorspoedig. Vergeleken 
met andere havens in Noord-West- 
Europa steekt de groei van de over
slag gunstig af. Nergens wordt zoveel 
waarde aan de aangevoerde produk- 
ten toegevoegd. Dat betekent werk 
en welvaart. Maar bij twee grote 
bedrijven van Zeeland: Hoechst en 
Pechiney worden reorganisaties 
aangekondigd. De resultaten moeten 
omhoog. Minder medewerkers 
moeten goede kwaliteit tegen minder 
kosten af te leveren. Zeeland onder
vindt de harde internationale concur
rentiestrijd.

Waakzaamheid blijft dus geboden. 
Volle inzet vanuit de provincie is 
nodig als het gaat om behoud van 
werkgelegenheid. Ik wil u drie voor
beelden geven. Ten eerste Borssele.
Er is geen poging door uw provincie 
gedaan de kerncentrale tot 2007 
open te houden in plaats van tot 
2004, zoals de kamermeerderheid, 
zonder steun van de VVD, besloot. 
Het gaat hier om 800 arbeidsplaat
sen, direct en indirect. Daar komt bij 
dat Borssele het bedrijf Pechiney van 
goedkope stroom voorziet. Met het 
oog op de internationale concurren
tiepositie van dat bedrijf is dat geen 
overbodige luxe.
Een tweede voorbeeld is de benzine- 
accijns van de afgelopen weken. De 
problemen van de bedrijven in de 
Duitse grensstreek zijn uitgebreid in 
het nieuws gekomen. Maar ook 
Zeeland met haar intensieve infrast
ructuur moet oppassen voor weglek- 
effecten. Die doen zich ook voor bij 
een accijnsverhoging op tabak. Het 
prijsverschil met België is nu al 20% 
in net voordeel van onze zuiderburen. 
Ik roep de Zeeuwse politici dan ook 
op de lobby met kracht te blijven 
voeren. Zij kunnen rekenen op de 
steun van de VVD-fractie.

Meer agenten
Als derde voorbeeld wil ik de uitbrei
ding van de politie noemen. Zeeland 
heeft 60 agenten extra gevraagd.
Daar zijn ook goede argumenten voor 
te geven. In de eerste plaats de 
drugshandel in de grensstreek. Ten 
tweede heeft Zeeland een groot 
oppervlak. Het inwonertal is welis
waar niet zo groot, maar het aantal 
bewoners verdubbelt in het vakantie
seizoen, met de daarbij behorende

problemen.
Inmiddels heeft het kabinet toege
zegd dat er 36 extra politiemensen 
komen. De VVD-fractie zal zich inzet
ten voor efficiencyverbeteringen en 
nog meer agenten, want dat Zeeland 
een probleem heeft, staat buiten kijf. 
Ik zie vanuit de coulissen dat Frankiin 
Brown het met mij eens is.

Benoemingen
Volgende week woensdag vinden in 
dit gebied gemeenteraadsverkiezin
gen plaats. De gemeentelijke herinde
ling heeft een rustig verloop gehad.
Ik stel dit met voldoening vast want 
in de meeste gevallen leidt herinde
ling tot onrust. Dat is in Zeeland, 
behalve in Zeeuws-Vlaanderen, niet 
het geval. Door de herindeling is het 
aantal gemeenten op Walcheren tot 
drie teruggebracht en zijn de 
gemeenten op Schouwen-Duiveland 
samengevoegd tot één gemeente van 
meer dan dertigduizend inwoners.

Leidt de herindeling in deze provincie 
in het algemeen niet tot onrust, de 
aanstellingswijze van burgemeesters 
en Commissarissen van de Koningin 
in de rest van Nederland doet dat 
wel. We kennen nu het vertrouwelijk 
recht van aanbeveling door vertrou
wenscommissies uit Raden en Staten. 
Vertrouwenscommissies moeten hun 
advieswerk in vertrouwen doen.
Doen zij dat niet, dan zijn zij geen 
vertrouwenscommissie meer. Tot 
onze grote ergernis komt het de laat
ste tijd nog wel eens voor dat namen 
bekend worden van personen die 
hebben gesolliciteerd naar de post 
van burgemeester dan wel 
Commissaris der Koningin. Dat is een 
slechte zaak. Het gaat immers om 
vertrouwelijke gegevens. Als deze 
gegevens door toedoen van de 
vertrouwenscommissie op straat 
komen, dan is dat beneden peil. Dat 
mag niet gebeuren. Als er uit de 
vertrouwenscommissie is gelekt, 
moeten de CdK en de Minister van 
Binnenlandse Zaken het advies 
meteen naast zich neerleggen. En als 
het lekken doorgaat, komen wij voor 
de keuze te staan: verkiezing van de 
burgemeester of CdK, zoals D66 wil, 
of de procedure zoals die tot in de 
jaren '60 werd gehanteerd: benoe
ming door de Kroon. De VVD is niet 
voor verkiezing, omdat burgemeester 
en CdK mede Rijksorgaan zijn, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de 
openbare orde.

V V D  o p  In te r n e t :  w w w . d d s . n l / ~ v v d  
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d o cu m en ta tiecen tru m
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Verantwoordelijkheid én 
sociale rechtvaardigheid
Een van de doelstellingen van dit kabinet is het sociale zeker
heidsstelsel te reorganiseren. Sinds de jaren zeventig zijn de 
kosten van de sociale zekerheid sterk gestegen. Dit neeft een 
negatief effect gehad op de concurrentiepositie van ons land en 
de werkgelegenheid. Bovendien komt de continuïteit van de 
sociale bescherming onder druk te staan, wanneer de lasten te 

zwaar worden. De VVD is de discussie over de modernisering van het sociale zekerheids
stelsel ingegaan vanuit haar principes verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid. 
In het nieuwe stelsel wordt daarom meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheids
verdeling tussen overheid, burgers, bedrijven en sociale partners. Er moet onderscheid 
worden gemaakt tussen risico's die individueel kunnen worden gedragen en risico's 
waarvoor collectieve verzekering nodig is. Bovendien moeten voldoende prikkels worden 
ingebouwd om niet meer dan strikt noodzakelijk een beroep te doen op sociale voorzie
ningen. In het regeerakkoord zijn hierover duidelijke afspraken gemaaid.
In deze kabinetsperiode zijn belangrijke koerswijzigingen ingezet, zoals de privatisering 
van de ziektewet en de privatisering van de uitvoering van de WAO (o.a. Wet Premie
differentiatie En Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktneid-Pemba). Ten aanzien van dit 
laatste punt is de afgelopen weken uitvoerig gedebatteerd. Het debat in de Tweede 
Kamer over de invoering van de Pemba (zie VVD-expresse 222) is deze week afgerond. 
Wij hopen dat ook de Eerste Kamer zich binnenkort positief uitspreekt over deze wetswij
ziging zodat met de uitvoering ervan kan worden begonnen. De Pemba is een volgende 
stap in de goede richting om ae betaalbaarheid van ons sociale zekerheidsstelsel veilig te 
stellen.

Benk Korthals

Financiering AOW
In een nota-overleg op 11 november j.l. is 
met de regering gesproken over de AOW en 
pensioenen. Het ging met name over de 
financierbaarheid van de AOW in de 
toekomst met het oog op de toenemende 
vergrijzing.
Tijdens dat overleg is door de coalitie een 
voorstel gedaan om tot een voorziening 
voor de toekomstige AOW te komen. Het 
gaat daarbij om financiële ruimte die 
ontstaat door het verlagen van de staats
schuld en economische groei. Door een deel 
van die ruimte te 'oormerken' voor de AOW 
en vast te leggen via belegging in staatso
bligaties ontstaat binnen de overheidsfinan
ciën als het ware een 'AOW-rekening- 
courant'. Voordeel daarvan is dat al iets 
eerder dan in de kabinetsplannen gelden 
voor de AOW worden bestemd, dat die 
bestemming is vastgelegd en dat geen 
collectieve-Tastendruk-verhogende premies 
voor een fonds met 'dood' geld nodig zijn. 
Bovendien mag deze AOW-rekening voor 
de EMU-criteria in de berekeningen worden 
meegeteld.
De regering staat niet onwelwillend tegen

over dit plan en zal het verder bestuderen. 
Hierna zal verder overleg tussen Kamer en 
regering plaatsvinden.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885
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Defensiebegroting 1997
B ijs te l l in g  d e fe n s ie b e le id  n o o d za k e lijk

Bij het opstellen van de Prioriteiten 
Nota (PN) ging men nog uit van de 
deelname aan klassieke vredesopera
ties (Cyprus enz). De ervaringen in 
Bosnië en Somalië hebben genood
zaakt om dat beeld bij te stellen. De 
PN dient daarom op een aantal 
punten worden bijgesteld. In de 
eerste plaats moet een kwalitatieve 
bijstelling plaatsvinden. Er moeten 
voldoende eenheden zijn die 'kracht' 
in plaats van 'zwakte' uitstralen. In de 
tweede plaats moet het uitgangspunt 
van de PN, dat personeel eenmaal 
per anderhalf jaar kan worden uitge
zonden, zeker ook vanuit sociaal 
oogpunt, worden gehandhaafd. Dit 
kan tot gevolg hebben dat bij 
sommige eenheden extra personeel 
moet worden toegevoegd. Ten derde 
dient te worden bekeken aan welke 
middelen een structureel tekort 
bestaat. De knelpunten, o.a. bij de 
commando's en de mariniers, moeten 
zo snel mogelijk worden opgelost.

Bij de Defensiebegroting van 1996 
heeft WD-woordvoerder Theo van

den Doel aandacht gevraagd voor de 
overschakeling van 'groen naar 
blauw', d.w .z. de herplaatsing van 
overtollig defensiepersoneel naar de 
marechaussee, het gevangeniswezen 
en de politie. Inmiddels hebben 
honderden militairen de overstap 
naar het 'blauw' gemaakt. De woord
voerder heeft de regering gevraagd 
of de operatie 'van groen naar blauw' 
kan worden voorgezet. Dit is 
tenslotte goed voor de veiligheid van 
de burgers en tegelijkertijd kan 
ontslag van defensiepersoneel in 
1998 worden voorkomen.

Nu de afslankingsopratie bij de krijgs
macht nog in volle gang is waardoor 
het personeel inderdaad onder 
aanzienlijke druk staat, acht de VVD- 
fractie een wijziging van de ontslag- 
leeftijd van militairen nog niet aan de 
orde. Wijziging van de ontslagleeftijd 
zou de overtolligheidsproblematiek 
alleen maar doen toenemen.

Angola
De woordvoerder heeft tevens 
aandacht gevraagd voor de 'vergeten 
missie' in Angola. De Nederlandse 
marechaussee neemt sinds 1991 aan 
deze vredesoperatie deel maar kan 
zijn taak daar nauwelijks uitoefenen 
door corruptie en banditisme. Dit 
terwijl er in Nederland een tekort is 
marechaussees. Van den Doel heeft 
daarom voorgesteld deze missie uiter
lijk per 1 februari 1997 te beëindigen.

Vervolgens ging de woordvoerder in 
op de erbarmeliik slechte situatie van 
de Russische soldaten. De armoede is

zo groot dat zelfs de Russische politici 
spreken over een 'explosieve situatie'. 
Het idee van Theo van den Doel om 
door middel van een Nederlandse 
actie de soldaten daar te helpen werd 
ondersteund door de andere coalitie
partijen. Door middel van deze actie 
kan tevens het onterechte beeld van 
het 'agressieve militaristische westen' 
van vroeger worden bijgesteld en 
goodwill bij de Russen worden 

ekweekt. De actie kan variëren van 
et leveren van 'voedselpakketten' 

tot bijvoorbeeld het naar Nederland 
halen van kinderen uit Rusland.

Gedragscode
In de begroting wordt voor het eerst 
een gedragscode voor krijgsmacht- 
personeel geïntroduceerd. Dit onder 
meer om normvervaging in de krijgs
macht tegen te gaan. De code moet 
helderheid scheppen zowel voor de 
militair als voor ae samenleving waar 
de krijgsmacht voor staat. De VVD 
stemt met deze code in mits de 
directe relatie tussen taakuitvoering 
en code in balans blijft. Van groot 
belang is een juiste introductie en 
aandacht hiervoor in de opleiding.
Het gedrag moet "van tussen de oren 
komen en niet uitsluitend worden 
afgedwongen door verwijzing naar 
regelgeving" aldus de woordvoerder.

Inlichtingen :
Theo van den Doel, 070-3182891

Cultuurnota 1997-2000
De VVD-fractie is van mening dat het 
beleid dat is neergezet in de Cultuur
nota 1997-2000 in grote trekken 
evenwichtig is. Er is een redelijke 
verdeling tussen diverse kunstuitin
gen en spreiding over het land. 
Daarnaast worden kwaliteit en het 
meewegen van de publieksfactor 
(twee VVD-uitgangspunten) behoor
lijk meegewogen. Er wordt meer 
gedecentraliseerd naar provinciale en 
lokale overheden. Dit stimuleert een 
grotere betrokkenheid van de lagere 
overheden, zowel qua vraag als 
financiën.

Bezuinigingen
Bij aanvang van deze regeerperiode is 
afgesproken 60 miljoen gulden extra 
voor cultuur uit te trekken. Door 
bezuinigingen en onverwachte tegen
vallers is dit bedrag aanmerkelijk 
verminderd. Hierdoor heeft staatsse

cretaris Nuis van Cultuur op de 
budgetten van meer gezelschappen 
en organisaties moeten korten, aan 
de Raad van Cultuur gewenst acht.

Financieringsm ogelijkheden  
De coalitiepartners hebben naar 
mogelijkheden gezocht om extra 
financieringsmogelijkheden te 
creëren. Er is voorgesteld om van het 
nogal forse budget van 18,9 miljoen 
gulden dat is uitgetrokken voor 
Cultuur en School, 6 miljoen aan te 
wenden voor andere prioriteiten. Het 
tekort wordt aangevuld uit de onder
wijsbegroting. Daarnaast kan 10 
miljoen gulden worden vrijgemaakt 
door afroming van extra loterijinkom- 
sten (Nederland gokt graag en veel). 
Het kabinet is akkoord gegaan met 
dit voorstel. Dit extra gela is zo goed 
mogelijk verdeeld naar advies van de 
Raad van Cultuur.

Cultuurfondsen 
De VVD-fractie heeft al jaren grote 
bezwaren tegen de slechte contro
leerbaarheid van de cultuurfondsen.
Er is onvoldoende controle van de 
Kamer op de verdeling van de fond
sen en de rechtmatige besteding 
ervan. VVD-woordvoerder Sari van 
Heemskerck heeft de staatssecretaris 
daarom verzocht het inhoudelijk 
beleid van de fondsen te laten evalu
eren en controleren door de Raad van 
Cultuur.

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



Begroting Buitenlandse Zaken 1997
Het ziet er naar uit dat 1997, op het 
gebied van buitenlandse zaken, een 
interessant jaar gaat worden, o.a. 
vanwege het Nederlands voorzitter
schap van de EU. VVD-woordvoerder 
Enric Hessing, constateerde dat de 
begroting veel inzichtelijker is gewor
den. Maar er moet nog veel gebeu
ren! De verder beleidsontwikkeling 
moet gericht zijn op vrede en veilig
heid, welvaart, democratie en 
mensenrechten, duurzame ontwikke
ling, en het bevorderen van het 
Nederlands belang in brede zin.

Vrede en veiligheid  
Op het gebied van vrede en veilig
heid groeit het besef dat 
een meer samenhangende aanpak en 
tegelijkertijd een meer gedifferen- 
tieerd instrumentarium noodzakelijk 
is. Dat besef moet worden vertaald in 
een bredere aanpak conform het 
concept van "comprehensive secu- 
rity". Hier ligt een direkte relatie met 
het idee van een Nieuwe Atlantische 
Gemeenschap, zoals recent voorge
steld door de Amerikaanse minister 
Christoffer. Daarbij moet worden 
uitgegaan van bestaande instituties 
zoals de OVSE, NAVO, Europese Unie 
en Raad van Europa. Vandaaruit moet 
gewerkt worden aan zaken als een 
Europees Veiligheidsmodel, wederzijds 
versterkende instituten, Partnership- 
for-Peace en een strategische dialoog 
met de Russische Federatie.
Tevens vroeg de woordvoerder 
nadrukkelijk aandacht voor nieuwe 
bedreigingen van onze veiligheid, zoals 
internationale criminaliteit, terrorisme, 
extremisme, lokale conflicten, nucleaire 
risico's, milieu-rampen, enz.

Econom ische sam enw erking  
Vorig jaar schreef de Regering in de 
Herijkingsnota:"Dit betekent dat het 
buitenland beleid, in zowel bilateraal 
als multilateraal verband, explicieter 
dan voorheen, zal moeten worden 
ingezet om Nederlandse economische

belangen te dienen". Op dit punt is 
het afgelopen jaar goede voortgang 
geboekt, maar het beleid moet nog 
verder worden uitgewerkt. Het onder
werp komt veelvuldig in de Memorie 
van Toelichting aan de orde, maar een 
samenhangenae paragraaf ontbreekt. 
De lading is goed, maar de vlag is 
zoek. Het thema "economische 
samenwerking" moet alsnog worden 
toegevoegd aan de lijst van thema's 
van buitenlands beleid.

Betrekkingen met 
landen en regio's 
Ten behoeve van een meer samen
hangende aanpak van de bilaterale 
betrekkingen komen er landenbeleids- 
documenten. Ze vormen de basis voor 
beter overleg tussen Regering en 
parlement. Dan zal het resultaat van 
de herijking moeten blijken: "the 
proof of the pudding is in the eating". 
De Regering is voornemens veel 
aandacht te besteden aan samenwer
king met landen in Midden- en Oost 
Europa, gericht op het bevorderen 
van markteconomie en democratie.
De unieke positie van de VS, zowel 
economisch als militair, wordt 
nadrukkelijk onderkend. Zowel de 
Europees- Amerikaanse als de bilate
rale relatie Nederland-VS is van groot 
belang. De VVD ondersteunt dan ook 
de oproep van de Regering de 
contacten met de VS te intensiveren. 
Er bestaan grote zorgen met betrek
king tot de ontwikkelingen in Afrika. 
De woordvoerder memoreerde dat de 
VVD reeds meerdere malen heeft 
gepleit voor versterking van de 
Organisatie van Afrikaanse Eenheid 
(OAE). Recent hebben de VS een 
concreet voorstel daarvoor gedaan.
De EU zou dit voorstel krachtig 
moeten ondersteunen.

Fora
Tegen achtergrond van het verande
rende wereldbeeld wordt de vraag 
naar de effectiviteit van diverse inter

nationale organisaties steeds indrin- 
ender. De noodzaak van drastische 
ervormingen bij de VN wordt breed 

onderschreven.
De OVSE speelt in toenemende mate 
een belangrijke rol in het streven naar 
duurzame vrede op het Europese 
continent.
Het initiatief inzake een Europees 
Veiligheids Model is vooral politiek- 
strategisch interessant, maar de 
NAVO blijft de hoeksteen van ons 
veiligheidsmodel. Met betrekking tot 
de eventuele uitbreiding van de 
NAVO neemt de VVD een terughou
dend en behoedzaam standpunt in. 
Aan eventuele uitbreiding stelt de 
VVD drie harde voorwaarden:
1. het proces van uitbreiding moet 

de stabiliteit en de veiligheid in 
Europa aantoonbaar ten goede 
komen,
en mag de relatie met Rusland 
niet in gevaar brengen;

2. eventuele nieuwe partners moeten 
volledig voldoen aan volwaardige 
toelatingseisen; en

3. alle lidstaten moeten bereid zijn 
eventuele nieuwe partners en alle 
daaraan verbonden consequenties, 
ten volle te accepteren.

Europese Unie
Eventuele uitbreiding van de EU moet 
worden vooraf gegaan door herstruc
turering van het gemeenschappelijk 
landbouwfonds, ae structuurfondsen, 
de cohesiefondsen en de financiën.
In lijn daarmee heeft de Raad forse 
bezuinigingen voorgesteld, die gereali
seerd kunnen worden dankzij de voor
spoedige economische ontwikkelingen. 
Onze woordvoerder sprak van een 
"vooruitgangs-dividend". M.b.t. het 
Nederlands voorzitterschap van de EU 
komt binnenkort een apart overleg met 
de regering.

Inlichtingen
Enric Hessing, 070-3182889

Ontwikkelingssamenwerking 1997
Liberale thema's als vrijhandel, platte
landsontwikkeling, verzelfstandiging 
van landen en individuen, inschakeling 
van bedrijfsleven en bevolkingspolitiek 
zijn geen taboe meer in het onderdeel 
Ontwikkelingssamenwerking van de 
Begroting Buitenlandse Zaken 1997. 
Deze thema's moeten wel worden 
uitgewerkt in beleid.
Gezien het feit dat slechts 0,3%  van 
de wereldexport voor rekening komt 
van ontwikkelingslanden is het nodig 
vrijhandel te stimuleren. Vooral de 
handelsbarrières met de EU zijn 
groot. De VVD-fractie is van mening 
dat tijdens het Nederlandse voorzit

terschap van de EU daadkrachtige 
initiavieven moeten worden 
ontplooid om de importtarieven van 
de EU te verlagen. Hierover heeft de 
VVD-fractie een motie ingediend.

Investeringsklim aat 
VVD-woordvoerder Anne Lize van 
der Stoel heeft eveneens gepleit voor 
versterking van het investeringskli
maat in ontwikkelingslanden. Hierbij 
valt te denken aan stimulering van de 
banksector of bevordering van het 
Midden- en Kleinbedrijf.
Naast stimulering van werkgelegen
heid, zijn ook volksgezondheid en

basisscholing onmisbare componen
ten van het ontwikkelingsbeleid. De 
VVD-fractie onderschrijft het 20/20- 
concept van de VN-top in 
Kopenhagen. Dit houdt in dat dono
ren en ontvangende landen er naar 
streven om 20% van de ontwikke
lingsgelden te besteden aan deze 
twee basisvoorzieningen. Nederland 
zal in 1997 60 miljoen gulden aan 
basisonderwijs en 270 miljoen gulden 
aan academisch onderwijs in ontwik
kelingslanden besteden. Aangezien 
investering in het basisonderwijs op

Vervolg op pagina 4
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Bestuurlijke benoemingen

Afgelopen dinsdag stelde het SP- 
Kamerlid Poppe vragen aan minister 
Dijkstal (VVD) van Binnenlandse 
Zaken over bestuurlijke benoemin
gen. Tijdens het jubileumcongres van 
ae Bestuurdersvereniging van de VVD 
en later op een verkiezingsbijeen
komst in Middelburg hadVVD-frac- 
tievoorzitter Bolkestein aandacht 
gevraagd voor dit onderwerp. 
Bolkestein hekelde de chaos rond de 
vertrouwenscommissies die er niet 
voor kunnen zorgen dat vertrouwe
lijke informatie binnenskamers blijft. 
Alles moet in het werk worden 
gesteld om herhaling te voorkomen. 
Maar, als dat niet ophoudt moet er 
een keus worden gemaakt. Of een 
gekozen burgemeester, de voorkeur 
van D66 of ae oude procedure in ere 
herstellen: rechtstreekse benoeming 
door de Kroon, zonder een vertrou
wenscommissie. De CDA-er Van der 
Heyden toonde zich vorige week een 
voorstander van een gekozen burge
meester. Jan te Veldhuis, VVD- 
woordvoerder op dit terrein gaf al 
eerder een reactie op die uitlating:

- het aantal vrouweliike burgemees
ters zal (waarschijnlijk) afnemen.

2. Gaat zich binnenkort de omge
keerde wereld afspelen?
Namelijk: gekozen burgemeesters en 
benoemde wethouders van buiten de 
gemeenteraad? Voor dit laatste wordt 
momenteel een wetsvoorstel voorbe
reid.

3. De lekpartij met namen van sollici
tanten is inderdaad stuitend en 
onaanvaardbaar. Maar daarvoor 
behoeft toch niet het staatsrechtelijk 
bestel op zijn kop gegooid te 
worden? Wel moeten de lek-proble- 
men worden opgelost. Het CDA wil 
nu met een kanon op een wesp schie
ten. In meer dan 90% van de vacatu
res wordt niet gelekt!

4 Namens wie sprak Van der 
Heijden? Namens zichzelf of namens 
de CDA-fractie?

5. Op 1 april 1996 nog ondersteunde 
het CDA mijn motie om het systeem 
van Kroonbenoemingen vast in de 
Grondwet verankerd te houden.

Tijdens het debat was Van der 
Heijden opvallend afwezig. Zijn 
collega Mateman deelde desgevraagd 
mede dat zijn collega voor zichzelf 
had gesproken. De CDA-fractie blijft 
vooralsnog voorstander van de 
benoemde burgemeester.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901.

Vervolg ontwikkelingssamenwerking

dit moment meer oplevert dan inves
tering in hoger onderwijs, is dit een 
vreemde verhouding. "Geeft het 
kabinet de elite in ontwikkelingslan
den meer kansen dan de armen?", 
vroeg de woordvoerder zich af.

M FO 's
De doeltreffendheid van uitvoering van 
beleid wordt vergroot door inspannin
gen ter plaatse op elkaar te laten 
aansluiten. Het paarse verlangen tot 
nauwere samenwerking van de mede
financieringsorganisaties (MFO's) krijg 
daadwerkelijk gestalte. De neiging tot 
specialisatie tussen de MFO's (ijkt een

funstige ontwikkeling, maar heeft als 
eerzijde dat de organisaties monopo
listen worden. Dit is geen goede 

ontwikkeling, omdat concurrentie op 
resultaten effectiever is.
De verdeelsleutel van gelden tussen de 
MFO's is gebaseerd op de dertig jaar 
geleden bestaande afspiegeling van de 
Nederlandse samenleving: 60% naar 
christelijke organisaties en 40% naar 
algemene organisaties. De paarse 
coalitie wil deze sleutel aanpassen aan 
de huidige samenleving.
Zonder goed bestuur, zoals bijvoor
beeld beperking van defensie-uitga- 
ven, fiscale- en monetaire stabiliteit, 
betrokkenheid van burgers, en nale
ving van de mensenrechten krijgt de 
ontwikkeling van een land geen kans. 
De woordvoerder vroeg de minister 
helderheid te geven over hoe hij goed 
bestuur en mensenrechten beter tot 
uitdrukking wil brengen in zijn beleid 
en of hij bereid is een streep te halen 
door een budget als naar zijn mening 
mensenrecht geschonden worden.

Informatie: Anne Lize van der Stoel,
1. Als de inhoud van de burgemees- 
tersfunctie gelijk blijft, is de VVD 
vóór handhaving van de Kroon
benoeming. Redenen:
- hij/zij is nl. ook Rijksorgaan. Bijv. 

voor de openbare orde.
- bij verkiezingen zal het aanbod van 

geschikte "eerste burgers1' gaan 
verschralen. Een zittende burge
meester of wethouder gaat 
niet/nauwelijks verkiezingscam
pagne houden in een andere 
gemeente. Dat schaadt nl zijn 
geloofwaardigheid in eigen 
gemeente; zeker bij een niet- 
verkiezing elders.

- een gekozen burgemeester staat 
niet meer, als onafhankelijke boven 
de dagelijks politiek(e partijen). Hij 
is dan zelf partij.

- een gekozen burgemeester heeft 
dezelfde democratische legitimatie 
als de gekozen gemeenteraad.
Dat kan grote spanningen geven bij 
meningsverschillen.

- een gekozen burgemeester heeft 
niet gegarandeerd dezelfde kwaliteit 
als een oenoemd burgemeester (die 
bestuurlijk is "getoetst"/gewogen)

070-3182906

VVD wint in twee Zeeuwse gemeenten
Afgelopen woensdag vonden in Zeeland verkiezingen plaats in drie nieuwe, 
heringedeelde gemeenten. Zoals u in de vorige aflevering van de Expresse 
kon lezen, voerden Frits Bolkestein en Erica Terpstra en de VVD-kamerleden 
Van Heemskerck, Rijpstra, Te Veldhuis en Van den Doel campagne in 
Zeeland. De VVD won in Schouwen-Duiveland en Veere. In Schouwen- 
Duiveland werd de VVD bovendien de grootste partij. In Middelburg verloor 
de VVD terrein, ruim 3 % verlies ten opzichte van de verkiezingen van 1994. 
Deze teruggang valt te verklaren uit het feit dat Arnemuiden bij Middelburg 
is gevoegd. Arnemuiden is van oudsher een confessionele gemeenten waar 
CDA, SGP, RPF en GPV sterk vertegenwoordigd zijn. Bovendien hebben deze 
kiezers een hoge opkomstmoraal. De opkomst in Middelburg (49,8% ) bleef 
achter bij die in Veere en Schouwen-Duiveland waar respectievelijk 68,8% en 
61,2%  van de kiezers de gang naar de stembus maakte.
In Schouwen-Duiveland zal de VVD door zeven raadsleden worden vertegen
woordigd, in Veere en Middelburg zal dat door vier raadsleden gebeuren. De 
redactie van VVD-Expresse wenst hen geluk met hun verkiezing.

Ter gelegenheid van de herindelingsverkiezingen in Brabant zijn twee herin- 
delingsbijeenkomsten georganiseerd:
op 22 november 1996 19.30 uur Herindelingsbijeenkomst KC Tilburg in het 
Turfschip, Chasséveld 15 te Breda. Om 20.00 uur ledenwerfcampagne-avond. 
25 november 1996 om 20.00 uur Herindelingsbijeenkomst KC Den Bosch In 
de Muzeval, Dijk 7 te Eersel. Voorafgaand regionaal werkbezoek.
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Andere verhouding
Al jaren bereiken ons berichten over problemen op de Antillen 
en Aruba. Om deze reden heb ik met mijn collega- 
fractievoorzitters Wallage, Heerma en Wolffensperger en 
kamervoorzitter Deetman een bezoek gebracht aan die eilanden. 
Wij hebben daar gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van de politiek, het bedrijfsleven, de Centrale Bank, de 
Algemene Rekenkamer en het Openbaar Ministerie.
De problemen op de eilanden zijn verschillend. De Antillen 
kampen vooral met begrotingsproblemen. Premier Pourier doet 

manmoedige pogingen om de financieel-economische malaise te bestrijden en de over
heidsschuld te saneren. Er moet nog veel gebeuren. Op Aruba zijn de problemen vooral 
van juridisch-bestuurlijke aard. De politiek is te nauw verweven met ae belangen van 
macntige families op het eiland. De regering neemt de oppositie, en dus de democratie, 
niet serieus. Bovendien is bewust geprobeerd procureur-generaal Zwinkels op een 
zijspoor te zetten. Hierdoor kan niet serieus worden opgetreden tegen de georganiseerde 
misdaad op het eiland. Wanneer de rechtstatelijke verhoudingen zo uit het lood geslagen 
blijven als nu het geval is, is een sterkere Nederlandse bemoeienis noodzakelijk om orde 
op zake te stellen. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid die het Statuut biedt om 
Aruba onder curatele te plaatsen.
Met mijn collega's ben ik van mening dat de situatie op Aruba aanleiding geeft om over 
een andere verhouding binnen het koninkrijk na te denken. De tijd van pappen en 
nathouden is voorbij.

Frits Bolkestein

Pemba
Twee weken geleden is in de Tweede Kamer gesproken over de invoering van de Wet 
Premiedifferentiatie En Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheid (Pemba). Zie 
VVD-expresse 222.

Met de introductie van de Pemba wordt 
premiedifferentiatie in de WAO geïntrodu
ceerd. Dit houdt in dat een bedrijf een 
hogere premie moet betalen als veel werk
nemers in de WAO terechtkomen. Een 
bedrijf krijgt korting wanneer de uitstoot 
van werknemers in de WAO nul of laag is. 
Voor het MKB kunnen de effecten van deze 
maatregel onevenredig zwaar zijn. Daarom 
heeft VVD-woordvoerder Henk van Hoof 
samen met de D66-fractie een amendement 
ingediend waarin de kleine werkgever de 
mogelijkheid wordt geboden de jaarlijkse 
premieverhoging en verlaging van de gedif
ferentieerde premie te maximeren op 1%. 
Hierdoor wordt voorkomen dat een kleine 
werkgever, als gevolg van de arbeidsonge
schiktheid van een werknemer wordt gecon
fronteerd met een premieverhoging in één 
keer.
Daar staat tegenover dat wanneer deze 
werkgever in aanmerking komt voor een 
premieverlaging deze premie ook niet meer 
zal dalen dan 1 % per jaar. Dit amendement 
is door de Tweede Kamer aanvaard. 
Bovendien is daarnaast door de coalitiepar
tijen VVD, D66 en PvdA een amendement 
ingediend, en door de Tweede Kamer

aanvaard, dat ondernemingen in het MKB 
een forse korting op die premie kunnen krij
gen, wanneer zij een (gedeeltelijk) arbeids
ongeschikte werknemer (re)integreren.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885
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Financiering Zorg

Anke van 
Blerck- 
Woerdman

In een nota-overleg op 18 november 
jl. is het Jaaroverzicht Zorg in de 
Tweede Kamer besproken. De VVD- 
fractie maakt zich zorgen over de 
onafgebroken overschrijdingen in de 
zorgsector.
De niet aflatende stijging van de 
kosten is het gevolg van demografi
sche factoren, technologische ontwik
kelingen en de prioriteit die zorg in 
onze samenleving inneemt. De 
beperkte groei van 1,3% is gesteld 
omdat binnen de sector meer prikkels 
tot doelmatigheid, kostenbewustzijn, 
betere samenwerking en gedragsver
andering moeten worden gegeven. 
Dat is noodzakeliik omdat anders de 
kostengroei steeds moeilijker 
beheersbaar wordt. Kostenstijgingen 
leiden tot forse premiestijgingen aie 
door de burgers moeten worden 
opgebracht.

Capaciteit
De VVD-fractie is van mening dat het 
bewaken van de capaciteit van onder 
andere huisartsen en tandartsen een 
kerntaak van het ministerie is. Als 
gevolg van verschillende ontwikkelin
gen dreigt deze capaciteit sterk onder 
druk komen te staan. Capaciteits- 
aanpassing kent, gezien de oplei
dingsduur, een lange aanlooptijd. 
Daarom heeft de VVD-fractie een 
motie ingediend waarin zij vraagt om 
een onderzoek, met inachtneming 
van de visie van het veld, naar de 
toekomstige capaciteit van deze 
beroepsgroepen.
Er bestaat veel onduidelijkheid over 
eventuele uitbreiding van de capaci
teit van hartchirurgie. De VVD-fractie 
heeft de Minister gevraagd of zij snel 
kan aangeven of er uitbreiding plaats 
gaat vinden, en zo ja waar die dan 
plaats heeft. De Minister heeft geant
woord dat er eerst sprake moet zijn 
van een uniforme wachtlijstregistratie 
en dat zij begin volgend jaar een 
beslissing zaFnemen.

G eeste lijke  gezondheidszorg  
De VVD-fractie is van mening dat er 
iets gedaan moet worden aan kosten
beheersing in de geestelijke gezond
heidszorg (GGZ). De GGZ is namelijk 
één van de snelst groeiende onderde
len van de zorgsector. Tijdens het

overleg heeft de VVD-fractie daarom 
een voorstel gedaan om de geeste
lijke gezondheidszorg te modernise
ren. Domeinafbakening, comparti
mentering en herschikking van 
financiën zijn de kernbegrippen. De 
woordvoerder heeft tevens benadrukt 
dat onafhankelijke en objectieve indi
catiestelling, degelijke standaard 
protocollering van ae diagnosestel
ling, de behandelplannen waarin de 
doelstelling van de therapie wordt 
aangegeven en een effectmeting van 
behandelmethoden ernstig tekort 
schieten.

G ehandicaptenzorg  
De VVD-fractie is van mening dat de 
wachtlijsten in de gehandicaptenzorg 
een zorgelijk niveau hebben bereikt. 
Er is extra geld nodig, met name in 
1997, om ae wachtlijsten te verkor
ten. VVD-woordvoerder Anke van 
Blerck heeft de regering verzocht 
deze problematiek op te lossen 
binnen het budget van het ministerie 
van VWS. Zij heeft een mogelijkheid

aangegeven om geld binnen de 
begroting vrij te maken voor dit doel. 
De regering heeft deze suggestie 
overgenomen en 40 miljoen extra 
beschikbaar gesteld.

M arktw erking in de zorgsector 
Tot nu toe is nog weinig sprake van 
marktwerking binnen de gezond
heidszorg. Dit moet meer worden 
gestimuleerd. De VVD-fractie is niet 
voor een ongebreidelde marktwer
king, waar de sterkste instelling het 
wint ten koste van de toegankelijk
heid van het systeem. Wel moet 
worden gewerkt aan een markt met 
meerdere spelers, waar de klant 
koning is, geen verspilling plaats 
heeft, doelmatig wordt gewerkt en 
ruimte is voor aanpassing en veran
dering.

Inlichtingen:
Anke van Blerck-Woerdman, 
070-3182917

Belastingplan 1997

Maandag 18 november jl., tijdens de 
behandeling van het belastingplan 
1997 met de bewindslieden van 
Financiën, is uitgebreid gesproken 
over de verhoging van de brandstof- 
en tabaksaccijnzen.
Begin oktober diende financieel 
woordvoerder van de VVD-fractie 
Hans Hoogervorst twee moties in 
waarin de regering werd gevraagd de 
verhoging van de Drandstofaccijns uit 
te stellen en de tabaksaccijns niet te 
verhogen. Beide moties werden door 
de Tweede Kamer aanvaard (zie 
VVD-expresse 218).

Brandstofaccijnzen  
Het kabinet heeft laten weten uitsel 
van het besluit over de brandstof
accijnsverhoging "niet voor zijn reke
ning te willen nemen". In de schrifte
lijke ronde voor de behandeling van 
het wetsvoorstel is het kabinet niet 
ingegaan op de verhouding van dit 
besluit tot net regeerakkoord. De 
weglekeffecten naar het buitenland

bedragen ongeveer 125 miljoen 
gulden en er ontstaan problemen 
voor de pomphouders aan de oost
grens. Dit zijn net de problemen die 
het regeerakkoord heeft geprobeerd 
te voorkomen. Het kabinet zoekt naar 
een compensatieregeling voor de 
pomphouders in de grensstreek. Dit is 
wel net minste dat het kabinet kan 
doen, aldus Hoogervorst.

Tabaksaccijns
Ook de tabaksaccijnsmotie heeft het 
kabinet naast zich neergelegd. De 
woordvoerder heeft in de plaats hier
voor 2 amendementen ingediend.
Een amendement tegen de accijnsver- l 
hoging en een tweede amendement 
om de dekking (verhoging van de 
eerste schijf van de inkomstenbelas
ting) voor het eerste amendement 
aan te geven. Dit is nodig om geen 
"gat in de begroting te slaan".
De PvdA-fractie verweet de VVD 
ongedekte cheques uit te delen. Dit 
argument snijdt echter geen hout. De 
amendementen zijn namelijk met 
elkaar verbonden. Degenen die een 
gat in de begroting slaan zijn de 
partijen die uiteindelijk tegen de voor
genomen verhoging van de tabaksac- 
cijs stemmen en vlak daarna tegen 
een verhoging van de eerste schijf.
Verwacht wordt dat minister Zalm 
met een nota van wijziging zal komen 
om de hele operatie bij te stellen.

Inlichtingen:
Hans Hoogervorst, 070-3182897



224

Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport 1997-2001

Nellie Verbugt

Het meerjarenprogramma Infra
structuur en Transport 1997-2001 
(MIT) geeft de hoofdlijnen van het 
verkeers- en vervoersbeleid en het 
realisatieprogramma voor de komende 
vijf jaar aan. In het vorige MIT heeft 
het kabinet de koers uitgezet voor het 
beleid in deze kabinetsperiode. Met 
het voorliggende MIT geeft het kabi
net aan dit beleid op een aantal 
punten te willen intensiveren.
Hierbij ligt de nadruk op:
• Bestrijding van de files in de 

Randstad
• Het veilig en file-arm wegonderhoud
• Het intermodaal vervoer (vervoer 

met verschillende transportmidde
len)

• Versterking van de concurrentie
positie van Nederland, o.a. door 
versterking van mainports, verbete
ring van de bereikbaarheid en 
versterking van de concurrentie

positie van het goederenvervoer. 
VVD-woordvoerder Nellie Verbugt 
stelde vast dat ondanks het feit dat 
veel geld vrij is gemaakt voor infrast
ructurele projecten, de uitvoering van 
deze projecten veel te lang op zich 
laat wachten. Dat komt door de lang
durige besluitvormingsprocessen. De 
VVD-fractie is daarom sterk voor een 
één-besluitregeling om een einde te 
maken aan de stroperigheid van deze 
besluitvorming.

De VVD-fractie deelt de opvatting 
van het kabinet dat de bereikbaarheid 
van de mainports en economische 
centra in de Randstad, alsook goede 
achterlandverbindingen, van wezen
lijk belang zijn voor net functioneren 
van ons land.

Bereikbaarheid  
Voorkomen moet worden dat 
Nederland “dichtslibt". Hiervoor zijn 
een aantal uitbreidingen van het 
wegennet noodzakelijk. Daarnaast 
moet worden ingezet op de ontwik
keling van alternatieven voor het 
weggebruik. Dit vraagt om forse 
infrastructurele aanpassingen voor 
het openbaar vervoer en het goede
renvervoer over spoor en water.
De infrastructuuragenda van verkeer 
en waterstaat is goed vol. Ook op de 
middellange- enlange termijn moet 
nog veel gebeuren. De woordvoerder 
is daarom van mening dat voor de

komende periode structureel meer 
geld uitgetrokken zal moeten worden 
voor infrastructuur.

Heel Nederland 
In het MIT wordt nadrukkelijk het 
accent gelegd op investeringen in de 
Randstad om de bereikbaarneidspro- 
blemen daar op te lossen. De woord
voerder heeft nier begrip voor, maar 
wees erop dat de files het snelst 
groeien buiten de Randstad. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de toenemende 
bereikbaarheidsproblemen rond de 
stadsgewesten Den Bosch, 
Arnhem/Nijmegen, Eindhoven en 
Amersfoort. Er moet daarom worden 

ekozen voor een actief investerings- 
eleid voor heel Nederland. Dit zal 

ook in de toekomst de grondslag 
moeten blijven voor het MIT.
Speciale aandacht heeft de VVD- 
fractie onder andere gevraagd voor 
de A4 (Hoogvliet-Klaaswaal), de A7, 
Rondweg Sneek, de A28 (Amersfoort, 
Zwolle-Meppel), de A11-West, de 
grensoverschrijdende aansluiting van 
snelwegen (waaronder Venlo, 
Roermond), verbetering van de. open - 
baar vervoer-infrastructuur Randstad 
en de vaarwegen, waaronder 
Wilhelminakanaal Tilburg en de Fries- 
Groningse kanalen.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892

Kabinetsbesluit over Beek
Na bijna 20 jaar discussie heeft het 
kabinet op 1 november jl. een beslis
sing genomen over de toekomst van 
deluchthaven Beek (Maastricht- 
Aachen Airport).

In grote lijnen houdt het besluit het 
volgende in:
1. De Oost-Westbaan wordt aange

legd en zal in 2002 in gebruik 
worden genomen.

2. Voor de baan zal een beperkt 
aantal nachtrandvluchten mogelijk 
zijn:
- 23.00-01.00 uur, 

uitsluitend ladingen
- 01.00-05.30 uur, 

volledige sluiting
- 05.30-06.00 uur, 

geen restricties

Voor de VVD-fractie en ook voor 
Limburg heeft het kabinetsbesluit een 
aantal positieve punten. Er ligt nu 
eindelijk een besluit, zodat Limburg 
weet waar het aan toe is. Het besluit

gaat uit van een continuïteit van de 
luchthaven en stelt daarmee circa 
2300 arbeidsplaatsen zeker.

C h arte rm aa tsch ap p ije n  
Bovendien is de verwachting van het 
kabinet dat er nog 3300 nieuwe 
arbeidsplaatsen bijkomen. VVD- 
woordvoerder Nellie Verbugt vindt 
dat het kabinet deze belofte waar 
moet maken. De Nederlandse char
termaatschappijen hebben onlangs 
aangegeven zich niet te willen vesti
gen op Beek, omdat de mogelijkhe
den voor het nachtelijk gebruik van 
de luchthaven zo beperkt is. Dat is 
zorgelijk. Verbugt vroeg het kabinet 
daarom of zij voldoende mogelijhe- 
den kan garanderen om Beek te laten 
uitgroeien tot een charterluchthaven. 
In aanvulling op het kabinetsbesluit 
stelde zij voor een mogelijkheid op te 
nemen om chartermaatschappijen de 
garantie te geven dat vertraagde 
vliegtuigen in uitzonderingsgevallen 
ook na 01.00 uur mogen landen. De

luchthaven wordt dan aantrekkelijker 
voor bedrijfsvestigingen en dat bete
kent meer banen.

Geen a lte rn a t ie f 
Tijdens het debat bleek dat de PvdA 
en D66 geen alternatief voor Limburg 
hebben. De PvdA-fractie wil geen 
nachtvluchten en wil de exploitatiete
korten onbeperkt blijven ardekken.
Dit betekent dat de overheid de 
verliezen van luchthaven Beek tot in 
lengte van dagen moet blijven bijpas
sen. Voor de VVD is dit geen optie. 
Voor D66 is sluiting van de lucntha- 
ven bespreekbaar. Dit voorstel is 
zowel financieel als uit oogpunt van 
werkgelegenheid voor de VVD onac
ceptabel.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892



Hieronder een column van Clemens Cornielje voor de Zwolse Courant 
naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van het COC.

Uit verlangen
"Het CO C heeft Abraham gezien. 
Veel bereikt, maar nog niet moege
streden. Dat is een felicitatie waard." 
Als een van de vijftig 'bekende' 
nederlanders mocht ik in drie (korte) 
zinnen een reactie geven op het v ijf
tigjarige bestaan van de Nederlandse 
Vereniging tot Integratie van 
Homosexualiteit CO C. Dat was 
preken voor eigen parochie. Een 
column biedt echter wat meer ruimte.

niet voor zou komen, omdat er geen 
homosexuele leraren aan zijn gerefor
meerde school verbonden waren'.
Een dergelijke niet-homo-verklaring is 
ronduit beledigend en discriminerend 
bovendien. Het deed mij denken aan 
de niet-jood-verklaring die midden 
jaren tachtig door enige landen werd 
gevraagd bij bezoeken van neder- 
landse delegaties aan het Midden
oosten.

Dat er in de afgelopen 5 decennia 
door het CO C veel is bereikt, geeft 
nog geen garantie dat het liberale 
klimaat zo zal blijven. Sterker, er 
moet nog veel op het terrein van de 
integratie bereikt worden. Zo stond er 
onlangs in de krant dat een paar 
kinderen door hun ouders in Urk niet 
naar school werden gestuurd, omdat 
niet uitgesloten werd dat ze les 
zouden krijgen van een homosexuele 
leraar. Op deze kwestie zal ik nu niet 
verder ingaan, maar ik was ronduit 
geschokt dat de schoolleider 
verklaarde dat 'zoiets op zijn school

T o le ran tie
Het belang van een vitaal en strijd
vaardig CO C blijkt uit de afnemende 
tolerantie op scholen en dan doel ik 
niet alleen op het benoemingsbeleid. 
Steeds vaker worden openlijke homo
sexuele leraren en leerlingen mikpunt 
van agressie. Verbaal of fysiek. 
Voorwaarde voor een goed onderwijs 
leerproces is dat leerlingen en leraren 
zich veilig voelen op school. Aan die 
voorwaarde wordt belaas in steeds 
mindere mate voldaan. De veilige 
school moet! Vandaar dat actie gebo
den is.

P o lit ie k  b e d rijv e n  ste u n t op a k tu e le  in fo rm a tie v o o rz ie n in g

Daarin speelt VVD-Expresse het komend jaar wederom een belangrijke rol. 
VVD-Expresse, de nieuwsbrief van de VVD-Tweede Kamerfractie verschijnt 
wekelijks als de Kamer vergadert. Hierin staan aktuele commentaren en 
verslagen van Kamerdebatten en politieke discussies. Tevens bevat VVD- 
Expresse een column van Frits Bolkestein, opinieartikelen en samenvattin
gen van belangrijke toespraken.

Tijdens het parlementaire seizoen is VVD-Expresse een onmisbare bron van 
nieuws en feiten. Het staat bovendien vrij aan alle afdelings- en kamercen- 
tralebladen om artikelen over te nemen!
Als extra service aan de abonnees verschijnt er in januari 1997 een volledig 
bijgewerkte index opdat U in de campagnetijd snel en efficiënt de stand
punten van de VVD kunt opzoeken.

U kunt zich abonneren door de bon te zenden aan:

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

JA, ik neem een abonnement op VVD-Expresse, de wekelijkse nieuwsbrief 
van de VVD-Tweede Kamerfractie. Een lidmaatschap voor een heel seizoen 
(september-juli) kost ƒ 80,--

Naam

Adres

Postcode

"Het gebrek aan tolerantie op scho
len wordt wel in verband gebracht 
met het allochtone deel van de bevol
king in Nederland" zo betoogde 
Laurette Spoelman, directeur van het 
CO C in het themanummer '50 jaar 
uit de kast' van de Gay-krant (319). 
De vanzelfsprekendheid van onze 
fundamentele normen, zoals onder 
meer neergelegd in artikel 1 van de 
Grondwet (non-discriminatie artikel) 
wordt niet direct door alle nederlan
ders herkend en beleefd. Dat is niet 
zo verwonderlijk als je gevormd bent 
in een andere cultuur waar vrouwen 
niet gelijkwaardig zijn aan mannen en 
waar homo's niet gelijkwaardig zijn 
aan hetero's. Dan Kost het moeite je 
aan te passen aan deze voor ons 
essentiële normen. Allochtonen 
ouders dragen deze normen over op 
hun kinderen, hierin schuilt een 
probleem. Mogen we van mensen uit 
een andere cultuur vragen zich aan te 
passen aan de fundamentele normen 
van onze samenleving? Deze vraag 
stelde Frits Bolkestein (VVD) in 1991 
en hij beantwoorde de vraag bevesti
gend, waarmee hij het minderheden
debat opende. Het is een goede zaak 
wanneer juist op plaatsen waar die 
vorming Duiten het gezin gestalte 
krijgt - op school, de sportvereniging 
en ae hobbyclub - hieraan aandacht 
te schenken. De discussie over gelijke 
behandeling mannen en vrouwen en 
homo's en hetero's mogen we niet 
uit de weg gaan. Alleen dan zal 
gelijkwaardigheid herkend en beleeft 
worden en zullen vooroordelen smel
ten als sneeuw voor de zon.

T en to o n ste llin g  
Bij de in ontvangstneming van het 
jubileum-fotoboek 'Uit verlangen' 
met portretten van lesbische vrouwen 
en homomannen op 14 november j l . , 
heb ik voorgesteld om van deze serie 
foto's een reizende tentoonstelling te 
maken. De prachtige foto's verdienen 
een (tijdeliike) plaats in de school, om 
vooroordelen weg te nemen, om 
identificatie mogelijkheden te bieden 
en om discussie over discriminatie uit 
te lokken. En zo geweld op school te 
bestrijden. Zwolle, onderwijsstad bij 
uitstek, zou hierin het voortouw 
kunnen nemen. Misschien zou het 
gemeentebestuur zelfs met een finan
ciële bijdrage over de brug kunnen 
komen. Een passend cadeau voor de 
jubilaris.

Clemens Cornielje, Kamerlid voor de 
VVD-fractie Tweede Kamer

Woonplaats

Handtekening
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W Voetbalvandalisme
In het rapport van het Centraal Plan Bureau dat in september is 
uitgekomen, is een grote passage gewijd aan de groep jongeren 
in onze samenleving. Hoewel het met 85% van deze jongeren 
goed gaat, bestaat ook een grote groep (15%) die problemen 
nebben en veroorzaken. Die komen tot uiting in bijvoorbeeld 
het vroegtijdig schoolverlaten, criminele activiteiten en ook 
voetbalvandalisme.
Vorige week is het jaarlijkse evaluatierapport van het Centraal 
Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) verschenen. De conclu

sies in dit rapport zijn buitengewoon ernstig. De inzet van de Mobiele Eenheid in de 
stadions steeg van 78 naar 120 keer. De bereden politie kwam twee keer zoveel in actie 
als in het vorige seizoen. Het CIV stelt vast dat sommige groepen supporters steeds vaker 
doelbewust een gewelddadige confrontatie met de politie zoeken. Volgens het rapport 
zijn de bevoegdheden van politie en justitie niet meer toereikend om de confrontaties met 
georganiseerd opererende supportersgroepen in toom te houden. Dit bleek eens temeer bij 
ae wedstrijd Feijenoord-Ajax op zondag 24 november jl., waar 400 agenten waren ingezet 
om de orde te handhaven. Ondanks de massale inzet van de ME ontstonden rellen en 
werden Ajax-spelers in hun eigen bus het slachtoffer van vandalisme.
Wij zijn van mening dat orde en veiligheid een taak is van de overheid. Die kan niet aan 
particuliere organisaties, zoals bijvoorbeeld voetbalclubs, worden overgelaten. Maar de 
stijging van de inzet van de Mobiele Eenheid is onaanvaardbaar. De politie is al overbe
last. Het leveren van agenten voor de ME betekent voor de korpsen dat zij minder 
mensen kunnen inzetten voor de gewone werkzaamheden. Bovendien moeten de uren die 
deze agenten maken zowel financieel als in vrije tijd worden gecompenseerd.
Wij hebben in het verleden al gepleit voor een hardere aanpax van dit probleem en ook 
oplossingen aangedragen. Onze woordvoerder Jan Rijpstra heeft inmiddels een 
Algemeen Overleg met de bewindslieden Dijkstal van Binnenlandse Zaken, Sorgdrager 
van Justitie en Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dit onderwerp 
aangevraagd. Hij zal hier het voorstel doen het toegangskaartje voor een wedstrijd ook 
dienst te laten doen als supporterspas. Zo'n supporterspas, die net als een chipknip kan 
worden geladen met de toegang tot een wedstrijd, moet worden ingenomen als een 
bezoeker zich misdraagt. Alleen dan kunnen dit soort 'supporters' voor langere tijd uit de 
stadions worden geweerd.

Frits Bolkestein

Organisatie Sociale Verzekeringen
Afgelopen woensdag debatteerde de Kamer 
met staatssecretaris De Grave (VVD) van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het 
wetsvoorstel tot wijziging van de 
Organisatie Sociale Verzekeringen (OSV). 
Door middel van dit wetsvoorstel wordt de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale zeker
heid conform het regeerakkoord aangepast: 
regionalisering en marktwerking worden 
nieuwe elementen.

Veranderingen
Zo verdwijnt ae bedrijfsvereniging om plaats 
te maken voor private organen die -tot spijt 
van VVD-wooravoerder Henk van Hoof- pas 
na 2000 in open markt zullen concurreren. 
De private instellingen zullen worden inge
huurd door het LISV (Landelijk Instituut 
voor de Sociale Verzekeringen). Het LISV zal 
werken met sectorraden die taken voor haar 
zal uitvoeren. Het LISV is de opvolger van 
het huidige Tica. Het Tica werkt nog met 
bestuursleden afkomstig uit werkgevers- en 
werknemerskringen onder leiding van een 
onafhankelijk voorzitter. Het LISV zal daar
naast kroonleden kennen, een ontwikkeling 
die de VVD altijd heeft bepleit.
De VVD is van mening dat deze aanpassing

van de uitvoeringsorganisatie sociale zeker
heid, evenals de vernieuwde arbeidsvoorzie
ningsorganisatie een stap op weg is naar 
een volledig nieuwe opzet. Hierin spelen de 
genoemde organisaties en de gemeentelijke 
sociale diensten een rol in het Kader van de 
noodzakelijke één-dossier en -één-loketont- 
wikkeling.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885.-
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Wijziging inkomensgrens ziekenfondsverzekering
De Wet Van Otterloo heeft veel 
neveneffecten gehad die tot onrust 
heeft geleid onder bepaalde verze
kerde bevolkingsgroepen. Deze wet 
heeft veel meer veroorzaakt dan het 
uit de brand helpen van een aantal 
ouderen die op basis van hun inkomen 
moeite hadden met het opbrengen 
van de particuliere premie. Het neeft 
de grondslag waarop mensen boven 
de 65 verzekerd zijn, veranderd. In 
plaats van de verzekeringshistorie 
werd het inkomen de factor die beslis
send was voor al dan niet zieken
fondsverzekerd zijn. Veel mensen die 
hun hele leven ziekenfondsverzekerd 
zijn geweest, hebben om die reden dit 
fonds moeten verlaten.

Het wetsvoorstel dat deze week is 
besproken, probeert de negatieve 
gevolgen van de Wet Van Otterloo in 
twee stappen op te heffen:
1. Per 1 januari 1997 toetreding van 

ouderen met een inkomen onder 
de ƒ 35.300,-.

2. Voor degenen die bij het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd particulier 
verzekerd zijn, zal de mogelijkheid 
worden geopend op vrijwillige 
basis toe te treden tot ae zieken
fondsverzekering als hun inkomen 
onder een bepaalde grens ligt 
(opting-in). In dit verband zal een 
inkomensgrens gehanteerd 
worden van ƒ 38.300,-. Dit gaat 
in per 1 juli 1997.

Bevriezing loongrens en 
invoering m inimumpremie  
De VVD-fractie betreurt het zeer dat 
de bevriezing van de loongrens en de 
invoering van een minimum premie 
geen onderdeel uitmaken van dit 
voorstel. De loongrens van het zieken
fonds is de afgelopen 50 jaar 5 maal 
zo snel gestegen als de reële welvaart. 
De VVD-fractie ziet dit als een onge
wenste ontwikkeling. Bij het vervolg 
op dit debat, in het voorjaar van 1997, 
wordt hier op teruggekomen.

Vliegveld Beek
Afgelopen donderdag stemde de 
Kamer -die hierna afscheid nam 
van haar voorzitter Deetman- over 
de moties betreffende Maastricht- 
Aachen Airport, oftewel het vlieg
veld Beek. Alle ingediende moties 
werden verworpen. Dit betekent 
dat het kabinetsvoorstel zal 
worden uitgevoerd. Voor de 
inhoud van het voorstel verwijst 
de redactie naar VVD-Expresse 
224.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892.

Studenten
De cohortsgewijze overgang van 
studenten is voor de VVD-fractie een 
belangrijk onderdeel van deze 
herstel-operatie. De VVD-fractie kan 
met de Minister meegaan met de 
inzet van vrijkomende financiële 
middelen om de extra uitgaven voor 
de aanvullende beurs die uit de maat
regel voortvloeien te dekken. De VVD 
zet echter vraagtekens bij het voor
stel van de Minister een deel van de 
vrijkomende middelen in te zetten om 
de toegang tot de aanvullende beurs 
op grond van de WSF te verruimen. 
Studenten die niet in aanmerking 
komen voor een aanvullende beurs 
kunnen lenen om studie en andere 
kosten te dekken.
De VVD ziet niet in waarom verrui
ming van de toegang tot de aanvul
lende beurs onderdeel uitmaakt van 
de herziening van de inkomensgrens

De wijziging van de Bijstandswet is 
één van een serie maatregelen die in 
de nota "Bestrijding stille armoede en 
sociale uitsluiting" zijn aangekondigd. 
De woordvoerder van de VVD-fractie 
Anke van Blerck heeft ook bij de 
behandeling van deze wet nogmaals 
aangegeven groot belang te hechten 
aan de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting. De meeste maatre
gelen uit de nota heeft de VVD-frac
tie daarom ook ondersteund.
Er wordt beoogd gemeenten een 
mogelijkheid te bieden om categoraal 
bijzondere bijstand te verlenen. 
Daarnaast biedt de wetswijziging een 
wettelijke basis voor de subsidierege
ling voor kinderopvang. Het wets
voorstel regelt eveneens de herinvoe
ring van de centrale 
vrijlatingsregeling.

Categorale verstrekking  
Anke van Blerck heeft aangegeven 
dat de VVD-fractie van mening is dat 
de financiële problematiek op maat 
van het individu moet worden opge
lost. En dat wordt nu juist beoogd 
met de huidige Algemene Bijstands
wet o.a. door de verlening van 
bijzondere bijstand. Een categorale 
verstrekking is niet de benadering van 
de VVD-fractie. De woordvoerder gaf 
ter illustratie in het debat aan, bij 
wijze van spreken liever één keer 
ƒ 1000,- te bestemmen voor iemand 
die het geld echt nodig heeft dan 
automatisch vier keer ƒ 250,- aan 
degene die onder de algemene (niet 
individueel te toetsen) criteria vallen.

ziekenfondsverzekering voor AOW- 
gerechtigden.

Com pensatie
De Minister houdt vast aan de bereke
ningen die uitwijzen dat de stijging van 
de wettelijke bijdragen ƒ 25,- per jaar 

er persoon bedragen (kinderen de 
elft en ouderen 80% van dit bedrag). 

De VVD-fractie ziet dit bedrag als een 
maximum. Dit wil zeggen dat, 
wanneer mocht blijken dat de wette
lijke bijdragen meer stijgen dan de 
aangegeven ƒ 25,-, dit niet wordt 
afgewenteld op de particulier verzeker
den, maar structureel moet worden 
gecompenseerd uit de overschotten 
van de ZFW of anderzijds.

Inlichtingen:
Anke van Blerck-Woerdman, 
070-3182917

Maatwerk is belangrijk en dient 
voorop te staan. Helaas wordt dat 
maatwerk slechts ten dele onderkend 
in de wetswijziging.

Centrale vrijlatingsregeling  
Een tweede element waar de VVD- 
fractie moeite mee heeft, betreft de 
herinvoering van de centrale vrijla
tingsregeling. De VVD-fractie ziet 
meer in de huidige regeling die de 
gemeente de mogelijkheid geeft indi
vidueel een premie te verstrekken 
wanneer iemand een baan aanvaardt. 
Want armoedebestrijding mag geen 
negatieve prikkel tot werkaanvaar- 
ding betekenen. De VVD-fractie wees 
er op dat de voorgestelde maatrege
len kunnen leiden tot een vergroting 
van de armoedeval. En dit moet 
worden voorkomen.

Anke van Blerck wilde de wetswijzi- 
ing na 3 jaar eerst evalueren om 
aarna, na een positieve evaluatie, te 

besluiten voort te gaan met de 
nieuwe regeling. Helaas kon voor dit 
verzoek geen meerderheid gevonden 
worden. De VVD-fractie was dan ook 
van mening dat niet zomaar overge- 

aan kon worden tot de voorgestelde 
eleidswijziging in de Algemene 

Bijstandswet en heeft daarom tegen 
het wetsvoorstel gestemd.

Inlichtingen:
Anke van Blerck-Woerdman, 
070-3182917

Wijziging Algemene 
Bijstandswet



Stadsprovincie Rotterdam
Begin dit jaar werden de wetsvoor
stellen inzake de stadsprovincie 
Rotterdam door het kabinet ingetrok
ken nadat een kamermeerderheid 
zich op initiatief van de PvdA en D66 
tegen een beperkte opdeling van 
de gemeente Rotterdam haa uit
gesproken.
Vervolgens is de Commissie- 
Andriessen gevraagd een advies uit te 
brengen over de bestuurlijke reorga
nisatie van de gemeente Rotterdam.

Com m issie  A ndriessen  
De aanbevelingen van de commissie 
zijn in grote lijnen:
• met spoed te kiezen voor de 

vorming van een zware stadspro
vincie Rotterdam bestaande uit 18 
gemeenten waar ook de oude 
wetsvoorstellen van uitgingen;

• de stad Rotterdam niet op te delen;
• enkele sociale taken bij de gemeen

ten te laten, maar de stadsprovincie 
een zwaardere bevoegdheid te 
geven op het terrein van het grond
beleid en de ruimtelijke ordening.

• over enkele jaren pas een besluit te 
nemen over gebiedsuitbreiding 
(toevoeging Hoeksche W aard).

In de discussie over bestuurlijke orga
nisatie van de kaderwetgebieden 
staan voor de VVD-fractie de 
7 punten centraal die fractieleider 
Frits Bolkestein tijdens de Algemene 
Beschouwingen naar voren heeft

gebracht (zie VVD-expresse 219). 
Wanneer voor het model van een 
stadsprovincie wordt gekozen, moet 
dit daadwerkelijk tot een verbetering 
leiden voor de regio Rotterdam. 
WD-woordvoerder Johan Remkes 
heeft bij het advies van de Commissie 
Andriessen echter een aantal kantte
keningen. In de eerste plaats kan de 
vraag worden gesteld of het bestuur
lijk evenwicht tussen de gemeenten 
onderling en tussen de grote onge
deelde gemeente Rotterdam en de 
nieuwe stadsprovincie wel afdoende 
wordt gerealiseerd.
Ten tweede moet worden bezien of 
in het voorstel van de commissie 
Andriessen niet zoveel taken van de 
gemeenten overgaan naar de provin
cie dat nauwelijks meer sprake is van 
de autonome gemeente zoals wij die 
kennen in ons Nederlandse staatsbe
stel. Bovendien had Remkes enkele 
vragen bij het probleemoplossend 
vermogen van dit bestuurlijk model 
op het gebied van bijvoorbeeld 
infrastructuur, bedrijfsvestiging, de 
sociale problematiek van de grote 
stad en de overlastproblematiek van 
bijvoorbeeld Spangen en Delfshaven. 
De regering is in een motie verzocht 
om in overïeg met de betrokken part
ners in de regio Rotterdam afspraken 
te maken over de toekomstige taak
verdeling, waarbij met name de voor
stellen van de commissie-Andriessen 
op de onderdelen 'grondbeleid' en

'financieel verdeelmodel' nader 
moeten worden afgewogen.

G eb ied so m vang  
De optimale gebiedsomvang van de 
stadsprovincie is nog onvoldoende 
geanalyseerd. Daarom is de regering in 
dezelfde motie verzocht op korte 
termijn de wenselijkheid van en het 
bestuurlijk draagvlak voor uitbreiding 
van het grondgebied voor de stadspro
vincie met de Hoeksche Waard en de 
Drechtsteden nader te onderzoeken.

De VVD-fractie vindt met de coalitie
genoten D66 en de PvdA dat het 
kabinet voor de zomer van 1997 met 
een wetsvoorstel moet komen, zodat 
duidelijkheid kan worden verschaft 
over de verdeling van taken en 
bevoegdheden tussen de stadsprovin
cie, de stad Rotterdam en de omlig
gende gemeenten. Op basis daarvan 
kan een definitief standpunt worden 
ingenomen. Dan zal ook een besluit 
genomen worden over de gebieds
omvang voor het voorstedelijk 
bestuur. De VVD-fractie zal ae voor
stellen dan kritisch toetsen aan de 
hand van de piketpaaltjes zoals die 
nu in het hoofdlijnendebat zijn gesla
gen.

Informatie:
Johan Remkes, 070-3182883

Oorlogsverklaring tegen drugspanden
"Wij als vertegenwoordigers van de 
probleemwijken in Nederland doen 
een beroep op u, die ons vertegen
woordigen: zorg dat er spoedig een 

at geslagen wordt in het verstik- 
enae web van drugsoverlast". Met 

deze zin sloot het Nationaal Actie
comité Drugsoverlast een petitie af 
die maandag jl. werd aangeboden aan 
de Tweede Kamer. Afgelopen donder
dag aanvaardde de Tweede Kamer 
het wetsvoorstel dat in de wandelgan
gen “Victoria" is gaan heten en werd 
het eerste gat geslagen.

In it ia t ie fw e t s v o o r s t e l  
K o rth a ls - V a n  H e e m st 
In 1995 kondigde de Tweede 
Kamerleden Korthals (VVD ) en Van 
Heemst (PvdA) een in itiatiefw ets
voorstel aan dat snelle ontruiming en 
sluiting van drugspanden mogelijk 
maakt. Dit wetsvoorstel was geïnspi
reerd op het project "V ictor" in 
Rotterdam en werd hier naar 
vernoemd. Ook de regering kwam 
later met een vergelijkbaar voorstel 
dat de bijnaam "V ictoria" kreeg. 
Beide voorstellen geven een burge
meester de bevoegdheid een woning

en een daarbij behorend erf te sluiten 
wanneer vanuit deze woning de 
openbare orde wordt verstoord.
Het voorstel van de initiatiefnemers 
gaat veel verder. Ten eerste is in dit 
voorstel de sluitingsbevoegdheid niet 
gekoppeld aan een specifieke 
oorzaak. Dit betekent dat een burge
meester de sluitingsbevoegdheid niet 
alleen kan aanwenden wanneer een 
ernstige verstoring van de openbare 
orde het gevolg is van handel in, of 
gebruik van drugs, maar ook wanneer 
deze een andere oorzaak heeft zoals 
bijvoorbeeld prostitutie of wapenhan
del. Daarnaast bevat het voorstel van 
de initiatiefnemers ook een reeks van 
maatregelen die betrekking hebben 
op het zogenaamde na-traject van de 
sluiting. Dit na-traject bevat regels 
omtrent het beheer van het pand na 
de sluiting en maatregelen die de 
leefbaarheid van het pand en de 
omgeving bevorderen.

De VVD  heeft op snelle afhandeling 
van beide wetsvoorstellen aange
drongen. Gemeenten en burgers 
zitten immers te springen om de 
bevoegdheid om drugspanden

wegens overlast te sluiten.
Vertraging van de besluitvorming 
over de sluitingsbevoegdheid door 
concurrentie tussen beide voorstellen 
diende te worden voorkomen. In 
onderling overleg tussen de regering 
en de initiatiefnemers is besloten de 
sluitingsbevoegdheid te regelen in 
het regeringsvoorstel en het na- 
traject in het initiatiefvoorstel. De 
sluitingsbevoegdheid, die juridisch 
minder haken en ogen heeft, kan 
hierdoor reeds per 1 januari 1997 
worden ingevoerd wanneer de Eerste 
Kamer het voorstel nog in december 
behandelt.

De regering heeft in de nota van 
wijziging, in navolging van de in itia
tiefnemers, gekozen van een brede 
sluitingsbevoegdheid. Dit tot genoe- 

en van de VVD-fractie . W anneer 
urgers keer op keer geconfronteerd 

worden met ernstige overlast dan 
doet het er niet zo zeer toe waardoor 
deze overlast wordt veroorzaakt. W at 
telt is dat er kan worden opgetreden 
tegen de overlastveroorzakers. Het is
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Toespraak Frits Bolkestein ter gelegenheid van 
de herindelingsverkiezingen in Brabant
op maandag 25 november 1996 in de Muzeval, Dijk 7, Eersel, 20.00 uur.

B rab an t
De economische groei van Brabant is 
groter dan de gemiddelde 
Nederlandse ot Europese. Brabant 
wordt meer en meer een stuwende 
kracht in de Nederlandse economie. 
Zestien % van onze nationale export 
komt uit deze provincie. Bijna 19% 
van de nationale industriële produktie 
wordt door Brabant voor zijn reke
ning genomen. Een volle 50% van de 
landelijke research-uitgaven van het 
bedrijfsleven worden hier besteed.
Dat zijn mooie cijfers. Maar het werk
loosheidspercentage, 13,8% , steekt 
hierbij ongunstig af. Dit betekent dat 
er nog veel werk moet worden 
verzet. Dat moet in de eerste plaats 
op landelijk niveau gebeuren, dus 
door het kabinet. In de eerste twee 
jaar is het daarin ook geslaagd, leder 
jaar komen er 100.000 nieuwe banen 
bij. De VVD is de verkiezingen inge
gaan met het devies: 'Werk, werk en 
nog eens werk'. Het kabinet heeft 
onze verkiezingsleus tot leidmotief 
van zijn beleid gemaakt. Maar dit 
neemt niet weg dat ook op andere 
terreinen pogingen moeten worden 
gedaan de Brabantse werkloosheid te 
lijf te gaan.

Lo ka le  p a rtijen  
Wij zijn hier bijeen ter gelegenheid 
van de verkiezingen van aanstaande 
woensdag. De herindelingsoperatie in 
deze provincie is allesbehalve rustig 
verlopen. De landkaart van Brabant is 
ingrijpend gewijzigd. Niet iedereen is 
tevreden. Een moeilijk herindelings- 

roces is dan ook vaak een voedings- 
odem voor de opkomst van lokale 

partijen.
Natuurlijk wil de VVD het bestaan van 
lokale partijen niet ter discussie stel
len. Het is net democratisch recht van 
die partijen om aan de verkiezingen 
deel te nemen. En een lokale partij 
kan bovendien kleur aan de lokale 
politiek geven. Maar de VVD is van 
mening dat er een band moet zijn 
tussen gemeente, provincie en rijk.
En die band kan alleen bestaan als 
politieke partijen hetzelfde beleid 
voeren op alle niveaus. Met een 
ideeënstroom die op en neer gaat. De 
VVD heeft die band met alle geledin
gen: op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau. Bovendien heeft de VVD 
partijcommissies met leden uit alle 
delen van het land die over specifieke 
onderwerpen kunnen adviseren. 
Lokale partijen dienen in de meeste 
gevallen één belang en zijn vaak 
aanleiding tot lokale twist en twee
dracht. Een landelijke partij moet 
uitgaan van het algemeen belang en 
over de eigen schutting heenkijken.

B rab an tse  sp an krach t 
Ondanks het moeilijke proces van de 
herindeling heb ik er alle vertrouwen 
in dat wij woensdag een goed resul
taat zullen behalen. Want ik vertrouw 
op de spankracht van de Brabanders, 
en de Brabantse VVD-ers in het 
bijzonder. Die spankracht uit zich op 
verschillende wijzen. Steden in 
Noord-Brabant nebben te maken 
gehad met grote problemen rond het 
verdwijnen van de oude industrie. 
Door de internationale concurrentie 
moesten de textielfabrieken in die 
steden het veld ruimen. Dat is niet 
gemakkelijk geweest. Maar Brabant is 
daar op eigen kracht uitgekomen 
door de houding: er zijn problemen, 
maar wij komen er uit. Op andere 
terreinen, zoals in recreatie en 
toerisme -ik denk aan de Efteling- 
heeft Brabant een uitstekende repu
tatie opgebouwd. En wie kijkt naar 
DAF-trucks, naar Philips en andere 
bedrijven ziet daarin ae Brabantse 
mentaliteit weerspiegelt. En als geen 
ander wordt die mentaliteit uitge
straald door mijn collega Broos van 
Erp, die in de Kamer, al bijna twintig 
jaar de Brabantse belangen verdedigt.

Extreem  rech ts
De manier waarop extreem-rechtse 
partijen zich de laatste weken mani
festeren, baart zorgen. Ik zou over 
twee incidenten iets willen zeggen. 
Het betreft hier de bedreigingen die 
zijn geuit aan het adres van mijn 
GroenLinks-collega Oedayraj Singh 
Varma en aan de hoofdredacteur van 
de Haagsche Courant, Jan 
Schinkelshoek. Ik ben van mening dat 
deze zaken zwaar moeten worden 
opgevat. Het bedreigen en moleste
ren van een volksvertegenwoordiger 
vanwege het feit dat zij tot een etni
sche minderheid behoort is een zeer 
ernstig feit. De omstandigheid dat ik 
het op tal van punten niet met 
Oedayraj Singn Varma eens ben, doet 
daar niets aan af. Het dreigen met 
ophanging van een vertegenwoordi
ger van de vrije pers doet denken aan 
ae jaren '30. Deze twee incidenten, 
dit jaar, geven aan dat waakzaamheid 
om dit soort uitwassen op dit terrein 
krachtig te bestrijden, altijd blijft 
geboden.
De VVD is overigens niet van mening 
dat extreem-recntse partijen moeten 
worden verboden. Zij die strafbare 
feiten plegen, moeten hard worden 
aangepakt en gestraft. Maar een 
verbod op een politieke partij maakt 
van de leden van die organisatie 
martelaren. Bovendien leidt een 
verbod in veel gevallen tot het ille
gaal worden van de organisatie zodat

zij oncontroleerbaar wordt. De 
afstraffing moet komen van de 
kiezers en wat betreft de Centrum 
Democraten gebeurt dat al.

Terpstra
Afgelopen zaterdag heeft mijn 
collega Heerma tijdens de CDA- 
partijraad fel uitgehaald naar mijn 
partijgenote Erica Terpstra. 'Wat doet 
zo'n vrouw eigenlijk ae hele dag, als 
zij voor geen enkel probleem een 
oplossing weet te vinden', zo vroeg 
hij zich af. Ik zou hier twee dingen 
over willen zeggen. Erica Terpstra is 
een vrouw die veel publiciteit trekt.
Zij staat regelmatig in het volle licht 
van de schijnwerper en daar loopt zij 
niet voor weg. Haar taken zijn veel
omvattend en de problemen waar
mee zij heeft te kampen, liegen er 
niet om. Haar inzet en betrokkenheid 
bij alle onderwerpen die zij in porte
feuille heeft, is groot. De suggestie 
van Heerma dat Terpstra niets 
uitspookt, is daarom onder de maat. 
Gelukkig heeft hij over zijn eigen 
inzet niet te klagen. Nooit heeft het 
Nederlandse parlement een flitsender, 
dynamischer en actievere oppositie
leider gehad dan Enneüs Heerma. Als 
Paul Rosenmöller het Kabinet naar de 
Kamer roept, is hij er als de kippen bij 
om zich achter GroenLinks en SP bij 
de kritiek aan te sluiten.
Ten tweede heeft het CDA de afgelo
pen twee jaar geen enkel alternatief 
aangedragen voor het kabinetsbeleid. 
Bij de eerste begroting in 1994 
diende het CDA minimale wijzigings
voorstellen in. Als Heerma Erica 
Terpstra verwijt geen oplossingen te 
hebben is het nier de pot die de ketel 
iets verwijt.

Vervolg van pagina 3

tijd om de slachtoffers nu eens een 
keer op de eerste plaats te zetten.

De VVD heeft daarom samen met de 
PvdA een amendement ingediend dat 
het mogelijk maakt een pand bij 
ernstige vrees voor herhaling van 
overlast preventief te sluiten. De VVD 
en de PvdA willen met dit amende
ment voorkomen dat een bewoner, 
wiens woning is gesloten, zijn of haar 
activiteiten weer neel gemakkelijk in 
een andere woning kan voortzetten. 
Dit wijzigingsvoorstel is aanvaard.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904
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PARTIJENGeen Frans dictaat

Tijdens het Europadebat dat enige maanden geleden in de 
Tweede Kamer werd gehouden heb ik mij verzet tegen het 
opgeven van het vetorecht voor aangelegenheden die verder 
reiken dan de eerste pijler (de interne markt) van het Verdrag 
van Maastricht. Het betreft hier onderwerpen op de terreinen 
van het buitenlands- en veiligheidsbeleid alsmede justitiële 
aangelegenheden. Zaken die zeer nauw verbonden zijn met de 
soevereiniteit, de veiligheid en de eigen identiteit van een land. 
Meerderheidsbesluitvorming kan ertoe leiden dat Nederland en 

ook andere kleinere lidstaten door de grotere landen worden gemarginaliseerd. Op deze 
w ijze wordt het Europese beleid onherkenbaar en komt Europa niet dichterbij maar verder 
af van de burger te staan.
Waar het loslaten van het vetorecht in de toekomst toe zou kunnen leiden, hebben w ij de 
afgelopen week kunnen zien. Op initiatief van Frankrijk werd in het reguliere overleg 
over Europese justitiële samenwerking een voorstel ingebracht om het drugsbeleid te 
harmoniseren. Aanvaarding van de Franse tekst zou betekenen dat het huidige 
Nederlandse beleid, dat grote voordelen kent door de scheiding van hard- en soft drugs, 
zou moeten worden aangepast. Dit zou vooral op het gebied van de volksgezondheid een 
forse stap terug betekenen.
Een mogelijk gebruik van het vetorecht door de Nederlandse regering, dat breed door de 
Tweede Kamer werd gesteund, heeft in het Europese overleg louterend gewerkt. Maar de 
fracties van PvdA, CDA en D'66 zijn door de mand gevallen. Waar deze fracties in het 
Europadebat de VVD verweten zien te isoleren door vast te houden aan het vetorecht, 
b lijkt nu voor hen het hemd toch nader dan de rok te zijn . Als het er op aan komt, kiezen 
ook zij vóór voortzetting van het nationale beleid boven het Europese beleid.
Los hiervan had de 'drugsrei' kunnen worden voorkomen. Toen Frankrijk met een tekst
voorstel voor zo'n onderwerp kwam, had Nederland extra op zijn hoede moeten zijn . Aan 
een goede regie heeft het ontbroken. De D'66 ministers van Buitenlandse Zaken, van 
Justitie en van Volksgezondheid zijn hiervoor verantwoordelijk.

Frits Bolkestein

K o r t h a l s  k r i t i s e e r t  C D A  o v e r  p o l i t i e b e l e i d
VVD-woordvoerder Benk Korthals heeft 
tijdens het overleg over het begrotingson
derdeel politie het CDA onder vuur geno
men. In net afgelopen weekend hekelde 
CDA-fractievoorzitter Heerma de 'achteruit
hollende politiesterkte'. Korthals stelde dat 
het vorig kabinet, waar het CDA deel van 
uitmaakte, een erfenis achterliet van een 
teruggang van 1000 agenten: 'Jarenlang 
heeft de VVD in kabinetten met het CDA 
gepleit voor meer agenten. Het CDA was 
nergens. Ook in de begroting voor 1995 
presenteerde het CDA geen uitbreidings
plannen. En de vorige politiewoordvoerder 
Van der Heijden geeft nu toe dat hij voor de 
nieuwe politiewet stemde onder druk van 
het kabinet. Nu trekt men hardhandig aan 
de bel. Kennelijk breekt het CDA makkelijk 
met het verleden', aldus de woordvoerder.

R ijk e  ko rpsen
Tijdens het overleg deed D66 het voorstel 
om rijke korpsen geld te laten overhevelen 
naar arme politie-instanties. Benk Korthals 
vindt dat een 'te makkelijke oplossing'. 'Er 
kunnen allerlei redenen zijn waarom een 
korps goed bij kas zit. Men kan een zuinig 
beheer hebben gevoerd, reserveringen 
hebben gedaan, goed geïnvesteerd hebben. 
Korpsen die goed hun best doen, mogen niet 
worden gestraft', aldus de woordvoerder.

U itb re id in g
Tot het jaar 2000 is geld uitgetrokken om

bijna 4000 extra politieagenten in te gaan 
zetten. Omdat de korpsen in hoge mate hun 
eigen bestedingsbeleia mogen bepalen, is het 
niet zeker of die agenten er ook komen. Om 
die reden was minister Dijkstal niet gelukkig 
met het voorstel iedere maand te rapporteren 
hoeveel agenten er zijn bijgekomen.
Korthals prees de politie voor haar inzet 
tegen de achtergrond van de IRT-enquête 
en de reorganisatie bij het Openbaar 
Ministerie. 'Tot voor kort was de politie 
intern gericht. Nu is de periode van het 
navelstaren voorbij en treedt men meer naar 
buiten. Het gaat de goede kant op en dat 
verdient ons vertrouwen'.

Inlichtingen:
Benk Korthals 070-3182902.
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Begroting Volksgezondheid 1997
Ouderenzorg
VVD-woordvoerder Anke Van Blerck- 
Woerdman heeft tijdens de begroting 
van Volksgezondheid het beleid van 
de Staatssecretaris Erica Terpstra eens 
op een rijtje gezet. Deze Staats
secretaris neeft in de afgelopen 2 jaar 
veel positieve zaken in gang gezet. 
Haar beleid ten aanzien van de oude
renzorg ging positief van start met 
het ongedaan maken van de bezuini
ging van 100 miljoen op de bejaar
denoorden van haar voorgangster 
Minister D'Ancona. Vervolgens is 
bereikt dat met ingang van 1 januari 
1997 een zorgcontinuüm is gecreëerd 
dat tot gevolg heeft dat de overgang 
van de ene zorgvorm, bijvoorbeeld 
thuiszorg, naar een andere zorgvorm, 
bijvoorbeeld een verzorgingshuis of 
een verpleeghuis, vloeiend kan verlo
pen. Daarbij heeft zij de vermogen
stoets voor verzorgingshuizen afge
schaft. Recent heeft zij besloten dat 
ook de kijk- en luistergelden voor 
bewoners van verzorgingshuizen 
worden afgeschaft. De VVD-fractie 
heeft de Staatssecretaris, geheel in 
lijn met het uitgezette beleid, voorge
steld een experimenteerartikel in de 
AWBZ in te voeren, zodat scheiding 
van wonen en zorg meer wordt gesti
muleerd en instellingen meer ruimte 
krijgen voor het ontwikkelen van 
nieuwe ideeën en het verwerven van 
extra inkomsten.

Privacy
De privacy in verpleeghuizen is een 
belangrijk punt voor ae VVD-fractie. 
Sinds jaar en dag liggen in verpleeg
huizen mensen met meerdere, soms 
6, personen op één kamer. De VVD- 
fractie is van mening dat dit niet 
verdedigbaar is en is dan ook 
verheugd dat de Staatssecretaris hier 
verandering in aanbrengt. Dit bete
kent niet dat wij van haar kunnen 
verwachten dat er morgen geen 6-

Eersoons kamers meer bestaan. Het 
etekent wel dat zij zich daadwerke
lijk inzet om deze situatie te verande

ren. Wat de VVD-fractie betreft: hoe 
sneller er iets verandert, hoe beter!

C o lo fo n
VVD-Expresse is een uitgave van de 
"AAr Annelien Kappeyne van de Coppello 
Stichting", onder redactie van Tom van der 
Maas, hoofd afdeling Voorlichting van de 
WD-Tweede Kamerfractie en Mary-Honor 
Kloeg en Ernst van Splunter, medewerkers 
afdeling Voorlichting. VVD-Expresse wordt 
gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen, 
pré-postale verwerking door Adrepak 
Direct-Mail te Den Haag.Een jaar-abonne- 
ment 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).

VVD op Internet: www.dds.nl/~vvd 
e-mail: vvdnet@worldaccess.nl

Persoonsgebonden Budget 
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) 
is een groot succes. Deze mogelijk
heid is door de vasthoudendheid van 
Erica Terpstra tot stand gekomen. De 
VVD-fractie ondersteunt de beleids
lijn van kleine stapjes. Met betrekking 
tot de bureaucratie dat met het PGB 
is ingevoerd, zien wij in dat zonder al 
deze regels het PGB nooit de fiat van 
de financieel specialisten had kunnen 
krijgen. Gemeenschapsgeld moet 
goed en controleerbaar worden 
besteed.
Naast het extra geld dat Erica 
Terpstra voor het PGB beschikbaar 
heeft gesteld, dragen de bestaande 
instellingen ook een deel bij. Hier zijn 
wel grenzen aan: omdat er genoeg 
aanbod is om de, als gevolg van het 
PGB leeg gekomen plaatsen weer op 
te vullen, hebben ook de instellingen 
hun budget hard nodig.
Ook het krappe budget is, hoe 
jammer ook, onvermijdelijk. Het PGB 
is zo nieuw en anders dat er weinig 
ervaring mee is opgedaan. Onge
wenste neveneffecten en ontwikke
lingen moeten dan ook eerst worden 
ontdekt en opgelost, voordat er 
substantiële stappen kunnen worden 
gezet.

W achtlijsten  in de caresector 
Recent zijn de wachtlijsten in de 

ermanente zorg (care)sector veel in 
et nieuws geweest. De historie van 

deze wachtlijsten gaat ver terug in de 
tijd. Deze problematiek is lang door 
verschillende bewindslieden niet goed 
gesignaleerd. De laatste jaren is, 
mede als gevolg van de door deze 
Staatssecretaris ingevoerde verbe
terde wachtlijstregistratie, zicht geko
men op de problematiek. Wij vragen 
ons dan ook oprecht af of de fracties 
van CDA en PvdA zich in hun kritiek - 
die geheel en al gericht was op Erica 
Terpstra - wel realiseren dat dit 
prolbleem mede het gevolg is van 
gebrekkig beleid in de afgelopen 
kabinetsperiode.
De Staatssecretaris heeft ten aanzien 
van het gehandicaptenbeleid een 
goede visie neergelegd. Als hier een 
financiële vertaling voor de lange 
termijn bijkomt, kan de VVD hiermee 
goed vooruit. Wij zijn zeer verheugd 
over de toegezegde 65 miljoen, waar
van 50 miljoen structureel doorwerkt.

Inlichtingen:
Anke van Blerck-Woerdman, 
070-3182917

Welzijn en Sport 1997
Jan Rijpstra (VVD) heeft het woord 
gevoerd bij de onderdelen Welzijn en 
Sport bij de begrotingsbehandeling 
VWS.
Hij benadrukte in de eerste plaats het 
belang van vrijwilligerswerk: 
"Vrijwilligers zijn in een samenleving 
onontbeerlijk om de sociale samen
hang te bevorderen". Het vrijwilli
gerswerk moet worden gestimuleerd, 
onder andere via campagnes op scho
len en met name bij de jeugd tussen 
15 en 19 jaar. De woordvoerder 
verzocht staatssecretaris Terpstra van 
VWS dit onder de aandacht te bren
gen bij het nationale jeugddebat dat 
over enige tijd in de Kamer zal 
worden gevoerd.
Daarnaast onderstreepte Rijpstra het 
belang van schoolmaatschappelijk 
werk. Het zou goed zijn wanneer de 
positie van schoolmaatschappelijk 
werkers zou worden versterkt, zeker 
gezien de bijstand die zij kunnen 
verlenen aan allochtone gezinnen. De 
woordvoerder heeft de regering een 
notitie gevraagd waarin het werkveld 
van het (school)maatschappelijk werk 
wordt beschreven, zodat op grond 
hiervan dieper op deze zaak kan 
worden ingegaan.

Sport
Het doen aan sport levert de samen

leving ruim 1,6 miljard gulden per 
jaar op. Dit zou meer kunnen zijn als 
net aantal sportblessures wordt 
teruggebracht. Huisartsen blijken nog 
onvoldoende toegerust te zijn om 
sportblessures te herkennen en een 
adequaat behandelingsplan voor te 
schrijven. De woordvoerder vroeg de 
regering daarom een proefproject te 
steunen van Het Nederlands 
Olympisch Comité/Nederlandse 
Sportfederatie waarin de huisarts 
wordt bijgeschoold. Dit is door de 
regering toegezegd.
De woordvoerder vroeg aandacht 
voor de moeilijkheden die sportver
enigingen ondervinden door teruglo
pend ledental, minder vrijwilligers en 
toenemende administratieve lasten
druk. Extra aandacht is noodzakelijk 
vanwege het belang van de sport in 
de samenleving. In dit kader is het 
project Jeugd in Beweging, dat tot 
doel heeft sportbeoefening door de 
jeugd te stimuleren, een goed initia
tief. Het draagt bij aan de vorming 
van een mentaliteit zoals die ook is 
uitgedragen bij de actie 'sport, tole- 
rance en fair play'.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905

http://www.dds.nl/~vvd
mailto:vvdnet@worldaccess.nl


VVD wil nationale aanpak voetbalvandalisme
Twee weken geleden vroeg VVD- 
woordvoerder Jan Rijpstra een overleg 
aan met de ministers Dijkstal (VVD) 
en Sorgdrager (D66) van respectieve
lijk Binnenlandse Zaken en Justitie en 
staatssecretaris Terpstra (VVD) van 
Sport over voetbalvandalisme. 
Aanleiding was het verschijnen van 
het jaarlijkse rapport van het Centraal 
Informatiepunt Voetbalvandalisme.
De cijfers in dit rapport wijzen op een 
verkeerde ontwikkeling.
Naar aanleiding van de gebeurtenis
sen rond Feyenoord-Ajax werd het 
overleg vervroegd naar afgelopen 
woensdag.

V o o rb e e ld fu n c t ie  
'Voetbal beroert de samenleving, 
trekt veel toeschouwers. De KNVB is 
de grootste sportbond en voetbal 
bepaalt het sportaanbod op de televi
sie. Bestuurders, trainers en spelers 
hebben daarom een belangrijke voor
beeldfunctie in de samenleving.

Agressie op het veld roept agressie 
buiten het veld op. Een slechte 
scheidsrechter, agressieve spelers, 
opgewonden trainers kunnen suppor- 
tersgedrag beïnvloeden', zo stelde de 
woordvoerder. De VVD vindt het 
daarom een slechte zaak dat er zich 
allerlei onverkwikkelijke ontwikkelin
gen rond de uitzendrechten van 
wedstrijden voordoen.

M aa tre g e le n
De woordvoerder noemde een aantal 
maatregelen die het probleem 
beheersbaar moeten maken. In de 
eerste plaats moet de harde kern van 
de rellenschoppers worden opge
spoord en aangepakt. Voor deze 
lieden moet een stadionverbod en 
meldingsplicht gaan gelden. Er moet 
ook een nationaal poïitie-supporters 
beleidsplan komen.
Op dit moment werken de korpsen 
ieaer voor zich aan de benadering 
van de problematiek. De woordvoer

der wil de krachten bundelen.
Om misstanden buiten en in de 
stadions te voorkomen wil de VVD 
een persoonsgebonden toegangs
kaart verplicht stellen voor alle 
wedstrijden in het betaalde voetbal. 
Zo'n kaart, met chipknip en pasfoto 
wordt ingenomen als een supporter 
zich misdraagt. Draagt iemand zijn 
kaart over dan zijn zowel hij als hij 
die de kaart heeft gekregen strafbaar.

A n a ly se
Het kabinet deed de toezegging met 
een analyse te komen waaruit moet 
blijken wie de relschoppers zijn. 
Minister Dijkstal kondigde aan dat alle 
gemeenten binnenkort een model- 
convenant krijgen waarin maatregelen 
staan die gemeenten, politie en clubs 
nader kunnen uitwerken.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905.

Geen Nederlandse troepen naar Zaïre
Deze week heeft de Nederlandse 
regering besloten voorlopig geen 
troepen naar Zaïre te sturen. De afge
lopen weken is de situatie door het op 
gang komen van vluchtelingstromen 
naar Rwanda dusdanig veranderd, dat 
de geplande humanitaire interventie 
niet meer nodig lijkt te zijn.
De VVD heeft zich vanaT het begin 
terughoudend opgesteld waar het 
inzet van Nederlandse grondtroepen 
betrof. Eerst diende duidelijk te 
worden onder welk mandaat, met 
welke opdracht en onder wiens 
leiding de operatie plaatsvond. Het 
feit dat Canada op militair gebied het 
voortouw wilde nemen, was niet 
voldoende. Bij dergelijke operaties 
dient een land dat deel uitmaakt van 
de Veiligheidsraad de politieke- en 
militaire leiding te nemen. De 
Verenigde Staten komen hiervoor het 
eerst in aanmerking. Daarenboven 
zou de operatie zien ook strikt 
moeten beperken tot het verlenen 
van humanitaire hulp. Een dubbel 
mandaat, waarbij naast het verlenen 
van humanitaire hulp ook strijdende 
partijen moeten worden ontwapend, 
werkt niet. Bosnië heeft aangetoond 
waarom.
De politieke situatie in het Grote 
Meren gebied is heel complex. De 
situatie in Zaïre is zeer instabiel. 
Oeganda en Rwanda lijken van deze 
situatie gebruik te maken. Ook grijpt 
de West Europese Unie (W EU) de 
gelegenheid aan om zich te profile
ren. Het is een zelfoverschatting van 
de WEU om in dit conflict een mili
taire rol te willen spelen. De politieke 
ambities stroken niet met de militaire

werkelijkheid. Helaas spreekt de 
Nederlandse regering op dit terrein 
niet altijd met één stem. Maar de 
realisten hebben het dit keer gewon
nen van de idealisten. Daarenboven 
waren de Nederlandse verkenners 
onverrichter zake terug gekeerd. De 
regering heeft nu besloten twee 
transportvliegtuigen van de 
Koninklijke Luchtmacht ter beschik

king te stellen voor het transport van 
voedsel en medicamenten. Hiermee 
kunnen de droppings in de omgeving 
van de vluchtelingenkampen worden 
ondersteund. Met deze militaire 
bijdrage kan de VVD instemmen.

Inlichtingen:
Theo van den Doel 070-3182891
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P o lit ie k  b e d rijv e n  steu n t op a k tu e le  in fo rm a tie v o o rz ie n in g  
Daarin speelt VVD-Expresse het komend jaar wederom een belangrijke roh 
VVD-Expresse, de nieuwsbrief van de VVD-Tweede Kamerfractie verschijnt 
wekelijks als de Kamer vergadert. Hierin staan aktuele commentaren en 
verslagen van Kamerdebatten en politieke discussies. Tevens bevat VVD- 
Expresse een column van Frits Bolkestein, opinieartikelen en samenvattin
gen van belangrijke toespraken.
Tijdens het parlementaire seizoen is VVD-Expresse een onmisbare bron van 
nieuws en feiten. Het staat bovendien vrij aan alle afdelings- en kamercen- 
tralebladen om artikelen over te nemen!
Als extra service aan de abonnees verschijnt er in januari 1997 een volledig 
bijgewerkte index opdat U in de campagnetijd snel en efficiënt de stand
punten van de VVD kunt opzoeken.
U kunt zich abonneren door de bon te zenden aan: VVD-Expresse, Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

JA, ik neem een abonnement op VVD-Expresse, de wekelijkse nieuwsbrief 
van de VVD-Tweede Kamerfractie. Een lidmaatschap voor een heel seizoen 
(september-juli) kost ƒ 80,--

Naam

A d re s___

Postcode

Woonplaats

Handtekening
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VVD en migranten Enkele punten uit de inleiding van Henk Kamp op 23 november tijdens 
het symposium "VVD en Migranten" van de Kamercentrale Amsterdam.

Er zijn twee goede redenen voor 
VVD-woordvoerders om slechts 
bedachtzaam over migranten te spre
ken. De eerste is dat liberalen mensen 
niet graag als leden van een groep 
benaderen, omdat je zo geen reent 
doet aan het eigene van de vele indi
viduen die zo’n groep vormen. De 
tweede reden is de weerzin van 
VVD'ers tegen lieden die migranten 
als zondebokken misbruiken. We 
spreken bedachtzaam, maar wel 
duidelijk over migranten.

N ed erlan d -im m ig ra tie lan d  
Nederland is al tientallen jaren een 
immigratieland. 10 % van de bevol
king bestaat inmiddels uit migranten 
en in 2010 is dat 15 %. In de grootste 
steden is het aandeel van migranten 
de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 
30 %. In Amsterdam bestaat de 
bevolking na 2010 voor de helft uit 
migranten. De kloof tussen de samen
levingen in de landen waaruit de 
migranten afkomstig zijn en de 
Nederlandse samenleving is zeer breed 
en moet door ieder van ae migranten 
zelf overbrugd zien te worden. Ik zeg 
"moet", maar niet iedere migrant 
ervaart dat in het begin ook als zoda
nig. Ook voor wie eenmaal binnen 
Nederland aan de verkeerde kant van 
de kloof blijft, is een redelijk inkomen, 
huisvesting, gezondheidszorg, rechts
bijstand, onderwijs voor de kinderen 
en bescherming door de overheid 
verzekerd.

W erk
Hoe gaat het met de migranten? In 
hoeverre maken zij volwaardig deel 
uit van de samenleving? De beste 
graadmeter voor integratie is werk. 
Werk geeft financiële onafhankelijk
heid, regelmaat en zelfrespect.
Werken is samenwerken, is opbou
wen. Werk geeft kansen om vooruit 
te komen. Van iedere tien autochtone 
Nederlanders in de leeftijdscategorie 
van 16 tot 65 jaar werken er zes 
gedurende tenminste twaalf uren per 
week. Van de Surinamers vijf, van de 
Antillianen en Arubanen ruim vier, 
van de Turken en Marokkanen drie en 
van de asielmigranten minder dan 
twee. Dat was zes jaar geleden zo en 
dat is nog steeds zo. Alleen voor de 
Surinamers is sprake van een lang
zame verbetering. De oorzaak van de 
verontrustend hoge werkloosheid 
onder de eerste generatie migranten 
is dat in ons land weinig vraag is naar 
de arbeid waarvoor velen van hen 
gekwalificeerd zijn, gegeven de te 
hoge prijs die daarvoor is voorge
schreven. Slechts behoorlijk opgeleide 
migranten die goed Nederlands spre
ken krijgen aansluiting bij de autocht
one Nederlanders op ae arbeidsmarkt. 
Steeds meer van hen zijn ook succes
vol als ondernemer.

O n d e rw ijs
Met de kinderen van de eerste gene
ratie gaat het slecht op school. De 
hoofdoorzaken liggen in de andersta
ligheid en in de geringe instructieve 
kwaliteit van de interactie tussen 
ouders en kinderen. Anders gezegd: 
als de taal op school voor de kinderen 
een vreemde taal is, als de ouders de 
kinderen niet voorgelezen hebben, 

een boekjes voor ze gekocht 
ebben, niet ingegaan zijn op hun 

vragen, hun woordgebruik niet gecor
rigeerd is, als de kinderen niet hebben 
geknipt, geplakt en gekleurd, dan is 
op de eerste schooldag al sprake van 
een achterstand. Die achterstand blijft 
gedurende het hele basisonderwijs 
gelijk en neemt daarna toe.
De kansen van de tweede generatie op 
de Nederlandse arbeidsmarkt, die 
wordt gekenmerkt door grote concur
rentie tussen behoorlijk opgeleiden ook 
voor de lagere functies, zijn gering. 
Zelfs ongeschoold werk wordt voorna
melijk door geschoolden verricht.

D is c r im in a t ie
Het is mensonwaardig onderscheid te 
maken, achter te stellen, op grond 
van niet terzake doende kenmerken.
Ik vind het schrijnend als uit onder
zoek blijkt dat nogal wat werkgevers 
nee verkopen aan een telefonische 
sollicitant met een allochtone naam, 
om vervolgens de volgende beller met 
exact hetzelfde verhaal maar een 
autochtone naam voor een gesprek 
uit te nodigen. Ook hier heeft net 
gelijk echter een achterkant. Als de 
politie in de grote steden niet meer 
weet wat ze aan moet met losgesla
gen Marokkaanse en Antilliaanse 
jongeren, dan moeten we ons realise
ren dat vele burgers het slachtoffer 
worden van het wangedrag van deze 
jongeren. Iedere bedreiging, beroving 
en mishandeling kent tenminste één 
slachtoffer. De herinneringen blijven 
vaak hangen. Er wordt vaak over 
doorvertelt. Zo wordt discriminatie 
gevoed.

W at w il de VVD 
De VVD wil voor de migranten en 
voor iedereen in Nederland het goede 
van onze samenleving behouden: vrij
heid, verdraagzaamheid en democra
tie, zorg voor de zwakkeren, zorg 
voor het milieu, lastenverdeling naar 
draagkracht, uitgaan van de eigen 
verantwoordelijkheid, de gelijkwaar
dige positie van de vrouw, de schei
ding tussen kerk en staat, de overheid 
in een dienende rol en gecontroleerd 
door een kritische, onafhankelijke 

ers, een hoog welvaartsniveau door 
ard werken van velen. Wij willen dat 

migranten dwars door die samenle
ving heen daar op alle niveaus 
volwaardig deel van uitmaken. De 
rode draad in het door de VVD voor

gestane beleid is steeds dat we 
migranten aanspreken op hun eigen 
verantwoordelijkheid. De overheid 
kan een migrant niet integreren, dat 
moet hij of zij zelf doen. De overheid 
kan voorwaarden scheppen: noodza
ken tot maximale eigen inzet en daar 
dan effectief bij helpen.

Tw ee  aand achtspun ten  
Twee punten verdienen in het bijzon
der aandacht. Het eerste betreft -hoe 
kan het ook anders- werk. Ik stelde al 
dat het werk waartoe een deel van de 
migranten -evenals overigens een deel 
van de autochtone Nederlanders- in 
staat is, minder waard is dan het mini
mumloon, laat staan de laagste scha
len van de algemeen verbindend 
verklaarde CAO's. Om mensen die 
het betreft toch aan het werk te krij
gen, zou het minimumloon verlaagd 
moeten worden, met een harde 
koppeling van een recht op een 
aanvullende uitkering aan de verplich
ting te werken. Die verplichting moet 
bovendien ondersteund worden met 
een stimulans in de vorm van een 
vergroting van het verschil tussen 
inkomen uit werk en inkomen uit 
alleen een uitkering.
Er wordt wel gesteld dat een hoge en 
hardnekkige werkloosheid de prijs is 
die Nederland moet betalen voor het 
behoud van de verzorgingsstaat. De 
VVD is niet bereid die prijs te betalen, 
omdat die werkloosheid onevenredig 
neerslaat bij de migranten, die daar
door geen volwaardig deel van de 
samenleving kunnen gaan uitmaken. 
Uitgangspunt moet zijn dat iedereen 
die Kan werken, dat op de een of 
andere manier ook doet. De verzor
gingsstaat moet er zijn voor wie niet 
kan werken en voor wie met zijn werk 
niet genoeg kan verdienen.
Het tweede punt betreft het onder
wijs- en in samenhang daarmee het 
welzijnsbeleid. Kinderen van andersta
lige ouders hebben intensieve 
aandacht nodig. Er moeten program
ma's ontwikkeld en uitgevoerd 
worden voor kinder- en peuteropvang 
ter ondersteuning van en aanvulling 
op de eigen inzet van de verantwoor
delijken, de ouders. In die program
ma's moet gebruik gemaakt worden 
van de moderne multimedia- en tele- 
maticatechnieken, technieken die ook 
ingezet kunnen worden om de ouders 
en andere anderstalige migranten te 
helpen met het Nederlands als tweede 
taal.
De problemen van de mig mten 
zullen door en met de mig .nten 
opgelost moeten worden, in het 
belang van de migranten en van de 
autochtone Nederlanders.

(Voor de volledige tekst: 
tel. 070 - 3182898)
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Europese drugsbestrijding
Afgelopen week is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de 
tekst van een Europees actieplan voor harmonisatie van het 
drugsbeleid binnen de Europese Unie. Deze zogenoemde 
"Action Commune" is gericht op de bestrijding van illegale 
drugshandel en drugsverslaving. De VVD-fractie steunt deze

■ jA
De commotie, die afgelopen weken ontstond, had niet zozeer te 
maken met de bestrijding van drugscriminaliteit, maar met de 
vraag of Nederland zijn eigen drugsbeleid kan handhaven. Dit 

beleid is onlangs aangescherpt en moet nu zijn vruchten gaan afwerpen. Maar de rege
ring vreesde dat door het oorspronkelijke Europese voorstel het Nederlands beleid teveel 
zou moeten worden biigesteld. Dit beeld werd versterkt door de Franse president Jacques 
Chirac die in het openbaar de indruk wekte dat Nederland daarmee zijn coffeeshop- 
beleid zou moeten opgeven. De huidige ‘Action Commune' is op verzoek van Nederland 
nu zo geformuleerd dat wij het beleid van scheiding van de soft- en harddrugs kunnen 
voortzetten.
Maar dit neemt niet weg dat er fors strafrechtelijk moet worden opgetreden tegen de 
handel in harddrugs. Ook het bestrijden van de drugscriminaliteit verdient een hoge 
prioriteit. De aangescherpte drugsnota biedt ook mogelijkheden om de overlast van 
drugsgebruikers aan te pakken. In een recent initiatiefwetsvoorstel van Benk Korthals en 
Van Heemst (PvdA) wordt geregeld dat drugspanden die overlast geven, kunnen worden 
gesloten. Theo van den Doel deed onlangs het voorstel het Mobiel Toezicht Vreemdelingen 
aat bij de grenzen opereert ook in te zetten ter bestrijding van het drugstoerisme.
Nederland kan instemmen met deze 'Action Commune' tijdens de Europese Top in Dublin. 
Als de Franse president niet akkoord gaat met het door de Nederlandse regering bereikte 
compromis, moet hij dat maar zeggen. De bal ligt nu dus bij Frankrijk.

Frits Bolkestein

Cultuurnota 1997-2000
Deze week vond er een overleg met staats
secretaris Nuis plaats over het onderdeel 
cultuurbehoud van de Cultuurnota 1997- 
2000, Pantser of Ruggengraat. De VVD acht 
het van groot belang dat er voldoende 
aandacht is, en dus ook financiën, voor het 
behoud van ons culturele erfgoed. VVD- 
woordvoerder Sari van Heemskerck sugge
reerde eens te kijken naar de opbrengsten 
van de loterijen. Er zou uit dat budget, net 
zoals in Engeland, structureel meer geld 
naar de cultuursector moeten gaan. Niet 
alles naar sport, maar meer evenwicht 
tussen cultuur en sport. Zij vroeg de staats
secretaris in het kader van de Voorjaarsnota 
met plan hierover te komen.

In het algemeen was de woordvoerder 
kritisch over het gebrek aan een integrale 
visie op de problematiek van de monumen
tenzorg en de archeologie. Zij miste een 
duidelijke visie op selectie en toegankelijk
heid. Positief was zij over de 275 miljoen 
gulden die nu extra beschikbaar is gekomen 
voor de monumentenzorg. Zij steunde een 
zo decentraal mogelijke verdeling van dit 
budget. De verantwoordelijkheid voor de 
monumentenzorg is, indien mogelijk, het 
beste op gemeentelijk niveau te leggen. 
Daarnaast vroeg zij om meer aandacht voor 
het onderhoud van monumenten. Er zou 
een geïntegreerde regeling voor onderhoud 
en restauratie moeten komen. Daarnaast 
suggereerde zij gemeentelijke monumenten- 
wachten.

Voor wat betreft de musea vroeg Sari van 
Heemskerck om het aankoopbudget te 
verhogen. Zij stelde voor een apart potje in 
te stellen voor de aankoop van belangrijk 
kunstwerken die te koop worden aangebo
den. Daarnaast vroeg ze de blijvende 
aandacht voor de conservering nu de 
Deltaplanperiode afloopt, en dan ook voor 
de niet-rijksmusea.

Tot slot gaf zij haar steun aan het initiatief 
van de gemeente Rotterdam om zich voor 
het jaar 2001 kandidaat te stellen voor 
Europese culturele hoofdstad.

Inlichtingen:
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot, 
070-3182888
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Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1997
Tijdens de behandeling van de begro
ting van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid op 5 december speelden 
ae coalitiepartijen PvdA en D66 voor 
Sinterklaas. Zij pleitten voor extra 
inkomenssteun voor huishoudens met 
een minimuminkomen. Voor dit plan, 
dat zo'n 160 miljoen zou kosten, werd 
geen financiële dekking aangegeven. 
De VVD steunde het daarom ook niet. 
De suggestie om groeimeevallers op 
de rijksbegroting als dekking te 
gebruiken is voor de VVD niet aan
vaardbaar. Het regeerakkoord stelt 
duidelijk dat groeimeevallers dienen te 
worden gebruikt voor de terugdrin
ging van het financieringstekort en 
voor lastenverlichting.
De wens van de PvdA om de invoe
ring van de zogenoemde ouderenaf
trek te vervroegen naar 1997 kon wel 
rekenen op de steun van de VVD. Dit 
betekent een lastenverlichting voor 
ouderen, die vaak van een gering 
inkomen moeten rondkomen.

Financië le  dekking  
Eerder dit jaar presenteerde de PvdA 
en D66 elk een plan, respectievelijk 
"Sociale Zekerheid bij de tijd" (plan- 
Adelmund) en "Niet bij brood alleen" 
(over de bestrijding van armoede). 
VVD-woordvoerder Jan Hendrik Klein 
Molekamp hekelde deze plannen van 
PvdA en D66 die zich richten op de 
langere termijn. Maatregelen die 
hierin worden voorgesteld kosten 
vele tientallen miljarden guldens en 
wederom is er hierbij geen sprake van 
enige financiële dekking. Met deze 

lannen zouden PvdA en D66 de 
ezuinigingen uit de afgelopen 

periode in één klap meer dan teniet 
doen. Daarmee lijkt voor deze 
partijen het praten over meevallers 
steeds meer de politieke agenda te 
gaan bepalen en lijkt het tnema 
"werk, werk en nog eens werk" 
minder prioriteit te Krijgen.
De VVD deelt die lijn niet en steunt 
het kabinet in de lijn die zij tot nu toe 
heeft gevolgd. De nadruk moet blij
ven liggen op het creëren van 
arbeidsplaatsen. Op dit moment 
bedraagt de banengroei meer dan
100.000 per jaar. Dat is een goede 
prestatie van het kabinet. Als echter

Tijdens de behandeling van het wets
voorstel OKF/BVE is opnieuw gespro
ken over de financiële positie van de 
Beroeps- en Volwasseneneducatie 
(BVE)-sector. In mei 1996 kwam een 
rapport uit van Moret, Ernst en 
Young waaruit bleek dat eenderde 
van de MBO-instellingen (BVE-sector) 
failliet dreigde te gaan. VVD-woord
voerder Clemens Cornielje heeft de

wordt bedacht dat het aantal instro- 
mers op de arbeidsmarkt jaarlijks zo'n
70.000 bedraagt, dan betekent dit 
dat de werkloosheid afneemt met
30.000 op jaarbasis. De VVD wil deze 
werkloosheid verder aanpakken. Dat 
is de beste en meest effectieve vorm 
van sociaal beleid.

W erkgelegenheid  
Voor de VVD betekent dit in de 
eerste plaats dat het beleid van een 
versterkte economische groei moet 
worden voortgezet en zij pleit voor 
een verdere verkleining van het 
verschil tussen lonen en loonkosten, 
de zogenoemde wig. Lastenver
lichting, vermindering van de staats
schuld en versterking van de fysieke 
infrastructuur, onderwijs en technolo
gie zijn de belangrijkste prioriteiten 
voor de komende kabinetsperiode.
De afgelopen jaren hebben geleerd 
dat de nieuwe banen vanzelf volgen. 
In de tweede plaats zullen nieuwe 
markten moeten worden aangeboord, 
met name aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Een rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
maakt duidelijk dat er in de sfeer van 
persoonlijke dienstverlening zeer veel 
groei mogelijk is. Mensen kunnen dit 
werk vaak niet meer zelf doen, 
bijvoorbeeld door ouderdom of door 
tijdgebrek. Veel van deze activiteiten 
vinden op dit moment plaats in het 
grijze of zwarte circuit. De VVD wil 
deze markt tot ontwikkeling brengen. 
Dat kan door een verlaging van het 
minimumloon, door vrijstelling van 
werkgeverslasten of door een 
voucnersysteem. Wellicht is een 
combinatie noodzakelijk, maar in 
ieder geval is het belangrijk om 
mogelijkheden te scheppen voor 
werklozen met geringe werkervaring, 
kennis en taalvaardigheid.

CAO
Als het gaat om de onderkant van de 
arbeidsmarkt heeft de VVD al meer
malen gewezen op het belang van de 
laagste CAO-loonschalen. In net 
regeerakkoord is afgesproken dat 
CAO's niet langer algemeen verbin
dend zullen worden verklaard. 
Minister Melkert heeft vervolgens

minister hierover onmiddellijk om 
opheldering gevraagd (zie ook 
VVD-expresse 208). Ook tijdens de 
Begroting Onderwijs 1997 vroeg 
Cornielje de minister de Kamer te 
informeren over passende maatrege
len, die er voor zorgen dat de finan
ciële risico's binnen de perken

Vervolg op pagina 3

ruimte gevraagd en gekregen om te 
zorgen voor het creëren en daadwer
kelijk invullen van deze laagste loon
schalen. De resultaten hiervan lijken 
echter niet hoopgevend. VVD- 
woordvoerder Jan Hendrik Klein 
Molekamp heeft daarom de minister 
gevraagd om voor 1 juli 1997 de 
Kamer opnieuw te informeren. De 
VVD zal die informatie op drie 
punten toetsen:
1. het aantal CAO's met lage loon

schalen;
2. het niveau van de gemiddelde 

laagste reguliere schaal;
3. het aantal mensen dat in deze 

schalen is opgenomen.
Wanneer de resultaten opnieuw 
onbevredigend zijn, zal de VVD 
teruggrijpen op het regeerakkoord en 
pleiten voor het niet langer algemeen 
verbindend verklaren van CAO's. 
Alleen dan kan de huidige banen
groei, met name die voor laagge
schoolden, worden voortgezet. 
Nogmaals, voor de VVD is werk de 
beste vorm van sociaal beleid.

Overheidsbelem m eringen  
Ondanks de banengroei staan toch 
nog veel mensen aan de kant. VVD- 
woordvoerder Anne Lize van der Stoel 
schrijft dat toe aan een aantal belem
meringen die de overheid zelf opwerkt. 
De sociale zekerheid fungeert nog te 
weinig als trampoline (naar werk), 
maar teveel als vangnet. Zij noemde 
een aantal voorbeelden, waaronder:
• De sociale werkvoorziening houdt 

te veel mensen, die niet tot de 
doelgroep behoren, binnen de 
beschutte werkplek. Van doorstro
ming naar marktplaatsen is 
nauwelijks sprake. De uitstroom 
uit de Wet Sociale Werkvoor
ziening kan gestimuleerd worden 
door de reïntegratiemaatregelen 
uit de Pemba in te zetten en de 
sociale werkvoorziening zelf de 
begeleiding op de werkvloer bij 
uitplaatsing te laten doen.

• Aan kinderopvang bestaat nog 
steeds een tekort. Flexibele werku
ren bestaan nauwelijks. Inflexibele 
regels in CAO's remmen toetreding 
tot de arbeidsmarkt af. Zij vroeg of 
het kabinet bereid is de sociale 
partners te bewegen tot flexibeler 
CAO's opdat overwerk en flexibe
ler werktijden geen belemmering 
zijn voor Kinderopvang.

• Gesubsidieerde banen blijken in de 
meeste gevallen een eindstation.
Er moeten afspraken worden 
gemaakt met bedrijven over door
stroom, zoals bijvoorbeeld de 
beveiligingsbranche dat doet.

Inlichtingen:
J.H. Klein Molekamp, 070 3182884 
Anne Lize van der Stoel, 070-3182906

Beroepsonderwijs



Begroting Verkeer en Waterstaat 1997
Deze week heeft de behandeling van 
de Begroting Verkeer en Waterstaat 
1997 in de Tweede Kamer plaatsge
vonden.

Infrastructuur  
De regering heeft twee miljard 
gulden extra ter beschikking gesteld 
om een aanzet te geven voor de 
uitvoering van infrastructuurprojecten 
die noodzakelijk zijn om het mobili
teitsprobleem in Nederland op te 
lossen. Het beleidsplan Samenwerken 
aan bereikbaarheid (SW AB), dat een 
tussenoplossing is, richt zich met 
name op de aanleg van Openbaar 
Vervoer infrastructuur. Het is duide
lijk dat 2 miljard slechts het begin is.
In de volgende kabinetsperiode zullen 
er per jaar miljarden meer beschik
baar moeten komen voor infrastruc
tuur.

Paarse d iese l
Onderdeel van SWAB is ook de 
benzineaccijnsverhoging. Beneden de
13.000 km wordt deze verhoging 
gecompenseerd door een verlaging 
van de motorrijtuigenbelasting. Voor 
weggebruikers die meer rijden, bete
kent het een lastenverzwaring. 
VVD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw 
heeft voorgesteld goedkopere diesel 
te introduceren voor het beroepsgoe- 
derenvervoer (en de zware vrachtwa
gens in het bijzonder). Om tot een

duidelijk onderscheid te komen zou 
de goedkopere brandstof voor deze 
sector een andere kleur moeten 
hebben. Naast de rode diesel voor de 
landbouw en binnenvaart en de witte 
diesel voor het gewone verkeer moet 
er paarse diesel komen voor het 
beroepsgoederenverkeer. Dit voorstel 
wordt onderzocht.
De woordvoerder heeft eveneens 
aandacht gevraagd voor de plezier
vaart. Deze groep heeft onlangs al te 
maken gekregen met de verplichte 
overgang van rode naar de duurdere 
witte diesel. De huidige accijnsverho
ging komt hier nog eens bij. Ter 
compensatie heeft de woordvoerder 
voorgesteld dat de overheid een 
bijdrage zal leveren aan de maatrege
len die moeten worden genomen met 
betrekking tot de 'vuilwaterinzame- 
ling recreatievaart', zoals het installe
ren van uitpompinstallaties en het 
aanbrengen van aanpassingen op de 
vaartuigen. De minister staat hier niet 
onwelwillend tegenover.

A rbeidskrachten  
In het kader van de bereikbaarheid 
van de verschillende regio's is extra 
wegenbouw onvermijdelijk. De sector 
grond-, weg- en waterbouw voorziet 
een tekort aan arbeidskrachten, laag- 
en hooggeschoold, die de bouw van 
nieuwe wegen moeten realiseren. Er 
moeten, gezien de infrastructuurwer

ken die zijn gepland en het verwachte 
verloop door veroudering van het 
personeel, zo'n 30.000 nieuwe werk
krachten gevonden en opgeleid 
worden. Dit moet in samenwerking 
met het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegheid worden opgelost.

V erkeersve ilig h eid  
Blaauw heeft een amendement inge
diend waarin de bezuinigingen op 
verkeersveiligheidsorganisaties en 
projectsubsidies worden terugge
draaid. De organisaties zitten 
momenteel in een overgangsfase 
waardoor er niet te veel op hun 
inkomsten gekort kan worden.

D oorlaatm iddel V eerse  M eer 
Met de waterkwaliteit van het Veerse 
Meer is het slecht gesteld. Zowel voor 
het waterbeheer en de recreatie is dit 
nadelig. Een gedeelte van de 
Deltawerken (het doorlaatmiddel 
voor het Veerse Meer) wordt niet 
uitgevoerd. De woordvoerder heeft 
een motie ingediend waarin de rege
ring wordt gevraagd het doorlaatmid
del voor het Veerse Meer weer op te 
nemen in de Meerjaren raming - en 
prioriteit te geven - zodat het toch 
kan worden uitgevoerd.

Inlichtingen.
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

Coördinatie drugsdossier 
niet erg zorgvuldig
Afgelopen week vond het debat 
met de regering plaats over de 
harmonisatie van het drugsbeleid 
binnen de Europese Unie (zie ook 
column fractievoorzitter). Kan 
Nederland wel of niet zijn eigen 
drugsbeleid handhaven? Door uitla
tingen in de pers van verschillende 
bewindslieden werd het onderhan
delingsproces ernstig verstoord. 
Blijkbaar waren zij niet op de 
hoogte dat Nederlandse ambtena
ren in Brussel nog steeds onderhan
delden over de definitieve tekst. 
Doordat Nederland diplomatie met 
een megafoon bedreef, voelde de 
Franse president Chirac zich geroe
pen om vanuit het Elysée te reage
ren. In het debat werd door de 
VVD-woordvoerder Theo van den 
Doel de Nederlandse aanpak op dit 
gevoelige dossier aan de kaak 
esteld. Binnen het kabinet heeft 
et aan coördinatie ontbroken. 

Minister Sorgdrager heeft dat ook 
toegegeven. Nu ae tekst volledig 
voldoet aan de Nederlandse

wensen blijft de vraag, zo stelde de 
woordvoerder of Nederland niet 
heeft overvraagd. Met name 
Frankrijk zou alsnog een veto 
kunnen uitspreken waarmee het 
geheel op losse schroeven komt te 
staan.
Aangezien de kern van de kritiek 
uit het buitenland voortvloeit uit 
het drugstoerisme (van heinde en 
ver komt men naar Nederland om 
drugs te kopen) stelde Van den 
Doel voor om de Koninklijke 
Marechaussee die achter de gren
zen opereert in het kader van de 
Vreemdelingenwet ook de 
bevoegdheden te geven om op te 
treden tegen 'drugstoeristen'. 
Volgende week zal duidelijk 
worden of de regering dit VVD- 
voorstel overneemt.

Inlichtingen:
Theo van den Doel, 070-3182891
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worden gehouden (VVD-expresse 
221). Inmiddels hebben een contra- 
expertise van Berenschot en een 
expert-meeting de conclusies van 
Moret, Ernst en Young nog eens 
bevestigd.
Hier komt bij dat met de OKF/BVE- 
operatie, die het gebouwenbeheer 
onderbrengt bij de BVE-instellingen, 
de financiële risico's voor deze sector 
worden vergroot. De VVD-fractie is 
niet tegen deze operatie, omdat deze 
aanpak bijdraagt aan een doelmatiger 
beheer van het gebouwenbestand.
Het kan echter niet zo zijn dat BVE- 
instellingen door de overdracht van 
de verantwoordelijkheid voor de huis
vesting, failliet dreigen te gaan of 
nog verder moeten bezuinigen op 
lessen, moderne apparatuur en inven
taris. De woordvoerder heeft daarom 
een motie ingediend waarin de rege
ring wordt verzocht het aangekon- 
digde plan van aanpak Beroeps
onderwijs (februari 1997) te voorzien 
van een uitgewerkte financiële para
graaf, waardoor zicht wordt geboden 
op een versterking van de financiële 
positie van BVE-instellingen.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904



Europese Unie
Over het democratisch gehalte van 
de Europese Unie wordt al jaren 
gesproken. Meestal wordt gesproken 
over het democratisch tekort, net 
zogenaamde democratisch deficit van 
de Europese Unie. Dit vraagstuk wint 
aan belang naarmate de bevoegdhe
den van de Europese Unie zich uits
trekken over meer terreinen en de 
Unie besluiten neemt over vraagstuk
ken die niet los kunnen worden 
gezien van de belangen, cultuur en 
tradities van een land.

Het begrip dem ocratie  
Voordat we spreken over het demo
cratisch tekort van de Europese Unie, 
moet duidelijk zijn wat onder demo
cratie wordt verstaan. Vaak is dat 
namelijk niet duidelijk.
Algemeen aanvaard is de gedachte 
dat in een democratie het laatste 
woord bij het parlement ligt. Maar 
wie hoort door zo'n parlement te 
worden vertegenwoordigd? De letter
lijke betekenis van het woord demo
cratie is volksregering. Is een parle
ment pas een parlement indien het 
niet alleen een mechanisme voor 
vertegenwoordiging en meerder
heidsbesluitvorming is, maar wanneer 
het ook een natie vertegenwoordigt? 
Indien de gemeenschap wordt uitge
breid, nemen het politieke gewicht en 
de mate van controle van elk individu 
binnen de gewijzigde grenzen af. 
Daardoor vermindert niet alleen 
democratie in de zin van directe beïn
vloeding, maar het voedt ook het 
probleem van de delegitimering.
Deze verschijnselen worden versterkt 
indien de nieuw ontstane gemeen
schap zeggenschap krijgt over terrei
nen die worden gezien als behorend 
tot het eigene van de oude gemeen
schappen.
Ik ben van mening dat, om als legi
tiem te worden ervaren, het nootza
kelijk is dat op sommige terreinen het 
laatste woord berust bij een parle
ment dat een vertegenwoordiging is 
van een natie. Een nationaal parle
ment dus.

Dem ocratie in de EU 
Ik zet nu de stap naar de Europese 
Unie. Hierboven stelde ik dat net 
algemeen aanvaard is dat een parle
ment het laatste woord heeft. In de 
Europese Unie is dit niet het geval.
Op een aantal terreinen binnen de 
eerste pijler wordt besloten met 
gekwalificeerde meerderheid. 
Controle door het nationale parle
ment blijft dan dus zonder effect en 
het Europees Parlement is slechts via 
de samenwerkingsprocedure betrok
ken. Daarom pleit ik ervoor om in 
beginsel de samenwerkingsprocedure 
te vervangen door de co-decisiepro- 
cedure, In de co-decisieprocedure 
heeft het Europees Parlement name-

Bijdrage Frits Bolkestein, bijeenkomst 
Relations, zaterdag 7 december 1996

lijk wel het laatste woord.
Mijn tweede stelling is, dat het voor 
sommige terreinen noodzakelijk is dat 
het laatste woord hoort bij een natio
naal parlement. Om de vraag te 
beantwoorden of dit in de Europese 
Unie het geval is, is het relevant te 
weten of er sprake is van een 
Europees volk. Er is geen Europees 
volk. Er is alleen een zwak ontwik
kelde Europese identiteit. Omdat 
Europa geen gemeenschappelijk volk, 
taal of publieke opinie kent, is het 
zaak dat op sommige terreinen het 
laatste woord hoort bij een nationaal 
parlement. Dit betekent in de eerste 
plaats dat wij behoedzaam moeten 
zijn met het overdragen van taken 
naar Brussel. Ten tweede betekent 
het dat op sommige terreinen de 
besluitvorming intergouvernementeel 
moet blijven.
In de tweede en derde pijler zijn het 
buitenlands en veiligheidsbeleid, 
respectievelijk juridische en binnen
landse aangelegenheden onderge
bracht. Het beleid dat op zulke terrei
nen wordt gevoerd kan niet los 
worden gezien van de belangen, de 
cultuur en de tradities die voor een 
land opgeld doen. In de afzonderlijke 
lidstaten van de Europese Unie zijn in 
de loop der geschiedenis verschil
lende tradities ontstaan en binnen 
elke lidstaat is een eigen, kenmer
kende cultuur gegroeid. De verschil
lende cultuurpatronen zijn het resul
taat van een proces dat eeuwen heeft 
geduurd: zulke patronen zijn niet in 
een paar vergaderingen in Brussel tot 
elkaar te buigen.
Deze beleidsterreinen zullen dan ook 
na de Top van Amsterdam in grote 
lijnen intergouvernementeel moeten 
blijven. Ik vrees dat anders besluiten 
zullen worden genomen die of niet 
worden uitgevoerd - de grote landen 
laten zich niet dwingen door een 
procedure - of niet als legitiem 
worden ervaren.

Eigen be le id
Hoezeer men in Nederland hecht aan 
behoud van een eigen beleid werd 
vorige week duidelijk in de discussie 
inzake het drugsbeleid. Behoud van 
ons gedoogbeleid staat voor de 
meeste partijen voorop. Niet in het 
minst voor D66. In hoeverre moeten 
federale aspiraties van D66 serieus 
genomen worden wanneer Minister 
Borst zegt "dat het eigen drugsbeleid 
zwaarder weegt dan een Verdrag van 
Amsterdam “?
Een ander beleidsterrein waar ik de 
aandacht op wil vestigen is de EMU. 
De overgang naar de EMU is een 
enorme stap. De Bondsdag heeft een 
resolutie aangenomen waarin wordt 
vastgesteld dat de overgang naar de 
derde fase van de monetaire unie, 
hoewel in het Verdrag daarvoor crite-

OPINIE
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ria worden gegeven, niet automatisch 
mag verlopen. Duitsland zou zijn 
toestemming voor die overgang 
moeten laten afhangen van de 
instemming van de Bondsdag. De 
Bondsregering heeft zich bereid 
verklaart dat te doen. Het lijkt mij 
niet voorstelbaar dat onze regering 
zou besluiten toe te treden tot de 
monetaire unie zonder de rugdekking 
van het parlement.

T ransparantie
Voor een goede uitoefening van de 
controlerende en/of wetgevende 
functie van het nationale en het 
Europese Parlement is een meer 
transparante Unie vereist. Daarom 
steun ik het streven van de regering 
te komen tot een Europese WOB en 
een grotere openbaarheid van de 
beraadslagingen in de Raad. Maar of 
de Intergouvernementele Conferentie 
daartoe zal leiden is de vraag. Alleen 
Nederland en Denemarken onder
steunden in 1995 het pleidooi van de 
Britse krant de Guardian voor een 
grotere openheid rond de besluiten in 
de Europese Raden. Ook stond 
Nederland geïsoleerd toen het zich in 
1994 verzette tegen de in onze ogen 
veel te restrictieve gedragscode voor 
de Europese openbaarheid van 
bestuur.
Het argument dat besluitvorming in 
de Nederlandse ministerraad niet 
openbaar is en daarom ook in de 
Europese ministerraden niet openbaar 
behoeft te zijn, gaat niet op. 
Beraadslaging en besluitvorming in de 
Europese ministerraad is niet gelijk te 
stellen met die in de nationale minis
terraad, als het gaat om regelgeving. 
De nationale ministerraad pleegt 
immers niet finaal te besluiten. Het 
finale besluit ligt bij de medewetge
ver, namelijk het parlement. Deze 
besluitvorming is openbaar. Niet 
omdat openbaarheid gegeven is, 
maar omdat openbaarheid instrument 
is voor legitimatie van overheidsop
treden.
Mijn conclusie is dat uitbreiding van 
de bevoegdheden van het Europees 
Parlementen een doorzichtiger Unie 
niet voldoende zijn om de democratie 
in de Europese Unie te versterken. 
Beslissingen op terreinen die direct 
raken aan de vitale belangen, cultuur 
en tradities van een land zullen met 
unanimiteit moeten worden geno
men. Zodat de nationale parlementen 
hun controlerende bevoegdheid daar 
kunnen effectueren en ook besluiten 
op deze terreinen als legitiem worden 
ervaren.



00
CM
CM

I DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN
Oogstjaar kabinet
We eindigen het jaar 1996. Het was een jaar waarin een aantal 
belangrijke en bewogen zaken aan de orde zijn geweest. Ik 
noem net debat over het rapport van de commissie Van Traa, 
over de crisis in de opsporing door politie en justitie, over de 
Hoge Snelheidslijn en vliegveld Beek, de gang van zaken op de 
Antillen en Aruba, mijn commissariaat bij MSD en het debat 
over de Commissie Toezicht Sociale Verzekeringen, als gevolg 
waarvan wij, tot onze spijt, een belangrijk staatssecretaris 
hebben moeten laten gaan. Ook dit jaar waren de Rijks

financiën goed op orde. Dat is te danken aan de wijze van begroten door minister van 
Financiën Gerrit Zalm.
Het ziet er naar uit dat het paarse kabinet in het oogstjaar 1997 de vruchten kan plukken 
van het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd: Het financieringstekort daalt. Het werk
gelegenheidsbeleid slaat aan. Er zijn zo'n 100.000 banen bijgekomen, waardoor de werk
loosheid daalt. Ook de lastenverlichtingsoperatie laat belangrijke resultaten zien. Vooral 
ondernemers profiteren, waaronder zeker ook die in het Midden- en Kleinbedrijf. Wanneer 
bedrijven meer ondernemen, schept dat werkgelegenheid. Daar profiteert iedereen van. 
Veel gaat goed maar we kunnen niet op onze lauweren rusten en het kabinet al helemaal 
niet! In 1997 staat een aantal belangrijke zaken op allerlei gebied te gebeuren. De zorg
sector, bijvoorbeeld, kost steeds meer geld, volgens de laatste berichten stijgt het aantal 
mensen in de WAO en de staatsschuld is nog steeds te groot.
Een van de belangrijkste gebeurtenissen van 1997 wordt de Europese topconferentie die 
in Amsterdam onder Nederlands voorzitterschap zal plaatshebben. Dan moet het Verdrag 
van Amsterdam getekend worden, een verbeterde uitgave van het Verdrag van Maastricht 
over politieke en monetaire integratie van de EU. Dat zal niet eenvoudig zijn. Alle 15 
lidstaten hebben hun eigen verlanglijstje. Het zal van het kabinet veel dynamiek en inzicht 
vereisen om tot een goed verdrag te komen. Ik wens hen daarbij succes en wijsheid.
Een heel voorspoedig 1997!

Frits Bolkestein

ê  s *

A1-tracé voor de Hoge Snelheidslijn
In het nota-overleg van maandag 16 
december jl. is het debat over de aanleg van 
de Hoge Snelheidslijn (HSL) afgerond. De 
VVD-fractie is verheugd over het feit dat 
het kabinet heeft vastgehouden aan het A1- 
tracé, het tracé door en onder het Groene 
Hart. Dit is ook de voorkeur van de VVD- 
fractie omdat deze variant het minst duur is, 
de beste mogelijkheden biedt bij de ruimte
lijke impassing geeft en bestuurlijk draag
vlak heeft. Deze variant kan daarom het 
snelst uitgevoerd worden. De keuze van het 
A1-tracé betekent voor de VVD-fractie niet 
dat wij geen oog hebben voor de belangen 
van Den Haag. De VVD is van mening dat 
het streven er op gericht zal moeten zijn 
deze stad zo frequent mogelijk rechtstreeks 
met een Hoge Snelheidstrein (HST) te 
bedienen.
Deze HST zal vanaf Rotterdam over 
bestaand spoor moeten lopen. Den Haag 
Centraal Station zal de status moeten krij
gen van HST-station. De VVD is verheugd 
over het feit dat het kabinet de bereidheid 
heeft de VVD-motie op dit punt uit te 
voeren. Wij zijn er van overtuigd dat 
wanneer de potentie van een HST-station 
optimaal zal worden benut, Den Haag de 
slag naar extra werkgelegenheidsgroei zal 
kunnen maken.
De VVD-fractie is zeer verheugd dat het 
kabinet gevolg heeft gegeven aan haar 
wens voor een verbeterde inpassing bij 
Breda/Prinsenbeek en bereid is gebleken 
door middel van herschikking binnen het

budget een bedrag van 220 miljoen gulden 
hiervoor vrij te maken. Tevens heeft VVD- 
woordvoeraer Nellie Verbugt een motie 
ingediend om de HSL strakker te bundelen 
met de A16 bij Breda. Het kabinet is bereid 
deze motie uit te voeren. Hierbij is van 
belang dat ook de gemeente en de provin
cie hun medewerking verlenen.
Ten aanzien van het Knelpunt Berkel en 
Rodenrijs, Bergschenhoek en Nieuwe 
Wetering heeft de VVD-fractie er bij het 
kabinet op aangedrongen in overleg met de 
gemeenten te bezien of binnen de nier op 
zich ruim geformuleerde bandbreedte nog 
aanpassingen of verbeteringen kunnen 
worden doorgevoerd.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892 «
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Europese Top in Dublin Najaarsnota
Dinsdag 17 december is gedebatteerd 
over de Europese Raad in Dublin door 
de fractievoorzitters in de Tweede 
Kamer.

EM U
De Europese Monetaire Unie (EMU) 
is het belangrijkste onderwerp dat 
tijdens de Top in Dublin is besproken. 
Er is een Stabiliteitspact tot stand 
gekomen waarin de lidstaten zich 
nebben verbonden om ook na toetre
ding tot de EMU te zullen vasthouden 
aan de EMU-criteria. Het pact heeft 
tot doel te voorkomen dat lidstaten 
buitensporige begrotingstekorten 
laten ontstaan.

VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein 
waarschuwde voor het verschil in 
inzicht tussen Frankrijk en Duitsland 
m .b.t. de invulling van het EMU- 
beleid. Frankrijk wil de euro gebrui
ken als instrument ten dienste van de 
handelsbelangen van Europese 
ondernemingen en om te strijden 
tegen de overheersing door de dollar. 
Zij hopen dat een zwakke euro priva
tisering, deregulering en liberalisering 
overbodig zal maken. Duitsland 
plaatst monetaire stabiliteit boven 
alles. Zij willen dat het stabiliteitspact 
Europese regeringen zal dwingen hun 
tekorten te beheersen door middel 
van regels die vast zijn en zo veel 
mogelijk automatisch werken. Dus zo 
weinig mogelijk politieke beïnvloe
ding en zo veel mogelijk objectieve 
controle. Duitsland verdient hier onze 
steun, aldus de fractievoorzitter van 
de VVD.

Bolkestein vroeg minister president 
Kok of een land lid van de EMU kan

worden als dat land een begrotings
tekort van 3,25%  heeft (volgens ae 
EMU-criteria mag dat maar 3% zijn), 
maar tegelijkertijd een economische 
groei heeft van 1% . Kok antwoordde 
hierop dat voor het kabinet voorop 
blijft staan dat strikt wordt vastge
houden aan de criteria: "In de criteria 
van het Verdrag van Maastricht is de 
grens van 3%  niet voor niets 
genoemd", verzekerde de minister 
president. "Ik zal deze woorden in 
goud graveren en boven mijn bed 
hangen, ik ben er erg blij mee” , aldus 
Bolkestein.

Drugs
Er bestaat geen meerderheidsbesluit
vorming ten aanzien van het drugs
beleid in de EU. Er wordt wel regel
matig druk uitgeoefend om op 
bepaalde terreinen van het drugsbe
leid tot gemeenschappelijke stand
punten en acties te komen die dan 
dus geen ruimte meer zouden bieden 
voor nationaal beleid. "Zo ver kan 
het nu, gezien de grote verschillen, 
nog niet zijn, aldus Bolkestein. Wei is 
het noodzakelijk samen te werken en 
niet te ver voor de andere landen uit 
te lopen".
Bolkestein verweet D66 een opportu
nistisch standpunt te hebben over de 
besluitvormingsprocedure ten aanzien 
van het drugsbeleid in de EU. Zolang 
Nederland in de minderheid is, is D66 
voor unanieme besluitvorming. Pas 
wanneer de 'verlichte' Nederlandse 
inzichten in Europa worden aanvaard, 
is D66 voor besluitvorming bij meer
derheid van stemmen.

Arbeidstijdenwet

Pieter Hofstra

Bij de invoering van de Arbeidstijden
w et dit jaar en het bijbehorend 
Besluit bleek er sprake van een groot 
aantal knelpunten. Bovendien wordt 
verw acht dat de voorgenomen 
nadere invoering per 1 januari 1997, 
en daarbij de nieuwe nog voor te 
stellen regeling voor de sectoren zorg 
en transport, ook tot veel knelpunten

zullen leiden. De wet en het besluit 
roepen nu belemmeringen op die 
vanwege de voorgenomen moderni
sering en flexibilisering juist hadden 
moeten worden voorkomen. De 
VVD-fractie is van mening dat er een 
structurele aanpassing van W et en 
Besluit moet komen. Er is meer nodig 
dan de incidentele verbeteringen die 
de Regering nu voorstelt. VVD- 
woordvoeraer Pieter Hofstra heeft 
daarom een motie ingediend waarin 
de regering is verzoent om "voor 1 
maart 1997 met verdergaande 
concrete structurele verbeteringen te 
kom en", w aarna een w ijziging van de 
w et kan worden voorbereid. Deze 
motie is door de Kamer aanvaard.

Inlichtingen:
Pieter Hofstra, 070-3182886

Hans Hoogervorst

De Najaarnota geeft een positief 
beeld van de uitvoering van de 
begroting 1996. Evenals verleden jaar 
zijn er bruto-meevallers van ongeveer 
1,6 miljard, verdeeld over een groot 
aantal posten. Helaas blijft onderuit
putting bij de investeringen een 
belangrijke rol spelen, maar voor het 
grootste gedeelte zijn de meevallers 
'echt'. Anders dan verleden jaar is er 
ook sprake van een belastingmeeval
ler, die waarschijnlijk in de buurt van 
2-3 miljard zal liggen. Ook is de 
economische groei 0 ,25%  hoger dan 
verwacht. Al met al zal het financie
ringstekort waarschijnlijk fors bene
den de 2 ,5%  BBP uitkomen, waar in 
de Miljoenennota op 2 ,8%  werd 
gerekend.

AOW -spaarfonds 
Tijdens het najaarsnota-overleg 
hebben VVD , PvdA en D66 een motie 
ingediend waarin zij de regering een 
voorstel doen om belastingmeevallers 
voor het jaar 1997, die worden 
geschat op 2 miljard gulden, apart te 
zetten in een AOW-spaarfonds. Deze 
motie zal worden uitgevoerd. Daar
mee worden twee vliegen in één klap 
geslagen. We bereiken hiermee dat 
ae staatschuld wordt verkleind en dat 
de financierbaarheid van de AOW  
veilig wordt gesteld. Dit is beter dan 
het bejubelen van economische 
meevallers zoals dat in het verleden 
gebeurde, aldus Hans Hoogervorst.
Het is verstandig dat het kabinet de 
meeste van de uitgavenverlangens 
vanuit de Kamer heeft weten op te 
schorten tot het voorjaar van 1997. 
Dan moet een integrale afweging 
worden gemaakt. Voor de VVD staan 
daarbij de belangen van de belasting
betaler voorop. Conform het regeer
akkoord moeten lastenverlichting een 
tekortverkleining voorrang krijgen 
boven uitgavenverhogingen. In 1996 
zal extra tekortverlaging plaatsvin
den. Als we die winst in 1997 vast
houden, moet het in 1998 mogelijk 
zijn dat de Nederlandse belastingbe
taler in de vorm van lastenverlichting 
een herkenbare beloning zal krijgen 
voor de matiging die hij in de afgelo
pen jaren heeft betoond. Maar aat is 
niet mogelijk wanneer we nu de 
uitgavensluizen weer openzetten.

Inlichtingen:
Hans Hoogervorst, 070-3182897
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Wapenfeiten 1996
Binnenlandse Zaken:
Mede door toedoen van de VVD- 
fractie krijgen burgemeesters de 
mogelijkheid op te treden tegen 
(drugs-)overlast in hun gemeenten.
Zij krijgen de bevoegdheid panden te 
sluiten als door gedragingen de open
bare orde wordt verstoord. Tevens 
krijgen burgemeesters de bevoegd
heid een pand preventief te sluiten 
als sprake is van ernstige vrees voor 
herhaling van verstoring van de 
openbare orde. De overlast hoeft niet 
te maken te hebben met drugs, maar 
kan ook een andere oorzaak nebben, 
zoals prostitutie of wapenhandel. Er is 
dus sprake van een brede sluitingsbe- 
voegaheid.

Econom ische Zaken:
De VVD heeft aangedrongen op een 
verdere reductie van administratieve 
lasten tot 20 procent. De staatssecre
taris heeft dit toegezegd;
Een VVD motie is aanvaard over de 
elektronische snelweg. In die motie 
werd de regering gevraagd de IT- 
activiteiten bij de verschillende minis
teries te bundelen, zodat de overheid 
als 'launching customer' nieuwe 
initiatieven een goede kans kan 
geven.
De VVD heeft zich verder hard 
gemaakt voor een krachtige invulling 
van de operatie Marktwerking, dere
gulering en wetgevingskwaliteit 
(MDW).

Verkeer en w aterstaat 
Na circa 20 jaar discussie zijn dit jaar 
onder verantwoordelijkheid van VVD- 
minister Jorritsma eindelijk beslissin
gen genomen over de Hoge 
Snelheidslijn richting Antwerpen en 
Parijs en over de toekomst van vlieg
veld Beek. De VVD heeft steeds het 
belang benadrukt die deze projecten 
hebben voor onze economie en de 
werkgelegenheid. Tevens heeft de 
VVD meegewerkt aan oplossingen 
die rekening houden met de leefbaar
heid. Dit jaar heeft de VVD-fractie 
ook bereikt dat bij de herziening van 
de telecommunicatiewetgeving de 
liberalisering van de telecommunica
tiemarkt in Nederland een halfjaar 
eerder plaatsvindt dan in de rest van 
Europa. Tevens zijn er dankzij initia
tieven van de VVD meer mogelijkhe
den voor concurrentie gekomen.

Justitie
Dankzij de inzet van de VVD-fractie 
bij het debat dit voorjaar over de 
drugsnota van het kabinet is de maxi
male verkoophoeveelheid van soft
drugs in een coffeeshop beperkt van 
30 gram naar 5 gram. Bovendien 
wordt ook de kleinschalige teelt van 
"nederwiet" strenger strafrechtelijk 
aangepakt. Hoewel het gedoogbeleid 
bij softdrugs niet helemaal conse

quent is, is het voor de VVD-fractie 
de meest praktische oplossing. Het 
verkleint net risico voor de volksge
zondheid en het beperkt de verdere 
criminalisering van de drugshandel.
Nu het gedoogbeleid verder is aange
scherpt is het ook een ontmoedi
gingsbeleid.

Buitenlandse Zaken 
In de publieke opinie wordt steeds 
meer de opvatting van de VVD 

ehoord dat de Europese Unie zich 
oort te beperken tot kerntaken, 

democratisch moet zijn, dicht bij de 
burger moet staan en niet bureaucra
tisch en overgereguleerd dient te zijn. 
Dit betekent dat men voorzichtig 
moet zijn met het overdragen van 
soevereiniteit naar de Europese Unie.

Financiën
VVD, PvdA en D66 hebben de rege
ring een voorstel gedaan om belas
tingmeevallers voor het jaar 1997, die 
worden geschat op 2 miljard gulden, 
apart te zetten in een AOW-spaar- 
fonds. Daarmee worden twee vliegen 
in één klap geslagen. We bereiken 
hiermee dat de staatschuld wordt 
verkleind en dat de financierbaarheid 
van de AOW veilig wordt gesteld. De 
motie hierover is door de Kamer 
aanvaard en zal worden uitgevoerd.

Volksgezondheid  
W elzijn  en Sport 
Op aandrang van de VVD-fractie is 
de regering eindelijk met een notitie 
gekomen over de mogelijkheden om 
ae wachtlijstenproblematiek op te 
lossen. Een algemeen overleg hier
over volgt waardoor eindelijk actie 
kan worden ondernomen.
Op verzoek van de VVD-fractie is 10 
miljoen extra geld ter beschikking 
gesteld voor het tabaksontmoedi
gingsbeleid dat vooral is gericht op 
jongeren.

Defensie
De VVD zet zich in voor het oplossen 
van de knelpunten die zijn onstaan bij 
de reorganisatie van het Ministerie 
van Defensie. Dit heeft er toe geleid 
dat de VVD-fractie het volgende 
heeft bewerkstelligd. 150 man perso
neel erbij voor de Koninklijke 
Marechausee. 300 man overtollig 
defensiepersoneel omgeschoold tot 
politiefunctionarissen. Meer mariniers 
en commando's om een betere invul
ling te kunnen geven aan de vredes
handhavende taak van de krijgs
macht.

Ontw ikkelingssam enw erking  
Dankzij de VVD is het belang van 
basisonderwijs in de ontwikkelings
landen prominent aanwezig op de 
politieke agenda. De VVD blijft stre
ven naar de economische verzelfstan

diging van derde-wereld-landen.
Voor dit laatste is het belangrijk dat 
er vaart gezet wordt achter nandelsli- 
beralisatie, ook binnen de Europese 
Unie. Recentelijk is hiertoe in 
Singapore een door de VVD geïnspi
reerd initiatief wereldwijd omarmt.
Een niet onbelangrijke stap voor
waarts. Ook een meer resultaat 
gerichte verantwoording en meer 
marktwerking ligt in het verschiet.

Landbouw
Bij Natuurbeheer heeft de VVD-frac
tie altijd een pleidooi gehouden dat 
bij beheer past: 'Zoveel mogelijk 
boerenland in boerenhand'. Bij de 
Begroting Landbouw Natuur en 
Visserij 1997 heeft minister van 
Aartsen daar nadere invulling aan 
gegeven. Dit beschouwen wij als een 
gezamelijk succes.
Vervolgens heeft de VVD-fractie een 
pleidooi gehouden voor het afstoten 
van landerijen die in staatsbezit zijn, 
daar waar net staatsbezit geen func
tie meer heeft. Inmiddels is de eerste 
fase van uitvoering door Financiën 
opgevat.

O nderw ijs
In het voorjaar van 1996 is het wets
voorstel ter decentralisatie van de 
huisvestingsvoorzieningen in het 
basis- en voortgezet onderwijs door 
de Tweede Kamer aangenomen, en 
enkele maanden later ook door de 
Eerste kamer. Deze wet legt het 
budget en de bestedingsbeslissingen 
voor gebouwen in het onderwijs bij 
de gemeenten. Het historische karak
ter van deze wet is gelegen in het feit 
dat voor het eerst regelgevende 
bevoegdheden t.a.v. het onderwijs 
van de centrale overheid naar een 
lager bestuursniveau zijn gedele
geerd. In het verleden werd delegatie 
veelal strijdig geacht met artikel 23 
van de Grondwet. Artikel 23, dat 
onder andere de zorgplicht van de 
overheid voor het onderwjs vastlegt, '
verbiedt delegatie echter niet uitdruk
kelijk. Deze doorbraak kwam mede 
tot stand met de steun van de kleine 
christelijke partijen, wat aangeeft dat 
het draagvlak voor deze vorm van 
delegatie groot is. Het opent de weg 
om in de toekomst ook op andere 
vlakken beleid te delegeren.

Sociale Zaken en 
W erkgelegenheid  
Met de introductie van de Pemba 
wordt premiedifferentiatie in de 
WAO geïntroduceerd. Dit houdt in 
dat een bedrijf een hogere premie 
moet betalen als veel werknemers in 
de WAO terechtkomen en een 
korting krijgt als de uitstoot van 
werknemers in de WAO nul of laag

Vervolg op pagina 4
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Adeldom

AnneLize 
van der Stoel

D66 heeft tijdens de plenaire behan
deling van het Verslag van een 
Algemeen Overleg over de Adeldom, 
met steun van o.a. VVD-woordvoer- 
der AnneLize van der Stoel een motie 
ingediend die tot doel heeft adeldom 
op gelijke wijze te doen overgaan via 
de mannelijke en de vrouwelijke lijn. 
Minister Dijkstal stelde dat er drie 
mogelijkheden zijn ten aanzien van de 
adeldom. De eerste is de adeldom 
afschaffen. De tweede is te stellen dat 
het stelsel niet meer van deze tijd is

en het te moderniseren. De derde is 
om het te beschouwen als een monu
ment. De indieners van de motie 
willen volgens de minister 'modernise
ren'. Het bezwaar hiervan is dat de 
'kaasstolp maar een beetje wordt 
opgelicht opdat de gelijke behande
ling voor mannen en vrouwen eron
der kan vallen'. Andere maatschappe
lijke processen, zoals democratisering, 
individualisering en de integratie van 
culturele minderheden in onze samen
leving zijn echter ook zeer relevant, 
zo stelde minister Dijkstal. Het kabinet 
is van oordeel dat de bestaande 
toestand moet worden gehandhaafd 
omdat het niet de weg op wil van een 
modernisering in een bredere zijn. Dit 
zou ook betekenen dat de adel wordt 
uitgebreid. De minister ontraadde de 
Kamer dringend de motie aan te 
nemen. De motie is wel aanvaard.

Inlichtingen:
AnneLize van der Stoel,
070-3182906.
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is. Voor het MKB kunnen de effecten 
van deze maatregel onevenredig 
zwaar zijn. Daarom is mede op initia
tief van de VVD een amendement 
ingediend waarin de kleine werkgever 
de mogelijkheid wordt geboden ae 
jaarlijkse premieverhoging en verla
ging te maximeren op 1 %. Hierdoor 
wordt voorkomen dat een kleine 
werkgever, als gevolg van het 
arbeidsongeschikt worden van een 
werknemer, wordt geconfronteerd 
met een premieverhoging in één 
keer.

V RO M
Volkshuisvesting: Er is een VVD- 
motie aangenomen waarin de rege
ring is verzocht om de meeropbrengst 
die door huiseigenaren wordt opge

bracht als gevolg van de Wet 
Onroerende Zaken (WOZ) te gebrui
ken voor de verlaging van het huur- 
waardeforfait. Bovendien is een VVD- 
motie aangenomen waarin de 
regering wordt verzocht te komen tot 
bevordering van het eigen woningbe- 
zit onder met name de midden- en 
lagere inkomens.
Ruimtelijke Ordening: In een VVD- 
motie, die is aangenomen, is de rege
ring gevraagd om bij de discussie 
inzake besluitvorming grote projecten 
het VVD-voorstel, besluitvorming 
middels Lex Speciales, te betrekken. 
Milieu: Op het gebied van de afval- 
sturing is op verzoek van de VVD 
besloten deze niet langer meer op 
provinciaal, maar op landelijk niveau 
te laten plaatsvinden.

Decoratiestelsel
Afgelopen woensdag evalueerde de 
Kamer met minister Dijkstal (VVD) 
van Binnenlandse Zaken het nieuwe 
decoratiestelsel, dat sinds 25 april van 
kracht is.
Gebleken is dat de burgemeesters die 
de taak hebben een aanvraag te 
initiëren zich nog onvoldoende van 
die taak kwijten. VVD-woordvoerder 
Jan Hendrik Klein Molekamp, die 
Henk Kamp verving, stelde dat het 
accent van de criteria waaraan iemand 
moet voldoen om voor een decoratie 
in aanmerking te kunnen komen te 
sterk is komen te liggen op bijzondere 
verdiensten naast ae hoofdfunctie. De 
VVD is van mening dat binnen het 
nieuwe stelsel meer aandacht gege
ven moet worden aan bijzondere 
verdiensten binnen de hoofdfunctie.
In de grote steden blijft het aantal 
decoraties achter, onder andere door 
de grote afstand tussen burger en 
bestuur.
De woordvoerder achtte het niet juist 
dat het nu voorkomt dat iemand die 
reeds een onderscheiding heeft 
gekregen een lagere onderscheiding 
ontvangt. In zo'n geval kan men er 
beter van af zien.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898.

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, medewerkers 
afdeling Voorlichting. VVD-Expresse wordt 
gedrukt bij Roeland Druk te Scheveningen, 
pré-postale verwerking door Adrepak 
Direct-Mail te Den Haag.Een jaar-abonne- 
ment 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).

In verband met het Kerstreces van de Tweede Kamer 
verschijnt de VVD-expresse pas weer op 25 januari 1997.
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