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DOCUMENTATIECENTRUM
NEDERLANDSE POLITIEKF

PARTIJEN

Euro-perikelen
'%,»</ | ^ H §  A's §evo'§ van een aantal berichten over vermeende bezwaren 

A v a n  onze minister van Financiën Gerrit Zalm met betrekking tot 
de toetreding van Italië tot de Europese Monetaire Unie (EMU) 
is deze week in de Tweede Kamer een debat gevoerd over de 

A J ft ,  commotie die daarover is ontstaan.
Aanleiding waren een artikel in het Duitse weekblad Der 
Spiegel en een artikel in NRC-Handelsblad dat zelfs melding 

maakte van een mogelijk aftreden van de minister wanneer de Nederlandse regering de 
Italiaanse toetreding tot de EMU zou goedkeuren. Minister Zalm heeft deze berichten 
inmiddels naar het Rijk der Fabelen verwezen.
De vraag is waar alle commotie in binnen- en buitenland toch vandaan komt. In 
Nederland zijn alle partijen het er over eens dat de EMU-criteria strikt moeten worden 
nageleefd. Wanneer elk land netjes aan de criteria voldoet - zoals de heersende mening 
in de Europese Unie (EU) lijkt te zijn - is er geen enkele reden tot nervositeit.
De kwestie is natuurlijk dat het voldoen aan de EMU-criteria bij een aantal landen nog 
steeds een groot probleem vormt. In ongeveer 10 lidstaten van de EU is nog sprake van 
een buitensporig financieringstekort. En hoe is een nauwelijks dalende staatsschuld van 
123% BBP (Italië) te rijmen met de verdragvereiste "dat de staatsschuld in bevredigend 
tempo de 60% moet benaderen?"
De 'niets aan de hand'-sfeer die in Europa heerst is daarom een beetje krampachtig. En 
krampachtige situaties leiden snel tot nervositeit. Dit zou de reacties op de non-bericht- 
geving van deze week kunnen verklaren.
De VVD-fractie heeft allerlei verwijten gekregen. Wij zouden bezig zijn met stemming
makerij en het uithalen van een verkiezingsstunt. Als dit een verkiezingsstunt is, is het 
de langstgerekte verkiezingsstunt van de eeuw. De VVD beweert immers al zes jaar lang 
hetzelfde. De EMU-criteria moeten strikt worden gehandhaafd. Dit is een zaak van histo
risch gewicht. Wij geven immers een keiharde munt op. Dat kan alleen wanneer de 
afspraken die in Maastricht zijn overeengekomen, strikt worden nageleefd. Daarbij 
bevinden wij ons in het goede gezelschap van de regering die dit belang eveneens onder
schrijft.
Wij zullen, met het kabinet, de eindafweging maken wanneer wij de rapportages van de 
Europese Commissie, het Europees Monetair Instituut en De Neaerlandsche Bank hebben 
ontvangen.

Frits Bolkestein

Situatie Groningen
Rond de jaarwisseling vonden in de 
Oosterparkwijk in Groningen ongeregeldhe
den plaats. De politie trad niet ot in slechts 
zeer beperkte mate tegen deze vormen van 
geweld op.
Tegelijkertijd verscheen het rapport 
'Bakkenist' over de zogenaamde zaak 
Lancée waarin staat dat de samenwerking in 
het politieressort Groningen te wensen 
overlaat. Pikant detail hierbij is dat de 
Procureur-Generaal in Leeuwarden, waaron
der het politieressort Groningen valt, 
betrokken is bij het bureau Bakkenist. 
Minister Sorgdrager heeft dit feit als een 
ernstige fout gekwalificeerd. De Kamer 
debatteerde afgelopen donderdag over de 
situatie in Groningen.
VVD-woordvoerder Benk Korthals gaf aan 
de dat de kern van het debat de veront
waardiging van de burgers is over het 
toenemende geweld en de lijdzaamheid van 
de overheidsdiensten, met name politie en 
justitie. De burger is niet in staat daartegen 
op te treden omdat het geweldsmonopolie 
in Nederland nu eenmaal bij de politie ligt.
In deze situatie gaat de burger zich afvragen 
of het de vandalen, de criminelen zijn die in 
feite op straat de dienst uitmaken. En hoe 
het mogelijk is dat een foutgeparkeerde 
auto een boete oplevert en als de agenten 
moeten optreden tegen openlijke geweld
pleging er geen politieman te zien is. De 
verontwaardiging en de bezorgdheid die zijn

ontstaan, zijn volgens de woordvoerder dan 
ook goed te begrijpen.

Com m unicatie  driehoek
Dat de rellen in de Oosterparkwijk niet goed 
zijn aangepakt wijt de woordvoerder aan 
het volstrekt falen van de communicatie 
tussen korpsleiding en de korpschef. De 
korpschef neeft het de volgende ochtend op 
teletekst moeten lezen. De conclusie kan 
dan niet anders zijn dat het daar fout is 
gegaan. Op dit moment is het volstrekt 
onduidelijk wie verantwoordelijk waarvoor 
is. Dat is te wijten aan de onduidelijkheid in 
de huidige politiewet. Om die reden wil de 
VVD eerst net debat in de Groningse 
gemeenteraad afwachten, voordat zij de 
ministers aanspreekt op het gevoerde 
beleid. De woordvoerder gaf aan dat het
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M AVO/VBO/VSO Klonen
Op 15 januari jl. vond een Algemeen 
Overleg plaats over MAVO, VBO en 
VSO. Hier is opnieuw gesproken over 
de beroepsgerichte leerweg basisva
riant. VVD-woordvoerder Clemens 
Cornielje is met een concreet uitge
werkte lessentabel gekomen. Daarbij 
zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:

• In de eerste plaats stelt de VVD 
voor het aantal beroepsgerichte 
vakken in de beroepsgerichte leer
weg basisvariant met 25% te 
verhogen. Het aantal lesuren dat 
aan deze vakken wordt besteed, 
stijgt dan van 960 naar 1200.

• Al in het eerste leerjaar zal met 
(een oriëntatie op) de beroepsge
richte vakken kunnen worden 
begonnen.

• De basisvormingsvakken worden 
niet langer afgesloten na het 
tweede jaar, maar na het derde 
leerjaar of het vierde eindexamen- 
jaar. De aparte toetsing van de 
basisvormingsvakken wordt afge
schaft als gevolg van de motie- 
Cornielje (zie eerdere VVD-expres- 
ses ).

• Het aantal uren basisvorming blijft 
gelijk. Deze uren worden echter 
anders verdeeld over de vier leerja
ren.

• In het voorstel zijn de combinatie- 
vakken Natuurkunde-Scheikunde 
en Geschiedenis, staatsinrichting en 
maatschappijleer opgenomen.

• De woordvoerder heeft voor het 
overige gekozen voor combinaties 
van bevoegdheden in plaats van 
combinatievakken. De meeste 
docenten hebben namelijk meer
dere bevoegdheden. Zo hebben de 
meeste docenten 'Verzorging' ook 
de bevoegdheid 'Biologie' en de

meeste docenten 'Techniek' mogen 
ook 'Scheikunde/Natuurkunde' 
doceren.
Ook andere combinaties van 
bevoegdheden zijn mogelijk, zoals: 
engels-duits, wiskunde-informatiek
unde, etc.

• De studielast is in alle leerjaren 
gelijk gehouden op 1200 uur 
(exclusief de vrije ruimte van 80 uur 
waarin onder meer studielessen en 
godsdienst gegeven kunnen 
worden).

Naar de mening van de VVD-fractie 
ontstaat op deze manier een meer 
motiverende beroepsgerichte leerweg 
basisvariant.

De staatssecretaris heeft uiteindelijk 
ingestemd met het openen van de 
mogelijkheid om reeds in het eerste 
leerjaar te starten met (een oriëntatie 
op) de beroepsgerichte vakken. Wel 
stelde ze als voorwaarde dat de 
regionale verwijzingscommissie hierbij 
een toetsende rol heeft te vervullen. 
Bedacht moet worden dat het hier 
gaat om ongeveer de helft (44%) van 
de leerlingen die nu het VBO bezoe
ken, dat wil zeggen de huidige A/B- 
leerlingen.
In plaats van de toetsing basisvor
ming oude stijl komt er een itembank 
waar de scholen gebruik van moeten 
maken bij de flexibele afsluiting van 
de basisvormingsvakken die niet in 
het eindexamen zijn opgenomen.
De VVD-fractie kan instemmen met 
beide voorstellen.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904

Margreet Kamp

In een interpellatie-debat dat werd 
aangevraagd door de heer 
Stellingwerf van de RPF heeft de 
Tweede Kamer gesproken over klone
ren. Dit naar aanleiding van de uitla
tingen van de Amerikaanse weten
schapper Richard Seed over het 
mogelijk klonen van mensen en een 
artikel in de Telegraaf waarin wordt 
bericht dat behalve Nederland en 
Engeland, dertien Europese landen in 
Parijs een verdrag hebben getekend 
dat het klonen van mensen verbiedt. 
In haar beantwoording heeft minister 
Borst van Volksgezondheid benadrukt 
dat Nederland het Verdrag inzake 
Mensenrechten en Biogeneeskunde 
wel heeft ondertekend. Het protocol, 
dat een concrete afleiding van dit 
verdrag is, is nog niet ondertekend. 
Hoewel het protocol, door onderteke
ning van het verdrag, juridisch 
bindend is, is het pas echt van kracht 
als het hele verdrag is geratificeerd. 
De reden van het niet ondertekenen 
van het protocol, heeft te maken met 
het daarin voorkomende begrip 
'human being'. Dit begrip blijkt nog 
onhelder te zijn, omdat een heel 
aantal landen het heel verschillend 
interpreteert. Nederland wil wachten 
met de ratificatie van het verdrag 
totdat het maatschappelijke debat 
over het experimenteren met het 
klonen is afgerond. Het Rathenau 
Instituuut zal op korte termijn met 
dat maatschappelijke debat beginnen. 
Daaruit zal een document voortko
men dat zal dienen als uitgangspunt 
voor het parlementaire debat over 
het wetsvoorstel inzake handelingen 
met embryo's en menselijke 
geslachtscellen.
VVD-woordvoerder Margreet Kamp 
bracht tijdens het debat naar voren 
dat ook de VVD het verbod op het 
voortbrengen van menselijke, iden
tieke personen steunt. Daarbij moet 
worden aangetekend dat de VVD het 
wetenschappelijk en maatschappelijk 
debat over kloneren wenselijk acht, 
omdat het begrip veel breder is dan 
alleen het produceren van identieke 
mensen. Zo staat de VVD in principe 
niet negatief ten opzichte van het 
klonen van bijvoorbeeld organen.

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893

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

" Ik hoop dat ik niet meer terug hoef" 
"Met de PvdA is het allemaal 
een stuk relaxter"
"Besturen vind ik leuker dan ik dacht" 
"Geen partij is zo Europees als de VVD" 
"Ik doe gewoon mijn werk"

Interview met Robin Linschoten

Interview met Frank de Crave 
Interview met Erica Terpstra 
Interview met Michiel Patijn 
Interview met Gmelich Meijling

U kunt dit nummer bestellen door f 9,50 over te maken op girorekeningnum- 
mer 240200, ten name van 'Stichting Liberaal Reveil, onder vermelding van 
'Liberaal Reveil no. 6, 1998'.

U kunt zich ook opgeven als abonnee van Liberaal Reveil voor ƒ 55,-- per 
jaar. Jongeren tot 27 jaar betalen ƒ 30,--. U kunt zich aanmelden voor een 
abonnement bij: Liberaal Reveil, Mw M.P. Moene, Postbus 192, 6700 AD 
Wageningen. Tel. 0317-427655.
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Wijzigingen Grondwet
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de 
Grondwet is ingevoerd. De regering is 
met een aantal voorstellen gekomen 
om de Grondwet te moderniseren. 
Deze voorstellen zijn deze week 
plenair behandeld.

Verdediging grondgebied
De huidige bepalingen met betrek
king tot 'verdediging' zijn met name 
gericht op het eigen grondgebied. Bij 
ae aanvaarding van de 
Prioriteitennota heeft de krijgsmacht 
er een nieuwe hoofdtaak bij gekre
gen. Namelijk het ter beschikking 
stellen van ae krijgsmacht voor de 
handhaving of de bevordering van de 
internationale rechtsorde.
De VVD-fractie ziet op zichzelf niet 
direct een noodzaak de Grondwet 
hiervoor aan te passen. De Grondwet 
biedt immers ook in de huidige vorm 
ruimte om de krijgsmacht voor dit 
doel in te zetten (zie Korea, Libanon). 
Maar de VVD zal zich niet tegen het 
kabinetsvoorstel verzetten. Hierbij is 
van belang dat deze wijziging niet 
inhoudt dat Nederland verplicht is bij 
elke schending van de internationale 
rechtsorde de krijgsmacht in te zetten. 
Voor de VVD-fractie geldt hierbij het 
door de Kamer geaccordeerde 
Toetsingskader als uitgangspunt. 
VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis 
heeft twee amendementen ingediend 
waarbij de burgerplicht tot landsver
dediging wordt gehandhaafd en de 
verplichting tot civiele verdediging 
(bv. verplichte hulp bij overstromin
gen) wordt vastgelegd.
In beide gevallen gaat het om wezen
lijke rechten en plichten van 
Nederlandse burgers die krachtens de 
wet moeten kunnen worden opge
legd. De grondslag voor zo'n wette
lijke verplichting moet dan in de 
Grondwet worden verankerd.

T roonopvolgi ng
Bij de wijziging van de Grondwet in 
verband met voogdij en ouderlijk 
gezag over de minderjarige Koning 
heeft de woordvoerder ook het punt 
van de troonopvolging aan de orde 
gesteld.
De Grondwet geeft alleen aan het 
zittende staatshoofd de bevoegdheid 
om afstand te doen van de troon. Een 
troonopvolger kan de troon alleen 
'ontlopen' door geen toestemming 
van het Parlement voor een huwelijk 
te vragen. De VVD-fractie denkt seri
eus na over een meer emancipatoire 
benadering van de rol van het 
Koningshuis, zonder op enigerlei wijze 
afbreuk te doen aan dit instituut. 
Daarom heeft zij de regering verzocht 
nader in te gaan op de vraag of de 
Grondwet niet zo moet worden 
aangepast dat er ruimte is voor de 
eigen wil van de troonsopvolger. Met 
andere woorden, dat de mogelijkheid

wordt gecreerd dat hij/zij uit vrije wil, 
afstand kan doen van de troon. 
Hierover zou, in het kader van 
verdere moderniseringsvoorstellen van 
de Grondwet, nader van gedachte 
kunnen worden gewisseld.

Briefgeheim
De regering wil, als gevolg van de 
nieuwe communicatietechieken, het 
begrip 'onschendbaarheid van brief-, 
telefoon- en telegraafgeheim (art.
13), wijzigigen in 'recht op vertrou
welijke communicatie'. Deze laatste 
formulering wordt echter betwist, 
omdat een dergelijke formulering 
onvoldoende bescherming van de 
vertrouwelijkheid biedt. Zo is bij de 
faxberichten tijdens het transport 
over het telefoonnet de vertrouwe
lijkheid gegarandeerd, maar deze 
houdt op op het moment dat de fax 
uit het faxapparaat rolt. Ook de 
vertrouwelijkheid van beeldinforma
tie, zoals beeldtelefonie en videocon- 
ferencing zijn onvoldoende 
beschermd. De VVD heeft hier grote

geen gratis ritje
Het in 1995 van kracht geworden 
Verdrag van Schengen levert niet 
alleen voordelen op voor de Europese 
burger maar ook - zo is de afgelopen 
weken weer eens gebleken - voor de 
internationaal georganiseerde 
misdaad. Bij de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen is 
een adequate bewaking van de 
Europese buitengrenzen van vitaal 
belang. De politieke commotie die de 
afgelopen weken is ontstaan over de 
stroom illegale immigranten die 
vanuit Turkije het vasteland van Italië 
probeerden te bereiken, is dan ook 
terecht. Italië, als ondertekenaar van 
het Verdrag van Schengen, is gehou
den aan een adequate bewaking van 
zijn grenzen op zee, te land en in de 
lucht. De verscherpte grenscontroles 
die Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland 
hebben ingesteld zijn dan ook 
terecht, zolang Italië zijn grensbewa
king niet heeft verbeterd.
De VVD is dan ook tevreden over de 
maatregelen die de Nederlandse 
regering heeft genomen om de 
personele capaciteit van de 
Koninklijke Marechaussee en Douane 
met 400 man uit te breiden. Hiermee 
komt de regering enerzijds tegemoet 
aan de kritiek die vorig jaar is geuit 
op de bewaking van de Nederlandse 
buitengrenzen en anderzijds kan de 
controle aan de binnengrenzen 
worden verscherpt.
In antwoord op ae door de VVD

moeite mee. De formulering die de 
regering voorstelt, is veel te 'eng' en 
kan het gebruik van moderne 
communicatietechnieken in de weg 
staan.
Daarom heeft de woordvoerder op 
dit punt een amendement ingediend: 
Het huidige brief-, telefoon- en tele
graafgeheim blijft in tact. De tekst 
van het huidige Grondwetsartikel 
wordt uitgebreid met een techniek- 
onafhankelijke 'aanbouwbepaling' die 
ervoor zorgt dat ook moderne en 
nieuwe vormen van communicatie 
onder de bescherming van artikel 13 
zullen vallen.
De regering wilde bescherming van 
mondelinge communicatie opnemen 
in de Grondwet. Het amendement-Te 
Veldhuis biedt bovendien bescher
ming aan mondelinge communicatie 
zonder dat gebruik is gemaakt van 
een technisch hulpmiddel.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901

gestelde Kamervragen heeft de rege
ring geantwoord dat vooralsnog niet 
wordt gedacht aan het weer in stellen 
van personencontroles aan de 
binnengrenzen. De VVD blijft de 
ontwikkelingen nauw gezet volgen. 
Immers Nederland mag niet de dupe 
worden van het slappe beleid van 
andere landen. De voorziene 
afschaffing van de controles op 
Schiphol met het vliegverkeer vanuit 
Italië worden, als het aan de VVD 
ligt, dan ook voorlopig in de ijskast 
gezet.

Inlichtingen:
Theo van den Doel, 070-3182891

Vervolg van pagina 1, Groningen

moeilijk zal zijn de minister erop aan 
te spreken om het advies van de 
gemeenteraad van Groningen niet te 
steunen. Hij vertrouwde er echter op 
dat de partijen aldaar zich stevig 
zullen opstellen. Als de 
Gemeenteraad van Groningen een 
oordeel heeft geveld, vindt opnieuw 
een debat over deze zaak plaats. De 
Kamer heeft het kabinet tot 1 febru
ari de tijd gegeven om deze zaak uit 
te zoeken en te rapporteren.

Inlichtingen:
Benk Korthals 070-3182902

Verdrag van Schengen:
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'Onverwerkt verleden Toespraak Frits Bolkestein ter gelegenheid van 
de presentatie van het boek

Laat ik beginnen met wat ik niet heb 
gezegd: Ik heb het niet zozeer gehad 
over de verschrikkingen van het 
communisme, want die zijn nu genoeg
zaam bekend. Ik heb ook niet, ten 
tweede, een vergelijking tussen 
communisme en nationaal-socialisme 
gemaakt. Dat is het onderwerp van de 
Historikerstreit, die door Ernst Nolte in 
1986 is begonnen. Nolte meende dat 
Hitler de concentratie kampen van de 
Sovjet Unie had afgekeken. Dat is best 
mogelijk want de Sovjet-kampen zijn 
onder Lenin ontstaan en er was veel 
contact tussen Gestapo en NKVD. Maar 
of het waar is, weet ik niet. Een tweede 
onderwerp voor universitair onderzoek. 
De Historikerstreit vindt nu zijn 
vervolg in de querelle des historiens. 
Er zijn publicaties in de grote Franse 
bladen, in de Neue Züricher Zeitung, 
in Die Zeit, en nu ook, mondjesmaat, 
in Nederland. Terecht. Het onderwerp 
is van uitzonderlijk politiek en histo
risch belang.
Noch heb ik, ten derde, communisten 
gelijkgesteld aan NSB-ers. Dat zou 
onzinnig zijn geweest. NSB-ers 
ondersteunden de bezetting en alles 
wat daarmee samenhing. Dat deden 
communisten niet. Integendeel. Hoe 
communisten zich in geval van een 
Sovjet bezetting zouden hebben 
gedragen, weten wij niet.

Rekenschap
Wat heb ik clan wel gezegd? Dat de 
kleine meelopers van de NSB, die 
verder niets nebben gedaan, daar 
hun hele verdere leven last van 
hebben gehad terwijl van de voorlie
den van de CPN nooit rekenschap is 
gevraagd. Het gaat mij dus om een 
verschifin rekenschap. Wat zijn de 
feiten? Wie deed wat en waarom? 
Wie is waar middelijk of onmiddellijk 
voor verantwoordelijk?
Mijn boek "Onverwerkt Verleden" is 
een bijdrage aan dit debat.
NSB-ers hebben het volle pond voor 
hun kiezen gekregen. Weer terecht. 
Hoe zit het met de rekenschap van 
communisten? Misschien mag ik een 
grove indeling in drieën maken.
Ten eerste de communisten die voor 
de oorlog uit idealisme een verkeerde 
keuze heoben gemaakt en die zich in 
de oorlog - althans na de Duitse inval 
in de Sovjet Unie - op onverschrok
ken wijze tegen de bezetter hebben 
verweerd.
Die eerste lichting van idealistische 
communisten is grovelijk door de 
voorlieden van de CPN misleid. Die 
vormen de tweede groep van mijn 
indeling.
Wat voor rekenschap hebben Paul de 
Groot, Mareus Bakker, Henk 
Hoekstra, Harry Verhey en de gebroe
ders Wolf ooit afgelega? Mij is daar 
niets van bekend. Waarom kunnen zij

niet doen wat Arthur Koestier, Ignazio 
Silone en Jorge Semprun wel hebben 
gedaan, namelijk: vertellen wie es 
eigentlich gewesen?
Ik kom nu toe aan het derde deel van 
mijn grove indeling: de lichting van 
de jaren zeventig. Daar valt veel over 
te zeggen want met het boek “Alles 
moest anders" is de kous niet af.
De eerste vraag is deze: wisten zij 
dan niet wat de geschiedenis van het 
communisme was? Na De Kadt, 
Koestier, Orwell, Kravchenko? Na 
Praag 1948, Berlijn 1953, Boedapest 
1956? Na “ The God that Failed" van 
het begin van de jaren vijftig? Na 
Praag 1968 en Charta 1977? Na 
Solzhenitsyn? Wisten zij daarvan? Zo 
ja, waarom dan in godsnaam die 
keuze? Zo neen, moet ik denken aan 
het Franse gezegd: “ Niets is gevaarlij
ker dan algemene ideeën in lege 
hoofden".

U itkomsten
De tegenwerping luidt: wij hadden 
afstand genomen van het stalinisme; 
wij bekritiseerden wat er in de Sovjet 
Unie gebeurde; het communisme 
bleef voor ons een belofte voor de 
toekomst.
Het gaat in de politiek niet om de 
bedoelingen maar om de uitkomsten. 
De vruchten van het communisme 
zijn zonder uitzondering verschrikke
lijk geweest. Men kan zonder twijfel 
van misdaden tegen de menselijkheid 
spreken. Wat deed veronderstellen 
dat die vruchten hier anders zouden 
zijn geweest?
Hadden wij die mensen niet voor een 
stelletje politieke onbenullen gehou
den?
Men hoefde toch ook niet lid van de 
CPN te worden? Men kon toch lid 
van de PvdA worden? Ik hoor het al: 
“Wat? Die duffe PvdA?"

Life style
De PvdA was niet chic. En zij had al 
helemaal geen radicale chic, om de 
titel van Tom Wolfe's prachtige 
reportage te citeren. En radicale chic 
is wat de intellectuelen wilden.
Zo was het in Parijs. “ Het maoïsme in 
Parijs was een society-gebeuren, iets 
om bij te horen. Het was echt chic.
Zo was het in Amerika, waar iedereen 
die progressief was de kant koos van 
Alger Hiss in diens strijd met 
Wnittaker Chambers.
En zo was het bij ons. Elsbeth Etty 
sprak van “ het idee, de illusie, dat het 
interessante debat bij links plaats
vond, terwijl rechts geborneerd, dom 
en saai was. Links stond voor veran
dering, nadenken, beweging, rechts 
voor verstikking en verveling"
Het was spannend, modieus en chic 
om links te zijn. Het was chiquer om 
uiterst links te zijn. Vandaar die grote

toeloop naar de CPN. Vandaar ook 
die blindheid voor wat het maoïsme 
in China heeft teweeggebracht, 
hoewel "Chinese Schimmen'1 van 
Simon Leys van het begin van de 
jaren zeventig dateerde.
Intellectuelen blijken buitengewoon 
evoelig voor de mode. Cicero had 
et al over hen. Hij noemde hen de 

boni, in het Frans de bien pensants. 
Molière maakte hen beiacnelijk in de 
persoon van Tartuffe. Wat was het 
anders dan tartufferie toen de 
gemeente Amsterdam W.F. Hermans 
in 1986 meedeelde dat hij er niet 
welkom was, omdat hij in Zuid Afrika 
was geweest of toen de 
Universiteitsraad zich verzette tegen 
een eredoctoraat voor J.L. Heldring 
omdat hij te rechts was?
Ziehier een derde thema voor univer
sitair onderzoek: het verband tussen 
tijdgeest, life style en politieke stel - 
lingname. Het is een zeer belangrijk 
thema want het gaat over de beeld
vorming, die zo bepalend is voor de 
politiek.
Ik voor mij zeg: "Weg met de radi
cale chic; leve de bourgeoisie!".

Totalitaire verleiding
Er is veel geschreven over de reden 
waarom juist intellectuelen zo 
ontvankelijk waren voor de totalitaire 
verleiding. Zoals ik heb geschreven is 
het de eenzaamheid die de werkelijke 
intellectueel kenmerkt maar waarvoor 
de meeste would-be intellectuelen 
terugschrikken". Die eenzaamheid 
doet hen aansluiting zoeken bij de 
groep.
In het Britse weekblad The Economist 
schreef ik in juni 1982 als volgt over 
de jaren zestig en zeventig: “ Het reli
gieuze verval viel samen met het 
aanbreken van materiële overvloed. 
Beide brachten vrijheid mee maar niet 
noodzakelijk geestelijke onafhanke
lijkheid. Voor een aantal mensen 
werd het juk der conventies verlicht. 
Voor velen werd het vervangen door 
een even zwaar juk van conformisme. 
Er ontstond een lompenintelligentsia: 
lieden die hun referentiepunten 
hadden verloren en compensatie 
zochten in een naïef en verlossend 
engagement op basis van een versim
peld marxisme en het allegaartje van 
de media”

Waarom politiek geëngageerde intel
lectuelen zo geneigd zijn tot onder- 
werpingsgedrag - ziedaar een vierde 
onderwerp voor discussie aan een 
Universiteit.
Soms is de macht van ideeën over 
mensen zo groot, dat zij wel kijken 
maar niet waarnemen; dat zij wel 
horen maar niet luisteren. Dat raadsel 
blijft.
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Genoeg te kiezen
Deze week is het boek 'Poldergeest' verschenen. Hierin gaan 
vertegenwoordigers van drie politieke stromingen, namelijk 
Ernst Hirsch Ballin (CDA), Thijs Wöltgens (PvdA) en ondergete
kende, in op de grondslagen van de politieke cultuur in 
Nederland. Het boek toont aan dat er nog wezenlijke verschillen 
van mening bestaan tussen de verschillende politieke partijen.

Democratie vormt het centrale onderwerp. Een voorwaarde voor een duurzame democra
tie is voor liberalen onder andere een bloeiende markteconomie. Zonder dat kan de poli
tiek niet tegemoet komen aan de materiële verlangens van de bevolking. Dit betekent 
niet dat liberalen bezig zijn met de "verheerlijking van de markt", zoals sommigen ons 
verwijten. Liberalen zijn van mening dat afstemming van vraag en aanbod door een zo 
vrij mogelijk prijsmechanisme de doelmatigste methode vormt om coördinatieproblemen 
in een volkshuishouding te bestrijden. Het economisch succes van de afgelopen jaren is 
grotendeels te danken aan de afslanking van de verzorgingsstaat en de verminderde 
invloed van het centraal overleg tussen sociale partners op de loonvorming. Meer markt
werking en minder regels, meer prikkels en minder lasten, dat zijn de voornaamste sleu
tels tot economisch succes.

Een ander verschilpunt tussen sociaal- en christen-democraten en liberalen is hoe zij 
aankijken tegen het maatschappelijk leven. Het liberalisme kiest in normatieve zin partij 
voor net individu. Wat door anderen wordt vergeten is dat liberalen tegelijk doordrongen 
zijn van het belang van sociale relaties. Mensen hebben een natuurlijke neiging tot het 
aangaan van allerlei verbanden waarin het individu tot ontplooiing komt en tradities van 
generatie op generatie worden overgedragen.

Naast een bloeiende markteconomie, een liberale politieke cultuur en krachtig interme
diaire structuren is een zekere mate van nationale soevereiniteit van groot bang voor 
onze democratie. Het zijn nog altijd ministers en leiders van nationale regeringen die op 
beslissende momenten aan de touwtjes trekken. Waarom is de werkloosheid in 
Nederland lager dan in Frankrijk en Duitsland? Omdat de Nederlandse bewindslieden 
hun beleidsruimte beter hebben gebruikt. We moeten dus niet zonder meer bevoegdhe
den overdragen aan de Europese Unie, die lijd t aan een democratisch tekort. Bovendien 
zal het belasten van de unie leiden tot bureaucratisering die uiteindelijk de democrati
sche legitimiteit van nationale regeringen zal ondermijnen. Wie werkelijk iets om Europa 
geeft, moet de Europese Unie tegen zichzelf beschermen.

De Westerse democratie bloeit en heeft een mooie toekomst voor zich. Maar zij vergt 
permanent onderhoud. Wil zij voortbestaan, dan zullen materiële vooruitgang, morele en 
culturele samenhang en een zekere mate van nationale soevereiniteit gewaarborgd 
moeten worden. Over de vraag hoe dit het best kan gebeuren, lopen de antwoorden 
uiteen. Er valt voor de kiezer in het Nederlands politieke stromenland nog genoeg te 
kiezen.

Frits Bolkestein

Interpellatie Schiphol
de geluidsnorm plaats zal vinden, en wel 
van: 0,03 Ke (dit is minder dan 1 decibel) 
resp. 0,66 Ke. Dit zijn plaatsen waar 
niemand woont.
Groen Links heeft het alleen over zeer kleine 
geluidsoverschrijdingen. Zij spreken niet 
over de vliegtuigen die steeds schoner, stil
ler, zuiniger, en veiliger worden. Bovendien 
blijft Schiphol met 9300 geluidsbelaste 
woningen (bij 400.00 vluchten) zéér ruim

Deze week is een interpellatie-debat aange- Vervolg op pagina 2
vraagd door Groen Links over de mogelijke
overschrijding van de geluidsnormen door 
Schiphol.
VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis vroeg 

L  zich af waar we in politiek Den Haag toch

Verder in dit nummer:
• Wegenverkeerswet

^  mee bezig zijn? Waar klaagt Groen Links nu • Meaisch-specialisten
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Geïntegreerde medische Wegen
hulpverlening verkeerswet

Margreet Kamp

Deze week heeft de Kamer gedebat
teerd over het geïntegreerd medisch- 
specialistisch bedrijf. De doelstelling 
van dit wetsvoorstel is van het 
medisch-specialistisch bedrijf een 
soepeler, doelmatiger en efficiënter 
organisatie te maken ten behoeve 
van de patiënt. Deze doelstelling 
wordt door de VVD-fractie van harte 
onderschreven. De medisch-specialis- 
ten zijn echter bang dat met dit wets
voorstel de vrije keuze om zelfstandig 
of in loondienst hun beroep uit te 
oefenen, zal vervallen. O ok de VVD 
vindt dat die vrije keuze in stand 
moet blijven. Een oplossing lijkt in 
zicht.

Convenant
In het najaar van 1997 hebben de 
medisch-specialisten, de ziekenhuizen 
en de zorgverzekeraars een conve

nant afgesloten waarin de inspan
ningsverplichting is afgesproken dat 
het geïntegreerd medisch-specialis
tisch bedrijf wordt vorm gegeven. Er 
is een clausule in opgenomen dat 
deze inspanningsverplichting vervalt 
wanneer de vrije keuze van specialis
ten ten aanzien van het vrije beroep, 
door bijvoorbeeld fiscale of sociale 
zekerheidsrechtelijke aspecten, niet 
meer zou bestaan.
De regering heeft de Kamer per brief 
medegedeeld dat wanneer een 
toegevoegd addendum aan de over
eenkomst tussen ziekenhuis en 
medisch-specialist als uitgangspunt 
wordt genomen door de betrokken 
partijen, de fiscale en sociale zeker- 
heidsaspecten ongewijzigd blijven.
Het vrije ondernemerschap blijft dan 
mogelijk. Afgesproken is dat ae 
minister van Financiën een beleidspu- 
blicatie ten aanzien van dit punt aan 
de Belastingdienst zal sturen. Minister 
Borst heeft verzekerd dat deze 
beleidspublicatie dezelfde status heeft 
als een aanwijzing of een beleids- 
richtlijn aan de Belastingdienst.
Op die voorwaarde is de VVD bereid 
met de gang van zaken in te stemmen. 
De doelstelling het medisch-specialis
tisch bedrijf beter toe te rusten op de 
patiënt wordt door de betrokken 
partijen nader uitgewerkt.

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893

Vervolg van pagina 1, Schiphol

binnen de toegestane limiet van 
15.100. Per saldo benut Schiphol 
62% van de toegestane geluids
ruimte, niet eens 100%.
GroenLinks wil Schiphol blijkbaar het 
liefst op slot doen voor verdere 
ontwikkelingen. Dit gaat ten koste 
van veel werkgelegenheid. De onaf
hankelijke commissie van Roel In 
‘t Veld (óók PvdA) noemt dit, terecht, 
absurd. De starheid van het huidige 
meetsysteem is er de oorzaak van dat 
er meer geluidsoverlast ontstaat dan 
nodig is, zo zegt de commissie In 
't Veld.
Wij moeten wel kritisch blijven, maar 
de VVD vindt het buiten alle propor
ties de ontwikkeling van de werkgele
genheid en de economie op en rond 
Schiphol te frustreren, als net gaat 
om een relatief zeer kleine afwijking 
van de berekende geluidscontour op 
niet of nauwelijks kwetsbare plekken. 
Het evenwicht is dan volledig zoek. 
Maar de VVD kiest wél voor de 
mensen; én: voor een evenwichtige

combinatie van economie en milieu. 
Ook met 400.000 vluchten in 1998 
blijft Schiphol ruim binnen de afge
sproken milieugrenzen. Economische 
ontwikkelingen binnen de milieugren
zen zijn dan juist toe te juichen. Dat 
past ook binnen de mainport-doel- 
stelling. Er is een perfecte combinatie 
mogelijk van milieu, economie en 
werkgelegenheid. Alle 3 gaan de 
VVD aan net hart.
Het debatje heeft duidelijk gemaakt 
dat een hardheidsclausule in de lucht
vaartwet hoog nodig is om onrede
lijke situaties wat flexibeler het hoofd 
te kunnen bieden.
Bovendien wordt in dit verband 
steeds duidelijker dat de 5P-baan (de 
milieubaan) zo spoedig mogelijk moet 
worden aangelegd. Ook dit zal 
bijdragen tot de oplossing van het 
probleem.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901

Otto Vos

In het wetsvoorstel wijziging 
Wegenverkeerswet zijn twee onder
werpen behandeld:
1. De verhoging van de strafmaat 

voor dood door schuld in het 
verkeer. De straf hiervoor is 
verhoogd van 1 jaar naar 3 jaar en 
kan zelfs oplopen tot negen jaar.
De VVD-fractie stemt hiermee in.

2. De aanvullende administratieve 
sancties voor het rijden onder 
invloed en snelheidsovertredingen. 
De regering stelt voor dat bij 
staanaehouding door een alcohol- 
delict tot 1,3 promille en een over
schrijding van de snelheid voor 
meer dan 50%, met een minimum 
van 30 km, de politie het rijbewijs 
definitief dient in te nemen. De 
doelstelling is preventie en 
afschrikking.

De VVD stemt met dit tweede deel 
van het wetsvoorstel niet in. VVD- 
woordvoerder Otto Vos verwacht dat 
dit voorstel veel juridische rompslomp 
zal meebrengen. Waar het echt om 
gaat is dat de pakkans wordt 
vergroot. Er zou dus meer gecontro
leerd moeten worden. Bovendien is 
goed te verdedigen dat het voorstel 
in strijd is met het Europese Verdrag 
van de Mens, omdat een ‘criminal 
charge', i.c. het inhouden van het 
rijbewijs, door de strafrechter moet 
worden behandeld en niet door een 
politie-agent kan worden afgedaan. 
De woordvoerder heeft een amende
ment ingediend waarin het tweede 
gedeelte van het voorstel wordt 
geschrapt.
In het huidige stelsel kan de politie 
het rijbewijs van bestuurders die te 
veel nebben gedronken, innemen en 
ingevorderd houden totdat de rechter 
over de zaak heeft geoordeeld. De 
VVD heeft een amendement inge
diend waarin wordt bepaald dat 
dezelfde behandeling geldt bij snel
heidsovertredingen van meer dan 50 
km. per uur. Naar verwachting zal 
een meerderheid van de Kamer dit 
amendement steunen.

Inlichtingen:
Otto Vos, 070-3182900
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Elektriciteitswet

Johan Remkes

Maandag 19 januari jl. heeft het 
wetgevingsoverleg over de nieuwe 
elektriciteitswet met minister van 
Economische Zaken Wijers plaatsge
vonden. Dit wetsvoorstel sluit aan bij 
de toenemende liberalisering en de 
Europese richtlijn voor de interne 
markt voor elektriciteit. De wet zou 
op 1 januari 1999 in moeten gaan.

De bedoeling is dat alle afnemers van 
elektriciteit in de toekomst vrij zullen 
zijn in het kiezen van een leverancier. 
Ook de produktie van elektriciteit 
wordt vrijgelaten. Aanbodsturing 
wordt dus vervangen door vraagstu- 
ring. Dit moet leiden tot verlaging 
van de tarieven en het zal de keuze
vrijheid van klanten vergroten.
Het beheer van het elektriciteitsnet 
komt in handen van afzonderlijke 
bedrijven die in zekere mate worden 
afgesplitst van de distributiebedrijven 
en het te vormen grootschalig 
produktiebedrijf. Zo wordt een vrije 
toegang van het net voor verschil
lende stroomproducenten gegaran
deerd. Discussiepunt hierbij is nog 
hoe strikt de scheiding tussen beide 
bedrijfsonderdelen moet zijn.

Stapsgewijze openstelling
Net als in de Europese richtlijn is in 
dit wetsvoorstel gekozen voor een 
stapsgewijze openstelling van de 
elektriciteitsmarkten:
• Op 1 januari zullen de grootver

bruikers van elektriciteit (33% van 
de elektriciteitsafname) vrij zijn in 
de keuze van een elektriciteitsleve- 
rancier.

• Op 1 januari 2002 zijn de middel
grote bedrijven aan de beurt (29% 
van de elektriciteitsafname).

• De laatste categorie, de kleinver
bruikers, waaronder een groot deel 
van het MKB (38%), zouden tot 1 
januari 2007 nog gebonden zijn 
aan hun vaste leverancier.

De vrije klanten zijn in beginsel vrij 
elektriciteit uit het buitenland in te 
voeren. Daarbij is wel de zoge
naamde wedekeringheidsclausule van 
kracht. Deze bepaalt dat invoer van

elektriciteit uit een andere lidstaat 
kan worden tegengehouden als dat 
land zelf zijn markt gesloten houdt. 
Omdat niet met zekerheid is te 
zeggen of deze wederkerigheidsbepa- 
ling in de praktijk daadwerkelijk 
effectief zal zijn, zou de VVD de libe
ralisering van de tweede en de laatste 
groep willen laten afhangen van de 
resultaten van een evaluatie van de 
eerste opgedane ervaringen.

De minister heeft gegarandeerd dat 
kleinverbruikers geen schade zullen 
ondervinden van de liberalisering. Ter 
bescherming van de nog gebonden 
klanten zal ae minister ae tarieven 
voor deze groep vaststellen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de 
efficiencywinst die met de liberalise
ring wordt geboekt.

Heff i ng
De VVD gaat vooralsnog op hoofdlij
nen met net voorstel akkoord. Grote 
moeite heeft de VVD-fractie met de 
wensen van andere fracties ten 
aanzien van het opwekken van duur

zame energie en energiebesparing. 
VVD-woordvoerder Johan Remkes is 
van mening dat het wetsvoorstel al 
voldoende mogelijkheden biedt 
(groene stroomcertificatie) wanneer 
er op vrijwillige basis onvoldoende 
resultaten worden geboekt. Hij is dus 
niet voor een eventuele verhoging 
van de ecotax en al helemaal niet 
voor de lastenverzwaring die de PvdA 
voorstelt. Deze partij wil boven op de 
bestaande ecotax een nieuwe heffing 
introduceren, waarvan de opbrengst 
voor energiebesparende maatregelen 
moet worden aangewend. Er lijkt 
voor dit voorstel van de PvdA een 
meerderheid in de Tweede Kamer te 
ontstaan.

De VVD zal haar uiteindelijke stand
punt bepalen wanneer het wetsvoor
stel plenair wordt behandeld.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182883

Tegemoetkoming aan 
dubbelgepakte tankeigenaren

Jan Hendrik 
Klein Molekamp

Afgelopen donderdag debatteerde de 
Kamer met de minister van VROM 
over de financieringsproblematiek 
rond de dubbelgepakte particuliere 
tankeigenaren. Een regeling van het 
kabinet die, na lang aandringen van 
VVD-woordvoerder Jan Hendrik Klein 
Molekamp, op de politieke agenda is 
geplaatst. Hoewel de VVD verheugd 
was dat de minister ruim 7 miljoen 
gulden beschikbaar heeft gesteld, 
vond de woordvoerder de voorge
stelde regeling onduidelijk en ontoe
reikend.

Veel particuliere eigenaren van een 
ondergrondse (olie)tank hebben in 
het verleden omwille van het milieu 
de tank schoon laten maken en laten 
vullen met zand of hardschuim. 
Daarbij hebben zij in de meeste 

evallen de weg gevolgd die de over- 
eid heeft aangegeven. Nu is geble

ken dat vele van deze tanks op een

onjuiste manier zijn gesaneerd en 
worden de eigenaren met aanzienlijke 
extra saneringskosten geconfronteerd 
omdat het zand en het hardschuim 
inmiddels vervuild is en moet worden 
weggehaald. De overheid heeft 
vermoedelijk te goeder trouw gehan
deld en is in juridische zin niet 
aansprakelijk. Naar de mening van de 
VVD heeft de overheid echter een 
dusdanige morele verantwoordelijk
heid dat een vergoeding van deze 
extra kosten door de overheid op zijn 
plaats is.

De regeling die de minister nu heeft 
voorgesteld is naar de mening van de 
VVD-fractie onvoldoende, omdat in 
de regeling niet de tankeigenaar 
centraal staat, maar de aansprakelijk
heid van de gemeente. De tankeige
naar is volstrekt afhankelijk van de 
gemeente, de beschikbare bedragen 
per tank zijn te laag en de financiële 
waarborgen in de regeling zijn onvol
doende. Besloten is dat de minister 
hierover nog overleg zal plegen met 
de VNG.

Inlichtingen:
Jan Hendrik Klein Molekamp, 
070-3182884
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Voor alle zekerheid

Clemens Cornielje

Wat hebben de hypotheekrente
aftrek, de AOW en de EURO met 
elkaar te maken?
Vorige week vrijdag werd duidelijk 
dat de PvdA de hypotheekrente
aftrek wil beperken. U weet hoe dit in 
de praktijk gaat. Men begint bij de 
hoge inkomens en de hoge hypothe
ken. Maar voordat je het weet heeft 
de overheid geld nodig en dan komen 
de hypotheken van de middengroe
pen in beeld. De grens zal snel 
worden verlaagd. Bevreesd voor de 
electorale effecten zei Wim Kok dat 
hij deze aloude wens van de PvdA 
niet wilde uitvoeren. Om het geheu
gen nog even op te frissen wil ik niet 
onvermeld laten dat in de afgelopen 
3 jaren de leden Hillen (CDA), van 
der Ploeg (PvdA) en Giskes (D66) alle 
drie voorstellen hebben gedaan om 
de hypotheekrente-aftrek te beper
ken. Alleen in verkiezingstijd hoor je 
ze niet meer over dit thema.

SoLiDe
Dat is ook wel verklaarbaar. Toen het 
CDA één van de belangrijkste zeker
heden van de mensen ter discussie 
stelde verloor het 20 zetels bij de 
verkiezingen in 1994. De AOW is een 
welvaartsvast pensioen en daar moet 
niet aan gemorreld worden. De VVD- 
fractie is dan ook verheugd dat dit 
SoLiDe-kabinet besloten heeft om het 
AOW-fonds op te richten. Op deze 
wijze maak je net moeilijk voor poli
tici om aan deze reserves te komen. 
Want politici hebben altijd geld nodig 
voor allerhande leuke en ook nuttige 
zaken. Maar het AOW-fonds is ons 
appeltje voor de dorst voor onzekere 
tijden.

Met ons eigen huis, ons spaargeld en 
ons pensioen zijn wij verzekerd van 
een redelijke oude dag. Daarom moet 
het eigen woningbezit voor alle inko
mensgroepen bevorderd en niet 
ontmoedigd worden. Maar hoeveel is 
uw spaargeld straks nog waard als de 
EURO is ingevoerd? Als gevolg van 
een aantal berichten over vermeende 
bezwaren van onze minister van 
Financiën Gerrit Zalm (VVD) met

betrekking tot de toetreding van 
Italië tot ae Europese Monetaire Unie 
is vorige week in de Tweede Kamer 
een debat gevoerd. De vraag is waar 
alle commotie in binnen-en buiten
land toch vandaan komt. In 
Nederland zijn alle partijen het er 
toch over eens dat de EMU-criteria 
strikt moeten worden nageleefd? 
Wanneer elk land netjes aan de crite
ria voldoet is er geen enkele reden tot 
nervositeit.

Verkiezingsstunt?
De kwestie is natuurlijk dat het 
voldoen aan de EMU-criteria bij een 
aantal landen nog steeds een groot 
probleem vormt. In ongeveer 10 
lidstaten van de EU is nog sprake van 
een buitensporig financieringstekort. 
En hoe is een nauwelijks dalende 
staatsschuld van 123% BBP (Italië) te 
rijmen met de verdragvereiste "dat 
de staatsschuld in bevredigend tempo 
de 60% moet benaderen?"

De VVD-fractie heeft allerlei verwij
ten gekregen. Wij zouden bezig zijn 
met stemmingmakerij en het uithalen 
van een verkiezingsstunt. (Een verwijt 
dat ons vaker treft als wij naar voren 
brengen wat de mensen in het land 
denken en zeggen.) Als dit een 
verkiezingsstunt is, is het de langstge- 
rekte verkiezingsstunt van de eeuw.

De VVD beweert immers al zes jaar 
lang hetzelfde: de EMU-criteria 
moeten strikt worden gehandhaafd. 
Dit is een zaak van historisch 
gewicht. Wij geven immers een 
keiharde munt op. Dat kan alleen 
wanneer de afspraken die in 
Maastricht zijn overeengekomen 
precies worden nageleerd.

Pensioen
Bij Karei van de Graaf wees Frits 
Bolkestein afgelopen zaterdag op het 
risico van een stijgende inflatie als er 
gemorreld gaat worden aan de crite
ria. Het laat zich raden welke gevol
gen deze geldontwaarding voor uw 
spaargeld en uw pensioen heeft.
Ik ben u nog een antwoord schuldig 
op de vraag waarmee ik deze column 
begonnen ben. Het eigen huis, de 
AOW, het spaargeld en het pensioen 
behoren tot de zekerheden van de 
mensen waar niet aan getornd mag 
worden. De VVD staat nier al sinds 
jaar en dag borg voor. Ik zeg u dat 
maar even, voor alle zekerheid.

Clemens Cornielje, Lid Tweede Kamer 
(VVD-fractie), column voor de 
Zwolsche Courant

POLDERGEEST
door Frits Bolkestein, Ernst Hirsch Ballin en Thijs Wöltgens

Utopieën van politici
Aan de vooravond van de verkiezingen van 1998 onderzoeken drie schrij
vende politici schijn en werkelijkheid van het poldermodel.

Ze beschrijven de grondslagen van de politieke cultuur van ons land en 
stellen in afzonderlijke beschouwingen vragen als: maakt de voortdu
rende belofte van welvaartsgroei burgers tot consumenten? Is onze 
inspraakcultuur toegerust om snelle aanpassingen in een rauwe wereld
economie te realiseren? Ondergraaft immigratie de culturele samenhang 
en welke grenzen moet een samenleving in dit opzicht trekken? Is 
Nederland een 'semi-soevereine staat' geworden en verliest het parle
ment daardoor zijn betekenis?

Voordat de kakofonie van de verkiezingsstrijd losbarst, biedt 
‘Poldergeest’ drie scherpe diagnosen van drie bevlogen politici, die ook 
eerder bewezen hun gedachtengoed helder op schrift te kunnen stellen: 
Frits Bolkestein, Thijs Wöltgens en Ernst Hirscn Ballin.

Zij nemen de huidige gesteldheid onder de loep, stellen de stand van 
zaken vast en geven aan op welke punten politiek Nederland voor verbe
tering vatbaar is - waarbij onderlinge controverse zeker niet uit de weg 
wordt gegaan.

Verschenen: 20 januari 1998, Uitgeverij Prometheus
prijs: ƒ 29,90 ISBN 90 5333 632 x
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PARTIJEN

Primaat van de politiek
Deze week is een debat gevoerd over de verhouding tussen 
minister van Justitie Winnie Sorgdrager en de procureurs-gene- 
raal van het Openbaar Ministerie.
Een crisis was ontstaan naar aanleiding van een mogelijke 
verstrengeling tussen de bevindingen van onderzoeksbureau 
Bakkenist over de zaak Lancee en ae nevenfunctie die procu- 
reur-generaal Steenhuis bij dit onderzoeksbureau bekleedt.

De procureur-generaai dreigde de minister met een kort geding toen zij het rapport over 
het onderzoek naar deze belangenverstrengeling naar de Kamer wilde sturen. Dit dreige
ment van de procureur-generaai was een belachelijke vertoning. Hij dient zich te besef
fen dat de minister de baas is. Zij besluit wanneer er een rapport naar de Kamer wordt 
gezonden en niet haar ambtenaren. Het is dan ook volkomen terecht dat het kabinet hier
tegen krachtig stelling heeft genomen.
De ernst van ae zaak lag in het feit dat de gezagsverhoudingen op het ministerie niet 
waren zoals ze behoren te zijn. Ook de andere procureurs-generaal, onder leiding van 
super-procureur-generaal Docters van Leeuwen namen niet duidelijk afstand van het 
dreigement van Steenhuis.
De kernvraag tijdens het debat hierover was wie deze gezagscrisis het meeste was aan te 
rekenen: de procureurs-generaal of de minister van Justitie.
De hervorming van het Openbaar Ministerie en het in het leven roepen van een super- 
Procureur-generaal heeft al eerder tot verwarring van de gezagsverhoudingen geleid. Dit 
is een ernstige zaak. De top van het Openbaar Ministerie dient zich namelijk te voegen 
naar het primaat van de politiek. Het areigen met een kort geding past daar niet in. Er 
zijn dus krachtige maatregelen nodig om ait primaat te herstellen.

Frits Bolkestein

Meer praktijk in leerwegen 
Mavo/VBO/VSO
Deze week vond de plenaire afronding 
plaats van het wetsvoorstel dat de school-

S MAVO, (voorbereidend)beroepson- 
js en voortgezet speciaal onderwijs 

reorganiseert in nieuwe leerwegen (zie 
VVD-expresse 264).
Hiermee komt een lang traject ten einde, 
dat begon met het uitbrengen van het 
advies ‘Recht doen aan verscheidenheid' 
van de commissie Van Veen in 1994.
Vanaf haar eerste reactie op dit advies 
(14 februari 1995) heeft de VVD-fractie haar 
zorgen uitgesproken over het behoud van 
het Deroepsgerichte karakter van het VBO. 
Vanaf de invoering van de basisvorming kan 
in het VBO namelijk pas vanaf het derde 
leerjaar met praktijkvakken worden begon
nen. Maar dit miskent dat een brede alge
mene (basis)vorming niet tot ieders moge
lijkheden behoort. Voor leerlingen met grote 
achterstanden en/of leermoeilijkheden leidt 
té grote nadruk op theorie tot verdere 
demotivatie en voortijdig schoolverlaten met 
alle gevolgen van dien. Het aantal voortijdig 
schoolverlaters ligt in Nederland internatio
naal gezien op een zeer hoog niveau.
Tijdens het Algemeen Overleg van 15 janu
ari jl. heeft VVD-woordvoerder Clemens 
Cornielje daarom een concreet uitgewerkte 
lessentabel voor de beroepsgerichte leerweg 
voorgesteld, waardoor het aantal beroeps- 
erichte praktijkvakken toeneemt èn al in 
et eerste jaar met deze vakken kan worden 

begonnen.

Andere partijen sloten zich bij de wens tot 
het invoeren van meer praktijkvakken aan. 
Uiteindelijk is de staatssecretaris door 
middel van een Nota van Wijziging tege
moet gekomen aan deze wens. De wijzigin- 
en houden in dat het schoolbestuur kan 
esluiten tot een programma van beroeps

gerichte vakken in de eerste twee leerjaren 
van 10% van het totale lespakket voor alle 
leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen die 
zijn toegelaten tot het leerwegondersteu
nend onderwijs (de zwakkere leerlingen) 
een beroepsgericht programma krijgen van 
20% van net totale lespakket in de eerste 
twee leerjaren.
De VVD is ervan overtuigd dat hierdoor
voor alle leerlingen een motiverender en ___
meer op maat gesneden programma tot * i
stand gekomen is. a

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904
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Reactie op rapport werkgroep Cannerberg

De VVD-fractie heeft kennis geno
men van de conclusies en aanbevelin
gen van het rapport van de werk
groep Asbest problematiek 
'Cannerberg'. Zij spreekt haar waar
dering uit voor de door de werkgroep 
verricnte werkzaamheden.
Voorzover de werkgroep over infor
matie kon beschikken geeft het 
rapport een beeld van de besluitvor
ming rond de Cannerberg-problema- 
tiek in de periode tot 1992.
Het rapport maakt onder meer duide
lijk dat er groot verschil bestaat 
tussen de kennis over asbest, de 
manier waarop omgegaan werd met 
de wel aanwezige kennis en de bena
dering van risico's van asbest in de 
jaren '70 en '80 en de hedendaagse 
benadering. Gezien door de bril van 
vandaag is duidelijk dat er in het 
verleden niet adequaat is omgegaan 
met deze materie.
Tevens wordt duidelijk dat het de

nodige tijd heeft geduurd voordat 
wetenschappelijke gegevens een 
brede maatschappelijke vertaling 
kregen, waaronder ook de vertaling 
in regelgeving. Dat de ernst van de 
problematiek slechts langzaam werd 
onderkend is terug te vinden in de 
wijze waarop enerzijds de gebruikers 
van Cannerberg, Defensie en NAVO, 
maar anderzijds de toezichthouder en 
controleur voor wat betreft de 
arbeidsomstandigheden daarmee 
omgingen. Geconstateerd kan 
worden dat alle betrokkenen onvol
doende alert en adequaat hebben 
gereageerd. Van de zijde van 
Defensie is dit inmiddels, bij monde 
van staatssecretaris Gmelig Meijling, 
terecht ook uitgesproken,
Voorts kan worden geconcludeerd 
dat, toen begin jaren ‘90 de risico's 
van asbest algemeen bekend en 
erkend werden en de normen eendui
diger waren geworden, onder andere 
naar aanleiding van het TNO-rapport, 
er niet tot maximaal veilige maatre
gelen in de vorm van sluiting van de 
Cannerberg is besloten. Minder opti
male en veilige maatregelen, zoals 
beschermende kleding, werden niet 
of niet volledig uitgevoerd.
Het is voor de VVD-fractie duidelijk 
dat er op de gang van zaken in het 
verleden rond de Cannerberg, zowel 
ten aanzien van Defensie, als ook ten

aanzien van de Arbeidsinspectie 
inderdaad de nodige kritiek te geven 
is.
Tegelijkertijd kan worden vastgesteld 
dat de tekortkomingen door aiïe 
betrokkenen worden erkend en dat 
verbeteringsmaatregelen in gang zijn 
gezet.
De VVD-fractie acht het van belang 
dat wordt nagegaan bij Defensie en 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid of 
alle noodzakelijke maatregelen thans 
zijn genomen om te voorkomen dat 
met asbest of andere soortgelijke 
risicovolle stoffen deze geschiedenis 
zich niet kan herhalen.

Ten overvloede, maar ook met waar
dering, constateert de VVD-fractie 
dat de staatssecretaris van Defensie, 
ten aanzien van mogelijke asbest- 
gerelateerde aandoeningen de 
aansprakelijkheid zal erkennen en 
daarbij geen beroep zal doen op de 
absolute verjaringstermijn.
Tenslotte constateert de VVD-fractie 
dat de werkgroep geen nader onder
zoek aanbeveelt, hetgeen zij ten volle 
steunt.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3182885

Energiebesparende voorzieningen

Pieter Hofstra

Dinsdag 27 januari jl. heeft de 
Tweede Kamer gedebatteerd over 
een wijziging van de Woningwet, 
gericht op een verandering van het 
aanschrijvingsbeleid door gemeenten. 
De wijziging betreft 2 punten. 
Allereerst vervalt de mogelijkheid 
voor gemeenten om verbeteringen af 
te dwingen als het gaat om de inrich
ting van toilet/keuken en badkamer. 
Dit betekent dat ook bijvoorbeeld 
sociale huurwoningen zonder sani
taire voorzieningen kunnen worden 
opgeleverd en verhuurd. Voor de 
koopsector is dit geen probleem, en 
ook in de dure huursector kan het 
wellicht. Maar voor sociale huurwo
ningen gaat deze wijziging te ver. Of 
zoals woordvoerder Pieter Hofstra 
naar voren bracht: "Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld als iemand een goed

kope huurwoning toegewezen krijgt? 
Ik kan mij niet voorstellen dat die 
bewoners het aantrekkelijk vinden 
om eerst naar de Gamma te gaan om 
daar een behoorlijk bedrag uit te 
geven en de artikelen vervolgens te 
monteren terwijl ze misschien van 
plan zijn om er een jaar of een half 
jaar te wonen." De Staatssecretaris 
heeft zich vanwege deze kritiek 
bereid verklaard om nu eerst de 
herziening van het Bouwbesluit af te 
wachten
Het tweede onderwerp betreft 
verdere regulering. Gemeenten krij
gen mogelijkheden om verbeteringen 
voor te schrijven inzake thermische 
isolatie en cv-ketels. Op zich kan de 
VVD-fractie met het doel instemmen: 
energie-besparing en beperking van 
de C02-uitstoot. Gemeenten mogen 
verbeteringen afdwingen wanneer de 
cv-ketel ouder is dan 10 jaar en het 
rendement lager dan 80%. Voorts 
gelden ook normen voor de isolatie- 
waarde van wanden en vloeren. Bij 
deze criteria bestaat het risico dat er 
dure maatregelen nodig zijn, en dat 
nog niet afgeschreven cv-ketels 
moeten worden vervangen. Ook drei
gen er kostenverdelingsproblemen 
tussen huurders en verhuurders. Dit

vooral ook bij winkels en kantoren 
die ook onder deze regeling vallen.
De Staatssecretaris zal de financiële 
consequenties voor winkels en kanto
ren nog nader aangeven. Overigens 
zijn gemeenten wel gehouden om de 
voor te schrijven maatregelen te 
motiveren en zullen daarbij hopelijk 
de financiële haalbaarheid goed in 
het oog houden.

Zonnecollector 
Tijdens het debat heeft de woord
voerder een motie ingediend waarin 
hij de regering verzoekt de verplichte 
gemeentevergunning voor het plaat
sen van zonnecollectoren op wonin
gen te laten vervallen. Dit om het 

ebruik van duurzame energie en 
eperking van C02-uitstoot te 

bevorderen. Voor woningen binnen 
een beschermd stads-of dorpsgezicht 
kan eventueel nog wel een vergun
ningsplicht gelden. Staatssecretaris 
Tommel heeft toegezegd deze 
vergunningsplicht te scnrappen bij de 
eerstkomende wijziging van het 
Bouwbesluit op 1 januari 2000.

Inlichtingen:
Pieter Hofstra, 070-3182886
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Crisis Sorgdrager en OM

Benk Korthals

Naar aanleiding van de crisis tussen 
minister van Justitie Winnie 
Sorgdrager en de procureurs-generaal 
van het Openbaar Ministerie (OM) is 
deze week in de Tweede Kamer een 
debat gevoerd.

Aan le id ing  c ris is  
Aanleiding van de crisis waren de 
rellen in Groningen op Oudejaars
avond en het tegelijkertijd uitlekken 
van het rapport van het organisatie
adviesbureau Bakkenist over de zaak 
Lancee, waar de nadruk meer op het 
disfunctioneren van de politie lag, en 
minder op de rol van Procureur-gene- 
raal Steenhuis van het Openbaar 
Ministerie. Vervolgens kwam de 
nevenfunctie van ae heer Steenhuis 
bij het organisatie-adviesbureau 
Bakkenist aan het licht. De minister 
liet vervolgens onderzoek verrichten 
door de commissie-Dolman naar de 
eventuele betrokkenheid van procu- 
reur-generaal Steenhuis bij het 
rapport-Bakkenist. Over deze betrok
kenheid wordt nog nader onderzoek 
gedaan.
Toen minister Sorgdrager de procu- 
reur-generaal niet 48 uur de tijd gaf 
om het rapport te lezen, maar het 
rapport al eerder naar de Kamer wilde 
sturen, dreigden de procureur-gene- 
raal de minister met een kort geding.

Al deze zaken hebben, aldus VVD- 
woordvoerder Benk Korthals, een 
slechte indruk gewekt. Niet alleen in 
politiek Den Haag, maar bij alle 
burgers in Nederland. Het is veront
rustend dat bij degenen die veronder
steld worden ae rechtsorde te hand
haven van alles mis lijkt te gaan. De 
politie treedt niet op waar net nodig 
is en de hoogste ambtenaren wekken 
met hun dreigement van een kort 
geding de indruk het gezag van de 
minister in twijfel te trekken. Het gaat 
hier om een ernstige situatie.

G ezag scris is
De VVD is het eens met minister 
Sorgdrager dat zij onderzoek heeft 
laten doen naar ae mogelijke belan
genverstrengeling van procureur- 
generaal Steenhuis met het onder
zoek van bureau Bakkenist. Ook 
heeft de minister volkomen gelijk dat 
zij degene is die uitmaakt wanneer zij 
de Kamer inlicht over de bevindingen 
van het onderzoek van de commissie

Dolman over die mogelijke belangen
verstrengeling. De VVD-fractie heeft 
dan ook geen enkel begrip voor de 
procureurs-generaal die de minister 
dreigden met een kort geding als zij 
eerder dan 48 uur het rapport- 
Dolman naar de Kamer zou zenden. 
De kernvraag is: Hoe is de gezagscri
sis ontstaan en wie is het ontstaan 
van deze crisis aan te rekenen?
Om deze vraag te kunnen beant
woorden moest over een aantal feiten 
duidelijkheid ontstaan. In hoeverre 
kon de minister op de hoogte zijn van 
de nevenfunctie van procureur-gene- 
raal Steen hu is? Waarom zette het 
ministerie deze kwestie op scherp 
door inlichtingen te verschaffen aan 
de parketten in het land? Wie bracht 
de pers op de hoogte van het dreige
ment van de procureurs-generaal 
(PG's') tot een kort geding? Wat was 
de rol van super-PG Docters van 
Leeuwen? Was er sprake van een 
collectief verzet van alle PG's tegen 
de minister?

Vertrouwen in m in ister 
Het meest ernstige is dat er een 
gezagscrisis is ontstaan tussen de 
minister en haar hoogste ambtenaren. 
Tijdens het debat heeft de minister 
nauwgezet antwoord gegeven op alle 
vragen. Ze heeft vervolgens aangege
ven dat zij een heel proces van

Het gaat goed met Nederland. Het 
kabinet heeft goede resultaten laten 
zien. Dit zou zich voor dit jaar ook 
vertalen naar de inkomens en de 
koopkracht. Hierover werd gesproken 
in de troonrede, de miljoenennota en 
de algemene beschouwingen. Koop
krachtverbetering, inkomensvooruit- 
gang, er op vooruit gaan: dat zijn de 
verwachtingen die bij de mensen zijn 
ontstaan.
Nu de eerste loonstrookjes in 1998 
zijn binnengekomen, blijkt bij velen 
dat deze verwachting niet wordt 
waargemaakt. In plaats van meer 
geld op de rekening is er bij grote 
groepen mensen koopkrachtachter- 
uitgang geconstateerd. Dit blijkt uit 
de vele brieven die naar de Tweede 
Kamer zijn gestuurd.
De VVD-fractie kan de boosheid en 
het gevoel van onmacht bij de 
mensen die dit is overkomen goed 
voorstellen. Als het kabinet koop
krachtverbetering, maar in ieder geval 
koopkrachtbehoud beloofd, zal zij dit 
moeten waarmaken. Belofte maakt 
schuld!!
Donderdag 29 januari jl. is hierover,

deëscalatie zal inzetten. Zij heeft erop 
gewezen dat er belangrijke discussies 
zullen worden gevoerd over de situ
atie in Groningen, de reorganisatie 
van het OM, waarbij met name de 
verhouding tussen het OM en de 
minister als ook de positie van de 
voorzitter van het College van procu
reurs-generaal aan de orde zullen 
komen.
In een slotverklaring in haar eerste 
termijn verklaarde de minister dat zij 
het zeer betreurt dat het beeld is 
ontstaan van een gezagscrisis tussen 
de minister en het Openbaar 
Ministerie. Zij acht het van het groot
ste belang voor het functioneren van 
de rechtsstaat dat de verhoudingen 
tussen haar en de procureurs-gene
raal worden hersteld.

De minister heeft in de afgelopen 
week haar uiterste best gedaan om 
haar gezag te herstellen. De Kamer 
steunt haar in dit proces. Volgende 
week praat de Kamer over de reorga
nisatie van het Openbaar Ministerie. 
Dan zullen de verantwoordelijkheden 
van de procureurs-generaal en de 
super-PG opnieuw aan de orde 
komen.

Inlichtingen:
Benk Korthals, 070-3182902

mede op initiatief van de VVD, een 
debat gevoerd met minister Melkert 
van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid.

Er is een kamerbreed ondersteunde 
motie ingediend waarin de regering 
wordt verzocht maatregelen voor te 
bereiden die, indien noodzakelijk, op 
korte termijn, tijdelijke inkomenspro- 
blemen kunnen overbruggen, en de 
Kamer binnen 10 dagen te informeren.

De woordvoerder heeft daarbij 
uitdrukkelijk benadrukt dat het gaat 
om koopkrachtontwikkeling voor alle 
inkomensniveaux. Dus ook mensen 
met een groter aanvullend pensioen 
zullen moeten worden gecompen
seerd als mocht blijken dat zij in 
koopkracht achteruit gaan.

In maart of april moet iedereen hier
van de positieve effecten terug 
kunnen vinden op de loonstrook.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 318-3182885

Koopkracht:
Belofte maakt schuld!
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Toespraak Frits Bolkestein bij Viering vijftigjarig Bestaan VVD
Hieronder een samenvatting:

Het vieren van de vijftigste verjaar
dag van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie - aat vormt vandaag 
de aanleiding voor onze samenkomst. 
Zo'n jubileum inspireert natuurlijk tot 
een terugblik. Maar het terugblikken 
op een halve eeuw VVD draagt 
risico's in zich. Niet omdat wij, libera
len, ons zouden moeten schamen 
voor wat wij de afgelopen vijf decen
nia hebben gedaan en gezegd. 
Integendeel zelfs. Voor liberalen zijn 
er geen ernstige zonden te bekennen, 
geen pijnlijke dwalingen te verdoeze
len, geen vreemde koerswijzigingen 
te verklaren. Liberalen hebben geen 
onverwerkt verleden.

De geschiedenis van het Nederlandse 
liberalisme en van de VVD is, dat 
zullen vriend en vijand toegeven, een 
succesverhaal. En net vertellen van dit 
succesverhaal kan al snel voor zelfge
noegzaamheid worden aangezien en 
wrevel wekken. Het is ook wat pijnlijk 
voor andere, minder fortuinlijke poli
tieke stromingen.
Kijk naar de confessionelen. Hun 
tanende omvang en macht sinds de 
Tweede Wereldoorlog roept herinne
ringen op aan de film The incredible 
shrinking man. U weet wel, die film 
waarin de arme hoofdfiguur krimpt 
en krimpt.

De PvdA bescherm t het 
eigen huis tegen het eigen 
partijcongres
Kijk naar de sociaal-democraten. Zij 
weten zich slechts staande te houden 
door hun traditionele beginselen 
overboord te zetten. Kamerleden van 
de PvdA jubelen over de zegeningen 
van de markteconomie en de liberale 
democratie; de ideologen van de 
PvdA hebben het socialisme op sterk 
water gezet; de lijsttrekker van de 
PvdA beschermt net eigen huis tegen 
het eigen partijcongres. Een derge
lijke ideologische terugtocht vormt 
een nog overtuigender bewijs voor de 
kracht van het moderne liberalisme 
dan de klinkende overwinningen die 
de VVD bij de verkiezingen in maart 
en mei gaat boeken.

Drager van de vooruitgang  
De drager van de vooruitgang: aldus 
karakteriseerde Oud het liberalisme. 
Sinds haar oprichting heeft de VVD 
de maatschappelijke en culturele 
vooruitgang op een consistente wijze 
proberen te bewerkstelligen, zo stelt 
Henk Vonhoff met recht vast in zijn 
nieuwe boek Liberalen onder één 
dak. Tegenstanders veranderden, 
problemen deden zich in nieuwe 
gedaanten voor, maar het ideaal dat 
liberalen inspireerde, bleef hetzelfde: 
de ontplooiing van de verantwoorde

lijke mens in een vrije samenleving. 
Voor de Tweede Wereldoorlog 
hadden de liberalen krachtig over
heidsingrijpen bepleit om het vrije 
spel der maatschappelijke krachten in 
goede banen te leiden. De staat 
diende, in de bekende woorden van 
Tak van Poortvliet, 'een waarborg, 
hefboom en steun der volkswelvaart' 
te zijn. Maar na de oorlog zagen wij 
de overheid almaar uitdijen en soms 
eerder een obstakel dan een waar
borg voor individuele ontplooiing 
worden.
Het hoogtepunt, of beter gezegd: het 
dieptepunt, van staatsverheerlijking 
beleefde Nederland halverwege de 
jaren zeventig. Toen dacht het kabi- 
net-Den Uyl de samenleving te 
kunnen kneden alsof het om een stuk 
klei ging. Het waren de drie H's,
Harm, Hans en Haya, die waarschuw
den voor de rampzalige gevolgen van 
de wereldvreemde, door technocra
ten in de studeerkamer bedachte 
hervormingsvoorstellen. Als in die tijd 
beter naar Hans Wiegel was geluis
terd, hadden wij in de jaren tachtig 
niet voortdurend moeten bezuinigen 
om het economisch draagvlak te 
herstellen en de overheidsfinanciën 
weer een beetje op orde te krijgen.

Geen ‘ slech t-w eer-p artij'
De VVD is wel een 'slecht-weer- 
partij' genoemd. Wanneer zich grote 
politieke en economische problemen 
voordoen, zou haar populariteit stij
gen en zou zij de gelegenheid krijgen 
als regeringspartij orde op zaken te 
stellen. Zodra het puin is geruimd, 
mogen andere partijen weer mooi 
weer spelen met de bereikte resulta
ten en de dankbare rol van 
Sinterklaas vervullen. Maar de tijden 
zijn veranderd. De kiezer is meer en 
meer gaan beseffen dat er verband 
bestaat tussen mooi weer en liberaal 
beleid. De kiezer wil de stroming die 
als geen ander verantwoordelijk is 
voor de stijging van zijn welvaart, 
loon naar werk geven. Daarom scoort 
de VVD na bijna vier jaar succesvol 
paars-liberaal beleid zo goed.
De VVD is een volkspartij. De bena
ming, afkomstig uit ae koker van 
Stikker, riep aanvankelijk enige weer
stand op. Zij klonk zo volks’ , zal ik 
maar zeggen, zo 'linksig' ook. Maar 
Oud beschikte over een vooruit
ziende blik. Aanvankelijk werd de 
liberale gedachte vooral uitgedragen 
door een kleine groep welgestelde 
mannen, 'de zindelijke burgerheren', 
zoals een titel van een ander boek 
van Henk Vonhoff luidt. Dat tijdperk 
ligt vér achter ons. Het gezicht van 
de VVD is mede bepaald door een 
aantal doortastende vrouwen. Door 
Jeanne Fortanier-de Wit bijvoorbeeld, 
door de legendarische Haya van 
Someren, de eerste vrouwelijke partij

voorzitter in Nederland, door 
Annelien Kappeyne van de Coppello. 
En bij de eerste vijf van de voorlopige 
kandidatenlijst van onze partij bevin
den zich twee alom gewaardeerde 
vrouwelijke steunpilaren van het 
kabinet. Ook op andere terreinen 
heeft de basis van de liberale stro
ming zich verbreed. De VVD is - het 
spijt me voor de concurrentie - niet 
de partij van de een-tonners, van de 
mensen met een betrekkelijk hoog 
inkomen. De VVD is de partij voor 
alle lagen van de bevolking. De partij 
van iedereen, ongeacht leeftijd, 
geslacht, herkomst, levensbeschou
wing, woonplaats of inkomen. De 
partij die belang hecht aan vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaam
heid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid.

Nederland is nog niet ‘af'
Als we deze idealen serieus nemen, 
valt er nog een hoop te doen. In 
ieder geval buiten onze grenzen, 
waar ae VVD als internationaal 
georiënteerde partij een bijdrage zal 
moeten blijven leveren aan de 
versterking van liberale krachten. 
Maar ook Nederland is nog niet 'af'. 
Een liberale democratie vergt perma
nent onderhoud. De toenemende 
internationale concurrentie dwingt 
onophoudelijk tot economische 
waakzaamheid. Versterking van het 
vrije ondernemerschap; flexibilisering 
van de markten voor produkten, 
diensten en arbeid; een verdere sane
ring van de overheidsfinanciën; 
verbetering van het onderwijs en de 
infrastructuur, een krachtiger bestrij
ding van regelovertreding: dat zullen 
ook de komende jaren liberale doel
stellingen zijn. Wij zijn het eenvou
digweg verplicht aan de generaties na 
ons om te investeren in de toekomst. 
De VVD bestaat vandaag een halve 
eeuw. Voor het bereiken van deze 
mijlpaal nemen we graag de geluk
wensen in ontvangst. Maar verheu- 
end is vooral dat wij onze verjaardag 
unnen vieren terwijl wij krachtiger 

zijn dan ooit. Het liberalisme, nog 
altijd bij uitstek de drager van de 
vooruitgang, beschikt over een 
enorme vitaliteit. En de VVD, nog 
altijd bij uitstek de drager van het 
liberalisme, staat aan ae vooravond 
van historische verkiezingsoverwin
ningen. Vijftig jaar vrij en verenigd 
zijn wij. Ons bewust van het verle
den, met beide voeten in het heden, 
vol vertrouwen in de toekomst. 
Komende week gaan wij weer hard 
aan de slag om al onze plannen en 
ideeën ten uitvoer te brengen. Maar 
vanavond staan wij stil bij 50 jaar 
naoorlogs liberalisme in Nederland. 
Vanavond vieren wij feest.
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OOCUMENTATIECENTRUM
De VVD werkt veder̂ S ut|ew
Op het congres van de VVD in Papendal op 30 en 31 januari 
1998 zijn het verkiezingsprogramma 1998-2002 en de kandida
tenlijst voor de Tweede Kamer vastgesteld. Opnieuw ben ik 
gekozen tot lijsttrekker van de VVD. Ik dank ae partij voor het 
vertrouwen dat zij in mij heeft gesteld.
Wij beschikken over goede kandidaten en een goed programma. 
Bij de vorige nationale verkiezingen in 1994 scoorden we het 

op één na beste resultaat van onze geschiedenis. Gevolgd door deelname aan een van de 
beste kabinetten van onze geschiedenis. Deze keer hebben wij kans op een nog mooier 
resultaat. En Nederland heeft dus kans op een nog beter kabinet.
Vier jaar geleden had de VVD het meest hervormingsgezinde verkiezingsprogramma. Een 
drastische herziening van de sociale zekerheid, forse lastenverlichting en een belangrijke 
tekortverkleining waren ons parool. Vervolgens werden we door iedereen geïsoleerd 
verklaard. We waren zo geïsoleerd, dat het regeerakkoord rond ons verkiezingspro
gramma is opgebouwd.
Als het aan de VVD ligt, wordt het succes van Paars I voortgezet. Wij hebben een voor
keur voor een kabinet met de PvdA en mét D66. Maar als wij doorgaan met Paars bete
kent dat ook dat wij doorgaan met het Paarse beleid. Een stevig beleid is nodig. Want 
nog eens 15% economische groei in de komende vier jaar is niet waarschijnlijk.
De VVD blijft het dichtst bij ae gouden succesformule van Paars.
Daarom is net belangrijk dat de VVD ook weer aan de wieg staat van het volgende 
regeerakkoord.
Daarom moet de VVD weer op krachtige wijze deelnemen aan het volgende kabinet.
En daarom is het zo belangrijk dat de VVD sterk uit de verkiezingen komt.
De VVD is nodig om te voorkomen dat ons land weer afglijdt in gezapige tevredenheid.
De VVD is nodig om antwoord te geven op de uitdagingen van de 21e eeuw.
Wie kiest voor de VVD, investeert in de toekomst.
De VVD werkt.

Frits Bolkestein

Hoger Onderwijs
Driejarige opleidingen WO 
De regering heeft voorgesteld op experi
mentele basis driejarige opleidingen te star
ten onder voorwaarde dat zij de academi
sche toets der kritiek kunnen doorstaan, 
geen overlap vormen met het Hoger 
Beroepsonderwijs (hbo) en voldoen aan een 
behoefte op de arbeidsmarkt. De studie zou 
de wettelijk beschermde titel 'kandidaat' 
opleveren.
Samen met de PvdA heeft WD-woordvoer- 
der Monique de Vries een amendement 
ingediend om het voorstel te verbreden tot 
de mogelijkheid van het creëren van een 
tussenniveau in de studie na de propae- 
deuse dat een afgerond geheel van de 
studie betreft waarna men verschillende 
keuzes kan maken: doorstuderen in een 
bepaalde specialisatie, eerst een stage, naar 
het buitenland, een andere universiteit of 
gaan werken.
Aan dit ‘predoctoraal’ is geen wettelijke titel 
verbonden. Voordeel van het amendement 
is dat er na de propaedeuse een tweede 
afrekenmoment voor de studiefinanciering 
is. De huidige systematiek is zeer rigide 
omdat na de propaedeuse binnen een 
beperkt tijdsbestek afgestudeerd moet 
worden. Dit laat weinig ruimte voor een 
(buitenlandse) stage.
Het amendement geeft een opening tot de 
gewenste flexibilisering van zowel ae 
studiefinanciering als het hoger onderwijs in 
het algemeen.

Bindend studieadvies
In het verleden hadden instellingen reeds de
mogelijkheid om een bindend studieadvies

Deze week is gedebatteerd over het wets
voorstel waarin de beleidsvoornemens van 
HOOP 96 zijn neergelegd.

uit te brengen. In dit wetsvoorstel worden 
zij verplicht aan het einde van het propae- 
deusejaar een advies dat bindend kan ziin 
uit te brengen. De VVD vindt deze verplich
ting in de wet een winstpunt. Gebleken is 
dat zo'n bindend studieadvies een gunstige 
uitwerking heeft op zowel de zelfselectie 
van de student als zijn resultaten in het 
eerste studiejaar.

Werken en leren in het WO
In het Hoger Beroepsonderwijs (hbo) is een
bescheiden begin gemaakt met duaal leren,
dat wil zeggen studeren en werken met een
arbeidscontract. De minister wil dit ook
introduceren in het wetenschappelijk onder- ■
wijs. Dit laatste is in de ogen van de VVD
niet in overeenstemming met de doelstelling 1
van een initiële academische opleiding.
Stages, gastdocenten uit de praktijk en 
bedrijfsbezoeken kunnen buitengewoon 
nuttig zijn. Maar het hebben van een 
dienstverband in combinatie met een 
wetenschappelijke opleiding, welke twee

Vervolg op pagina 3
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Verkiezingsprogramma 1998-2002
In grote lijnen heeft de Algemene 
ledenvergadering met het ontwerp- 
verkiezingsprogramma ingestemd. De 
belangrijkste wijzigingen betreffen:
• Het verwerpen van de mogelijkheid 
nieuwe werkzoekenden aan de slag 
te helpen onder het wettelijk mini
mumloon. Het voorstel van de 
commissie-Linschoten dit bedrag voor 
alleenstaanden van 100 tot 70% te 
verlagen was bedoeld om het voor 
werkgevers aantrekkelijker te maken 
mensen in dienst te nemen en daar
door de werkloosheid verder terug te 
dringen. In de definitieve versie is dit 
voornemen geschrapt.
• Ook het terugbrengen van de 
maximale duur van de werkloosheids
uitkering tot 3 jaar werd niet door de 
vergadering ondersteund. De meer
derheid was voor handhaving van de 
huidige tijd van 5 jaar.
• Het voorstel van de programcom- 
missie om meer geld voor de infra
structuur te reserveren, werd overge
nomen.
• Het amendement van de partijcom- 
missie Volksgezondheid waarin wordt 
aangedrongen euthanasie en zelfdo
ding uit het Wetboek van Strafrecht 
te halen, is aangenomen. Wel zullen 
in de komende kabinetsperiode 
heldere criteria aan de toetsing 
vooraf moeten worden vastgesteld, 
waaraan de medici moeten voldoen.
• Adoptie door samenlevenden zal, 
als het aan de VVD ligt, in de 
toekomst mogelijk worden. In het 
programma is de formulering opge
nomen: "Bij adoptie staat het belang

van het kind voorop en is de samen
levingsvorm van ondergeschikt 
belang''.
• De vergadering bepleitte met 
succes de instelling van één publieke 
zender waarop slechts beperkt 
reclame mag worden gevoerd.
• Het congres verwierp het wetsvoor
stel waarin automobilisten in alle 
gevallen aansprakelijk zouden zijn bij 
aanrijdingen met (brom)fietsers.
• In net programma is een nieuwe 
passage over harddrugsbestrijding 
opgenomen, waarin vooral de

Op woensdag 4 februari jl. sprak de 
Vaste Kamercommissie van Justitie de 
vierde voortgangsrapportage met 
betrekking tot de reorganisatie van 
het Openbaar Ministerie (OM) met 
minister van Justitie Sorgdrager. 
VVD-woordvoerder Otto Vos heeft 
zich bezorgd getoond over het proces 
van reorganisatie. Het is zijn inaruk 
dat dit proces verre van automatisch 
verloopt. Een krachtige aansturing 
blijft noodzakelijk. De woordvoerder 
heeft de minister gevraagd wat haar 
plannen zijn met betrekking tot de 
vormgeving hiervan. Hij bracht daar
bij naar voren dat niet volstaan kan 
worden met het verzoeningsgesprek 
dat de minister op donderdag 
29 januari jl. met het OM heeft 
gevoerd. Er is een analyse nodig van 
ae problemen die aanleiding hebben 
gegeven tot de verstoorde verhou-

aandacht uitgaat naar de vaak ermee 
gepaard gaande criminaliteit. Aan 
ernstig verslaafden, die legaal in 
Nederland leven, mogen tegen een 
redelijke vergoeding drugs worden 
verstrekt. Van deze maatregel mag 
echter beslist geen aanzuigende 
werking uitgaan.
• Op aandringen van de VVD-fractie 
en de Vrouwen in de VVD is in het 
programma meer aandacht voor de 
combinatie arbeid en zorg (waaron
der kinderopvang).

ding tussen de minister en het OM.
Er moet vervolgens hard gewerkt 
worden om de lucht te klaren, aldus 
Vos.
Ook heeft de VVD-fractie aandacht 
gevraagd voor het systeem van 
beleidsplanning door het OM. Het 
voornemen bestaat om jaarlijks vast 
te leggen in welke mate aandacht zal 
worden besteed aan bijvoorbeeld de 
aanpak van criminaliteit, handhaving 
van het verkeersrecht, etc. De woord
voerder heeft er met name op aange
drongen dat naast het systeem van 
planning ook het systeem van afreke
ning op resultaten noodzakelijk is. De 
minister heeft die benadering als 
doelstelling onderschreven.

Inlichtingen:
Otto Vos, 070-3182900

Reorganisatie OM

Kandidatenlijst Tweede
1. De heer mr. drs. F. Bolkestein te Amsterdam
2. De heer H.F. Dijkstal te Wassenaar
3. Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink te Bolsward
4. De heer prof. drs. G. Zalm te Den Haag
5. Mevrouw E.G. Terpstra te Den Haag
6. De heer mr. A.H. Korthals te Rotterdam
7. De heer J.J. van Aartsen te Den Haag
8. Mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdman te Tilburg
9. De heer mr. F.H.G. de Grave te Amsterdam

10. De heer J.W. Remkes te Groningen
11. De heer dr. ir. J.J.C. Voorhoeve te Noordwijk
12. De heer drs. J.F. Hoogervorst te Den Haag
13. De heer mr. M. Patijn te Den Haag
14. Mevrouw drs. J.M. de Vries te Den Haag
15. De heer H.A.L. van Hoof te Alkmaar
16. Mevrouw drs. W .C.G . Voüte-Droste te Aerdenhout
17. De heer drs. F. W. Weisglas te Rotterdam
18. Mevrouw drs. P.J.L. Verbugt te Helden
19. De heer C.G.A. Cornielje te Zwolle
20. Mevrouw mr. B.M. de Vries te Almere
21. De heer J. Rijpstra te Meppel
22. Mevrouw M.J. Essers-Huiskamp te Apeldoorn
23. De heer H.G.J. Kamp te Borculo
24. De heer mr. A.J. te Veldhuis te Middelburg
25. De heer ir. P.H. Hofstra te Paterswolde
26. De heer W .l.l. van Beek te Maarheeze
27. Mevrouw mr. P. Remak te Amsterdam
28. De heer J.M. Geluk te Schuddebeurs
29. De heer mr.drs. J.C. van Baaien te Den Haag

Kamer
30. De heer drs. J.H. Klein Molekamp te Rhoon
31. De heer ir. E.L.P. Hessing te Voorburg
32. De heer J.D. Blaauw te Zeist
33. De heer M. van den Doel te Ermelo
34. De heer mr. drs. A. Nicolaï te Amsterdam
35. De heer mr. J.M .L. Niedererte Bergen op Zoom
36. De heer G.J. Opiaat te Markelo
37. De heer mr. drs. F.H.H. Weekers te Weert
38. Mevrouw F. Örgü te Vlaardingen
39. De heer mr. W.H.J. Passtoors te Leidschendam
40. De heer mr. O.P.G. Vos te Driehuis
41. De heer mr. R. Luchtenveld te Amersfoort
42. Mevrouw E. Meijer-Lubbers te Deventer
43. De heer O. Cherribi te Amsterdam
44. Mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff te Wagenborgen
45. De heer G. Wilders te Utrecht
46. De heer mr. Ph.G. Brood te Leiden
47. De heer drs. M.W.Ch. Udo te Den Haag
48. De heer E.R.M. Balemans te Utrecht
49. De heer drs. S.A. Blok te Den Haag
50. De heer A.H. de Swart te Schiedam
51. De heer drs. E.F. van Splunter te Den Haag
52. Mevrouw drs. A. de Beer-Vermeulen te Alphen
53. De heer drs. J.J. Manusama te Krimpen a/d IJssel
54. Mevrouw drs. K. van Beelen-Balak te Leiderdorp
55. Mevrouw drs. J.M. Hey te Den Haag
56. De heer O. Hoes te Den Bosch
57. De heer mr. J.H. de Pont te Badhoevedorp
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VVD investeert in de toekomst van het onderwijs
In het artikel van zelfstandig onder
wijsjournalist Robert Sikkes van 3 
februari jl. wordt gesteld dat van de 
1,25 miljard gulden die de VVD in 
haar verkiezingsprogramma voor 
onderwijs uittrekt, door bezuinigin- 

en op de overheidsuitgaven "op z'n 
oogst een kwart miljard gulden 

extra overblijft". Toevalligerwijs 
berichtte het Financieel Dagblad op 
dezelfde dag dat de heer Van der 
Ploeg op grond van eigen "machet- 
berekening" zelfs uitkomt op een 
netto bedrag van 50 miljoen. Beiden 
werden reeds voorgegaan in hun 
suggesties door staatssecretaris 
Netelenbos, die in december 1997 in 
PRO Binnenhof beweerde dat in het 
VVD-programma netto maar 200 
miljoen overblijft voor het onderwijs. 
Zelfs de anders zo degelijke premier 
Kok deed dezer dagen een duit in het 
zakje der speculaties door te stellen 
dat bij de door de VVD voorgestelde 
bezuinigingsbedrag het onontkoom
baar wordt te snijden in het onder
wijs.

Gelukkig kunnen wij deze ongetwij
feld welgemeende zorgen van PvdA- 
politici en zelfstandig onderwijsjour
nalist Robert Sikkes wegnemen. Een 
deel van de uitgaven in ons 
programma wordt inderdaad gedekt 
door een efficiency-besparing bij de 
overheid door te voeren. Bij de 
totstandkoming van deze dekking is 
het funderend onderwijs echter niet 
betrokken. Het voor deze sectoren 
genoemde bedrag van 1,25 miljard 
blijft dus geheel staan, of gaat afhan
kelijk van de nadere uitwerking, 
slechts licht achteruit. Maar in geen 
geval zal dit bedrag netto substan
tieel verminderen in de mate zoals 
hiervoor genoemd.
Ook zal de efficiency-besparing niet 
ten koste kunnen gaan van het 
bedrag voor de klassenverkleining, 
omdat de sector Primair Onderwijs 
van deze efficiency-besparing wordt 
uitgezonderd. Het benodigde miljard 
voor klassenverkleining is dus wel 
degelijk beschikbaar. Een en ander zal 
voor iedereen blijken zodra de finan

ciële doorrekening van de program
ma's gereed is.
In dit licht kan het geen kwaad nog 
eens te memoreren dat de investering 
in klassenverkleining op initiatief van 
de Tweede Kamer tot stand is geko
men. Het was juist staatssecretaris 
Netelenbos die zich tot kort voor de 
Algemene Politieke Beschouwingen in 
1996 heeft verzet tegen een klassen
verkleining in het onderwijs. 
Daarentegen was het Frits Bolkestein 
die bij die gelegenheid alle partijen 
opriep om in hun verkiezingspro
gramma voldoende geld vrij te maken 
voor het basisonderwijs, een oproep 
waaraan de coalitiepartijen genoor 
hebben gegeven.

Hans Hoogervorst en 
Clemens Cornielje
(respectievelijk financieel- en onder- 
wijswoordvoerder Tweede- 
Kamerfractie VVD)

Nationaal Milieubeleidsplan 3
Afgelopen donderdag presenteerde 
het kabinet het derde Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP-3). VVD- 
woordvoerder Jan Hendrik Klein 
Molekamp heeft met voldoening 
geconstateerd dat de afgelopen 10 
jaar de milieubelasting is geaaald, 
terwijl de economie is gegroeid. De 
milieuverbeteringen zijn mede tot 
stand gekomen door technologische 
vernieuwingen en door efficiëntiever- 
beteringen in het bedrijfsleven. Dit 
beleid dient te worden voortgezet.
De convenanten die met de bedrijven 
zijn afgesloten garanderen ook voor 
de komende jaren een verdere verbe
tering, bij voortgaande economische 
groei.
Op een viertal terreinen zijn volgens 
het kabinet de doelstellingen moeilijk 
of niet te halen. Het gaat dan om 
stikstofoxiden (NOx), ammoniak, 
verstoring en broeikasgassen.
Voor het terugdringen van de broei
kasgassen zijn in Europees verband 
afspraken gemaakt op de wereldtop 
in Kyoto. De maatregelen die geno
men moeten worden om de Europese 
doelstellingen waar te maken, zullen 
naar de mening van de VVD zoveel 
mogelijk in Europees verband moeten 
worden afgestemd. Een verdere 
verhoging van de energiebelastingen 
zal in dat kader dienen plaats te 
vinden.
Verhoging van de accijns op motor
brandstoffen met 50 cent, wat 
genoemd wordt als één van de 
opties, wijst de VVD af. 
Besluitvorming over een verdere

verschuiving van directe naar indi
recte belastingen zal plaatsvinden in 
het kader van de herziening van het 
belastingstelsel. Dat biedt de meeste 
garantie dat deze verschuiving niet 
tot een belastingverhoging zal leiden. 
Definitieve besluitvorming zal bij de 
kabinetsformatie plaatsvinden.
In een verlaging van de maximum
snelheid op autosnelwegen tot 100 
km/h ziet de VVD niets. De feitelijke 
C02-reductie zal heel beperkt zijn, 
terwijl de handhaving veel inspannin
gen zal vereisen. Ook het maatschap
pelijk draagvlak voor deze maatregel 
is gering.

De VVD is het met het kabinet eens 
dat extra economische groei kan 
leiden tot een extra druk op onderde
len van het milieu. Extra economische 
groei zal ook leiden tot meer mobili
teit. Daarom zal deze extra economi
sche groei niet alleen meer milieu- 
investeringen nodig maken, maar ook 
meer investeringen in de infrastruc
tuur. Gelijktijdig willen de mensen in 
het land van de economische groei 
profiteren en zullen ook andere 
ministeries hun financiële claims neer
leggen. Besluitvorming over de 
verdeling van de meeropbrengsten 
als gevolg van de grotere groei hoort 
dan ook bij de kabinetsformatie 
plaats te vinden. Daar kunnen en 
zullen de meeropbrengsten als gevolg 
van een grotere groei in een bredere 
context worden bekeken.
De voorstellen van het kabinet om te 
komen tot minder administratieve

lasten bij de uitvoering van het 
milieubeleid zijn onvoldoende. De 
doeltreffendheid en de doelmatigheid 
van het milieubeleid kunnen naarde 
mening van de VVD nog aanzienlijk 
worden verbeterd.
De woordvoerder toonde zich 
verheugd dat het kabinet de milieu
handhaving wil verbeteren, de effec
tiviteit van het beleid wil vergroten 
en de milieucriminaliteit wil vermin
deren. Ondanks herhaald aandringen 
van de Tweede Kamer heeft het kabi
net nog steeds geen concrete voor
stellen hiervoor gedaan. Voorde 
VVD ligt hier één van de hoogste 
prioriteiten in het milieubeleid.

Jan Hendrik Klein Molekamp, 
070-3182884

Vervolg van pagina 1, O nderw ijs

zaken nauw op elkaar moeten 
aansluiten, is niet gewenst. Bijna alle 
adviesorganen hebben zeer terughou
dend gereageerd. De VVD heeft een 
breed gesteund amendement inge
diend om deze vorm van universitair 
onderwijs vooralsnog alleen op expe
rimentele basis toe te staan. Over drie 
jaar zal op basis van een evaluatie een 
definitief besluit over eventuele conti
nuering worden genomen.

Inlichtingen:
Monique de Vries, 070-3182894
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Congres VVD in Papendal
Hieronder een samenvatting van de 
toespraak van Frits Bolkestein voor de 
openbare Buitengewone ALV van de 
VVD.

Vier jaar geleden zei ik dat het Paarse 
regeerakkoord een liberaal akkoord 
was. Dat was tegen het sociale been 
van de PvdA. Sommigen denken dat 
liberaal beleid niet sociaal kan zijn.
Na vier jaar kunnen we vaststellen 
dat het beleid liberaal en dus ook 
sociaal is geweest. Want er zijn zeer 
sociale resultaten geboekt.
Jarenlang heeft Erica Terpstra zich 
ingespannen voor de ouderen met 
alleen AOW. Dankzij dit kabinet is 
het maandinkomen van deze kwets
bare groep gestegen van ruim f. 1300 
in 1994 tot f. 1500 in 1998. In geen 
enkel Europees land hebben de oude
ren zo'n goed basispensioen als in 
Nederland. Maar het inkomensbeleid 
is niet de ware toetssteen voor het 
sociale gehalte van dit kabinet. 
Belangrijker is het feit dat bijna
500.000 mensen een baan hebben 
gevonden. Voor het eerst sinds 1960 
werden minder mensen afhankelijk 
van een uitkering. De sociale zeker
heid werd ingrijpend hervormd, 
zonder dat de zwakkeren in de kou 
kwamen te staan.
Meer mensen aan de slag, minder 
schuld voor ons nageslacht. Moeten 
die mooie resultaten nu allemaal op 
het conto van het kabinet worden 
geschreven? Natuurlijk niet. Zij zijn 
bij uitstek een verdienste van burgers 
en bedrijven zelf. Zij hebben afge
zien: zij nebben hard gewerkt, Bij 
deze noeste inspanningen in het land 
hoort gepaste bescheidenheid op het 
Binnenhof.
Toch heeft ook dit kabinet de econo
mie een flinke opzwieper gegeven. 
Ondanks grote belastingmeevallers 
zijn alle bezuinigingen uitgevoerd. De 
private sector heeft weer ae plaats 
die hem toekomt. Meevallers werden 
benut voor verkleining van het schat
kisttekort en extra lastenverlichting. 
De loonkosten voor de werkgevers 
zijn fors verlaagd. In de eerste en de 
tweede belastingschijf is de druk voor 
de burgers verminderd.

Volgende kab in etsperio de  
Veel uitdagingen van straks zijn niet 
radicaal anders dan die van nu. Het 
gaat om versterking van onze econo
mie. Meer mensen aan het werk. 
Inpassing van Nederland in nieuwe 
internationale structuren, Beter 
onderwijs voor onze jongeren. Een 
goede zorg voor onze ouderen. 
Beheersing van de immigratie. En een 
veilig bestaan voor iedereen.
Maar de veranderingen komen steeds 
sneller op ons af. Onze taak is het 
aan de verandering leiding te geven. 
Om te voorkomen dat wij worden

overrompeld. Ik ben er van overtuigd 
dat het verkiezingsprogramma van de 
VVD als geen ander de basis biedt 
om die uitdagingen aan te gaan.
Wij zijn niet conservatief , wij zijn niet 
progressief. De VVD is realistisch. Wij 
zijn de meest toekomstgerichte 
partij van Nederland.
Wat moeten we doen? Ten eerste 
doorgaan met de economische 
modernisering van Nederland. Er 
staan nog steeds te veel mensen aan 
de kant. Er moet nog meer ruimte 
komen voor burgers en bedrijven.
Een belangrijke overheidstaak is de 
infrastructuur. De VVD wil er extra 
geld voor uittrekken. Wij willen met 
Annemarie Jorritsma naar snellere 
procedures, werkbare normen en 
sobere keuzes. Wij kiezen niet voor 
"Holland Asfaltland". Maar wel voor 
beleid met gezond verstand. Wij zijn 
en blijven de partij van het Groen 
Realisme.
Bij een moderne economie hoort een 
modern belastingstelsel. Nederland 
kent drie toptarieven, 60%, 50% en 
36%. Hoge belastingen zijn niet het 
voorrecht van de rijken, Zij drukken 
op iedereen. Zij moeten dus voor 
iedereen omlaag. Het schatkisttekort 
daalt, de staatsschuldquote daalt: nu 
zijn de tarieven aan dé beurt.
18% van de belastingbetalers betalen 
meer dan 50% van alle belastingen 
op inkomsten. Zeker, constructies en 
excessen moeten worden aangepakt. 
Maar wie beweert dat iedereen 
boven modaal slapende rijk wordt, 
weet niet wat hard werken is. Dankzij 
de middengroepen kunnen de uitke
ringen worden betaald. De VVD wil 
die middengroepen de ruimte geven 
die ze nodig heoben.

Investeren  in de toekom st 
De babyboomers van nu zijn de 
ouderen van de 21ste eeuw. Straks 
zullen minder jongeren de AOW en 
de zorgkosten voor meer ouderen 
moeten opbrengen. Daarom moeten 
wij nu al maatregelen nemen.
Het VVD-verkiezingsprogram doet 
voorstellen op vier fronten: de zorg, 
de sociale zekerheid, de AOW en de 
staatsschuld. Wij zien de vergrijzing 
niet als een probleem maar als een 
uitdaging.
De VVD wil dat ouderen langer op 
eigen benen kunnen staan. Een 
goede zorgsector is daarom van 
primair belang. Waar nodig, moeten 
er extra middelen bij. De VVD wil f 2 
miljard daarvoor beschikbaar stellen, 
meer dan welke andere partij ook. 
Maar wij zeggen daar meteen bij: wie 
echt aan de toekomst van de zorg 
denkt, vraagt van iedereen een 
bijdrage. Van de overheid, van de 
mensen en van de sector zelf. Op die 
manier kunnen wij de zorg de priori
teit geven die zij verdient.

De vergrijzing vereist verdere moder
nisering van ae sociale zekerheid. De 
VVD wil de uitvoering van de WAO 
en de bijstand verder verbeteren.
De beste manier om voor de 
toekomst te sparen, is op te houden 
met schulden maken. Het succesvolle 
beleid van Gerrit Zalm biedt uitzicht 
op een schatkisttekort van nul. De 
staatsschuld zal dan als sneeuw voor 
de zon wegsmelten. Dan is de finan
ciering van de AOW in de toekomst 
geen probleem. Een zuinige overheid 
is een sociale overheid.

Normen en waarden  
Mensen maken zich zorgen over 
geweld op straat, gebrekkig optreden 
van justitie en politie, afbrokkeling 
van normen en waarden.
Wat kunnen wij er aan doen? De 
criminaliteit moet natuurlijk beter 
worden bestreden. Er is onder dit 
kabinet al veel gebeurd. Er is 2,5 
miljard extra naar politie en justitie 
gegaan. Het cellentekort is vrijwel 
opgeheven. Er zijn duizenden agen
ten bijgekomen. Maar er moet meer 
gebeuren. De politie-organisatie moet 
worden verbeterd. Terwijl Europa 
bouwt aan Europol, heeft de 
Nederlandse politie nauwelijks 
aansturing op landelijk niveau. De 
democratische aansturing van de 
politie moeten dringend worden 
versterkt. En het gezag van Justitie 
moet zo snel mogelijk worden 
hersteld. En natuurlijk moet er meer 
blauw op straat. Maar met voorrang 
naar het platteland. Wat door het 
vorige kabinet is uitgekleed, moet het 
volgende kabinet weer aankleden.
De VVD heeft haar leiderschap in het 
politiek debat bevestigd. Het 
Europadebat is van zijn naïeve fede
ralisme ontdaan. De minderheden 
moeten op eigen benen leren staan. 
De overlegecononie is onherkenbaar 
veranderd. De sociale zekerheid is 
ingrijpend gemoderniseerd.
Al die dossiers heeft de VVD getrok
ken. Met 20% van de stemmen 
hebben wij 80% van het debat 
bepaald.
Bijna acht jaar lang ben ik nu politiek 
leider van de VVD. Steeds weer 
nieuwe collega's. Lubbers, Brinkman, 
Heerma, De Hoop Scheffer. Van 
Mierlo, Borst... even denken... ja toch 
Borst! Ja, en dan Kok, Kok en nog eens 
Kok . Zwijgend zweeft hij boven de 
partijen. Vooral boven zijn eigen PvdA. 
Zou ik ook doen, als ik hem was.
Ik dank de partij voor het vertrouwen 
dat zij in mij heeft gesteld. In dank
baarheid aanvaard ik het lijsttrekker
schap voor de nationale verkiezingen 
op 6 mei. We hebben een goede lijst. 
We boeken een goed resultaat.
Na bevrijdingsdag komt op 6 mei de 
dag van de Volkspartij voor
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Ruim zeven jaar geleden verloor de Irakese dictator Saddam 
Hoessein de Golfoorlog. Dat was vooral te danken aan de 
Amerikanen. Helaas heeft Saddam Hoessein zich opnieuw als 
een gevaar voor zijn land, het Midden-Oosten en ae wereld 
ontpopt. Irak heeft een groot arsenaal aan bacteriologische en 
chemische wapens opgebouwd. Beide soorten zijn internatio
naal absoluut verboden.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft bepaald dat Irak inspecties moet 
toestaan van alle plaatsen waar wordt vermoed dat massavernietigingswapens worden 
geproduceerd of opgeslagen. Maar vanaf het begin en in toenemende mate heeft Saddam 
Hoessein die inspecties onmogelijk gemaakt. Keer op keer werden diplomaten met chica
nes om de tuin geleid.

Het is terecht dat voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de maat vol is.
Een militair ingrijpen lijkt nu nog de enige mogelijkheid. De VS en het Verenigd 
Koninkrijk zulten daarbij het voortouw nemen. Die twee landen verdienen daarbij alle 
steun. Helaas blijft steun vanuit de Europese Unie vrijwel uit. Gelukkig heeft Duitsland 
zich afgelopen weekend achter Clinton en Blair geschaard.
Maar Frankrijk tracht keer op keer een eigen rol te spelen. Die opstelling lijkt meer inge
geven door economische belangen en anti-amerikanisme dan door bezorgdheid voor ae 
regio.
De Amerikanen spelen een essentiële rol in de Europese veiligheidspolitiek. De 
Amerikaanse aanwezigheid in Bosnië, bijvoorbeeld, is van wezenlijk belang.
Wat in de Golf gebeurt, is ook een zaak van de Europese Unie en van Nederland. Wij 
moeten ons daarom solidair verklaren met bondgenoten die bereid zijn de hete kastanjes 
voor ons uit het vuur te halen.

Ik heb Minister-President Wim Kok en de Minister van Buitenlandse Zaken Hans van 
Mierlo opgeroepen zich achter de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te scharen. 
Ik betreur de opstelling van de PvdA-fractie. Haar woordvoerder riep de regering de 
vorige week op steun te geven aan de Franse opstelling en zich te verzetten tegen de VS.

Daarom heb ik de Heer Kok gevraagd in deze zaak afstand te nemen van zijn eigen 
partij.

Frits Bolkestein

Bankwet 1998
Deze wet voorziet in de wettelijke inpassing 
van De Nederlandsche Bank in net Europese 
Stelsel van Centrale Banken. Dit in het kader 
van de op handen zijnde Europese 
Monetaire Unie.
De ministeriële verantwoordelijkheid ten 
opzichte van het monetair beleid komt te 
vervallen. Dit is noodzakelijk om de onaf
hankelijkheid van de Europese Centrale 
Bank te waarborgen. Voor nationale zaken, 
zoals het toezicht op het kredietwezen, blijft 
de ministeriële verantwoordelijkheid wel 
bestaan.

Hoorrecht Tweede Kamer 
In het Verdrag van Maastricht is voorzien 
dat de President van de Europese Centrale 
Bank (ECB) kan worden gehoord door het 
Europees Parlement. Namens de WD-frac- 
tie heeft VVD-woordvoerder Hans 
Hoogervorst een amendement ingediend 
dat beoogt een soortgelijk recht voor de 
Tweede Kamer te creëren door dit hoorrecht 
(van de Tweede Kamer) ook voor de presi
dent van De Nederlandsche Bank te laten 
gelden.
Nu het aanwijzingsrecht van de minister is 
komen te vervallen, is dit een minimale 
inkleding van de democratische inbedding 
van De Nederlandse Bank, zonder op enige 
wijze de onafhankelijkheid van het mone
taire beleid aan te tasten.

Duisenberg
Namens de VVD heeft de woordvoerder 
tijdens het debat van de gelegenheid 
gebruik gemaakt in te gaan op de hardnek
kige geruchten dat er een herenakkoord zou 
zijn inzake de benoeming van Wim 
Duisenberg tot president van de Europese 
Centrale Bank, waarbij deze bij ambtsaan
vaarding zou aankondigen na vier jaar 'vrij
willig' plaats te willen maken voor de Franse ™  
kandidaat Trichet. Om twee redenen is dit a
onwenselijk. Ten eerste wordt hiermee 1
materieel de achtjarige ambtstermijn van de 
Bankpresident ingekort. Ten tweeae is het 
geen goede zaak wanneer het huidige kabi
net zich committeert aan een benoeming 
die pas over vier jaar en onder een ander 
kabinet zal plaatsvinden.

Informatie:
Hans Hoogervorst, 070-3182897

Verder in dit nummer:
• campagne Den Haag
• Asielbeleid
• (in)formateurs
• Agenda
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Toespraak Frits Bolkestein,
Grote Avond Campagne, Den Haag
Hieronder een samenvatting:

De VVD blaakt op dit moment van 
zelfvertrouwen. Daartoe hebben wij 
ook alle reden. Wij hebben een goed 
verkiezingsprogramma, uitstekende 
kandidaten voor de Tweede Kamer 
en een kabinet dat resultaten heeft 
geboekt die klinken als een klok.

Toen ik voor de tweede keer lijsttrek
ker werd, heb ik gezegd dat de VVD 
nodig is om te voorkomen dat ons 
land wegzakt in gezapige tevreden
heid. Maar dat laatste geldt natuurlijk 
in de eerste plaats voor onszelf. Het is 
allerminst zeker of de uitslag van 
4 maart zo goed zal zijn als de peilin
gen ons willen doen geloven.

In de eerste plaats lopen wij het risico 
van een tegenvallende opkomst. Net 
als de andere grote partijen is de VVD 
gebaat bij een hoog opkomstcijfer. 
Maar dat is niet de enige reden.
Te weinig kiezers beseften hoe 
bijzonder het is dat wij al zo lang 
stemrecht hebben. In China veenten 
iedere dag mensen onder moeilijke 
omstandigheden voor meer democra
tie.
In Zuid-Afrika lopen kiezers soms een 
paar dagen om te kunnen stemmen. 
En in Nederland gaf de in 1968 uit 
Praag gevluchte historicus Hans 
Renner onlangs te kennen dat hij nog 
altijd een kick krijgt als hij gebruik 
mag maken van zijn recht.

Juist in het jaar dat wij 150 jaar 
Grondwet gedenken, is het goed er 
op te wijzen dat uw gemeente een 
breed democratisch draagvlak 
verdient. Ik wil u dan ook vragen 
straks in de campagne niet alleen een 
stap harder te lopen voor de VVD, 
maar u ook in te spannen voor een 
hoge opkomst.
De VVD moet het een erezaak vinden 
dat het opkomstcijfer op 4 maart 
hoger is aan 65%. Wie niet stemt, 
telt niet mee!

Lokale partijen  
Een andere bedreiging voor een 
goede uitslag is het groeiend aantal 
lokale groeperingen. Hoewel deze

uiteenzetten waarom het beter is te
stemmen op een landelijke partij. 
In de eerste plaats houden lokale

partijen zich vaak bezig met één 
onderwerp. Ten tweede missen zij de 
band die vanuit de nationale partij 
naar provincie en gemeente loopt.
De VVD is een bestuurderspartij met 
volksvertegenwoordigers en gezags
dragers op alle niveaus.
In de derde plaats wil ik wijzen op het 
gevaar dat ontstaat als teveel lokale 
partijen in de gemeenteraad verte
genwoordigd zijn. Soms is de versnip
pering in de raad zo groot dat de 
gemeente onbestuurbaar wordt.

Alle reden voor de VVD om ervoor te 
zorgen dat na 4 maart de enige 
wethouder die lid is van een lokale 
partij, wethouder Hekking van Juinen 
is.

W erkgelegenheid  
Dit kabinet is er nu al in geslaagd 
meer banen te scheppen dan haar 
twee voorgangers bij elkaar. Dat is 
niet verwonderlijk want het beleid is 
liberaal en dus sociaal. Een betere 
manier om armoede te bestrijden is er 
niet. De grootste verdienste van dit 
kabinet is dat het er in is geslaagd 
meer mensen een zinvolle invulling 
van hun bestaan te geven.

Natuurlijk respecteer ik de wijzigings
voorstellen die de ledenvergadering 
zaterdag een week geleden op 
Papendal heeft aanvaard. Op dit 
moment verbiedt de wet dat alleen
staanden een baan aanvaarden die 
beter betaalt dan het sociaal mini
mum hoewel minder dan het sociaal 
minimumloon.
En daarom zal het denken niet mogen 
stilstaan. De urgentie om langdurig 
werklozen en laagopgeleiden aan een 
baan te helpen is niet verdwenen. Als 
de economische groei stagneert en 
tegenvallers voor de deur staan komt 
deze problematiek in volle omvang bij 
ons terug.
Nu de wind in de rug waait, is het tijd 
om te handelen. Afhakers moeten 
aanhakers worden.

Koopkracht
Het kabinet heeft in het najaar 
beloofd dat iedereen in 1998 in 
koopkracht gelijk zou blijven of er op 
vooruit zou gaan.
De loonstrookjes van januari hebben 
velen teleurgesteld. De VVD is geen 
koopkrachtplaatjes-fanaat. Maar 
belofte maakt schuld. Waar fouten

zijn gemaakt, moeten die worden 
hersteld.
Vooral zelfstandigen en AOW-ers 
met een aanvullend pensioen zijn 
getroffen. Dat mag natuurlijk niet.
Ik verlang van het kabinet dat het 
tenminste voor deze twee catego
rieën doet wat nodig is. Het zou zeer 
onbillijk zijn juist die mensen die jaren 
voor een aanvullend pensioen hebben 
gespaard, te benadelen. Dat mag 
niet. En laat het kabinet de zelfstandi
genaftrek verhogen zodat ook die 
belangrijke bevolkingsgroep niet te 
lijden neeft.

V eiligheid
Evenmin past ons zelfgenoegzaam
heid ten aanzien van de veiligheid 
van de burger. Uit onderzoek is 
gebleken dat men zich in vergelijking 
met vier jaar geleden veiliger voelt. 
Dat neemt niet weg dat openlijke 
geweldpleging voortdurend 
toeneemt.
Een dag of tien geleden berichtte het 
ochtendblad Trouw dat de meeste 
politiekorpsen het geweld aankun
nen.
Het liefst met pepergas -iedere asso
ciatie met de burgemeester van 
Rotterdam werp ik overigens van mij. 
Dat is iets tussen wapenstok en 
pistool. Maar daarmee zijn wij er nog 
niet.
Vier jaar geleden deed ik een oproep 
aan mijn collegalijsttrekkers. Ik vroeg 
hen een pact tegen de misdaad te 
sluiten, waarin o.a. zou worden afge
sproken de politiesterkte voor het jaar 
2000 met 10.000 mensen uit te brei
den.
Van de vier grote partijen reageerde 
alleen de PvdA met een beleefde 
afwijzing. Ook tijdens de kabinetsfor
matie waren D66 en de PvdA niet te 
vermurwen.
Ik begrijp dan ook werkelijk niet 
waarom zij minister Hans Dijkstal 
verwijten dat hij erin is geslaagd het 
aantal agenten zoals afgesproken in 
het regeerakkoord te overtreffen.
De VVD wil de sterkte van de 
Nederlandse politie in de pas laten 
lopen met die van Duitsland en 
België. Maar wij verwachten dan wel 
dat de politiebonden ermee instem
men hun leden even flexibel te laten 
werken als het dag en nacht opere
rende boevengilde.

VVD OP INTERNET: WWW.VVD-CAMPAGNE.NL

http://WWW.VVD-CAMPAGNE.NL
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Asielbeleid

Jan Rijpstra

In een overleg met staatssecretaris 
Schmitz van Justitie is deze week 
gesproken over de instroom van 
asielzoekers en in het bijzonder over 
de instroom uit Irak.

De c ijfe rs
Inmiddels zijn de totaalcijfers over 
1997 bekend. Ruim 34.000 mensen 
hebben asiel in Nederland aange
vraagd. Dat zijn er 12.000 meer dan 
in 1996. Vergelijkingen met andere 
lidstaten geven aan dat Nederland na 
Duitsland in absolute aantallen de 
tweede plaats in Europa inneemt. Per
100.000 inwoners staat Nederland 
van de Europese lidstaten bovenaan 
met 226 asielverzoeken per 100.000 
inwoners gevolgd door Duitsland met 
131 asielverzoeken per 100.000 
inwoners. Het zijn gegevens die een 
rol spelen bij het maken van analyses

en in ieder geval inzicht geven in het 
Nederlandse aandeel.

Opvang
De gevolgen van de sterk toegeno
men instroom zijn voor de opvang
centra ingrijpend. Nadat, naar aanlei
ding van dalende aantallen, een 
krimpoperatie was ingezet, nam de 
instroom in 1997 weer sterk toe. Met 
name vanuit Irak en Afghanistan. 
Vooral Duitsland en Nederland lijken 
als thuishaven voor deze vluchtelin
gen te fungeren. Momenteel neemt 
Nederland de meeste Afghanen op 
van alle lidstaten.
Door de sterk toegenomen instroom, 
gecombineerd met de krimpoperatie 
van de opvangcentra, is de opvang
capaciteit onvoldoende. Asielzoekers 
worden nu her en der ondergebracht. 
Dat heeft onder andere nadelige 
gevolgen voor het toezicht en de 
ezondheidszorg in de opvang. Ook 
e staatssecretaris onderkent ae 

problemen en geeft toe dat "de gren
zen om binnen de huidige condities 
nog voldoende opvangcapacitiet te 
kunnen realiseren, in zicht komen". 
VVD-woordvoerder vraagt zich af 
wanneer die grenzen in de ogen van 
de regering zijn bereikt. Voor de 
woordvoerder is de grens van het

Nederlandse aandeel in Europa in 
zicht. De woordvoerder heeft aange
drongen op een brede discussie, ook 
ten aanzien van de gevolgen van de 
hoge instroom voor de toekomst.

Iraakse Koerden 
Met name de instroom van Iraakse 
Koerden is sterk toegenomen. 
Berichtgeving uit Italië had tot gevolg 
dat de Nederlandse overheid maatre

den heeft getroffen om illegale 
innenkomst tegen te gaan. De VVD 

ondersteunt dit Deleid. Het statione
ren van immigratiemedewerkers en 
de internationale aanpak van 
mensensmokkelorganisaties zijn 
effectief.
De woordvoerder wees op het belang 
van goede contacten met Turkije. 
Turkije vangt veel vluchtelingen op. 
Onlangs heeft dit land een zone aan 
de grens met Noord-lrak ingericht om 
de vluchtelingenstroom te controle
ren. Rijpstra is van mening dat 
Nederland en Duitsland, maar ook de 
andere EU-landen, steun moeten 
geven aan Turkije om de opvang van 
vluchtelingen goed te regelen.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905

Bovendien is het aan het einde van 
de formatie, tijdens het debat over de 
regeringsverklaring, mogelijk de 
nieuw gevormde Regering om inlich
tingen te vragen en zelfs ter verant
woording te roepen over het hele 
formatieproces.

Daarom vraagt de VVD zich af of het 
wel zinvol is een tussenrapportagen 
na 30 dagen in het Reglement van 
Orde op te nemen. De woordvoerder 
heeft een amendement ingediend dat 
er toe strekt dit voorstel te schrappen 
en vast te leggen dat (in)formateurs 
na afloop van hun (in)formatie- 
opdracht uitgenodigd kunnen worden 
om in de vergadering tegenwoordig 
te zijn. Dit wijzigingsvoorstel is mede 
ondertekend door de GPV en de 
PvdA.
Hiermee worden niet alle bezwaren 
van de VVD-fractie tegen dit voorstel 
weggenomen. Maat aangezien het 
voorstel in ieder geval kan rekenen 
op steun van de meerderheid van de 
Kamer, is met dit amendement het 
geheel duidelijk verbeterd.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904

Inlichtingen (in)formateurs

Clemens Cornielje

Deze week heeft de Tweede Kamer 
gedebatteerd over het vragen van 
inlichtingen aan (in)formateurs gedu
rende het informatieproces. Dit is een 
uitwerking van de motie Jurgens- 
Mateman, ingediend tijdwns de 
debatten over de staatsrechtelijke 
vernieuwing. De VVD-fractie heeft 
destijds tegen deze motie gestemd.
De motie is met steun van onder 
meer de PvdA, het CDA, Groen Links 
en D66 aanvaard.

In het voorstel is een passage opge
nomen om 30 dagen na het ontvan
gen van een formatie- of informatie 
opdracht, de formateur of informa
teur voor een tussenrapportage uit te 
nodigen.
Toen de heer Rosenmöller van Groen 
Links in juni 1994 het voorstel deed 
om de informateurs te vragen of zij 
bereid waren om over het eindverslag

met de Tweede Kamer te debatteren 
en of zij bereid waren met een 
tussenrapportage te komen waarover 
overleg zou kunnen plaatsvinden, 
gaven de woordvoerders van de 

rote partijen te kennen hieraan geen 
ehoefte te hebben.

Wolffensperger (D66) wilde het over
laten aan informateurs of zij dit 
opportuun achtten, Mateman (CDA) 
zag geen reden om informateurs die 
bezig zijn, te verplichten tot een 
tussenrapportage, Franssen (VVD) 
noemde het verzoek niet realistisch 
en ook Van Nieuwenhoven zei, 
namens de PvdA-fractie, daaraan 
geen behoefte te hebben. 
VVD-woordvoerder Clemens 
Cornielje heeft zich er dan ook over 
verwonderd dat de Commissie voor 
de Werkwijze met dit voorstel is 
gekomen.

De VVD-fractie vindt het onjuist dat 
de door de Koningin benoemde 
formateur of informateur gedurende 
het formatieproces door de Tweede 
Kamer wordt uitgenodigd om over 
het verloop van ae formatie inlichtin- 
en te verstrekken. Hij is adviseur van 
et Staatshoofd en kan dus niet 

gedwongen worden in te gaan op 
een dergelijke uitnodiging van de 
Tweede Kamer.
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Agenda 14-21 februari 1998
14 februar

14 februar 

16 februar

16 februar 

16 februar 

16 februar 

16 februar 

16 februar

16 februar

17 februar

17 februar

18 februar

18 februar

19 februar

20 februar

21 februar

A. Jorritsma en H. Kamp over actuele politiek en regionale ontwikkelingen, jubileumviering VVD-afd. 
Doetinchem, Keppel, Wisch en Gendringen. Schouwburg Amphion, Doetinchem, 18.00 uur

A. van Blerck over verpleging en zorg, De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede, 14.15 uur.

F. Bolkestein en F. de Grave: Grote avond campagne, Theaterhotel Oranjerie, Kloosterwandplein 12, 
Roermond, 19.30 uur.

J.D. Blaauw over mobiliteit, Bowling Mijdrecht, Grutto 2, Mijdrecht, 20.15 uur.

A. van Blerck over ouderenbeleid, De Zwaan, Molenstraat 23, Waalre, 20.00 uur.

P. Hofstra over actuele politiek, Hotel Oostergo, Nieuwe Kade 1, Grou, 20.30 uur.

H. Kamp over actuele politiek, Hotel de Zon, Bentheimerstraat 1, Oldenzaal, 20.00 uur.

J. Remkes over economische ontwikkeling in Noord-Nederland, Landgoed Oranjewoud, Lindelaan, 
Oranjewoud.

C. Cornielje over jongeren, Kir Royal, Langestraat 6, Hengelo.

J. van Aartsen en J. Geluk: Regio-bijeenkomst, Hotel L'Escaut, Scheldekade 6, Terneuzen (Zeeland), 20.00 uur 

W. Passtoors over actuele politiek, Roland Holst College, Jonkerweg 31, Hilversum.

H. Dijkstal en B. de Vries over actuele politiek, Stadhuis, Almere 19.30 uur.

J. Geluk (kandidaat) over glastuinbouw, Veilinggebouw, Klappolder 160, Bleiswijk, 19.00 uur.

H. Dijkstal over actuele politiek, De Schaapskooi, Duinrell, Wassenaar, 20.00 uur.

G. Zalm, J. van Aartsen en J. Voorhoeve: Grote avond, De Kampanje, Den Helder, 19.30 uur.

F. Bolkestein, ‘De Hoeksteen', live tv-uitzending 22.00 uur.

V V D -Expresse

Politiek bedrijven steunt op aktuele informatievoorziening
----------------------------------------------------------------------1

M ik neem een abonnement op VVD-Expresse, de wekelijkse j 
r nieuwsbrief van de VVD-Tweede Kamerfractie. Een lid- j
maatschap voor een heel seizoen (september-juli) kost :
ƒ 80,- ■

Naam

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, opinie-artikelen en 
samenvattingen van belangrijke 
toespraken.

Adres

Postcode

Woonplaats

Tijdens het parlementaire seizoen, en 
vooral tijdens de verkiezingscampagnes, is 
VVD-Expresse een onmisbare bron van 
nieuws en feiten. Het staat bovendien vrij 
aan alle afdelings- en kamercentrale- 
bladen om artikelen over te nemen!
Als extra service aan de abonnees 
verschijnt er ieder jaar een volledig 
bijgewerkte index opdat U in de snel en 
efficiënt de standpunten van de VVD kunt 
opzoeken.

Handtekening

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

U kunt zich abonneren door de bon te 
zenden aan:

VVD-Expresse
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag
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NEDERLANDSE POLITIEKE

VVD wil een PARTIJEN 
welvaartsvast AOW
"Regeren is vooruitzien". Dat geldt ook voor het zekerstellen 
van net inkomen van ouderen in de toekomst, vooral op de 
lange termijn. Met het oog op de toekomstige vergrijzing is het 
noodzakelijk nu al maatregelen te nemen om de AOW na 2010 

te financieren, zonder de premies onaanvaardbaar hoog te laten oplopen. Om die reden 
heeft de regering een Spaarfonds voor de AOW ingesteld. Deze week is het voorstel dat 
dit fonds wetteiijk verankert, in de Tweede Kamer behandeld.
Het Spaarfonds wordt gefinancierd uit de kleiner wordende rentelasten, als gevolg van de 
vermindering van de staatsschuld. In 1997 is een eerste storting van 250 miljoen gulden 
gedaan. Dit jaar zal 1,5 miljard in het Fonds worden gestort. Ook hierna zal net kabinet 
jaarlijks een bedrag in dit fonds storten. Uiteindelijk zal in 2010 minimaal 4,5 miljard en 
in 2020, ongeveer 7 miljard gulden voor de AOW zijn gereserveerd.
Het belang van goed financieel beleid en verlaging van de overheidsschuld is hiermee 
nog eens onderstreept!

Niet alleen het zekerstellen van de AOW als zodanig is belangrijk. Ook de hoogte van de 
AOW, als basispensioen, moet worden gewaarborgd.
Daarom wil de VVD de AOW structureel koppelen aan de loonontwikkeling. Dit garan
deert dat de AOW welvaarstvast wordt. Onze woordvoerder Henk van Hoof heeft op dit 
punt een motie ingediend. Tot onze spijt hebben de PvdA en het CDA deze motie om een 
welvaartsvaste AOW ook in de toekomst veilig te stellen, niet ondersteund.

Blijkbaar is het weer alleen de VVD die daadwerkelijk borg staat voor een zekere 
toekomst.

Frits Bolkestein

Koopkrachtreparatie

Henk van Hoof

Deze week is in de Kamer gesproken over 
het reparatie-pakket van de regering om de 
koopkrachttekorten die op de loonstrookjes 
van januari 1998 werden geconstateerd, 
weg te werken (zie VVD-expresse 266).
De groepen waar de koopkrachttekorten het 
meest worden gevoeld betreffen de mensen 
met een AOW en aanvullend pensioen, WW- 
en WAO-ers met een bovenminimale uitke
ring, VUT-ters en zelfstandigen (aanslag 
arbeidsongeschiktheidsregeling). Het netto- 
inkomen van deze groepen zal worden 
verhoogd. Dit zal in april, met terugwer
kende kracht tot 1 januari 1998, ingaan.

er op vooruit. De zelfstandigenaftrek wordt 
met f 335,- verhoogd.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekendge
maakt dat de koopkracht in 1998 voor de 
meeste mensen zal stijgen, maar in ieder 
geval gelijk zal blijven. Belofte maakt schuld! 
Overigens moet hierbij in ogenschouw 
worden genomen dat berekening van de 
koopkracht altijd betrekking heett op het 
gemiddelde beeld over een heel jaar. Ook 
maatregelen die niet op het loonstrookje 
terug zijn te vinden, zoals bijvoorbeeld een 
verhoging van de huursubsidie en de 
kinderbijslag en een compensatie van de 
gemeentelijke heffingen, dragen daartoe bij.

De VVD-fractie gaat er vooralsnog van uit 
dat alle 'minnen' door de nu voorgestelde 
maatregelen zullen worden gerepareerd en 
dat het paarse kabinet de belofte heeft 
waargemaakt.

Inlichtingen:
Henk van Hoof, 070-3181885

M aatregelen
Door de maatregelen die zijn getroffen 
zullen alle ouderen worden gecompenseerd. 
Dit geldt ook voor mensen met een WW of 
WAO-uitkering en VUT-ters. Ouderen met 
AOW en aanvullend pensioen hebben een 
voordeel dat kan oplopen tot 940 gulden. 
De zelfstandigen, een groep waarvoor de 
VVD speciaal aandacht heeft gevraagd gaan

Verder in dit nummer:
• Eigen woningbezit
• Procureurs-generaal
• Asielbeleid
• Duurzaam hout
• Campagnebijeenkomst Limburg

VVD OP INTERNET: WWW.VVD-CAMPAGNE.NL

1

http://WWW.VVD-CAMPAGNE.NL
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Eigen woningbezit

Pieter Hofstra

De VVD-fractie heeft kennis geno
men van deze initiatiefwet na mede 
ondertekening door de CDA-fractie. 
Opmerkelijk is dat er, afgezien van 
enkele wijzigingen naar aanleiding 
van het advies van de Raad van 
State, geen inhoudelijke en principiële 
wijzigingen in het ontwerp zijn 
aangebracht.
De VVD-fractie heeft zich eerder, na 
verzoek van de PVDA-fractie bereid 
verklaard om gezamenlijk een initia
tief in te dienen ter bevordering van 
het eigen woningbezit. De PVDA- 
fractie was evenwel niet bereid om 
hun eerdere initiatief te wijzigen.

De VVD is sterk voorstander van 
eigen woningbezit en stelt vast dat 
het aantal eigen woningen ook 
gestaag groeit. Op initiatief van de 
VVD-fractie heeft het kabinet inmid
dels de Koop Gewennings Bijdrage 
ingevoerd: een financiële bijdrage 
voor mensen met lagere inkomens die 
een woning kopen.
Het is verheugend dat er nu brede

steun in de Kamer is voor de bevor
dering van het eigen woningbezit. 
Maar een bevorderingsregeling moet 
wel doordacht en financieel solide 
zijn. Het PVDA/CDA-plan is een 
ingewikkelde en radicale regeling die 
gelijke gevallen ongelijk behandeld, 
aie financiële risico's met zich mee 
brengt voor kopers met een minimum 
inkomen en tevens risico's oproept 
voor de belastingbetaler en voor de 
sociale huursector.

De belangrijkste kritiek van de VVD- 
fractie op de uitwerking is:

1. Dit plan regelt de verantwoorde
lijkheden volstrekt verkeerd: een 
30 jaar durende rentesubsidie, 
waarbij het rente-risico volledig bij 
de belastingbetaler ligt in plaats 
van bij de eigenaar van de 
woning. Terwijl nota bene via de 
financiële verzelfstandiging van de 
sociale huursector het renterisico 
voor huurwoningen bij de 
verhuurders is gelegd.

2. Huishoudingen op minimum
niveau blijven ook met deze rege
ling veel goedkoper uit met een 
sociale huurwoning en individuele 
huursubsidie.

3. Huishoudingen met de laagste 
inkomens hebben binnen dit plan 
onvoldoende middelen om ook op 
langere termijn goed onderhoud

Ontslag procureur-generaal
Tijdens het debat op 28 januari jl, 
waarin het zou gaan over de moge
lijke betrokkenheid van procureur- 
generaal (p.g.) Steenhuis in het 
onderzoek van bureau Bakkenist, is 
vooral gesproken over de vertrou
wenscrisis tussen het OM en de 
minister van Justitie. Er had geen 
muiterij plaatsgevonden, maar de 
crisissfeer heeft het aanzien van 
Justitie en de rechtsstaat behoorlijk 
geschaad. Dat is een ernstige zaak. 
Tijdens het debat is minister 
Sorgdrager opgeroepen het vertrou
wen tussen haar en de procureurs
generaal te herstellen en de reorgani
satie van het OM te bewerkstelligen. 
Na verloop van tijd zal zij hierop 
worden getoetst. Dit proces is nog in 
volle gang.
Inmiddels is bekend dat super-p.g. 
Docters van Leeuwen wordt ontsla
gen en dat procureur-generaal 
Steenhuis in dienst blijft (weliswaar in 
een andere positie en met een beris
ping). Ook voor de VVD-fractie is dit 
een wat wrange constatering. Een 
oordeel in dit stadium en ook een

debat daarover is echter veel te 
vroeg. "Als je de minister opdracht 

eeft om beleid in te zetten voor het 
erstel van vertrouwen, moetje haar 

niet elke dag naar de Kamer halen 
om haar te vragen of dat wel of niet 
gelukt is", aldus VVD-woordvoerder 
Benk Korthals.
Met de minister is de VVD van 
mening dat over rechtspositionele 
zaken geen openbare corresponden
tie moet plaatsvinden. Het vragen 
van brieven over het ontslag van 
Docters van Leeuwen voordat de hele 
reorganisatie van het college van 
procureurs-generaal is afgerond, is 
niet gepast. Juridische conflicten 
dienen te worden overgelaten aan de 
rechter.
Pas achteraf kan de Kamer een 
beoordeling over het optreden van de 
minister geven. Pas dan kan een 
fatsoenlijk debat hierover worden 
gevoerd.

Inlichtingen:
Benk Korthals, 070-3182902

te kunnen uitvoeren. Weliswaar 
kan de waarde van de woning stij
gen, maar dat is geen garantie.

4. De regeling geldt alleen voor de 
omzetting van huur naar koop en 
voor nieuwbouw sociale koop. 
Waarom blijft het grote aantal 
bestaande koopwoningen buiten 
de regeling?

5. De overdrachtsbelasting wordt 
kwijt gescholden voor een deel 
van de markt, terwijl gelijksoortige 
gevallen 6% overdrachtsbelasting 
moeten blijven betalen. De VVD- 
fractie acht deze ongelijke behan
deling juridisch niet houdbaar en 
overigens politiek ongewenst. De 
VVD is voorstander van een verla
ging van de overdrachtsbelasting 
voor iedereen.

6. De financiële onderbouwing is van 
een onthutsende naïviteit. Men 
denkt dat het per saldo goedkoper 
is en houdt blijkbaar geen enkele 
rekening met reacties in de markt.

7. Het geheel doet sterk denken aan 
de DKP-regeling: Dynamische 
Kostprijs oftewel bouwen op de 
pof. Wie heeft behoefte aan zo'n 
financieel debacle?

8. Ook heeft de VVD kennis geno
men van het volgende citaat uit 
de vastgestelde PVDA- 
programma: “ De aftrekbaarheid 
van de hypotheekrente moet 
daarbij als sturingsmiddel kunnen 
worden ingezet. Een maximalise
ring van de aftrekbare som voor
komt extreem hoge aftrekposten. 
De daarmee bespaarde gelden 
kunnen worden ingezet voor het 
systeem van de Individuele 
Koopbijdrage en Individuele 
Huursubsidie." De CDA-fractie is 
kennelijk akkoord met dit 
dekkingsvoorstel.

10.De VVD-fractie daagt de initiatief
nemers uit om het Kabinet om 
commentaar te vragen, met name 
ten aanzien van de financiële 
onderbouwing.

Een bevordering van het eigen 
woningbezit is gewenst, maar wel op 
een solide basis. De inmiddels op 
VVD-voorstel ingevoerde Koop 
Gewennings Bijdrage biedt een 
betere oplossing. De VVD-fractie is 
bereid om, samen met andere fracties 
deze regeling verder te verbreden.

Inlichtingen:
Pieter Hofstra, 070-3182886
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Asielbeleid

Jan Rijpstra

Vorige week al is gedebatteerd over 
de problemen die zijn ontstaan inzake 
de opvang van asielzoekers. De gren
zen aan de mogelijkheden om asiel
zoekers op ordentelijke wijze op te 
vangen, zijn bereikt. Dit is een gevolg 
van net weer sterk toegenomen 
aantal asielaanvragen (zie VVD- 
expresse 268).

Fundam entele d iscu ssie  
Tijdens dat overleg heeft VVD- 
woordvoerder Jan Rijpstra aange
drongen op een fundamentele discus
sie over mogelijke maatregelen die 
moeten worden genomen om dit 

robleem op te lossen, 
ijpstra gaf in het overleg al aan dat 

van alle Europese lidstaten Nederland 
per 100.000 inwoners het grootste

aantal asielzoekers in procedure 
neemt. Wij namen in 1997 vier keer 
zoveel asielzoekers in procedure als 
Engeland, zeven keer zoveel als 
Frankrijk en bijna 20 keer zoveel als 
Spanje. Daarom vindt de VVD de 
vraag gerechtvaardigd wat de hoge 
instroom voor Nederland in de 
toekomst zal betekenen en waarom 
niet een betere verdeling van de 
opvang tussen de Europese landen 
mogelijk is. De woordvoerder heeft 
de regering gevraagd hoe de scheve 
verhoudingen die tussen de Europese 
landen zijn ontstaan, weer recht 
kunnen worden getrokken.

Nieuw debat
In een interview in het Algemeen 
Dagblad heeft Rijpstra een en ander 
nader uiteengezet. De verschillende 
interpretaties van de feiten in dit arti
kel gaf aanleiding voor een nieuw 
debat, dat deze week is gevoerd.

Op de vraag " komt met het stellen 
van grenzen aan de groei het vluch
telingenverdrag niet ter discussie?" 
heeft hij geantwoord dat hij hoopt 
dat dit nooit het geval zal zijn, maar 
dat het instellen van een quotum in

feite inhoudt dat degene die na het 
quotum komt, niet wordt toegelaten 
tot de procedure. Dit zou in de prak
tijk betekenen dat geen uitvoering 
aan het Vluchtenlingenverdrag kan 
worden gegeven.

Al eerder stelde de directeur van de 
IND dat er grenzen zijn aan de groei 
van organisaties als het COA en de 
IND.

Verdrag
Het Vluchtelingenverdrag en de afge
leide verdagen zijn zwaar bevochten 
overeenkomsten. Overeenkomsten 
waar lidstaten zich aan dienen te 
houden. Het Vluchtelingenverdrag is 
in 1952 opgesteld. Vijfenveertig jaar 
later zijn ae opvattingen over asiel 
gewijzigd. De uitvoering van het 
verdrag verschilt per land. Daarom is 
een fundamentele discussie hierover 
noodzakelijk. Want de VVD wil geen 
verantwoording nemen voor een 
falend asielbeleid of het ontbreken van 
een asielbeleid van andere lidstaten.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905

Duurzaam geproduceerd hout

Wim Passtoors

Deze week is het initiatief-wetsvoor- 
stel inzake duurzaam geproduceerd 
hout plenair behandeld. Het voorstel 
beoogt per 1 januari 2000 in 
Nederland een algemeen verbod te 
bereiken op de import van en handel 
in niet-duurzaam geproduceerd hout. 
Dit moet worden bewerkstelligd door 
een aantal algemene voorschriften 
die jaarlijks stapsgewijs worden 
aangescnerpt. In de eindsituatie is er 
dan alleen nog maar sprake van 
handel in hout met een certificaat. 
Dat certificaat moet bevestigen dat 
het hout afkomstig is uit een gebied 
waarvoor een beheersplan is goedge
keurd, dat garandeert dat de produk- 
tie in dat gebied op duurzame wijze 
plaatsvindt. Het Forest Stewardship 
Counsel (FSC) heeft een centrale rol 
in de beoordeling en de criteria van 
duurzaam bosbeheer.
De notificatieprocedure bij de 
Europese Commissie (EC) is na een 
aantal negatieve eerste reacties van

de EC, enkele lidstaten en de 
Europese Vrijhandels Associatie (EVA) 
(evenals die van de Raad van State) 
stopgezet. Zij wachten nu een parle
mentaire behandeling af.
Hoe sympathiek het voorstel voor de 
bescherming van het milieu in eerste 
instantie ook lijkt, het instrument van 
een eenzijdig algemeen verbod en 
een verplichte certificering waren 
voor de VVD veel te zwaar: Het 
verbod is er inmiddels uitgeamen
deerd. Maar ook een verplichte certi
ficering is, omdat het een materiële 
eenzijdige handelsbeperking inhoudt, 
in strijd met het EEG-verdrag en het 
WTO-verdrag. Het zal negatief 
werken in een aantal uitvoerende 
landen, vooral die landen waar nu 
broze overeenstemming is om te

komen tot duurzame houtproductie. 
De VVD geeft er, met de regering, de 
voorkeur aan de keuze aan ae consu
ment over te laten. Zelfregulering 
werkt beter.
De Stichting Keurmerk heeft een vrij
willig industrieel keurmerk ontworpen 
waarmee de regering kan instemmen. 
Op 18 maart a.s. wordt hierover met 
de regering gediscussieerd.
De VVD heeft om bovenstaande 
reden en in verband met het feit dat 
het wetsvoorstel praktisch niet 
uitvoerbaar, controleerbaar en hand
haafbaar is, niet met het initiatief
wetsvoorstel ingestemd.

Inlichtingen:
Wim Passtoors, 070-3182890

JA,‘ t ik neem een 
abonnement op 
VVD-Expresse, de 
wekelijkse nieuws
brief van de VVD- 
Tweede Kamer
fractie.
Een lidmaatschap 
voor een heel seizoen 
(september-juli) 
kost ƒ 80,-

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Handtekening

VVD-Expresse, Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
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Campagne gemeenteraadsverkiezingen Roermond
Toespraak Frits Bolkestein, hieronder i 

Limburg
Jos van Rey, ondernemer en drievou
dig volksvertegenwoordiger is de 
belichaming van wat hij in onze frac
tie vaak als credo naar voren brengt: 
duidelijkheid, durf en daadkracht! 
Duidelijkheid, durf en daadkracht zijn 
nodig in Limburg. Nog steeds ligt het 
werkloosheidscijfer in deze provincie 
hoger dan het landelijk gemiddelde. 
Daarom is het zo belangrijk dat 
banen in deze regio niet op de tocht 
komen te staan.
Limburg heeft van oudsher een band 
met de Krijgsmacht. Natuurlijk kent 
iedereen ae Limburgse Jagers. Veel 
Limburgers werken voor defensie en 
dus voor de NAVO. Dat moet zo blij
ven en daarom wil de VVD zich sterk 
maken voor behoud van militaire 
werkgelegenheid, vooral in Brunssum. 
De daadkracht rond de aanleg van de 
Oost-Westbaan op vliegveld Beek is 
geen reden om het komend weekend 
opgewekt carnaval te gaan vieren. 
Gelukkig heeft de ware carnavalsvier
der daar ook geen reden voor nodig.

Mijn fractie, is van mening dat de 
onzekerheid lang genoeg heeft 
geduurd. Deze regio heeft recht op 
duidelijkheid. Het behoeft geen 
betoog dat de VVD een besluit wil 
dat een rendabel luchthavenbedrijf 
mogelijk maakt. Gelukkig blijft het 
kabinet er van uitgaan dat Schiphol in 
beginsel moet kunnen blijven 
groeien. Dat is uitstekend maar nu is 
Beek aan de beurt.
Nellie Verbugt zal voor altijd verbon
den blijven aan de aanleg van de A- 
73 op ae Oostelijke oever van de 
Maas. Het kabinet heeft een toezeg
ging gedaan eind oktober van het 
vorig jaar duidelijkheid over de 
aanleg te verschaffen. Op dit 
moment stagneert de besluitvorming 
om financiële redenen. De minister 
van Verkeer en Waterstaat heeft hier
voor ongetwijfeld goede argumenten. 
Toch zou ik voor een nieuwe oost- 
west-discussie willen waarschuwen. 
Het kabinet heeft na aanname van de 
motie-Verbugt voldaan aan de wens 
van de regio. Vanaf 1995 is door de 
projectorganisatie met provincie en 
gemeenten hard gewerkt aan de 
uitvoering. Een nieuwe discussie leidt 
tot jarenlange vertraging. Een snelle 
aanleg is hard nodig, want het 
huidige wegennet in Limburg is vols
trekt ontoereikend.

Laag opgeleide en langdurig  
w erklozen
Dit kabinet is er nu al in geslaagd 
meer banen te scheppen dan haar 
twee voorgangers bij elkaar. Dat is 
niet verwonderlijk 
want het beleid is liberaal en dus

en samenvatting

sociaal. Een betere manier om 
armoede te bestrijden is er niet. De 
grootste verdienste van dit kabinet is 
aat het er in is geslaagd meer mensen 
een zinvolle invulling van hun 
bestaan te geven.
Natuurlijk respecteer ik de wijzigings
voorstellen die de ledenvergadering 
twee weken geleden op Papendal 
heeft aanvaard. Maar ae urgentie om 
langdurig werklozen en laagopgelei
den aan een baan te helpen is niet 
verdwenen. Als de economische groei 
stagneert en tegenvallers voor de 
deur staan komt deze problematiek in 
volle omvang bij ons terug. Nu de 
wind in de rug waait, is het tijd om te 
handelen. Het is van het grootste 
belang zoveel mogelijk mensen bij de 
samenleving te betrekken. Niemand 
aan de kant. Afhakers moeten aanha- 
kers worden.

V eiligheid
Evenmin past ons zelfgenoegzaam
heid ten aanzien van ae veiligheid van 
de burger. Uit onderzoek is gebleken 
dat men zich in vergelijking met vier 
jaar geleden veiliger voelt. Dat neemt 
niet weg dat openlijke geweldpleging 
voortdurend toeneemt. Onlangs 
berichtte het ochtendblad Trouw dat 
de meeste politiekorpsen het geweld 
aankunnen. Het liefst met pepergas - 
iedere associatie met de burgemeester 
van Rotterdam werp ik overigens van 
mij. Dat is iets tussen wapenstok en 
pistool. Maar daarmee zijn wij er nog 
niet.
Vier jaar geleden deed ik een oproep 
aan mijn collega-lijsttrekkers. Ik vroeg 
hen een pact tegen de misdaad te 
sluiten, waarin o.a. zou worden afge
sproken de politiesterkte voor het jaar 
2000 met 10.000 mensen uit te brei
den. Van de vier grote partijen 
reageerde alleen de PvdA met een 
beleefde afwijzing. Ook tijdens de 
kabinetsformatie waren D66 en de 
PvdA niet te vermurwen. En ik begrijp 
dan ook werkelijk niet waarom zij 
minister Hans Dijkstal verwijten dat 
hij erin is geslaagd het aantal agenten 
zoals afgesproken in het regeerak
koord te overtreffen. De VVD wil de 
sterkte van de Nederlandse politie in 
de pas laten lopen met die van 
Duitsland en België. Maar wij ver
wachten dan weïdat de politiebon
den ermee instemmen hun leden 
even flexibel te laten werken als het 
dag en nacht opererende boeven- 
gilae.

O penbaar M in isterie  
Ik betreur het openlijke conflict 
tussen de Voorzitter van het College 
van Procureurs-Generaal en de 
Minister van Justitie. Dat is slecht 
voor het gezag van de overheid. De

Minister heeft toegezegd op korte 
termijn het vertrouwen tussen 
Ministerie van Justitie en Openbaar 
Ministerie te herstellen.
Dit brengt mij op een algemeen punt. 
Ik vind «Jat hoge ambtenaren niet te 
lang op één en dezelfde post moeten 
zitten. Te vaak zijn wij geconfron
teerd geweest met een loopgraven
oorlog tussen en soms zelfs binnen 
departementen. Daarom ben ik ook 
voorstander van de algemene 
bestuursdienst die het mogelijk moet 
maken topambtenaren van departe
menten te laten veranderen. De VVD 
is voor een kleine maar kwalitatief 
sterke overheid. Daarom moet de 
overheid een aantrekkelijke werkge
ver zijn. Beloning zal marktconformer 
moeten zijn dan nu. Dit geldt vooral 
voor de hogere ambtenaren. Daar 
moet dan wel tegenover staan dat de 
rechtsbescherming van ambtenaren 
meer moet lijken op die in de particu
liere sector. Indien onvoldoende 
wordt gepresteerd is een wachtgeld
regeling niet op zijn plaats. Wij 
moeten bij een marktconforme belo
ning van ambtenaren af van de goud
gerande wachtgeldregelingen.

Irak
De vorige week heb ik elders in het 
land gesproken over de noodzaak 
Saddam Hoessein, de dictator van 
Irak, een halt toe te roepen. Hij moet 
de VN-inspecteurs toegang bieden 
tot alle plaatsen waarvan wordt 
vermoed dat massavernietingswapens 
worden geproduceerd of opgeslagen. 
Ik riep het kabinet op zich achter de 
Amerikanen en Britten te scharen.
Dat heeft het kabinet nu gedaan. Het 
heeft een fregat naar de Golf 
gestuurd. Dat is een tastbaar bewijs 
van onze steun. Staatssecretaris 
Gmelich Meijling heeft dan misschien 
voor zijn beurt gesproken maar hij 
had wel gelijk.
Sommige leden van de Tweede 
Kamer schijnen te denken dat mili
taire druk naaks staat op het diplo
matieke proces. Het tegendeel is het 
geval. Alleen door middel van mili
taire druk kunnen diplomaten er in 
slagen Saddam Hoessein er toe te 
brengen zijn chicanes te staken. De 
Heer Kok zei het in het kamerdebat 
als volgt: "Wij kennen toch allemaal 
onze pappenheimers? Wij weten toch 
hoe Saddam Hoessein opereert? Wij 
weten toch dat het diplomatiek-poli- 
tieke kanaal gepaard moet gaan met 
dreigen met sanctie, met pressie, met 
druk? Wij weten toch dat je niet tot 
Sint Juttemis kunt wachten totdat 
Saddam eindelijk tot rede komt?" Hij 
heeft volstrekt gelijk. Nu de Partij van 
de Arbeid nog.



o
CM

c d

(/>
co

<D

D .
X
<D

oo
a\
a\

(0
3

_Q
<D

00
CM

lor'^V
Campagne
gemeenteraadsverkiezingen

Bedreigingen
De VVD blaakt op dit moment van zelfvertrouwen. Daartoe 
hebben wij ook alle reden. Wij hebben een goed verkiezings
programma, en een kabinet dat resultaten heeft geboekt die 
Klinken als een klok.
De VVD is nodig om te voorkomen dat ons land wegzakt in 

gezapige tevredenheid. Maar dat laatste geldt natuurlijk in de eerste plaats voor ons zelf. 
Het is allerminst zeker of de uitslag van 4 maart zo goed zal zijn als de peilingen ons 
willen doen geloven.
Wij lopen het risico van een tegenvallende opkomst. Net als de andere grote partijen is 
de VVD gebaat bij een hoog opkomstcijfer.
Juist in het jaar dat wij 150 jaar Grondwet gedenken, is het goed er op te wijzen dat uw 
gemeente een breed democratisch draagvlak verdient. Ik wil u dan ook vragen straks in 
ae campagne niet alleen een stap harder te lopen voor de VVD, maar u ook in te spannen 
voor een noge opkomst. De VVD moet het een erezaak vinden dat het opkomstcijfer op 4 
maart hoger is dan 65%. Wie niet stemt, telt niet mee!

(Uit de toespraak van Frits Botkestein van 25 februari jl. tijdens de Campagne-bijeenkomst in Amsterdam)

Wim Kok
Het succes van dit kabinet is zo groot dat de 
andere partijen lijken te denken dat wij er al 
zijn. Men wil doorgaan met Paars maar of 
men wil doorgaan met het Paarse beleid is 
de vraag. Toen is een stevig beleid nodig. 
Zelfs in 1998 lijkt het erop dat -ondanks 
meer dan 3% groei- de uitgavenafspraken 
wprden overschreden.en dat het financie
ringstekort weer gaat stijgen. We zijn er dus 
nog lang niet.
Daarom heeft het mij verbaasd dat Wim 
Kok zo fel is uitgevaren tegen het verkie
zingsprogramma van de VVD. Onze bezui
nigingen zouden "ingrijpende gevolgen 
hebben voor vitale delen van de verzor
gingsstaat". Ons programma zou 'te hard 
en te weinig sociaal' zijn. Ik wil daar het 
volgende over zeggen:
In ons programma bezuinigen wij 12 miljard. 
Maar daarvan ploegen wij 7 miljard weer 
terug in broodnodige investeringen in onder
wijs, infrastructuur, veiligheid, zorg en werk. 
Daarnaast besteden wij op evenwichtige 
wijze geld aan tekortverkleining en lastenver
lichting. Wat is daar nou asociaal aan?

Ik begrijp wel dat Wim Kok de hete adem 
van Groen Links en de Socialistische Partij in 
de nek voelt. Bovendien wordt de PvdA 
steeds weer links gepasseerd door het CDA,

zoals over de optieregelingen. Het is in 
Links Nederland drukker aan op Schiphol. 
Maar dat is nog geen reden om de VVD af 
te schilderen als ae Atilla de Hun van de 
verzorgingsstaat. Het is geen bewijs van 
kracht als Wim Kok spookbeelden oproept 
die niet bestaan. De VVD is liberaal en dus 
socjaal.
De VVD is nodig voor voortzetting van het 
solide financiële beleid van dit kabinet. 
Daarom is het zo belangrijk dat de VVD 
weer op krachtige wijze deelneemt aan het 
volgende kabinet.

Ook minister Zalm van Financiën nam hard 
stelling tegen de uitspraken van Wim Kok, 
die het bedrag van f 12,5 miljoen dat de 
VVD in de volgende kabinetsperiode wil 
bezuinigen "asociaal" noemde.
Zalm:" Als de f 12,5 miljard asociaal is, dan 
was de formateur van dit kabinet (Wim Kok) 
super-asociaal. Want dit kabinet bezuinigde 
f  18 miljard. Het is dus onzin wat Kok zegt.

(Uit de toespraak van Frits Bolkestein van 24 febru
ari jl. tijdens de Campagne-bijeenkomst in Zwolle)

OOCUM ENTATIECENTRUM 
MEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

De VVD werkt samen
Daar waar lokale, regionale en landelijke 
politici elkaar weten te vinden is succes 
verzekerd, zo stelde Clemens Cornielje 
tijdens de grote avond in Zwolle.
Overdag had een grote delegatie van de 
VVD een drietal werkbezoeken aan de regio 
gebracht. Liberale gemeenteraadsleden 
Meten zich gezamenlijk informeren over een 
drietal infrastructurele projecten in de 
gemeenten Hellendoorn, Ommen en Zwolle, 
‘s Avonds kwam onze minister van Verkeer 
en Waterstaat naar de Nieuwe Buiten
sociëteit, waar zij zich door haar geest

verwanten liet bijpraten.
Een gemeenteraadslid van de VVD kan zo 
meer invloed uitoefenen dan zijn collega 
van een plaatselijke lijst die niet over een 
dergelijk netwerk beschikt.
Zonder de lokale partijen tekort te willen 
doen, blijkt dat landelijk opererende poli
tieke partijen zoals de VVD in de gemeente
raad een duidelijke meerwaarde hebben.

(Naar aanleiding van een werkbezoek van VVD- 
kamerleden aan Zwolle en Ommen.)
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Laag opgeleide en langdurig werklozen
Dit kabinet is er nu al in geslaagd 
meer banen te scheppen dan haar 
twee voorgangers bij elkaar. Een 
betere manier om armoede te bestrij
den dan het scheppen van banen is er 
niet. De grootste verdienste van dit 
kabinet is dat het er in is geslaagd 
meer mensen een zinvolle invulling 
van hun bestaan te geven.
Vorig jaar heb ik de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer Ad Melkert al eens vergele
ken met de hoofdfiguur uit een 
kinderboek. Dat boek heet ‘Rupsje- 
nooit-genoeg' en dat mijn typering 
nog niet zo gek was, bleek afgelopen 
vrijdag. Melkert stelde toen voor net 
loon voor de naar hem genoemde 
banen zeer fors te verhogen.
De VVD is warm voorstander van 
Melkertbanen. Het aan werk helpen 
van langdurig werklozen met proble
men op de arbeidsmarkt is een goede 
zaak. Het zijn banen die ontstaan 
omdat de beloning maximaal 20% 
hoger mag zijn dan het minimum

loon. Dat loon sluit in het algemeen 
goed aan bij de werkervaring en 
opleidingsniveau van langdurig werk
lozen. Het zijn banen in ae luwte die 
mensen de kans geven zich weer voor 
te bereiden op de arbeidsmarkt.
Nu wil Minister Melkert de lonen 
voor Melkertbanen verhogen tot 
maximaal 150% van het minimum
loon. Dat is bijna gelijk aan een 
modaal salaris. Dat klinkt sympathiek 
voor de mensen die het aangaat, 
maar dat is het niet. Want er zullen 
twee dingen gebeuren. Ten eerste 
zullen mensen met een Melkertbaan 
niet meer doorstromen naar de 
marktsector. Ze krijgen dan immers 
een marktsalaris en hebben dus bijna 
geen prikkel om door te zoeken naar 
een zwaardere baan. De Melkert- 
regeling komt dus potdicht te zitten 
voor nieuwkomers.
Ten tweede zullen de werkgevers die 
nu Melkert-baners in dienst nemen 
uiteindelijk denken: als ik toch een 
marktsalaris moet bieden, kan ik net

zo goed in de marksector naar werk
nemers gaan zoeken. En dan blijven 
de langdurig werklozen in de kou 
staan.
Ten derde nog een vraag aan de heer 
Melkert: de overheid subsidieert laag
betaalde banen tot 115% WML met 
de zogenaamde SPAK, de specifieke 
afdrachtskorting. Alweer om de posi
tie van de zwakkeren op de arbeids
markt te bevorderen. Waarom 
zouden we daar mee doorgaan als de 
heer Melkert zelf 35% boven dat 
niveau wil gaan uitbetalen?

Kortom, het plan van Melkert bete
kent het einde van de Melkert-banen. 
De VVD hecht wel aan die banen en 
daarom vragen wij de PvdA de 
Melkert-banen tegen Melkert te 
beschermen.

(Uit de toespraak van Frits Bolkestein van 
24 februari jl. tijdens de Campagne-bijeen- 
komst in Zwolle)

Onderwijs
Het CPB rekent alle verkiezingspro
gramma's door. Hierbij worden voor 
alle partijen dezelfde maatstaven 
gehanteerd. Dat is wel zo eerlijk.
Maar minister Ritzen kan daar niet op 
wachten. Zijn eigen rekenmeesters 
hebben hem voorgerekend dat van 
de 1,25 miljard die in het VVD- 
verkiezingsprogramma voor onderwijs 
staat er slechts 50 miljoen zou over
blijven. Dat was even schrikken. Bij 
navraag bleek dat de berekening op 
volstrekt verkeerde aannames is 
gebaseerd.
De minister doet desondanks zijn best 
om deze interne notitie zo breed 
mogelijk te verspreiden. De fax op

Steeds meer mensen beginnen nu te 
twijfelen aan het financieel beheer 
van het departement. Ook wij 
hebben interne notities en daarin las 
ik de volgende vragen:
1. Hoe groot is het tekort dat deze 

minister achter laat voor zijn 
opvolger met betrekking tot de 
materiële vergoeding in het voor
gezet onderwijs?

2. Hoe moeten de plannen met 
betrekking tot de informatie- en 
communicatie-technologie betaald 
worden? Op dit moment is er 
slechts 270 miljoen gedekt, terwijl 
er minimaal 870 miljoen voor de 
realisering van deze plannen nodig

wordt becijferd op 1,2 miljard 
gulden. Waarom hebben de 
rekenmeesters van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschappen nog 
niet een begin van een dekking 
aangegeven?

Deze minister wekt met al zijn plan
nen hoge verwachtingen, maar straks 
wordt het kiezen of delen. Met alle 
risico's van dien voor de groeps- 
grootte-verkleining in het basisonder
wijs.
De VVD kiest er voor om in de 
volgende regeerperiode net als in de 
huidige regeerperiode prioriteit te 
geven aan het funderend onderwijs:
In het basisonderwijs willen we 
vervolgstappen zetten in het proces 
van groepsgrootte-verkleining en 
kwaliteitsverbetering. In het voortge
zet onderwijs moeten de tekorten 
worden weggewerkt. In het basis-, 
voortgezet- en het beroepsonderwijs 
gaan we rustig maar gestaag door 
met de invoering van de nieuwe 
media.

De VVD investeert 1,25 miljard in de 
toekomst van het funderend onder
wijs, wij investeren 1,25 miljard in de 
toekomst van onze kinderen en klein
kinderen.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904

Uit de toespraak van Frits Bolkestein van 24 
februari jl. tijdens de Campagne-bijeen- 
komst in Zwolle)

het ministerie maakt overuren. Hij is.
zaait hiermee twijfel en hij zal onrust 3. Het weinig concrete actiepro- 
oogsten. gramma ‘Een leven lang leren’

Advertentie 'Bescherm de mensenrechten'
In de Volkskrant van maandag 23 februari 1998 heeft Vluchtelingenwerk 
Nederland een advertentie geplaatst waarin de VVD wordt opgeroepen 
"niet langer vluchtelingen en asielzoekers te benoemen als bedreiging 
voor onze samenleving".
De VVD onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en het Vluchtelingenverdrag volledig. Daar bestaat geen enkele 
twijfel over. Voor de VVD staan het Vluchtelingenverdrag en de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet ter discussie.

De VVD wil echte vluchtelingen opvangen, maar economische migratie 
wordt niet toegestaan.

De advertentie suggereert dat de VVD asielzoekers en vluchtelingen 
afschildert als bedreiging. Dat is niet waar! De VVD heeft nooit en te 
nimmer asielzoekers en vluchtelingen gezien als een bedreiging voor 
onze samenleving. Iemand die echt bescherming behoeft, krijgt die ook.
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Koppeling milieubeleid en economische groei
Minister de Boer van Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft 
geëist dat milieubeleid en economi
sche groei worden gekoppeld, anders 
keert ze niet terug in een volgend 
kabinet. De VVD is van mening dat 
economische groei niet automatisch 
tot meer overheidsuitgaven voor 
milieu zou moeten leiden. 
Economische groei schept namelijk 
ook extra mogelijkheden voor het 
bedrijfsleven om milieumaatregelen 
te nemen. Economische groei leidt 
ook niet noodzakelijk tot meer milieu
belasting, omdat door innovatie 
milieuvriendelijke technologiën tot 
stand kunnen komen. En wil minister 
De Boer soms staande houden dat 
een daling van de economische acti
viteit spiegelbeeldig tot minder over
heidsuitgaven voor milieu zou leiden 
en tot een lagere milieubelasting? 
Deze kunnen bij een groeiende 
economie toch tot een lagere milieu
belasting leiden. Extra milieubeleid in 
Nederland heeft niet altijd het hoog
ste rendement. In Oost-Europa 
worden soms zulke oude technieken

gebruikt, dat daardoor zelfs in 
Nederland het miliue belast wordt.
Een Nederlandse milieugulden kan 
dan beter daar besteed worden. Voor 
wat betreft het dreigement van minis
ter De Boer om zonder die koppeling

niet terug te keren in het kabinet het 
volgende: leder heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid om te bepalen 
wat hij of zij nog voor zijn rekening 
wil nemen. Ook of hij of zij wil deel
nemen aan een nieuw kabinet.

Reloproep CDA
Op 13 februari jl hebben zo'n driehonderd boeren minister van Landbouw 
Jozias van Aartsen belet, het woord te voeren tijdens de campagne-bijeen- 
komst van de VVD in Bolsward.
Het CDA noemde de actie van de varkensboeren ‘volstrekt begrijpelijk'. "Met 
hun actie in Bolsward zijn de boeren niet over de schreef gegaan. Wat mij 
betreft mogen ze daar tot 6 mei mee door gaan” , aldus de woordvoerdster 
van het CDA. Zij suggereerde bovendien dat Van Aartsen, als hij boerenacties 
wil onlopen, zijn toespraken op afstand via een beeldscherm moet houden.
De oproep en de uitlatingen van de CDA-woordvoerdster zijn verbijsterend 
voor een partij als het CDA. De partij die de discussie over normen en waar
den en het functioneren van de rechtsstaat hoog in het vaandel heeft. De 
parlementaire democratie is gebaseerd op woord en wederwoord, en in 
Nederland bestaat ook zoiets als de vrijheid van vergadering en de vrijheid 
van meningsuiting. Dit zijn twee fundamentele rchten uit de grondwet. Als je 
dit soort acties als CDA rechtvaardigt, is dat zeer laakbaar, sterker nog, het 
CDA onwaardig.

Normen en waarden
Mensen maken zich zorgen over 
geweld op straat, gebrekkig optreden 
van justitie en politie, afbrokkeling 
van normen en waarden. We zien dat 
willekeurige voorbijgangers door 
jongeren ae dood worden ingeschopt. 
We zien dat zogenaamde voetbalsup
porters elkaar langs de snelweg aftui
gen. Dronken vandalen die ongestraft 
een straat in Groningen terroriseren. 
Het meest schokkende is dat we over 
"zinloos geweld" zijn gaan praten. 
Want betekent die term niet dat er 
ook zoiets zou zijn als zinvol geweld? 
Is geweld minder zinloos als er 
bijvoorbeeld diefstal mee gepaard 
zou gaan?
Maar wat ons verontwaardigt en 
beangstigt bij een dood als die van 
Joes Kloppenburg, is het volstrekt 
willekeurige karakter van dit soort 
geweld. En wij voelen aan dat dit 
willekeurige geweld een uitwas is in 
een steeds ruiger wordende maat
schappij.
Wat kunnen wij er aan doen? De 
criminaliteit moet natuurlijk beter 
worden bestreden. Er is onder dit 
kabinet al veel gebeurd. Er is 2,5 
miljard extra naar politie en justitie 
gegaan. Het cellentekort is vrijwel 
opgeheven. Er zijn duizenden agen
ten bijgekomen.
Maar er moet meer gebeuren. De poli- 
tie-organisatie moet worden verbeterd. 
Terwijl Europa bouwt aan Europol, 
heeft de Nederlandse politie nauwelijks 
aansturing op landelijk niveau. De 
democratische aansturing van de poli

tie moeten dringend worden versterkt. 
En het gezag van Justitie moet zo snel 
mogelijk worden hersteld. Er mag maar 
één Prima Donna zijn en dat is Vrouwe 
Justitia. Zij moet dan wel haar gezag 
laten gelden.
En natuurlijk moet er meer blauw op 
straat. Wat door het vorige kabinet is 
uitgekleed, moet het volgende kabi
net weer aankleden.

De eerste verantwoordelijkheid voor 
de overdracht van normen en waarden 
hoort thuis bij de ouders. De opvoe
dingstaak hoort in de eerste en de 
laatste plaats bij de ouders te blijven. 
Maar ook op scholen hoort over
dracht van normen en waarden plaats 
te hebben. Daar leren kinderen zich 
buiten het gezinsverband sociaal te 
gedragen.
Scholen moeten dus rust uitstralen. 
Nederlandse scholen zijn aanmerkelijk 
onrustiger dan in omringende landen. 
Uit onderzoek blijkt dat scholen waar 
een goede discipline heerst onder
wijskundig het beste scoren. Wij 
hebben in Nederland altijd veel 
onderzoek nodig om te ontdekken 
wat iedereen weet.
Het is daarom van groot belang dat 
ouders hun invloed gebruiken om het 
klimaat op school te bevorderen. Te 
bevorderen dat er voldoende 
aandacht wordt geschonken aan 
waarden als solidariteit, doorzettings
vermogen en zelfdiscipline. De pers 
geeft bewindslieden tegenwoordig 
rapportcijfers voor gedrag en vlijt.

Dat schijnt goed te werken! Wat 
goed is voor ministers, kan nooit 
slecht zijn voor scholieren.
Sommige ouders mogen zich de spie
gel voorhouden. Een leerling uit een 
onderhandelingsgezin is geen 
eenvoudige klus vooreen leraar 
zonder vakbondsscholing.
Wij moeten aan leerlingen geen eisen 
stellen waaraan zij niet kunnen 
voldoen. Te veel leerlingen uit het 
beroepsonderwijs vallen uit omdat zij 
te veel algemene vakken moeten 
leren. Geef praktisch ingestelde leer
lingen de kans hun handen te gebrui
ken. Liever een timmerman die zijn 
vak verstaat, dan een drop-out die er 
op lostimmert.
Overdracht en naleving van normen 
en waarden en handhaving van de 
wet vergen een niet-aflatende 
inspanning van ouders, scholen en 
overheden. Maar de tijd is rijp. We 
zijn in het midden van een culturele 
omslag na de toegeeflijke maatschap
pij van de jaren zestig en zeventig. 
Opvallend is een recente opmerking 
van de Britse Premier Tony Blair. Hij 
zei: "Een fatsoenlijke maatschappij is 
niet gebaseerd op rechten, maar op 
plichten". Tien jaar geleden was deze 
nadruk op verantwoordelijkheid reac
tionair. Nu is het New Labour. Voor 
de VVD is het oude koek.

Uit de toespraak van Frits Bolkestein van 25 
februari jl. tijdens de Campagne-bijeen- 
komst in Amsterdam)



270 OPINIEe x p r e s s e

De school als moderne arbeidsorganisatie
Voor het aanzien van het beroep van 
leraren is het onontbeerlijk om ae 
scholen om te vormen tot professio
nele, moderne arbeidsorganisaties.
Dit was in maart 1993, nu bijna 5 jaar 
geleden, de belangrijkste conclusie 
van de Commissie Toekomst 
Leraarschap (de commissie Van Es). 
Scholen kenmerken zich door een 
zeer lage in- en externe mobiliteit, 
weinig variëteit in functies en taken, 
nauwelijks nascholing en een nage
noeg ontbreken van personeelsbeleid. 
Prestaties worden niet beloond, loon
schalen lopen automatisch, ontslag 
van slechte leraren is zeer moeilijk, de 
(beginnende) leraar wordt in de klas 
grotendeels aan zijn lot overgelaten.

Moderne arbeidsorgan isatie  
Het streven naar een modernere 
arbeidsorganisatie werd na de discus
sie over de aanbevelingen van de 
commissie van Es door alle partijen 
breed aanvaard.
Tot nu toe heeft het beleid van Ritzen 
(PvdA) op dit punt echter weinig 
vruchten afgeworpen. Functie- en 
beloningsdifferentiatie komen 
bijvoorbeeld nauwelijks of niet voor 
in het onderwijs, taakdifferentiatie 
iets meer, zo blijkt uit een onderzoek 
van Regioplan over de besteding van 
het Schoolprofielbudget (1996). Dit 
onderzoek wijst verder ook uit dat 
een samenhangend personeelsbeleid 
nog steeds vrijwel afwezig is op scho
len.
Daarnaast zijn de rigide ontslagbe
scherming en de afvloeiingslijsten in 
de praktijk nog steeds van kracht.
Het ontbreken van personeelsbeleid, 
de vaste afvloeiingslijsten en de 
sterke rechtspositie zijn de factoren 
voor de in verhouding met andere 
sectoren zeer lage in- en externe 
mobiliteit in de onderwijssector. Dat 
betekent dat een leraar die aan een 
school begint daar vaak voor een 
groot deel van zijn of haar leven vast
zit. Een leraar die naar een andere 
school wil vormt immers een bedrei
ging voor de plaats op de afvloeiings- 
lijst van het zittende personeel. Dit 
geldt met name voor het oudere 
personeel. Het veranderen van baan 
van het onderwijs naar andere secto
ren komt ook nauwelijks voor.

Burn-out
Het ontbreken van deze "normale" 
arbeidsomstandigheden heeft een 
negatieve uitwerking op een gezonde 
beroepsuitoefening en net aanzien 
van het beroep. Het leidt tot vast
roesten en burn-out, wat daarna

weer leidt tot vergrijzing, hoog ziek
teverzuim en wachtgeldkosten.
Een moderne arbeidsorganisatie is 
dus essentieel voor de kwaliteit van 
het onderwijs en de aantrekkelijkheid 
van het beroep.

Nieuwe functiestructuur  
Naar de mening van de VVD moeten 
er daarom in de komende regeerpe
riode belangrijke vorderingen 
gemaakt worden op dit gebied. Ten 
eerste is het belangrijk dat er een 
nieuwe functiestructuur komt in het 
onderwijs. Daarbij begint de leraar na 
het behalen van zijn of haar startbe
kwaamheid als leraar in opleiding en 
kan daarna opgeklommen worden tot 
junior-leraar, leraar en senior-leraar, 
waarbij ook takenpakket en verant
woordelijkheden veranderen. Die 
promotie moet niet automatisch 
plaatsvinden maar op basis van pres
tatie en na een beoordeling door de 
schoolleiding. Ook financieel moet 
deze promotie iets zijn om naar te 
streven.

O ndersteunende functies 
Daarnaast moeten meer ondersteu
nende functies in het onderwijs 
gecreëerd worden, die een deel van 
ae taak van de leraar verlichten. 
Gedacht kan worden aan onderwijs
assistenten, maar ook meer admini- 
statieve ondersteuning, en ondersteu
ning bij toetsing en correctie, die voor 
een deel ook centraal (bijvoorbeeld 
door het CITO via het nieuw aan te 
leggen computernetwerk) kan 
worden geleverd.

Flexibel
Ten derde is binnen elke arbeidsorga
nisatie behoefte aan een kern van 
vast personeel, met daaromheen een 
laag van personeel met contracten 
van bepaalde duur, en als buitenschil 
detacheringen en uitzendbanen. Juist 
nu in het onderwijs meer verantwoor
delijkheden bij de school zijn komen 
te liggen op het gebied van ziektever
zuim en wachtgelden, is het namelijk 
broodnodig om flexibel met arbeid 
om te kunnen springen. De VVD is er 
daarom altijd voor geweest om 
uitzendarbeid in het onderwijs moge
lijk te maken. De minister heeft naar 
aanleiding van onze vragen op dit 
gebied recent gemeld dat er geen 
sprake is van wettelijke belemmerin- 

en om uitzendwerk in te voeren. Wij 
ouden hem daaraan. Niet onbelang

rijk hierbij is ook dat uitzendbureaus 
hebben bewezen dat zij beter zijn om 
mensen aan het werk te helpen dan

de Arbeidsvoorziening, wat voor het 
terugdringen van het aantal wacht
gelders van belang is.

O nderw ijskundig  
personeelsbeleid  
Laatste punt en voorwaarde voor 
bovenstaande punten is dat het 
management van de school écht 
onderwijskundig personeelsbeleid 
gaan voeren. Leraren moeten uit hun 
isolement gehaald worden en meer 
teamlid worden. De schoolleiding 
moet beoordelen, bijsturen en bege
leiden maar ook de mogelijkheden 
hebben om te selecteren en desnoods 
ontslag te verlenen.
Wij geloven dat door deze verande
ringen op een natuurlijke manier 
meer mobiliteit tot stand zal komen. 
Een leraar die zichzelf op een uitda
gende werkplek heeft bewezen, zal 
zowel voor andere scholen als voor 
andere sectoren aantrekkelijk zijn.

Vakbonden
Bij dit alles is de rol van de vakbon
den in het onderwijs cruciaal. 
Opvallend is dat bestuur en commis
sies van de bonden zich vaak positief 
uitlaten over bovenstaande moderni
seringen. Een belangrijk voorbeeld is 
het rapport "Optrekkende krijtdamp” 
van de Algemene Onderwijsbond. 
Maar in de onderhandelingspraktijk 
zijn rechtspositie en afvloeiingslijsten 
nog steeds heilig. Moderniseringen 
worden vaak uitgelegd als een 
verslechtering van de positie van lera
ren. Maar op de langere termijn zijn 
deze verbeteringen broodnodig voor 
een aantrekkelijk beroep. Met een 
verlaging van het aantal lesuren 
komen we er niet. Wat nodig is, is 
het leraarschap op nieuwe leest te 
schoeien voor de volgende eeuw. De 
VVD heeft daarom bij de afgelopen 
begrotingsbehandeling de regering 
gevraagd om vóór de verkiezingen 
een samenhangende visie op het 
leraarschap te presenteren, zodat de 
basis voor beslissingen in een nieuwe 
regeerperiode wordt gelegd.

Clemens Cornielje,
Lid Tweede Kamer VVD-fractie

(ter gelegenheid van de Medilex-studiedag 
“De werkgeversroi in het onderwijs in 
1998")

VVD OP INTERNET: WWW.VVD-CAMPAGNE.NL

http://WWW.VVD-CAMPAGNE.NL


xp
re

ss
e

CM
Ruim 200 zetels winst bij 
verkiezingen gemeenteraad
Opnieuw heeft de VVD haar positie in de gemeenteraden 
versterkt. Deze gemeenteraadsverkiezingen hebben de VVD 
ruim 200 zetels winst opgeleverd. Dat is een mooi resultaat. Ik 
wil de raadsleden die in ae gemeenten zijn gekozen dan ook 
hartelijk feliciteren met hun zetel.

Van een landelijke trend kan, mijns inziens, niet worden 
gesproken. In de eerste plaats was de opkomst bij deze verkie

zingen bedroevend laag. Dat heeft sterk in het nadeel van de VVD gewerkt. Ten tweede 
heeft ongeveer 1 miljoen kiesgerechtigden vanwege recente gemeentelijke herindelingen 
niet gestemd. De derde factor die de uitslag van deze verkiezingen heeft beïnvloed, zijn 
de lokale partijen. Ongeveer 18% van de kiezers hebben hun stem op een lokale partij 
uitgebracht.
Op 17 april starten wij met de landelijke campagne. Daarbij spelen bovenstaande facto
ren geen rol. Met ons goede verkiezingsprogramma en een uiterste inzet kunnen wij dit 
keer een historische verkiezingsuitslag bereiken. Het is daarbij van groot belang dat 
zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Ik wil u dan ook vragen niet alleen een stap 
harder te lopen voor de VVD, maar u ook in te spannen voor een hoge opkomst. We 
mogen niet op onze lauweren rusten. Want er staat veel op het spel. Ik reken op u.

Frits Bolkestein

A

Er gaan steeds meer stemmen 
op voor het Liberalisme
DE V V D  W E R K T

De VVD won tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998 

213 extra raadszetels.

Hierdoor stijgt het aantal zetels van de VVD van 
1461 naar 1 674.

Wij danken alle kiezers die ons bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 

hun stem 
hebben gegeven.

Meer weten of lid worden?

Bel 070-3613061 

Of schrijf:

VVD, antwoordnummer 1877 
2501 WB Den Haag

Investeren in de Toekomst. De VVD werkt!
Verder in dit nummer:

- Districtenstelsel - Woonwagenwet - Uitslagen verkiezingen - Minister-president 
- Marokko - Toespraak KC Rotterdam

1
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VVD voelt niet voor het partiële districtenstelsel

Jan te Veldhuis

Woensdag 11 maart jl. is het onder
zoeksrapport "Naar een nieuw kies- 
stelstel" van dr mr J.A. Schagen en 
prof. mr H.R.B.M. Kummeling 
bekendgemaakt dat in opdracht van 
Staatsecretaris van Binnenlandse 
Zaken Kohnstamm is geschreven. Het 
voorstel houdt in dat 100 leden van 
de Tweede Kamer volgens een meer
voudig districtenstelsel worden geko
zen, en 50 leden volgens de huidige 
landelijke partijlijsten. De VVD-fractie 
voelt om ae navolgende redenen niet 
voor dit nieuwe kiesstelstel:

1. Bij het districtenstelsel tellen de 
stemmen van de verliezende minder
heid niet meer mee. Deze gaan 4 jaar 
lang verloren voor de democratische 
besluitvorming in de Tweede Kamer.
2. Kleine(re) partijen lopen een 
goede kans geheel te verdwijnen of 
tot splinter te verworden. Alleen bij 
het huidige stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging over het hele 
land behalen zij voldoende stemmen 
voor een (aantal) zetel(s). Met een

Woonwagenwet

districtenstelsel wordt de kans op 
verschraling van het nu nog pluri
forme politieke spectrum vergroot.
Het leidt in feite tot een democrati
sche verarming.
3. Twee soorten Kamerleden, 100 
regionale en 50 nationale, is, naar de 
mening van de VVD, te veel van het 
goede voor een klein land als 
Nederland.
4. De Nederlandse economie en de 
nederlandse samenleving raken 
steeds internationaler georiënteerd. 
Het “verregionaliseren" van zoge
naamde "landelijke" politici staat 
daar haaks op.
5. Tweede Kamerleden met een 
regionaal mandaat zullen de beharti
ging van “eigen" regionale belangen 
mogelijk zwaarder laten wegen dan 
landsbelangen en/of landsgrensover
schrijdende belangen. 
Overaccentuering van regionale 
belangen op nationaal niveau kan 
een nadelig effect hebben op het 
aanzien van de Tweede Kamer.
6. Het is niet uitgesloten dat regio- 
nalisten over en weer regio-deals 
gaan maken. Dat kan leiden tot vera
merikanisering van de politiek.
7. Het gevaar is reëel dat in de 
Tweede Kamer te weinig vakspecialis
ten zullen overblijven en te veel (100) 
“ regio-generalisten". Dit is niet goed 
voor de Tweede Kamer in haar rol als 
nationale medewetgever, en als 
nationale controleur van de Regering

op vele ingewikkelde en gespeciali
seerde dossiers (fiscaal, sociaal, 
economisch, milieu, europees, etc.).
8. Het voorstel van de beide 
wetenschappers is zeer ingewikkeld 
en erg onoverzichtelijk. Zo kan een 
kiezer met dit stelsel meerdere stem
men uitbrengen op personen van 
verschillende politieke partijen. De 
landelijke kandidaat kan van een 
andere politieke kleur zijn dan de 
regiokandidaat.
9. In het voorstel wordt de kiezer 
de mogelijkheid ontnomen om op 
een voor hem of haar aantrekkelijke 
kandidaat Kamerlid te stemmen, als 
deze niet (toevallig) in hetzelfde kies
district woont. Het ontnemen van 
deze huidige keuzemogelijkheden en 
de impliciete opdracht aan de kiezer 
om zich te beperken tot regionale 
kandidaten uit zijn of haar district kan 
de gang naar de stembus nadelig 
beïnvloeden.
10. Met een opkomst van 78% bij 
de laatste Tweede Kamer-verkiezin- 
gen in 1994 scoort Nederland heel 
hoog; ook in vergelijking met landen 
die een districtenstelsel kennen. De 
noodzaak voor een (fundamenteel) 
ander kiesstelsel voor de Tweede 
Kamer isdus niet aangetoond.

Inlichtingen Jan te Veldhuis, 
070-3182901

de organisaties van woonwagenbe
woners alternatieve woonvormen 
onderzoeken.
Samen met de woordvoerders van 
CDA en D66 heeft de VVD een motie 
ingediend in om de gemeenten de 
mogelijkheid te bieden bij het toewij
zen van standplaatsen voorrang te 
geven aan de huidige woonwagenbe
woners zolang nog van een tekort 
sprake is.

Inlichtingen Henk Kamp, 
070-3182898

Een goed op dreef zijnde staatssecre
taris Tommel bereikte op dinsdag 10 
maart in hoofdlijnen overeenstem
ming met de woordvoerders van de 
Tweede Kamerfracties over het wets
voorstel tot het intrekken van de 
Woonwagenwet en het wijzigen van 
enige andere wetten. Daarmee komt 
het afstammingsbeginsel te vervallen. 
Volgens dit beginsel - dat algemeen 
als discriminerend wordt ervaren - 
mogen alleen zij die deel uitmaken 
van de oorspronkelijke woonwagen
bevolking in een woonwagen wonen. 
Gelijktijdig werd afgesproken drie 
bestuurlijke operaties op te zetten:
1. Het uiterlijk in 2003 opheffen en 
saneren van 17 resterende regionale 
woonwagencentra en het aanleggen 
van 900 vervangende standplaatsen. 
Andere regionale centra, waarover de 
desbetreffende gemeentebesturen en 
de staatssecretaris hebben vastgesteld 
dat geen sprake is van problemen, 
blijven bestaan.
2. Het onderbrengen van alle 
bestaande en de nieuw aan te leggen

woonwagencentra in beheer en 
eigendom bij de woningcorporaties. 
Dat zal geschieden nadat eerst de 
bestaande financiële problematiek is 
gesaneerd. Op voorstel van VVD- 
woordvoerder Henk Kamp wordt daar 
ook de betalingsdiscipline van de 
woonwagenbewoners bij betrokken.
3. Het uiterlijk in 2003 wegwerken 
van het bestaande tekort van omst
reeks 1400 woonwagenstandplaat
sen.
De staatssecretaris is inmiddels met 
de operaties begonnen en zal probe
ren ae financiële consequenties te 
verwerken in de begroting 1999. Hij 
deelde de opvatting van de woord
voerder dat er geen sprake van kan 
zijn dat voor huurwoonwagens een 
hogere rijkssubsidie beschikbaar 
wordt gesteld dan voor andere woon
vormen. Omdat het bouwen van 
nieuwe huurwoonwagens te duur is 

eworden - de kostendekkende kale 
uur voor standplaats en woonwagen 

moet f 880 per maand bedragen - wil 
de staatssecretaris ook in overleg met
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Gemeenteraadsverkiezingen
Partijen G em eenteraadsverkiezingen 1994, % Gem eenteraadsverkiezingen 1998, %
VVD 15,8 18,1
PvdA 17,4 19,7
CDA 21,4 20,2
D66 11,3 5,7
GroenLinks 5,9 6,5
SP 1,9 3,4
Klein Christelijke partijen 5,6 6,3
Lokale partijen 15,5 17,8
Ouderenpartijen 0,3 1,2
Extreem Rechts 2 0,5

Bron: NRC Handelsblad, 6 maart 1998 

NB: De opkomst was zeer slecht: 59,5%
In 63 van de 548 gemeenten is niet gestemd vanwege gemeentelijke herindelingen. Dat wil zeggen dat circa 1 
miljoen kiesgerechtigden niet heeft kunnen meestemmen.

Minister-president
(fragment uit de toespraak voor de 
verkiezingsbijeenkomst in de KC 
Dordrecht op 3 maart 1998)

"Tijdens deze gemeenteraadscam- 
pagne hebben drie ministers gewerkt 
aan de totstandkoming van hun eigen 
schaduwkabinet.
In de eerste plaats minister Margreet 
de Boer van VROM.
Ook minister Els Borst van Volksge
zondheid heeft eisen gesteld aan haar 
terugkeer op het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

En tenslotte was daar de eis van de 
minister-president. Hij heeft afgelo
pen vrijdag te kennen gegeven alleen 
te willen terugkeren als zijn partij de 
grootste wordt. Gisteravond heeft hij 
mij gevraagd duidelijkheid te ver
schaffen over mijn bereidheid premier 
te worden in een volgend kabinet.

Ik zou hierover het volgende willen 
zeggen.
Dit jaar vieren wij in ons land het 
150-jarig bestaan van de Grondwet 
van Thorbecke. Het bestuurlijk 
systeem van Nederland ontleent zijn 
kracht aan een systeem van macht en 
tegenmacht. Voor de VVD is het een 
uitgemaakte zaak dat in dit systeem 
noch formeel noch materieel plaats is 
voor een gekozen minister-president. 
In 1977 hebben wij tijdens een 
gedachtenwisseling over deze zaak 
ons hier krachtig tegen verzet.

De VVD is van mening dat bij lande
lijke verkiezingen eerst de kiezer dient 
te spreken. Op basis van de uitslag 
van de Tweede Kamerverkiezingen 
wordt daarna het kabinet gefor
meerd. In deze gang van zaken past 
geen discussie over de aanwijzing 
vooraf van een premier.

Vanavond sluiten wij de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
af. Het gaat morgen om het plaatse
lijke bestuur.
Het is dan ook merkwaardig dat 
Wim Kok uitgerekend tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen het 
premierschap aan de orde stelt. 
Hiermee worden de lokale verkiezin
gen ondergeschikt gemaakt aan de 
nationale politiek.

Tenslotte zou ik het volgende tegen 
de heer Kok willen zeggen: voor de 
VVD staat het beleid voorop.
Het gaat niet om baantjes van poli
tici, net gaat om banen voor de 
mensen. Voor de voortzetting van 
dat beleid spannen wij ons allemaal 
in. De nieuw gekozen raadsleden na 
4 maart in hun gemeente, de 
nieuwe VVD-fractie na 6 mei.”

Marokko
Deze week is in de Tweede Kamer 
gesproken over de overeenkomst met 
Marokko die past in de serie Euro- 
Mediterrrane verdragen die worden 
gesloten om te komen tot een vrijhan- 
delsgebied. Dit gebied beslaat de 
Europese Unie, ae Noord-Afrikaanse 
landen en de landen in het Midden
oosten.
Naast de zeer belangrijke economi
sche aspecten zijn er ook passages 
over een politieke dialoog en justitiële 
samenwerking. Van groot belang zijn 
de passages over mensenrechten. 
VVD-woordvoerder Jan Dirk Blaauw 
heeft er voor gepleit dat er een open
bare rapportage plaats zal vinden over

de voortgang van de eerbiediging 
van de mensenrechten. Alleen dan 
kan de Kamer iets met die informatie 
doen. Dat is van belang omdat de 
mensenrechten in dit land nog onvol
doende worden gerespecteerd. Zo is 
er sprake van een schijndemocratie in 
Marokko die weinig ruimte laat voor 
vrije meningsuiting. Ook de toestand 
in de gevangenissen bevindt zich niet 
op een "normaal menselijk niveau". 
Van groot belang voor Nederland is 
de opname in de overeenkomst van 
een wederzijdse regeling van terug
name van onderdanen die geen 
geldige verblijfstitel hebben. De 
woordvoerder heeft er op aange

drongen dit strikt te regelen.
Marokko is nog steeds de grootste 
hasj-leverancier aan West-Europa. De 
Europese Unie heeft een programma 
opgestart om de teelt van hasj om te 
zetten in gewone landbouwprocuc- 
ten. In de praktijk blijkt dit 
programma niet goed te lopen. 
Daarom pleit de VVD voor strengere 
controle op de uitvoering van deze 
programma's en een duidelijke 
rapportage van de resultaten.

Inlichtingen Jan Dirk Blaauw 
070-3182887
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Toespraak Frits Bolkestein Campagne Gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam

H ieronder een sam envatting

V e ilin g  etherfrequenties 
Eind februari vond in Nederland een 
bijzondere veiling plaats.
De Minister van Verkeer en 
Waterstaat, Annemarie Jorritsma, liet 
toen de frequenties van het mobiele 
telefoonnet onder de hamer komen. 
Twee of drie nieuwe bedrijven gaan 
met PTT-Telecom en Libertel op de 
Nederlandse markt concurreren. De 
Consumentenbond verwacht als 
gevolg van de toegenomen concur
rentie een prijsdaling van 40%.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer 
heeft zich hiertegen fel verzet. 
Niettemin heeft Annemarie doorge
zet. Dit heeft de Nederlandse belas
tingbetaler 1,8 miljard gulden opgele
verd. Dat bedrag kan nu worden 
aangewend voor bijvoorbeeld de 
bestrijding van files of aan een 
verdere verkleining van de staats
schuld. Als het aan de CDA-fractie 
had gelegen waren de frequenties op 
grond van een vergelijkende toets 
voor niets weggegeven. De CDA- 
fractie is nu muisstil maar heeft dan 
ook niets om over naar huis te bellen.

Toerism e
Het Nederlands Bureau voor Toerisme 
maakte onlangs bekend dat de sector 
in Nederland met 9% per jaar groeit. 
De VVD heeft zich in deze kabinets
periode sterk gemaakt voor het 
toerisme. Het eerder genoemde 
Bureau voor Toerisme ontving 55 
miljoen gulden van het Rijk. Met dit 
geld is Nederland in het buitenland 
gepromoot. Onze collega Hella Voute 
heeft zich verzet tegen de onduide
lijke grondslagen van de toeristenbe
lasting. Ook heeft zij gepleit voor 
vermindering van de regelgeving en 
verbetering van de samenwerking in 
de toeristische sector. Door deze 
maatregelen, maar zeker ook door de

meer service-gerichte houding van de 
sector, wordt Nederland meer en 
meer als een goede bestemming 
gezien.

Dat alles is mooi. Maar het is te vroeg 
om achterover te leunen. Er kan nog 
veel worden verbeterd. Nederland 
zou in het buitenland kunnen worden 
gepresenteerd als land van kust en 
cultuur. Het bedrijfsleven in 
Rotterdam moet de uitdaging oppak
ken om Nederland als A-bestemming 
in het buitenland te presenteren. De 
overheid moet hiervoor de voorwaar
den vervullen want toerisme moet in 
de volgende kabinetsperiode hoger 
op de agenda komen.

Verhoging u itkeringen 
Het motto van het Paarse Kabinet 
was werk, werk en nog eens werk.
Dat was een economische en een 
sociale opdracht tegelijk. Dit Kabinet 
is er nu al in geslaagd meer banen te 
scheppen dan haar twee voorgangers 
bij elkaar. Een betere manier om 
armoede te bestrijden dan het schep
pen van banen is er niet. De grootste 
verdienste van dit Kabinet is dat het 
er in is geslaagd meer mensen een 
zinvolle invulling van hun bestaan te 
geven.

De werkloosheid is geconcentreerd 
onder mensen met een lage oplei
ding. Veel van het Paarse beleid was 
daarom specifiek op hen gericht. De 
loonkosten van laagbetaalde banen 
werden extra verlaagd. De financiële 

rikkel tot het aanvaarden van een 
aan werd vergroot. De creatie van 

loonschalen rond het minimumloon 
werd gestimuleerd. Er kwamen 
Melkertbanen voor langdurig werklo
zen. Dit beleid was succesvol. Het 
aantal langdurig werklozen is 
gedaald. Voor het eerst sinds de jaren 
zestig daalde het aantal mensen aie 
afhankelijk van een uitkering zijn. We

kunnen rustig spreken van een histo
rische keer ten goede.

Helaas lijkt de PvdA nu afstand te 
nemen van dit succesvolle beleid.
Eerst kwam Minister Melkert met het 
voorstel de lonen van de 
Melkertbanen te verhogen tot 150% 
van het minimumloon. Dat klinkt 
sympathiek, maar heeft tot gevolg 
dat langdurig werklozen weer uit de 
markt worden geprijsd.

Zaterdag kwam Wim Kok met het 
voorstel in de volgende vier jaar bij 
meevallende groei de uitkeringen 
meer te verhogen dan de lonen. Hij 
noemt dit de koppeling-plus.

Dit voorstel klinkt misschien sociaal, 
maar is om drie redenen niet verstan
dig.

Ten eerste weten we niet of de 
economische groei de volgende vier 
jaar zal meevallen. Het is beter geen 
verwachtingen te scheppen die je 
misschien niet kunt waarmaken.
Ten tweede: als de uitkeringen sneller 
stijgen dan de lonen zal de prikkel tot 
het aanvaarden van een baan worden 
verkleind. De VVD vindt dat werken 
juist beter moet worden beloond.

Tenslotte is voorspelbaar dat vervol
gens ook de lonen sneller gaan stij
gen. Dat kan negatief uitwerken op 
ae groei van de werkgelegenheid.
Het eindresultaat zal zijn: minder 
banen voor iedereen. "Koppeling- 
plus" is dus gewoon een andere term 
voor “ minder-werk".

De VVD houdt vast aan het motto 
“werk, werk en nog eens werk". Een 
betaalde baan is de beste vorm van 
sociale zekerheid.
Liever de warmte van een baan dan 
de kilte van een uitkering.

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:

Veelwijverij: de volgende stap?
Andreas Kinneging

Het heilloze homohuwelijk 
Patrick van Schie
Niet zomaar een diersoort 
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Over bevolking en overbevolking 
Thijs de Ruyter van Steveninck

De zegeningen van de euro 
Hans Labohm

De gevaren van de euro voor Nederland 
A.hTJ.W. van Schijndel/A.J. Smit

U kunt dit nummer bestellen door f 9,50 over 
te maken op girorekeningnummer 240200, ten 
name van ‘Stichting Liberaal Reveil, onder 
vermelding van ‘Liberaal Reveil no. 1, 1998'.
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 aanmel
den voor een abonnement bij:
Liberaal Reveil, Mw M.P. Moene, Postbus 192, 
6700 AD Wageningen. Tel. 0317-427655.
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Vrouwen moeten de vrijheid 
hebben om te kiezen
Afgelopen zaterdag was ik bij het vijftig jarig jubileum van de 
organisatie 'Vrouwen in de VVD'. Tijdens deze bijeenkomst is 
onder andere gesproken over de positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Vrouwen moeten daar dezelfde rechten hebben 

als mannen. De ontplooiingsmogelijkheden van de vrouw zijn de afgelopen vijftig iaar 
aanzienlijk verbeterd. Vrouwen nebben toegang tot alle vormen van onderwijs. Vijftig 
procent van de universitaire studenten is vrouwelijk. Steeds meer vrouwen gaan de 
arbeidsmarkt op en blijven daar. Ook als zij getrouwd zijn. Ook als zij kinderen hebben. 
Het is belangrijk dat vrouwen de vrijheid hebben te kiezen voor een carrière. Helaas 
schiet een aantal voorzieningen nog tekort. Als wij willen voorkomen dat goed opgeleide 
vrouwen de arbeidsmarkt verlaten, zal de opvang van jongere en ook oudere kinderen 
beter moeten worden geregeld. De mogelijkheid tot overblijven op school en de opvang 
in crèches of bij gastouders zijn belangrijk om werk en de zorg voor het gezin te combi
neren.
De wetgever kan alleen niet alles regelen. Ook de arbeidsmarkt zelf moet inspelen op de 
behoeften van de moderne werknemers, mannen en vrouwen. Het werken in deeltijd, 
bijvoorbeeld, kan alleen goed worden geregeld wanneer werkgevers en werknemers hier
over overeenstemming bereiken. Goedbedoelde wetten die deeltijd verheffen tot een 
wettelijk recht staan de ontplooiing van vrouwen juist in de weg. Geen werkgever zal 
nog de behoefte voelen individuele afspraken met een werknemer te maken.
Deze eeuw hebben vrouwen geschiedenis geschreven. Zij verwierven stemrecht, toegang 
tot alle vormen van onderwijs en het recht op betaalde arbeid. De eenentwintigste eeuw 
moet de vrouw volledige gelijkwaardigheid brengen. Dus meer mogelijkheden voor vrou
wen om een carrière en een gezin te combineren en een gelijkwaardiger verdeling van 
topfuncties. Kortom, de daadwerkelijke vrijheid en de verantwoordelijkheid om te kiezen.

Frits Bolkestein

Toekomst Iuchtvaart-infrastructuur
De samenleving internationaliseert en 
mondialiseert op sociaal, economisch, cultu
reel, recreatief en politiek-bestuurlijk terrein. 
Het gevolg is een steeds sterkere internatio
nale mobiliteit. Hierdoor groeit ook het 
luchtverkeer.
Daarom heeft de Tweede Kamer met minis
ter Jorritsma van Verkeer en Waterstaat 
tijdens een nota-overleg gesproken over de 
toekomst van de luchtvaart-infrastructuur.

Groei
De VVD is voor het meedoen in die groei 
van de luchtvaart, in ook Nederland. Het 
zou niet verstandig zijn ons land voor deze 
groei af te sluiten. In de eerste plaats zou 
dat een gemis van 20.000 tot 65.000 extra 
banen betekenen. Het zou een economisch 
verlies van 1 a 2% van ons Nationaal 
Inkomen inhouden. Bovendien zou de lucht
vaart zich kunnen verplaatsen naar landen 
met minder milieu-eisen, waardoor het 
milieu per saldo nog zou verslechteren.
De VVD is voor ‘GROEN' en 'REALISTISCH'. 
De milieuvoorwaarden moeten dus verant
woord worden opgesteld, zonder volledig 
voorbij te gaan aan werkgelegenheids- en 
economische aspecten.

U itb re id in g
De VVD-fractie is het eens met de regering 
dat Nederland te klein is voor een tweede 
nationale luchthaven. Daarom moet worden 
gekeken naar potentiële lokaties die de 
groei van het luchtvaartvolume kunnen 
opvangen. Mogelijke lokaties voor uitbrei
ding, naast Schiphol, die nu worden onder

zocht, zijn de Noordzee, de Maasvlakte en 
Flevoland. De gegevens van de uitkomsten 
van deze onderzoeken komen in september- 
oktober 1998 vrij. Samen met de fracties 
van CDA en GPV heeft de VVD de vraag 
opgeworpen waarom niet ook de 
Markerwaard als eventuele optie bij het 
onderzoek wordt betrokken, omdat zes 
provincies daarvoor hebben gepleit en 
omdat de sterkte-zwakte-analyse van de 
Regering zelf geen significante verschillen 
vertoont met bijvoorbeeld de Noordzee.

De VVD kan en wil pas een lokatiekeuze 
maken als de uitkomsten van alle vergelij
kende onderzoeken bekend zijn. Een 
uitspraak nu is veel te vroeg. Eerst moeten 
alle plussen en minnen objectief en eerlijk 
worden vergeleken en afgewogen. VVD- 
woordvoerder Jan te Veldhuis noopt dat de 
realisatie van de uitbreiding tegen die tijd 
(najaar ‘98) per 'lex speciafis' kan worden 
gerealiseerd.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901

Verder in dit nummer:
• Euthanasie
• interpellatie Vlees
• Europese financiën
• Kwaliteit onderwijs
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Euthanasie
De huidige wetgeving voor euthana
sie en hulp bij zelfdoding is tot stand 
gekomen onder het Kabinet Lubbers- 
Kok met tegenstem van de toenma
lige VVD fractie. De essentie van de 
wet is dat de beoordeling van de 
euthanasiepraktijk wordt overgelaten 
aan het circuit gemeentelijke lijk
schouwer, officier van Justitie en de 
rechter.
De constructie is als volgt:
a) een algemeen verbod in het 

wetboek van Strafrecht;
b) via een interpretatie van artikel 40 

WvS - een beroep op overmacht 
in de zin van noodtoestand, die 
uit een niet voorzienbaar conflict 
van plichten dient te bestaan - 
kan een rechtvaardigheidsgrond 
voor levensbeëindigend handelen 
benadrukt worden;

c) de formele afhandeling van die 
verboden behandeling geschiedt 
in het kader van de wet op de 
Lijkbezorging;

d) in een amvb zijn procedureregels 
vastgelegd, waarbij de eisen waar
aan ae arts moet voldoen in een 
bijlage van de amvb zijn vastge
legd.

In het regeerakkoord is geregeld dat 
de meldingsprocedure zal worden 
geëvalueerd en dat het kabinet niet 
voornemens is voorstellen in te 
dienen teneinde euthanasie uit het 
wetboek van Strafrecht te schrappen. 
De evaluatie heeft plaatsgevonden 
waarover het kabinet op 21 januari 
een standpunt heeft bepaald, waarin 
zij met name voorstelde:
• te komen tot verdere ontwikkeling 

en professionalisering van pijnbe
strijding en palliatieve zorg;

• te bekijken of er een netwerk kan 
komen van consultatie mogelijk

heid vooraf;
• de taak van de gemeentelijke lijk

schouwer beter te omschrijven 
alsmede te komen tot de afbouw 
van de huisarts/liikschouwer;

• twee aparte meldings- en toet
singsprocedures te maken voor 
levensbeëindiging en hulp bij zelf
doding "op verzoek", respectieve
lijk “niet op verzoek". Bij "niet op 
verzoek" moet u denken aan 
bijvoorbeeld comateuze patiënten, 
zwaar dementerenden, ernstig 
vroeg geboren gehandicapte 
kinderen.

Plenair aan de orde was deze week 
de juridische uitwerking van de 
melding- en toetsingsprocedure voor 
levensbeëidiging "op verzoek". De 
uitwerking voor niet op verzoek is 
nog niet aan de Kamer voorgelegd.
De VVD fractie kan instemmen met 
de voorgestelde twee aparte routes 
waarbij voor de procedure "op 
verzoek" 5 regionale toetsingscom
missies zullen worden ingesteld.
Het oordeel achteraf van de toet
singscommissie dat de arts zorgvuldig 
heeft gehandeld - een oordeel dat 
dus zowel een medische als een juri
dische component bevat - impliceert 
dat de arts in rechte een geslaagd 
beroep op noodtoestand zou kunnen 
doen. Hoewel het OM hierdoor op 
afstand wordt gezet, houdt het OM 
formeel de bevoegdheid al of niet 
strafvervolging in te stellen.
Door deze aanpak wordt gehoopt dat 
het aantal meldingen zal toenemen. 
Aangezien de commissie tot een 
gemotiveerd oordeel moet komen 
(dus geen meerder- en minderheids
standpunt) is de VVD fractie van 
mening dat zij moet bestaan uit 3 
leden, te weten één medische invals

hoek, één juridische en één ethische 
of zingevings invalshoek. Dus geen 
steun voor een 4e lid vanuit de 
verpleegkundige wereld. De arts 
moet in het verslag ten behoeve van 
de melding wel uitvoerig rapporteren 
over zijn kontacten met de verple- 
ging/verzorging.

In itiatiefw etsvo o rstel 
In het weekend voor het debat heeft 
zich een tweede route aangekondigd. 
D'66 is namelijk van plan met een 
initiatiefwetsvoorstel te komen. Zij 
stellen voor de strafbaarheid van 
euthanasie of hulp bij zelfdoding 
door een arts verleend “op uitdrukke
lijk verzoek", op te heffen als hij 
heeft voldaan aan een aantal zorgvul
digheidsnormen.
Van Boxtel (D'66) hoopte dat PvdA 
en VVD mede zijn initiatief zouden 
ondertekenen. Hoewel de VVD 
woordvoerder Margreet Kamp de 
procedure van D'66 weinig elegant 
vond, in plaats van eerst zien hoever 
je met de drie partijen met een wet 
komt, is zij bereid met D'66 te gaan 
praten.
Dit mede in het licht van het nieuwe 
VVD verkiezingsprogramma waarin 
de straffeloosheid van de arts is 
bepleit bij euthanasie "op verzoek" 
en met in achtneming van de zorg
vuldigheidseisen, alsmede het toets
baar maken van zijn handelen.
Tijdens het debat werd duidelijk dat 
het goed mogelijk is dat tegelijkertijd 
wordt gewerkt aan de uitwerking van 
de regeringsvoorstellen als aan het 
initiatiefwetsvoorstel.

Margreet Kamp, 070-3182893

Interpellatie rundvleesfraude
Naar aanleiding van berichten van 
het TV-programma Netwerk over ille
gale vleesexport naar Rusland is op 
19 maart jl een interpellatie-debat 
gevoerd met minister Van Aartsen 
van Landbouw. Netwerk berichtte dat 
de RVV, en zijdelings de top van het 
Ministerie van Landbouw, een rol 
zouden hebben gespeeld bij de vlee- 
sexport-fraude naar Rusland. 
Nederland heeft een regeling afge
sproken met Rusland dat alleen 
export van vlees is toegestaan van 
dieren die zijn geslacht in Nederland 
en niet afkomstig zijn uit BSE-landen. 
Nederlandse vleesverwerkende bedrij
ven en zelfs de RVV zouden deze 
afspraken hebben overtreden.
De minister heeft aangegeven dat er 
drie zaken hebben plaatsgevonden 
die niet hadden mogen gebeuren.

Namelijk het stempelen van een partij 
vlees door Nederlandse inspecteurs 
op het eiland Rügen bij de Poolse 
grens. Ten tweede het inschakelen 
van een niet-officiële tolk en vervol
gens het uitgeven van blanco certifi
caten. Toen dit bij het Ministerie 
bekend werd, zijn direct maatregelen 
genomen.
De minister heeft de VVD toegezegd 
dat de resultaten van het onderzoek 
dat nog loopt, binnen enkele weken 
beschikbaar zullen zijn.
Uit het debat kwam naar voren dat 
de bronnen waarop Netwerk zich 
heeft gebaseerd, namelijk bepaalde 
stukken van het Openbaar Ministerie, 
onmogelijk bij derden bekend hadden 
kunnen zijn. Opvallend was ook dat 
bleek dat het CDA al enkele weken 
voor de uitzending bekend was met

het doen en laten van de makers van 
de Netwerk-uitzending.
De minister sprak van een lasterlijke 
uitzending en heeft aangegeven dat 
hij overweegt juridische stappen tegen 
de Netwerkreaactie te ondernemen.
In eerste instantie was VVD-woord- 
voerder Piet Blauw geschrokken van 
de gegevens die naar buiten kwamen. 
Zeker gezien eerdere maatregelen die 
in het kader van de volksgezondheid 
zijn genomen. Namelijk het slachten 
van 64.000 koeien in verband met 
BSE. Zijn conclusie na het debat was 
echter dat hij grote twijfels heeft ten 
aanzien van de integriteit van de 
Netwerk-uitzending.

Inlichtingen:
Piet Blauw, 070-3182881
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O pen V erkiezingsdag T weede Kamer
De Tweede Kamer houdt op zaterdag 28 maart 1998 een open-verkiezingsdag van 10.00 tot 16.00 uur. Alle 
partijen geven een presentatie met het oog op de landelijke verkiezingen.
De VVD-fractie heeft een programma met tallc-shows en entertainment in de Thorbeckezaal, Tweede Kamer, 
Binnenhof 1a, Den Haag. Fractievoorzitter Frits Bolkestein, ministers en staatssecretarissen en veel kamerleden 
zullen hierbij aanwezig zijn.

De VVD-fractie nodigt u van harte uit deze dag in de Tweede Kamer bij te wonen. Alle belangstellenden zijn 
welkom.

Inlichtingen: Secretariaat VVD-fractie 070-3183035

Europese Financiën
Samenvatting Toespraak Frits Bolkestein voor de afdeling Brussel en Antwerpen, 20 maart 1998

Hervorm ing van de 
Europese financiën  
In samenhang met de uitbreiding 
heeft de Europese Commissie afgelo
pen juli voorstellen gedaan over de 
nootzakelijke hervormingen van de 
Europese Financiën. Want de uitbrei
ding maakt herziening van de 
Europese subsidiestromen onontbeer
lijk. De Europese subsidiestroom is de 
afgelopen tien jaar explosief gestegen 
tot ruim 175 miljard gulden per jaar. 
De legitimatie voor de structuurgel
den is de "Europese solidariteit". Ik 
zou daarbij enkele vraagtekens willen 
plaatsen.

Ten eerste vraag ik mij af wat men 
heeft aan deze solidariteit, nu al jaren 
uit rapporten van de Europese 
Rekenkamer blijkt dat de doelmatig
heid van deze fondsen laag is. De 
oorzaak van de ondoelmatigheid en 
de fraude is van politieke aard. 
Lidstaten zien de Europese uitgaven 
primair als geld uit anaermans porte
monnee waarmee ze niet zuinig 
hoeven te zijn. De afstand tussen 
betalen, beslissen en genieten is in 
Europa zo groot dat ondoelmatig 
ebruik van publieke middelen inge- 
akken zit. Mijn kritiek is dus niet 

primair gericht op Brussel, maar op de 
lidstaten zelf. Zij hadden dit rond- 
pompcircuit niet moeten laten 
ontstaan.

Ten tweede kan men zich afvragen 
hoe solidair Europa eigenlijk is. De 
structuurfondsen zijn in omvang nu al 

roter dan de officiële ontwikkelings- 
ulp van de EU-lidstaten aan de 

derde wereld. De Commissie stelt 
voor in de periode 2000-2006 de 
omvang van de structuurmiddelen te 
verhogen van 200 naar 230 miljard 
ecu terwijl het aandeel van de 
Oosteuropese toetreders, 45 miljard, 
ten opzichte hiervan relatief beschei
den is. De toetreders zitten gemid
deld op een derde van het welvaarts
niveau van de lidstaten van de EU. 
Maar de rijkere lidstaten willen 
nauwelijks inschikken. Men is dus 
vooral solidair met zichzelf.

Het derde vraagteken dat ik plaats bij 
die zogenaamde solidariteit is de 
verdeling van lusten en lasten van de 
EU-begroting. Deze verdeling is zeer 
onevenwichtig. Vooral Nederland is 
hier de dupe van geworden. 
Nederland heeft in 1996 de plaats 
van Duitsland als grootste netto
betaler overgenomen terwijl wij op de 
welvaartsladder slechts de achtste 
plaats innemen. De Nederlandse 
netto-afdrachten zullen in 1999 oplo
pen tot 6 miljard. Indien de plannen 
van de Europese Commissie voor het 
toekomstige structuur- en landbouw
beleid zouden worden aangenomen, 
zal de nettobetaling zelfs oplopen tot 
9 a 10 miljard gulden. Het is goed dat 
de Nederlandse regering gesteld 
heeft dat dit onaanvaardbaar is.

Minister Zalm maakt zich sterk voor 
introductie van een netto-begrenzer- 
systeem dat de huidige onevenwich
tigheden moet opheffen. Dit is geheel 
in overeenstemming met de conclu
sies van de Europese Raad van 
Fontainebleau (1984) waarin is over
eengekomen dat ‘elke lidstaat die een 
buitensporige begrotingslast draagt 
naar de mate van zijn relatieve 
welvaart te zijner tijd voor correctie in 
aanmerking kan komen'. Nu krijgt 
alleen Groot-Brittannië een correctie 
van ruwweg 2/3 op zijn bijdrage, 
terwijl Duitsland deels is vrijgesteld 
voor een bijdrage aan de Britse 
korting. Het is niet meer dan redelijk 
dat dit eenzijdige correctiesysteem 
wordt vervangen door een algemeen 
systeem. Dat wordt nog een zwaar 
robbertje onderhandelen voor 
Nederland. Positief is wel dat alle 
grote politieke partijen in hun 
programma's bezuinigingen op de 
Nederlandse EU-afdrachten hebben 
opgenomen. Dit geeft hoop dat het 
volgende kabinet met één stem zal 
onderhandelen. Dat zullen we nodig 
hebben.

Ook al gaan de onderhandelingen 
over toetreding binnenkort van start, 
over het moment van toetreding 
hoeven wij voorlopig nog niet te

beslissen. Dat geldt niet voor de 
EMU.

EMU
De EMU is een historisch project, 
waarbij voor Nederland enorme 
belangen op het spel staan. De EMU 
kan leiden tot grote economische 
voordelen: monetaire stabiliteit in 
Europa; het wegvallen van transactie
kosten voor burgers en bedrijven; 
stimulering van handel en investerin
gen en het ontstaan van een transpa
rante financiële markt die de concur
rentie zal bevorderen. Voorts kan de 
Euro een concurrent worden van de 
dollar, die niet altijd de meest stabiele 
munt is geweest. Stuk voor stuk 
voordelen die een liberaal niet kan 
versmaden.
Tegenover deze mogelijke winstpun
ten staan voor Nederland ook grote 
risico's. Als ik Italiaans politicus was, 
zou ik zeggen: kom maar op met die 
Euro en wel zo snel mogelijk. Ook 
een zwakke Euro is immers beter dan 
de Lire. Voor Nederland liggen de 
kaarten anders. Wij hebben een ijzer
sterke gulden, geschraagd door een 
eeuwenlange traditie van monetaire 
stabiliteit. Voor Nederland is het dus 
minder evident dat de Euro harder of 
zelfs even hard zal zijn als de gulden. 
Om de hardheid van de gulden te 
bevorderen is het van belang dat de 
toetredingscriteria en het stabiliteits
pact strikt worden nageleefd.

Over de noodzaak van strikte nale
ving van de convergentiecriteria 
wordt nogal eens laatdunkend 
gesproken. Ten eerste zou het om 
willekeurige economische criteria 
gaan. Bovendien zou de statutaire 
onafhankelijkheid van de Europese 
Centrale bank onvoldoende garantie 
bieden voor de stabiliteit van de Euro. 
Eerlijk gezegd vind ik beide argumen
ten getuigen van gebrek aan politieke 
realiteitszin.

Op zich is het waar dat de EMU- 
criteria geen theologische waarde

Vervolg op pagina 4
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hebben. Geen enkele economische 
norm heeft immers absolute geldig
heid. Toch vormen de EMU-criteria 
een goede vuistregel. De overheidsfi
nanciën van een land dat aan de 
tekort- en staatsschuldcriteria 
voldoet, kunnen immers geen bedrei- 

ing vormen voor het monetaire 
eleid van de ECB. Bovendien is 

strikte naleving van de EMU-criteria 
toetssteen voor de politieke wil om 
van de EMU een succes te maken en 
de risico's tot het minimum te beper
ken. Als al bij het EMU-toelatingsexa- 
men in mei wordt toegestaan dat 
deelnemers zich niet echt aan de 
regels houden, hoe moeten we dan in 
de toekomst orde in de klas houden? 
Kunnen we verwachten dat de strin
gente eisen van het Stabiliteitspact 
worden nageleefd, als de minder 
strenge EMU-criteria niet worden 
gerespecteerd? Strikte naleving van 
die criteria is dus voor Nederland van 
eminent belang.

Vorige week hebben de Italiaanse en 
Belgische ministers van Financiën, de 
heren Ciampi en Maystadt toegezegd 
hun overheidsfinanciën versneld te 
saneren om te kunnen toetreden tot 
de monetaire unie. Beide landen 
hebben een staatsschuld van meer 
dan 120%, terwijl het Verdrag van 
Maastricht spreekt over een staats
schuld van 60%. Italië is "goed" voor 
een kwart van de totale overheids
schuld in Europa. Italië heeft aange
geven dat zij de opbrengsten van 
privatiseringen zal inzetten voor een 
versneld verlaging van de schuld. De

mondelinge toezeggingen moeten 
nog op papier worden gezet en het 
Italiaanse parlement nog zijn steun 
moet geven.

Ik geef niet nu al antwoord op de 
vraag welke lidstaten wel en welke 
lidstaten niet voldoen aan de criteria 
voor toetreding tot de muntunie. Dat 
oordeel zal de VVD Tweede 
Kamerfractie vellen in het 
Kamerdebat over het standpunt dat 
de Nederlandse regering bij de uitein
delijke besluitvorming in het weekend 
van 1/2/3 mei zal innemen. De rege
ring neemt een standpunt in op basis 
van rapporten van de Commissie, het 
EMI en de Nederlandsche Bank. Ook 
wij zullen die rapporten zwaar laten 
wegen bij ons politieke eindoordeel. 
Het Kamerdebat vindt plaats op 15 
en 16 april.

Dan de onafhankelijkheid van de 
Europese Centrale Bank. Op papier is 
de positie goed geregeld. Zelfs beter 
dan die van de Nederlandsche Bank 
en de Bundesbank. Maar het is naïef 
te denken dat daarmee de kous af is. 
Het steekspel dat zich rond de kandi
datuur van Wim Duisenberg voor het 
voorzitterschap van de ECB heeft 
ontwikkeld, doet vrezen dat een land 
als Frankrijk niet zal rusten voordat 
het politieke invloed op de bank 
heen gekregen. Wim Duisenberg 
staat symbool voor de strikte mone
taire traditie van Duitsland en 
Nederland. Dat is precies de reden 
waarom de Fransen hem niet lusten. 
Het is goed dat premier Kok zich 
vorige week in niet mis te verstane 
woorden heeft opgesteld achter de

Kwaliteit van het onderwijs
De VVD-fractie wil scholen de ruimte 
bieden om een eigen beleid te 
ontwikkelen met betrekking tot de 
bevordering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Over de resultaten die 
daarmee worden bereikt, moet jaar
lijks verantwoording worden afgelegd 
aan de ouders in de schoolgids. 
Daarom moet in de schoolgids feite
lijk informatie staan over instroom, 
doorstroom, uitstroom en over 
schoolverzuim, lesuitval en de 
groepsgrootte. Natuurlijk moeten ook 
het percentage onvertraagd geslaag
den en de cito-scores of eindexamen- 
resultaten in de schoolgids worden 
opgenomen. Ouders kunnen zich op 
basis van deze gegevens een oordeel 
vormen over de kwaliteit van het 
onderwijs. Maar deze feitelijke infor
matie is niet voldoende.

Niet iedere school bevindt zich in 
gelijke omstandigheden. Om de 
resultaten van verschillende scholen 
met elkaar te kunnen vergelijken

moet rekening worden gehouden met 
onder meer het aantal leerlingen dat 
een leerachterstand heeft. Op een 
kwaliteitskaart kan men dit zichtbaar 
maken.
De onderwijsinspectie heeft inmiddels 
hiervan een prototype ontwikkeld. De 
woordvoerder heen de staatsecretaris 
gevraagd dit model aan de Tweede 
Kamer te zenden. De VVD maakt zich 
ernstige zorgen over dit model, 
omdat de prestaties van scholen op 
een objectieve manier vergeleken 
moeten worden. Naar het schijnt is 
dit niet goed mogelijk aan de nand 
van dit ingewikkelde prototype.

Tenslotte moeten ouders en leerlin
gen in de gelegenheid worden 
gesteld om een klacht in te dienen bij 
een onafhankelijke klachtencommissie 
over allerlei zaken zoals pesten en 
geweld op school.

De VVD-fractie wil in alle klachten
regelingen in ieder geval een anti-

heer Duisenberg. “ De Nederlandse 
regering is niet van plan als eerste en 
ook niet als tweede een concessie 
doen ten aanzien van de kandidatuur 
van Duisenberg". Tot mijn verbazing 
is vanuit de Tweede Kamer de heer 
Kok nog niet beticht van het bedrij
ven van megafoondiplomatie.

Slot
Ik kom nu aan het eind van mijn 
verhaal. In genoemde dossiers: de 
uitbreiding, de toekomst van de 
Europese financiën en de EMU staan 
voor Nederland grote belangen op het 
spel. Dit alles zal veel van de 
Nederlandse diplomatie vergen. De 
belangen zijn veel groter dan 10, 20 
jaar geleden. Ook is de Europese Unie 
van 15 of meer lidstaten veel moeilij- 
ker te "bespelen" dan de Europese 
Gemeenschap van de zes van destijds. 
In dergelijke, moeilijke omstandighe
den zijn tact en behoedzaamheid wel 
nodig, maar niet voldoende. De grote 
landen aarzelen geen moment 
dossiers hard uit te spelen. Ook de 
meeste kleine landen hebben al één 
of meerdere veto's uitgesproken. 
Alleen Nederland heeft nog nooit een 
veto uitgesproken. Vandaar dat onze 
partners verschrikt opkijken nu wij 
wat minder inschikkelijk lijken te zijn. 
Maar wij moeten ons niet van de wijs 
laten brengen. Als Luxemburg haar 
ondoorzichtige financiële sector met 
hand en tand mag verdedigen; als 
Frankrijk zich tegen Duisenoerg mag 
verzetten; als Spanje zich schrap mag 
zetten voor het conesiefonds; heeft 
Nederland het volste recht voor zijn 
eigen belangen op te komen.

discriminatiebepaling laten opnemen. 
Daarom heeft zij hiertoe een aan
scherping van het wetsvoorstel inge
diend. Dit amendement is aangeno
men. Opmerkelijk is dat het CDA 
daar tegen heeft gestemd.

Het schoolplan, de schoolgids en het 
klachtrecht zijn instrument in handen 
van ouders, leerlingen en scholen om 
de kwaliteit te bevorderen. Het dag
blad Trouw heeft met haar publicatie 
het debat hierover nieuw leven inge
blazen.
De VVD-fractie hoopt en verwacht 
dat met deze nieuwe instrumenten 
het ook op schoolniveau tot een 
vruchtbare gedachtewisseling over de 
bevordering van de kwaliteit van het 
onderwijs zal leiden.

Inlichtingen:
Clemens Comielje, 070-3182904
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PARTIJEN —

Alles concurreert met alles
Tijdens een interview met het ANP heb ik gezegd dat ik de 
peperdure HSL-tunnel onder het Groene Hart tijdens de 
volgende kabinetsformatie opnieuw ter sprake wil brengen. 
Deze tunnel kost 900 miljoen gulden. Dat is veel geld. In het 
licht van de vele plannen die voor de aanleg van nieuwe 
infrastructuur worden ingediend en de kostenoverschrijdingen 
die bij de bouw van infrastructurele projecten meer dan eens 

aan de orde zijn, moeten wij ons geld zo zuinig mogelijk besteden.
Dit neemt niet weg dat het behoud van natuurgebieden onze volle aandacht verdient. 
Daar hebben wij ook geld voor over.
Maar alles concurreert met alles. Als wij veel geld uitgeven aan het behoud van de 
natuurlijke omgeving in het Groene Hart, kan dat niet aan andere natuurbeheerprojecten 
worden uitgegeven. Het natuurgebied dat moet worden ontzien, moet de moeite waard 
zijn. En ik ken mooiere natuurgebieden dan het gebied waaronder de HSL-tunnel zou 
moeten worden aangelegd.
Tijdens het mondelinge vragenuur werd mij voorgehouden: "Afspraak is afspraak". Daar 
ben ik het mee eens. Ik wil eerder gemaakte afspraken niet ondermijnen. Als de eventu
ele coalitiepartners tijdens de komende kabinetsformatie niet met mij over dit onderwerp 
willen spreken, moet ik mij bij het huidige besluit neerleggen. Maar niets staat de VVD 
in de weg besluiten, die naar onze mening onverstandig zijn, tijdens de komende kabi
netsformatie opnieuw aan de orde te stelfen.
Het commentaar van fractievoorzitter van het CDA Jaap de Hoop Scheffer dat mijn 
opmerking over de HSL-tunnel in verband moet worden gebracht met de verkiezingen, 
vind ik niet zuiver. Er moet worden geluisterd naar argumenten. Die zijn goed, halt goed 
of niet goed. Op die basis moet politieke besluitvorming worden beoordeeld. En op die 
basis hoop ik dat het besluit over de HSL-tunnel opnieuw kan worden bezien.

Frits Bolkestein

Financiële positie gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag verkeert al een 
aantal jaren in een slechte financiële positie. 
Daarom heeft de gemeente sinds 1995 de 
artikel 12 status (Financiële Verhoudings
wet). Dat betekent dat de gemeente jaarlijks 
een extra bijdrage uit het Gemeentefonds 
krijgt. Deze bijdragen komen ten laste van 
de andere gemeenten. Vorig jaar mei heeft 
de Tweede Kamer de motie-Remkes (25 
287, nr. 3) aangenomen, waarin onder meer 
werd uitgesproken, dat een snelle en funda
mentele sanering van de financiële positie 
van Den Haag noodzakelijk is. Het kabinet 
heeft daarop besloten de financiële proble
men van Den Haag in één keer op te lossen. 
Er is gekozen voor voorfinanciering van de 
uitkeringen ingevolge artikel 12. Daar is een 
bedrag van ruim 1,1 miljard gulden mee 
emoeid. Deze som wordt door het Rijk aan 
et Gemeentefonds geleend en moet daar 

ook uit worden terugbetaald. Door de snelle 
sanering vervalt de artikel 12 status van Den 
Haag en is de gemeente in één keer verlost 
van net tekort. De VNG was volgens de 
verantwoordelijke bewindslieden in een 
vroegtijdig stadium op de hoogte met het 
feit, aat het om een voorfinancieringscon- 
structie ging.
Mede op aandringen van de VVD-fractie 
heeft minister Zalm inmiddels het renteper
centage verlaagd van 5,6% naar 4,9%. Ook 
is aangeboden de terugbetalingstermijn te 
verlengen en rente toe te rekenen over de 
zogenaamde behoedzaamheidsreserve.
De VNG heeft afwijzend op beide tege
moetkomingen gereageerd. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en vele 
gemeentebesturen menen dat de gekozen 
oplossing de onderlinge solidariteit te boven 
gaat en aat het Rijk moet bijdragen aan het

lenigen van de financiële nood van Den 
Haag.

Donderdag 26 maart is in de Tweede Kamer 
esproken over het beëindigen van de arti- 
el 12-status van de gemeente Den Haag. 

Woordvoerder Johan Remkes acht de 
constructie van de voorfinanciering op zich
zelf redelijk. Er is namelijk sprake van een 
win-win-situatie: een snelle sanering van de 
financiële problematiek van Den Haag en 
per saldo lagere lasten voor het gemeente
fonds. De gemeenten worden door deze 
operatie niet extra gekort, zoals wel wordt 
beweerd. Wel zal het totale beslag van arti
kel 12 op het gemeentefonds (ruim 0,8%) 
de komende jaren niet afnemen, zoals 
anders wel het geval zou zijn geweest. 
Hoewel Johan Remkes heeft uitgesproken, 
dat de wijze, waarop het kabinet uitvoering 
aan zijn motie heeft gegeven, mager is, 
steunt de VVD-fractie in beginsel de lijn van 
het kabinet. De oplossing is namelijk 
conform de regelgeving. Wel is in ae 
toekomst een nadere discussie nodig over

Vervolg op pagina 2
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Reorganisatie Openbaar Ministerie
Als gevolg van de toenemende 
problemen op het gebied van de 
rechtshandhaving en de relatief 
schaarse, voor de rechtshandhaving 
beschikbare middelen, zijn aan het 
functioneren van het Openbaar 
Ministerie (OM) steeds hogere eisen 
gesteld. Het belang van prioriteitstel
ling, sturing en afstemming voor het 
Openbaar Ministerie is sterk toegeno
men. Daarom is een reorganisatie van 
het OM noodzakelijk opdat zij beter 
op haar taken is toegerust. Deze 
week is het wettelijk kader van die 
reorganisatie plenair in de Tweede 
Kamer behandeld.
In de nieuwe opzet wordt een onder
deel van het OM in het leven geroe
pen dat niet is geaccrediteerd bij één 
van de gerechten. Dit College van 
Procureurs-generaal (P.G's) zal de 
landelijke leiding van het OM 
vormen. Er zal geen super-P.G. meer 
worden benoemd. Er komt een colle
giaal bestuur bestaande uit vijf P.G.'s, 
waarvan de voorzitter eens in de drie

jaar rouleert. Eventueel kan de voor
zittende P.G. nog eens voor drie jaar 
worden herbenoemd.
Vanwege zijn centrale rol in de straf
rechtketen is het OM het meest 
aangewezen orgaan om te zorgen 
voor een zo goed mogelijk gebruik 
van de schaarse middelen die voor de 
rechtshandhaving beschikbaar zijn. 
Het beleid dat het OM voert moet 
democratisch gecontroleerd kunnen 
worden. Daarom is de VVD van 
mening dat de Minister van Justitie 
hiervoor de volle verantwoordelijk
heid moet dragen. Een aanwijzings
bevoegdheid voor de minister is dan 
ook terecht.
Binnen het kader van het strafrechte
lijke beleid moet in individuele zaken 
worden bezien of er reden is voor 
vervolging, of er een strafbaar feit of 
een strafbare verdachte is en welke 
strafrechtelijke reactie bij deze indivi
duele verdachte het beste past. Dit is 
in principe een taak van de Officier 
van Justitie. Verantwoording voor dit

beleid wordt tegenover de rechter 
afgelegd. Een ministeriële aanwijzing 
zaTdan ook slechts in zeer bijzondere 
gevallen gerechtvaardigd zijn. Ook de 
Tweede Kamer moet uitermate terug
houdend zijn de minister uit te nodi
gen van die bevoegdheid gebruik te 
maken. Anders zou de publieke 
opinie zich meester kunnen maken 
van een bepaalde zaak. De VVD-frac- 
tie heeft bedongen dat wanneer de 
minister besluit een aanwijzing tot 
niet-vervolging te geven, de Kamer 
hiervan op de hoogte moet worden 
gesteld.

De VVD gaat op hoofdlijnen met het 
wetsvoorstel akkoord. Het voorstel 
kan een goede aanzet vormen voor 
het bereiken van een verbeterd en 
versterkt OM.

Inlichtingen:
Benk Korthals, 070-3182902

Wachttijden en Tweedeling

Margreet Kamp

Deze week heeft de Kamer opnieuw 
gedebatteerd over wachttijden in de 
zorg. De verschillende zorgorganisa
ties in het veld zijn onlangs met een 
Plan van Aanpak gekomen om de 
wachtlijstenproblematiek op te 
lossen.

De actiepunten in dit Plan van 
Aanpak nebben onder andere betrek
king op een beter inzicht in de wacht
tijden voor zorgaanbieders, zorgver
zekeraars, verwijzers en het publiek. 
Een van de voorstellen betreft het 
vermelden van de wachtlijsten op 
internet. Daarnaast worden voorstel
len gedaan de zorgbemiddeling beter 
te laten verlopen, te komen tot een 
doelmatiger logistieke organisatie van 
de zorg en verbetering van de 
samenwerking tussen huisarts, 
bedrijfsarts en de arbo-sector.

De organisaties hebben f 130 miljoen 
- structureel voor 5 jaar - begroot om 
hun Plan van Aanpak uit te voeren. 
VVD-woordvoerder Margreet Kamp 
bracht tijdens het debat naar voren 
dat vorig jaar al 50 miljoen gulden 
voor het bekorten van de wachtlijsten 
ter beschikking is gesteld. Hiervan is 
nog maar 20 miljoen gulden besteed.

Voor dit jaar is f 75 miljoen gulden 
ter beschikking gesteld. Dan is er al 
een bedrag van f 105 miljoen 
beschikbaar. Bovendien wordt 15 
miljoen gulden uit de Geestelijke 
gezondheidszorg voor het oplossen 
van de wachtlijstenproblematiek vrij
gemaakt.
De woordvoerder is van mening dat 
het probleem met het bedrag dat nu 
beschikbaar is voor een belangrijk 
deel moet kunnen worden opgelost.
In een volgend kabinet kan worden 
bezien of er extra geld nodig is om 
eventuele nog bestaande knelpunten 
op te lossen. De VVD kon zich niet 
op voorhand vastleggen voor een 
structurele bijdrage voor 5 jaar, waar
aan een volgend Kabinet is gebon
den.
Met geld alleen kan het wachttijden
probleem niet worden verholpen. Er 
moet ook over andere maatregelen 
worden nagedacht. Naar aanleiding 
van een eerder overleg over de 
wachtlijsten heeft de VVD voorge
steld ook militaire artsen in te zetten 
voor de zorg van reguliere patiënten. 
Minister Voorhoeve van Defensie 
heeft dit inmiddels toegezegd. De 
woordvoerder heeft eveneens voor
gesteld gepensioneerd personeel in te 
schakelen om de krapte op de 
arbeidsmarkt op te vangen. Minister 
Borst heeft dit in overweging geno
men.
Zoals bekend is de VVD voor het 
instellen van bedrijvenpoli, d.w.z. dat 
bedrijven gaan betalen voor curatieve 
hulp voor nun werknemers. Dit zou

de wachtlijsten aanzienlijk verkorten 
(zie VVD-expresse 232). Meer 
mensen stappen uit de rij en het geld 
dat bedrijven voor de zorg van hun 
werknemers betalen, kan worden 
ingezet voor de oplossing van het 
wachtlijstprobleem. Helaas krijgt dit 
voorstel geen steun.

Inlichtingen:
Margreet Kamp, 070-3182893

Vervolg van pagina 1, Den Haag

de grondslagen van artikel 12. Het 
mag niet zo zijn dat de financiële 
gevolgen van het door eigen schuld 
in de problemen komen van een 
gemeente afgewenteld worden op 
andere gemeenten of het Rijk. 
Staatssecretaris Van de Vonaervoort 
wilde niet tegemoetkomen aan de 
wens van de PvdA om de rentebere
kening achterwege te laten. 
Binnenkort wordt dit debat plenair 
afgerond.

Tot slot sprak Johan Remkes de 
verwachting uit, dat bij de komende 
kabinetsformatie de financiële positie 
van de gemeenten in meer algemene 
zin aan de orde moet komen, zodat 
dan ook de effecten van deze sane
ringsoperatie nader kunnen worden 
beoordeeld.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182893
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Wat wil de VVD met de belastingen in de 21e eeuw?
De Kamer heeft gedebatteerd over de 
plannen van Minister Zalm en Staats
secretaris Vermeend van Financiën 
voor een vergaande belastingherzie
ning in de komende eeuw. Er zijn 
geen definitieve keuzes gemaakt. Het 
volgende kabinet zal hierover beslui
ten moeten nemen. In het nota-over- 
leg van 23 maart jl. zijn de standpun
ten van de verschillende partijen 
uiteengezet.

Dit is de inzet van de VVD:

1. Netto-lastenverlichting voor ieder
een
Een belastingherziening die niet meer 
is dan een sigaar uit eigen doos werkt 
niet. Er moet altijd geld bij om pijn
punten weg te nemen. Daarom heeft 
de VVD ƒ 7 miljard gereserveerd voor 
een forse lastenverlichting. Het meest 
van alle politieke partijen. Die lasten
verlichting moet bij iedereen terecht 
komen, dus bij lagere, midden- en 
hogere inkomens.
Inkomensnivellering wordt door de 
VVD afgewezen. Daarom stelt de 
VVD, anders dan de PvdA, een verla
ging van de belasting over de hele 
linie voor.

2. Tariefsdaling over de hele linie 
De loon- en inkomstenbelasting is 
hoog. In feite zijn er drie toptarieven: 
60%, 50% en 36%. Hierdoor wordt 
het leveren van een extra prestatie 
ontmoedigd. Daarom wil de VVD de 
belastingtarieven verlagen tot 21 %, 
36% en 50%. Dit kan door de belas
tingvrije som te schrappen. Bereke

ningen van het Centraal Planbureau 
laten zien dat de inkomensgevolgen 
hiervan op een evenwichtige manier 
voor alle inkomensgroepen kunnen 
worden geregeld. Met deze tariefs- 
structuur zit ae VVD niet ver af van 
een door werknemers en werkgevers 
bereikt compromis in de SER.

3. Een extra financiële stimulans 
voor het aanvaarden van werk 
Veel uitkeringsgerechtigden gaan er 
te weinig op vooruit als ze een baan 
accepteren. Door een forse verhoging 
van net arbeidskostenforfait (een 
fiscale vergoeding voor werkenden) 
wil de VVD die prikkel verhogen. 
Gemiddeld zullen de werkenden er 
ongeveer ƒ 100 per maand bij krij
gen.

4. Verschuiving van directe naar 
indirecte belastingen
Het is een oud liberaal streven 
consumptie zwaarder en arbeid 
minder zwaar te belasten. Daarom is 
de VVD bereid de BTW te verhogen 
van 17,5% naar 19% om met de 
opbrengst de tarieven van de loonbe
lasting te verlagen. De VVD wijst 
verhoging van de 'ecotax' op energie 
af omdat de milieu-effecten zeer 
gering zijn en ouderen en kleine zelf
standigen hierdoor zwaar worden 
getroffen.

5. Een redelijke belasting op 
vermogensinkomsten
Het kabinet stelt voor een forfaitaire 
rendementsbelasting in te voeren op 
inkomsten uit vermogen. Dat wil

zeggen dat wordt uitgegaan van een 
rendement van 4% op vermogensbe
standdelen (uitgezonderd het eigen 
huis en bedrijfsvermogen). Hierover 
zou een tarief van 25% worden 
geheven. In ruil hiervoor worden de 
vermogensbelasting en de inkomsten
belasting op dividend en rente afge
schaft. Fiscale constructies worden 
hiermee fors teruggedrongen, terwijl 
sparen fiscaal een stuk aantrekkelijker 
wordt. Voorwaarde voor succes van 
dit systeem is dat het tarief gematigd 
blijft.
De PvdA-voorstellen om de belasting 
op winsten uit beleggingen (het 
rendementsforfait en het heffingsta- 
rief) fors te verhogen, worden 
daarom door de VVD ten stelligste 
afgewezen.

6. Zorgvuldige wetgeving 
Om de belastingherziening zorgvul
dig voor te bereiden is geruime tijd 
benodigd. Ook is tijd nodig om een 
financiële reserve aan te leggen voor 
de benodigde lastenverlichting. 
Minister Zalm bevestigde de stelling 
van de VVD-fractie dat invoering niet 
eerder dan 1 januari 2001 kan plaats
vinden. Bestaande contracten moeten 
worden geëerbiedigd. Zorgvuldigheid 
is ons devies.

Inlichtingen:
Hans Hoogervorst, 070-3182897 
Bibi de Vries, 070-3182908

Doorrekening VVD-verkiezingsprogramma:
•Meer banen
•Minder mensen afhankelijk van een uitkering 
•Financieringstekort van nul in zicht
•Investeren in de toekomst Hans Hoogervorst

De doorrekening van het Centraal 
Planbureau laat voor het VVD-verkie- 
zings-programma zeer solide sociale 
en rinancieel-economische resultaten 
zien.

De economische groei neemt bij de 
VVD het sterkst toe (1 % extra in 
2002, 2% in 2006).
Mede dankzij de meest omvangrijke 
lastenverlichting (ƒ 9 miljard) resul
teert het VVD-programma zowel op 
kortere als op langere termijn in de 
hoogste groei in werkgelegenheid in 
arbeidsjaren. In 2002 ontstaan er
110.000 extra banen, in 2006
160.000 extra banen. Indien de VVD, 
net als de PvdA, het tekort niet of 
nauwelijks had doen dalen, was het

aantal banen met nog eens 25.000 
extra gestegen.
Het aantal mensen dat van een uitke
ring afhankelijk is, daalt bij de VVD 
het sterkst. In 2002 zijn 80.000 
minder mensen afhankelijk van een 
uitkering, in 2006 maar liefst
110.000. Het sociale en economische 
draagvlak onder de publieke voorzie
ningen wordt hierdoor versterkt.
Het financieringstekort daalt bij de 
VVD het sterkst tot 0,9% in 2002. 
Aangezien de VVD bij hogere econo
mische groei belastingmeevallers wil 
inzetten voor verdere tekortreductie, 
komt een financieringstekort van nul 
in zicht.
Bij de beleidsintensiveringen wordt 
prioriteit gegeven aan onderwijs,

openbare orde, zorg en infrastruc
tuur. Met ƒ 5 miljard in vier jaar 
maakt de VVD de meeste ruimte vrij 
voor infrastructuur. Ook voor open
bare orde is een aanzienlijk bedrag 
gereserveerd (0,9 miljard). Voor 
kinderopvang wordt in de fiscale 
sfeer 0,3 miljard uitgetrokken.
Voor alle inkomensgroepen resulteert 
een positief koopkrachtsaldo. Door 
de bewuste keuze om de financiële 

rikkel tot het aanvaarden van een 
aan te vergroten, neemt de koop

kracht van werkenden onder en rond 
modaal extra toe.

Informatie: Hans Hoogervorst, 
070-3182897 of 070-3280666
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Aandelenopties

Het Wetsvoorstel 'Aandelenopties' 
van Staatssecretaris Vermeend van 
Financiën voorziet in een verzwaarde 
belastingheffing van aandelenopties 
voor werknemers.
Belastingheffing vindt plaats tegen 
het progressieve tarief op basis van 
een 'verwachtingswaarde tabel' die 
sterk oploopt (van 4% tot 50%), 
afhankelijk van de looptijd van de 
opties. Op dit moment worden opties

op basis van een waarde van 7,5% 
belast. Bij uitoefening of vervreem
ding binnen een termijn van 3 jaar na 
de toekenning, vindt een bijheffing 
plaats voor de waarde in het econo
misch verkeer. De VVD is het eens 
met de herinvoering van de 3-jaars- 
termijn om snel cashen te voorko
men. Het is van belang dat werkne
mers voor langere tijd aan het bedrijf 
worden gebonden.
De VVD neeft haar voorkeur uitge
sproken voor een 'vlak tarief' van 12 
of 16%. Dit bleek niet haalbaar. 
Onder druk van de Tweede Kamer 
heeft de staatssecretaris een zoge
naamde ‘tegenbewijsregeling' inge
voerd. Dat wil zeggen dat de moge
lijkheid bestaat om op een lagere 
waardering van opties te komen dan 
de voorgestelde waarderingstabel (4 
tot 50%). Gezien het feit dat hier in

de praktijk al veel ervaring mee is, 
stemt de VVD hier mee in. Wel heeft 
VVD-woordvoerder Bibi de Vries een 
motie ingediend waarin de regering 
wordt verzocht "de tegenbewijsrege
ling dusdanig toe te passen dat het 
verkrijgen van zekerheid vooraf over 
de waardevaststelling van de optie- 
rechten reëel en praktisch uitgevoerd 
zal worden, waardoor het verlenen 
van opties aan personeel inderdaad 
wordt bevorderd". Deze motie zal in 
meerderheid worden ondersteund.
De woordvoerder heeft de regering 
eveneens verzocht de voorgestelde 
regelgeving in het jaar 2000 te evalu
eren.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908

Elektriciteitswet
Deze week is gestemd over de nieuwe 
elektriciteitswet. Doel van de wet is 
door het invoeren van marktprikkels 
te komen tot verlaging van kosten en 
tarieven en de keuzevrijheid van klan
ten te vergroten. Op 17 februari jl. 
vond hierover een wetgevingsoverleg 
met minister Wijers van Economische 
Zaken plaats. Toen is de inzet van de 
VVD-fractie in grote lijnen uiteenge
zet (zie hiervoor WD-expresse 232). 
De aandachtspunten die de VVD in 
dit overleg naar voren heeft gebracht, 
zoals de bescherming van de nog 
‘gebonden klanten', de concurrentie 
op de geliberaliseerde elektriciteits
markt, de onafhankelijkheid van het 
netbeheer en het toezicht van de 
minister van Economische Zaken, zijn 
nu goed geregeld. Wel ontstond 
tijdens de plenaire behandeling van 
deze wet onenigheid over het amen
dement van de PvdA waarin een 
nieuwe heffing ten behoeve van 
energiebesparende maatregelen 
wordt geïntroduceerd. Aangezien de 
energienota al voor zo'n 30% uit 
speciale heffingen bestaat, heeft 
VVD-woordvoerder Johan Remkes 
zich pertinent tegen deze introductie 
van weer een nieuwe heffing uitge
sproken. Om aan de wens van de 
PvdA en D66 tegemoet te komen is 
de minister met een nota van wijzi
ging gekomen. In dit artikel 48 wordt 
ae wettelijke basis geschapen voor 
het leggen een milieuheffing op de 
prijs van elektriciteit. Met de 
opbrengst kunnen energiedistributeu- 
ren worden gestimuleerd energiebe
sparende maatregelen te bevorderen. 
De VVD-fractie is van mening dat het 
opwekken van duurzame energie en 
energiebesparing dient te worden 
gestimuleerd, maar niet langs deze

weg. Daarom kan de VVD met dit 
voorstel niet instemmen. Tegen de 
vorming van dit soort fondsen 
bestaan ook een aantal principiële 
bezwaren uit hoofde van een goede 
inrichting van de overheidsfinanciën. 
Omdat alleen op dit punt geen over
eenstemming kon worden bereikt, 
heeft VVD-woordvoerder Johan 
Remkes een artikelgewijze stemming 
aangevraagd, zodat alleen op dit 
punt tegen de wet kon worden

Islamcentrum
Op 26 maart jl. is minister Ritzen 
opheldering gevraagd over zijn plan
nen voor het nieuwe islamcentrum in 
Leiden. De bedoeling is om een 
Nederlands Instituut voor de bestude
ring van de islam in de moderne 
wereld op te richten. Aanleiding voor 
het algemeen overleg was een 
uitspraak van de heer Rabbae (Groen 
Links), die meende dat minister Ritzen 
de Tweede Kamer verkeerd had geïn
formeerd. Ritzen zou zelfs gelogen' 
hebben toen hij verklaarde dat er geen 
onderhandelingen met het buitenland 
waren geweest in relatie tot het islam
centrum. Uit schriftelijke stukken bleek 
echter dat de hoogleraar Vredenbregt 
in opdracht van een hoge OCW- 
ambtenaar Marokko had bezocht om 
de mogelijkheid van een dependance 
voor het islamcentrum te verkennen. 
Het betrof echter slechts een oriënte
rende verkenning en geen onderhan- 
deling. Ritzen heeft ervan afgezien om 
een dependance van het islamcentrum 
te starten. Wel heeft hij dankbaar 
gebruik gemaakt van het oprichtings- 
plan dat de heer Vredenbregt 
opstelde. VVD-woordvoerder

gestemd. De elektriciteitswet is door 
ae Tweede Kamer aanvaard. Helaas 
heeft een meerderheid van de Kamer 
ook voor artikel 48 gestemd. Over de 
daadwerkelijke introductie van de 
genoemde heffing zal een nieuw 
kabinet en een nieuwe Tweede 
Kamer moeten beslissen.

Inlichtingen:
Johan Remkes, 070-3182893

Oussama Cheribi is van mening uitge
sproken dat minister Ritzen de Kamer 
in grote lijnen correct heeft geïnfor
meerd. Alleen op het punt van de 
verkenning in Marokko had hij iets 
duidelijker kunnen zijn. Daarnaast 
heeft hij benadrukt dat het islamcen
trum een wetenschappelijk instituut 
moet zijn, dat zich verre noudt van 
politieke zaken. De scheiding tussen 
kerk en staat moet worden gerespec
teerd. Ritzen heeft op al deze punten 
een positieve reactie gegeven. Hij 
heeft beloofd bij het studiecentrum 
gebruik te maken van de bestaande 
expertise, onder meer van hoogleraar 
Arkoun. Minister Ritzen was echter 
zeer ongelukkig over de benadering 
van de neer Rabbae (Groen Links), die 
zelfs een motie van afkeuring tegen 
minister Ritzen indiende. Daarbij 
kwam hij volkomen geïsoleerd te 
staan. Waarschijnlijk zal aanstaande 
dinsdag alleen Groen Links deze motie 
van afkeuring steunen.

Inlichtingen:
Oussama Cherribi, 070-3182882
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DOCUMENTATIECENTRUM 
MEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN ™

Boren in hard hout
"Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten 
Brettern mit Augenmass und Liedenschaft zugleich". Op dit 
citaat van Max Weber is de titel van mijn nieuwste boek geba

seerd. Ik heb die titel gekozen omdat de visie van de VVD-fractie vaak in eerste instantie 
als controversieel wordt beschouwd. Wij zijn door andere partijen verketterd vanwege 
onze mening over het terugdringen van de fraude in de sociale zekerheid, over ons stand
punt ten aanzien van het asielbeleid, de uitbreiding van de NAVO en de Europese inte
gratie. Uiteindelijk blijkt dat velen zich in onze realistische visie kunnen vinden. Dan 
wordt VVD-beleid algemeen beleid.

Ik heb mijn boek afgelopen donderdag aan mijn goede vriend en oud-premier Dries van 
Agt aangeboden.
Mede door het erudiete optreden van Van Agt is de presentatie een onvergetelijke 
gebeurtenis geworden. Zijn woordkeus is legendarisch. In 1978 had ik het genoegen een 
debat bij te wonen waar nij het woord voerde. Ik tekende toen uit zijn mond het woord 
"weerbots" op, waarvan ik het bestaan betwijfelde. Een blik in de Dikke Van Dale logen
strafte mijn vermoeden.
Het is niet eenvoudig de markante toespraak van onze oud-premier samen te vatten.
Toch wil ik u niet onthouden dat hij op het gedachtengoed zoals gepubliceerd in de 
bundel, weinig op- of aanmerkingen had. Mede daardoor was het afgelopen donderdag 
in elk geval niet nodig in hard hout te boren.

Frits Bolkestein

Voetbalvandalisme
Op woensdag 1 april j.l. heeft de Tweede 
Kamer overleg gevoerd met de regering 
over de bestrijding van voetbalvandalisme 
en -geweld. De regering heeft de Kamer 
geïnformeerd over de voortgang van de 
voorgenomen maatregelen en actiepunten. 
De VVD-fractie is van mening dat de afge
lopen periode een aantal stappen in de 
goede richting zijn gezet. Er is een duidelijk 
plan van aanpak waarin afspraken staan 
tussen de diverse betrokken instanties op 
het gebied van de bestrijding van voetbal
vandalisme en -geweld. De VVD-fractie 
vindt een eendrachtige samenwerking 
tussen de drie betrokxen ministeries, politie, 
Openbaar Ministerie, gemeenten, de KNVB 
en de betaald voetbal organisaties (BVO's) 
van groot belang. Immers een adequate 
aanpak van het voetbalvandalisme kan 
alleen slagen als de handen ineen worden 
geslagen en ieder zijn deel van de gezamen
lijke verantwoordelijkheid voor zijn rekening 
neemt.

Convenant Betaald Voetbal 
Nadere uitwerking van de diverse taken en 
verplichtingen uit het plan van aanpak dient 
op lokaal niveau plaats te vinden. Het gaat 
hierbij om nadere afspraken over een 
verantwoorde kaartverkoop, toelatingsbe
leid tot het stadion, supportersvervoer, 
vervolgingsbeleid etc. Op basis van lande
lijke en lokale ervaringen heeft de KNVB het 
Convenant Betaald Voetbal nader uitge
werkt. Dit moet als leidraad gaan dienen 
voor het opstellen van convenanten tussen 
de partijen op lokaal niveau. Gebleken is dat 
er stappen worden ondernomen tot de reali
satie van lokale convenanten. Echter op 
sommige plaatsen komt de realisatie van het 
convenant vooralsnog niet van de grond 
door gebrek aan samenwerking tussen de 
betrokken partijen.
De VVD-fractie heeft dan ook aan de minis
ter van Binnenlandse Zaken gevraagd om de

werkwijze van de gemeenten, de BVO's, de 
politie en het Openbaar Ministerie door een 
onafhankelijke commissie te laten evalu
eren. Pas dan kan de Kamer een oordeel 
uitspreken over de afgesloten convenanten.

Invoering persoonsgebonden  
Club Card
De VVD-fractie vindt dat de proef met de 
persoonsgebonden Club Cara (PCC) moet 
worden voortgezet. Ondanks de aanwezige 
knelpunten kan de VVD-fractie zich vinden 
in een gefaseerde invoering van de PCC met 
ingang van het volgend voetbalseizoen. De 
VVD-fractie denkt dat de PCC een instru
ment is dat kan bijdragen aan een verho
ging van de veiligheid, aan service en aan 
marketing. De PCC met pasfoto is nodig om 
de identiteit van voetbalsupporters vast te 
kunnen stellen. Dit is van belang met het 
oog op de toegangscontrole en de effectu
ering van een stadionverbod en de daaraan 
gekoppelde meldingsplicht. Daarnaast pleit 
ae VVD-fractie ervoor dat de PCC wordt 
uitgerust met een chip. Er zijn dan extra 
mogelijkheden, zoals het blokkeren van de 
pas om toegangsbewijzen te kopen.
Het moet echter mogelijk blijven om zonder 
verbondenheid aan een club een incidenteel 
bezoek aan een voetbalwedstrijd te bren-

Vervolg op pagina 3
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VINEX
De VVD staat zeer kritisch ten 
opzichte van de hoofdlijnen van het 
VINEX-beleid. Er is met name zorg 
over de haalbaarheid en de betaal
baarheid van de ambitieuze doelstel
lingen die zijn gesteld. Zo is er 
bijvoorbeela een tekort van 2,4 
miljard op de uitvoer van de taakstel
ling. Naar het zich laat aanzien zal dit 
tekort nog verder oplopen. Het kabi
net heeft nog geen duidelijke oplos
sing voor dit probleem aangedragen.

Reeds in eerdere debatten bleek 
verschil van interpretatie te bestaan 
over wat precies is afgesproken 
tussen het Rijk en de regionale bestu
ren ten aanzien van de taakstelling 
van het VINEX-beleid. De VVD wil 
hier zo snel mogelijk duidelijkheid 
over. De regering neeft aangegeven 
dat dit tijdens de kabinetsformatie 
aan de orde zal komen.

Gem aakte afsp raken  
De VVD is van mening dat de afspra
ken die met Provincie en Gemeenten 
tot 2005 zijn gemaakt, moeten 
worden nagekomen.
Minister de Boer van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu is inmiddels al 
gestart met het voorbereiden van 
nieuw beleid op het gebied van de 
ruimtelijke hoofdstructuur.

Binnenkort zullen een aantal nota's 
hierover aan de Tweede Kamer 
worden gestuurd. Op dit moment is 
er nog onvoldoende helderheid over 
hoe dit nieuwe beleid wordt vormge
geven en hoe dit zich verhoudt met 
nieuw te maken VINEX-afspraken tot 
2010. Daarom is VVD-woordvoerder 
Nellie Verbugt terughoudend om nu 
nieuwe lange termijn VINEX-afspra
ken te maken.

De regering wil het restrictief beleid 
voor het Groene Hart en de bufferzo
nes tussen stadsgewesten, alsmede 
de gebieden buiten VINEX verder 
aanscherpen. De VVD vindt de voor- 

estelde maatregelen te stringent en 
eeft op dit punt een motie inge

diend.

De VVD staat niet afwijzend ten 
aanzien van de uitbreiaing van 
bedrijfsterreinen bij Rotterdam, waar
bij ook de Hoeksche Waard wordt 
betrokken. Voorwaarde is wel dat de 
besluitvorming over de aanleg van de 
A4, die noodzakelijk is voor ae 
ontsluiting van dit gebied, voor 2010 
wordt afgerond en er een inrichtings
plan komt.

K ritiek  breed gedragen  
De kritiek op het VINEX-beleid van

Nellie Verbugt

de regering is breed gedragen. Naast 
de VVD, die van het beging af aan 
zeer kritisch heeft gestaan ten 
opzichte van het VINEX-beleid, 
hebben nu de meeste partijen in de 
Tweede Kamer hun bedenKingen. 
Vele gemeenten klagen over net feit 
dat het Rijk haar afspraken niet 
nakomt. De marktsector voert als 
bezwaar aan dat er te weinig ruimte 
wordt geboden om dat te bieden 
waar de consument om vraagt. De 
consument blijkt woningen buiten de 
VINEX-lokaties te prefereren.

De VVD heeft aangedrongen op een 
herijking van het VINEX-beleid en de 
VINEX-afspraken in het jaar 2000.
Op basis daarvan kan het ruimtelijk 
beleid voor de toekomst worden 
vormgegeven.

Inlichtingen Nellie Verbugt, 
070-3182892

Minister Jorritsma loodst Telecomwet door de Kamer
Aan het eind van vier jaar succesvol 
telecommunicatiebeleid verdedigde 
minister Jorritsma deze week in de 
Kamer haar voorstel voor een geheel 
nieuwe Telecommunicatiewet. De 
wet moet zorgen voor een soepele 
overgang van een markt beheerst 
door monopolies naar een markt met 
volledige mededinging.
VVD woordvoerder Henk Kamp zei te 
verwachten dat als gevolg van de 
snel toenemende concurrentie een 
breed aanbod van hoogwaardige 
telecom-diensten tegen lage prijzen 
voor de afnemers beschikbaar zal 
komen. Dat is van essentieel belang 
voor de internationale concurrentie
positie van Nederland en voor de 
werkgelegenheid.
De woordvoerder verwacht niet dat 
de nieuwe wet een lang leven 
beschoren zal zijn, omdat het 
bestaande onderscheid tussen tele
communicatie en omroep en tussen 
telecommunicatienetten en omroep- 
netten als uitgangspunt is gekozen. 
Dat onderscheid zal echter snel 
verdwijnen. Over twee jaar zijn alle 
aansluitingen van de 15 grootste 
omroepnetten in ons land ook

geschikt voor internet en telefonie. 
KPN blijft daarbij niet achter en expe
rimenteert met het verspreiden van 
omroepprogramma's over haar tele
communicatienet.
Voor de overgang naar een markt 
met volledige mededinging bevat de 
wet zogenaamde sectorspecifieke 
regels: extra mededingingsregels die 
tijaelijk en alleen voor de telecommu
nicatiesector gelden. Voor de nale
ving van die regels is vorig jaar een 
aparte toezichthouder in net leven 
geroepen: OPTA. Om competentie
geschillen, onduidelijkheid en vertra
ging te voorkomen, pleitte de woord
voerder voor onderbrenging van 
OPTA bij de algemene toezichthou
der, de Nederlandse Mededingings
autoriteit.

De woordvoerder complimenteerde 
de minister met de succesvol verlopen 
veiling van radiofrequenties voor 
mobiele telefonie. De markt bepaalde 
welke bedrijven de frequenties ter 
beschikking kregen en voor welke 
bedragen. Die bedrijven kunnen nu 
twee of drie landelijk dekkende, onaf
hankelijke mobiele telefonienetten

Henk Kamp

aanleggen en de concurrentie 
aangaan met KPN en Libertel. De 
Consumentenbond verwacht dat de 
prijzen met 40 % zullen dalen en het 
aantal mobiele bellers in enkele jaren 
bijna zal verdriedubbelen. De 
opbrengst van de veiling voor de 
staat bedroeg f 1,8 miljard. Het kabi
net heeft inmiddels besloten dit geld 
in te zetten voor het oplossen van de 
millenniumproblematiek bij de rijks
overheid (0,5 miljard) en voor brood
nodige extra investeringen in infrast
ructuur (1,3 miljard).

Inlichtingen Henk Kamp, 
070-3182898
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Commissie Kortmann: openstelling 
huwelijk voor homoparen
In april 1996 is in de Tweede Kamer 
gedebatteerd over leefvormen. Een 
van de belangrijkste discussiepunten 
was het openstellen van het huwelijk 
voor homoparen. Er is destijds een 
motie aangenomen waarin de rege
ring is verzocht een commissie in te 
stellen die de Europese aspecten van 
de openstelling van het huwelijk 
moest inventariseren. Daarnaast had 
de commissie de opdracht met een 
voorontwerp van wet te komen die 
het huwelijk voor homoparen moge
lijk maakt. Deze commissie is in juni 
1996 ingesteld. De Commissie- 
Kortmann heeft haar advies inzake 
een wetsvoorstel onlangs aan de 
Kamer voorgelegd. Hierover is deze 
week gedebatteerd.

O penste llin g  huw e lijk  
De commissie-Kortmann kiest in 
meerderheid voor openstelling van 
het huwelijk.
In 1996 was nog een krappe meer
derheid van de leden van ae VVD- 
fractie voor openstelling van het

huwelijk voor homoparen, omdat een 
huwelijk toen nog een voorwaarde 
was voor het kunnen adopteren van 
kinderen. Inmiddels bepaalt de wet 
dat er geen huwelijk meer als voor
waarde voor adoptie is vereist.
Een minderheid in de fractie vindt dat 
de beslissing voor openstelling van 
het huwelijk te snel voorligt. Deze 
stroming binnen de VVD-fractie is 
van mening dat in deze kabinetspe
riode al veel stappen zijn gezet op het 
gebied van partnerschapregistratie, 
adoptie, éénouderadoptie, voogdij en 
gezamenlijk gezag. Net als het kabi
net vinden zij dat het raadzaam is 
deze op zichzelf grote veranderingen 
te laten beklijven. Deze stroming wil 
na de aangekondigde evaluatie, die 
gelijktijdig met de behandeling van 
het wetsvoorstel inzake openstelling 
van het huwelijk valt, een en ander 
opnieuw beoordelen.

Adoptie door homoparen 
Net als de VVD-fractie stelt de 
commissie-Kortmann het belang van

Annelize van der Stoel

het kind voorop. De bescherming, de 
veiligheid en de zekerheid van het 
kind zijn het best geregeld bij adop
tie. Daarom stemt de meerderheid 
van de VVD-fractie in met het voor
stel adoptie door homo- en lesbische 
paren mogelijk te maken. Wat in het 
belang is van het kind wordt door de 
rechter getoetst. De toetsingscriteria 
moeten voor alle paren, homoseksu
eel of heteroseksueel, gelijk zijn.
De VVD-fractie is het eens met de 
commissie-Kortmann dat adoptie 
door hetero- en homoparen alleen 
mogelijk kan zijn wanneer is vastge
steld dat het kind van de andere 
biologische, maar niet verzorgende 
ouder, niets meer heeft te verwach
ten.

Inlichtingen AnneLize van der Stoel, 
070-3182906

Vervolg van pagina 1, voetbalvandalisme

gen. De mogelijkheid van het kopen 
van een dag-clubcard biedt hier 
uitkomst.

Stadionverbod en 
m eld ingsp licht
Als een voetbalsupporter zich heeft 
misdragen kan de KNVB hem een 
stadionverbod op leggen. Een 
stadionverbod moet aan ook tot 
gevolg hebben dat de (P)CC wordt 
geblokkeerd of ingetrokken.
Daarnaast moeten de mogelijkheden 
van het opleggen van een meldings
plicht verder worden uitgewerkt.

Po lit ie - in ze t
De politie-inzet is in het afgelopen 
voetbalseizoen gestegen. De VVD- 
fractie vindt dit geen goede ontwik
keling. De VVD-fractie is van mening 
dat onvoldoende voorbereiding door 
de BVO's in de toekomst niet mag 
worden gecompenseerd door kost
bare politie-inzet. De BVO's zullen 
meer hun eigen verantwoordelijkheid 
moeten nemen door het investeren in 
de stewardorganisatie en het aanstel
len van particuliere veiligheidsorgani
saties. Daarnaast wil de VVD-fractie 
weten hoeveel geld de BVO's beste
den aan hun veiligheidsbeleid.

Inlichtingen Jan Rijpstra,
070-3182905

Oefenwedstrijd
Naar aanleiding van uitspraken van 
minister Pronk heeft de Kamer tijdens 
het Mondelinge vragenuur gedebat
teerd over een eventuele boycot van 
de oefenwedstrijd Nederland-Nigeria 
in het kader van het WK Voetbal dit 
jaar.

Sinds december 1995 is door de 
Europese Unie een sportboycot tegen 
Nigeria uitgeroepen vanwege de 
ondeugdelijke mensenrechtensituatie 
aldaar. Dit besluit is sindsdien ieder 
half jaar verlengd. In november 1997 
is besloten een uitzondering te 
maken voor het WK Voetbal in 
Frankrijk, de daarbij behorende al 
vastgelegde voorbereidingswedstrij- 
den en het WK basketbal. 
Onmiddelijk daarna heeft 
Staatssecretaris Terpstra (VWS) een 
brief naar de KNVB gestuurd waarin 
de KNVB werd verzocht de geplande 
oefenwedstrijd tussen Nederland en 
Nigeria niet door te laten gaan. De 
KNVB beriep zich op het feit dat de 
wedstrijd al juridisch was vastgelegd 
in een contract met Nigeria. De 
KNVB is van mening dat, omdat er 
juridische verplichtingen bestaan, een 
uitsluitingsclausule van kracht is. 
Daarom wil de KNVB de wedstrijd 
niet af lassen. De staatssecretaris 
heeft de regering daarvan al in

Nederland-Nigeria
december 1997 op de hoogte 
gesteld.

Er is echter een verschil van mening 
over de peildatum van het ingaan 
van deze uitsluitingsclausule. De 
vraag is of de juridische verplichting 
om deze wedstrijd te spelen, wel 
terecht is. De bewindslieden zijn van 
mening dat de wedstrijd niet moet 
worden gespeeld. Zij hebben daarom 
een beroep op de KNVB gedaan om 
deze oefenwedstrijd niet door te 
laten gaan. Dit heeft echter niet 
geleid tot het af lasten van de oefen
wedstrijd. De KNVB heeft, gezien 
hun maatschappelijke verantwoorde
lijkheid, aangegeven dat het zal gaan 
om een sobere wedstrijd, zonder de 
gebruikelijke feestelijkheden er om 
neen.
De VVD-fractie is overigens van 
mening dat sportboycots in het alge
meen een weinig effectief middel 
tegen mensenrechtenschendingen 
zijn.

Informatie Jan Rijpstra,
070-3182905
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TV-programma "De grote vier"
Dinsdag 28 april 1998 nemen de 
TROS en de EO een programma op 
rondom Frits Bolkestein. VVD-fractie- 
voorzitter Frits Bolkestein heeft hier
voor een drietal niet-politieke gasten 
uitgenodigd, afkomstig uit Muziek, 
Literatuur, Sport, Film en Theater. In 
het eerste deel van het programma 
wordt de heer Bolkestein geïnter
viewd door Ivo Niehe. Daarna volgt 
een politiek gesprek met Andries 
Knevel.
Het programma wordt vrijdag 1 mei

uitgezonden in het kader van "De grote 
vier"; een serie programma's waarin Ivo 
Niehe en Andries Knevel een bijzonder 
beeld geven van de lijsttrekkers van de 
grote politieke partijen.

De TROS en de EO nodigen u uit hierbij 
(gratis) aanwezig te zijn.

Datum :dinsdag 28 april 1998 
Tijd :10 .45 - 13.00 uur 
Adres :Studio Cinevideogroep,

Ambachtsmarkt 3, Almere-Haven

U kunt zich tijdens 
kantooruren aanmelden bij 
de TROS Publiekservice:
Tel: 035-6715 885 
Fax: 035-6715 236 
(Graag naam, telefoonnum
mer en aantal personen 
vermelden)

Persverklaring 
Hans van Baaien
"In de media is de indruk gewekt dat 
ik politiek rechts-extremistisch gedach
tengoed zou ondersteunen of zou 
hebben ondersteund. Dit is pertinent 
onwaar. Ik heb mij in mijn studenten
tijd ingezet voor een aantal voor mij 
belangrijke Leidse universitaire tradities 
in het kader van Presidium Libertatis, 
bolwerk van de vrijheid. Hier sta ik nog 
steeds volledig achter. Ik heb mij in 
mijn middelbare-schooltijd geïnteres
seerd, mede in de leerlingenraad, voor 
de actuele politiek, voor het vredespro
ces in het Midden-Oosten (Camp 
David) en voor de schaduwverkiezin
gen voor scholieren in mei 1977. Mijn 
keuze was toen DS'70. Met de 
Nederlandse Volksunie heb ik mij nooit 
geassocieerd. Ik heb deze partij noch in 
woord noch in geschrift benaderd.

Ik zal mij nu richten op een krachtig 
weerwoord. Dat kost tijd en energie. 
Voorts wil ik niet dat de campagne als 
gevolg van geruchten, hoe onjuist ook, 
in een negatief daglicht wordt 
geplaatst. Ik stel het belang van een 
goede verkiezingscampagne van de 
VVD voor de Tweede Kamer nu 
voorop en schort derhalve mijn werk
zaamheden als campagneleider op.

Ik dank iedereen die mij in deze dagen 
actief heeft gesteund. Die steun heeft 
mij gemotiveerd om mijn rug recht te 
houden."

Hans van Baaien

De taken van Hans van Baaien worden 
vanaf vrijdag 3 april 1998 waargeno
men door de heer C. (Clemens) 
Cornielje. De heer Cornielje is lid van 
de Tweede Kamer en was van 1991 tot 
en met de kabinetsformatie van 1994 
hoofd voolichting van de VVD-Tweede 
Kamerfractie.

Inlichtingen Petra Ginjaar, 
070-361303

Frits Bolkestein
Boren in hard hout

Frits Bolkestein is een markante persoonlijkheid in 
de Nederlandse politiek. Niet alleen vanwege zijn 
controversiële standpunten inzake bijvoorbeeld het 
minderhedenbeleid en de uitbreiding van de n a v o , 

maar ook vanwege het grote 
aantal boeken, recensies en 
bijdragen aan de opiniepa
gina’s van de dagbladen die 
hij op zijn naam heeft staan 
- uitzonderlijk in een land 
waar politici zelden meer 
dan regeringsnota’s en Twee- 
de-Kamerstukken lezen.

Zo is Frits Bolkestein het 
schoolvoorbeeld geworden 
van de politicus-debater, de 
politicus die tevens pole
mist is. in de bundel Boren  

in ha rd  hou t gaat hij in op 
een reeks van actuele on
derwerpen in de Nederlandse politiek, zoals de 
Amerikaanse invloeden op ons rechtsstelsel, de Eu
ropese integratie en de economische en monetaire

Mr drs Frits Bolkestein (1933) was staatssecretaris 
voor Buitenlandse Handel in het eerste kabinet-lub- 
bers, minister van Defensie in het tweede kabinet- 
Lubbers. en is nu politiek leider van de vvo. Eerder 

verschenen var hem onder 
meer De e n g e l en he t b ee st  

(1990), W oorden hebben  

hun b e tek e n is (1993). On

verw erk t ve rleden  (1997), 
H et h e ft  in  handen  (199$) en 
het toneelstuk H o ris, g ra a f 

van H olland  (1996).

•B o lk e s te in  p ro file e r t  z ich , 

te g e n w o o rd ig , m e e r dan  

Van M ie r lo , a ls opinion 
leader en  c r it icu s  van de  

p o lit ie k e  s le u r  ( . . . )  H ij 

h o u d t d e  p o lit ie k  id e ë e l 

w a kker, g ee n  g e r in g e  ve r

d ie n s te .'

JAN JOOST LINDNER, 

DE VOLKSKRANT

VVD OP INTERNET: WWW.VVD-CAMPAGNE.NI_
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NEDERLANDSE POLITIEKE

p a r tije n

Laag- en ongeschoolde 
werklozen
Het credo van dit kabinet is "werk, werk en nog eens werk".
Dit is niet alleen van belang om de sociale lastendruk te verla
gen. Het is ook een middel tot sociale integratie. Bovendien 
helpt het om een tweedeling (rijk-arm) in de maatschappij te 
voorkomen.

Door het instellen van het minimumloon is in de loop der jaren veel laaggeschoold werk 
weggesaneerd. De opleiding, ervaring en produktiviteit van langdurig werklozen sluiten 
namelijk niet aan op de hoogte van het minimumloon. Dat vormt dus een belemmering 
voor deze groep op de arbeidsmarkt.
De VVD-fractie is daarom al jaren voor verlaging van het minimumloon, om aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt banen te creëren. In het regeerakkoord is afgesproken dit 
wettelijk mogelijk te maken. Deze afspraak is tijdens deze kabinetsperiode niet waarge
maakt.
Ook tijdens het partijcongres heeft een meerderheid van de VVD-achterban besloten de 
verlaging van het minimumloon uit het concept-verkiezingsprogramma te halen.

Tijdens een interview tussen Minister-President Wim Kok en mijzelf voor het Algemeen 
Dagblad is opnieuw over dit probleem gesproken. Ik heb toen gezegd dat ik het betreur 
dat de werkloosheid onder laaggeschoolden nog niet is opgelost. Het is van belang dat 
wij blijven zoeken naar mogelijkheden om deze groep mensen aan een betaalde baan te 
helpen. Daar moeten wij ook in de volgende periode met frisse ogen naar kijken.
Het spreekt vanzelf dat net VVD-verkiezingsprogramma, zoals het er nu ligt, voor mij de 
leidraad zal vormen. Maar dat het hele complex van laaggeschoolde en soms zelfs 
ongeschoolde werklozen in een nieuw regeerakkoord opnieuw aan de orde wordt 
gesteld, is van wezenlijk belang. Het probleem is namelijk te ernstig om op zijn beloop 
te laten!

Frits Bolkestein

Evaluatie Politiewet
Op 7 april jl. is met minister van Binnen
landse Zaken Hans Dijkstal gesproken over 
de politiewet.

Politiesterkte
In een brief aan de Kamer meldt de minister 
dat er 3715 politiemensen zijn bijgekomen. 
In het Regeerakkoord was aTgesproken dat 
de sterkte van de politie met enkele duizen
den agenten zou toenemen. Het vorige 
kabinet, met het CDA, nam het besluit 1000 
olitiemensen te bezuinigen. Dat is door dit 
abinet ongedaan gemaakt. Hoewel de VVD 

streeft naar een grotere uitbreiding van het 
politiekorps, moet worden opgemerkt dat er 
nog nooit in één kabinetsperiode zoveel 
politiemensen zijn bijgekomen. Naast de 
aanzienlijke uitbreiding bij de politie is ook 
het aantal marechaussees sterk vergroot.
Het aantal toezichthouders is met enkele 
duizenden gestegen.
De kwaliteit van net politie-apparaat is 
inmiddels sterk verbeterd, het informatise- 
ringsproject 2000 loopt goed. De financiële 
middelen hiervoor lopen op tot 1 miljard 
gulden.

Politiew et
Onlangs is de regering met een wijzigings
voorstel gekomen van de Politiewet. De 
voorstellen zijn beperkt, maar wijzen in de 
goede richting. De inzet van de VVD-fractie 
is als volgt:
1. De korpsbeheerder moet verantwoording 

voor het beheer afleggen aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken.

2. De VVD wil de bevoegdheden en verant
woordelijkheden van ae Minister van

Binnenlandse Zaken versterken met 
betrekking tot:
- landelijk gewenste prioriteiten
- afstemming met betrekking tot het 

functioneren van de Nederlandse politie
3. De taken van de korpschef moeten in de 

Politiewet duidelijker worden omschre
ven.

4. De VVD ziet niets in het voorstel het 
beheer over te laten aan het regionaal 
college onder voorzitterschap van de 
huidige korpsbeheerder.

V rijw illig e  politie  
De inzet van vrijwillige politie is pas sinds 
kort op gang gekomen. De VVD-fractie is 
van mening dat deze vrijwillige politie in 
principe ondersteunende taken moet vervul
len die onder directe verantwoordelijkheid 
van de politie worden uitgevoerd. De VVD 
is voor het invoeren van een basisopleiding 
voor alle vrijwilligers.
In beginsel is een vrijwilliger gelijk te stellen 
aan een surveillant. In dat geval blijft hij 
ongewapend.
Het moet ook mogelijk zijn een vrijwilliger 
op het niveau van een agent in te zetten. In 
dat geval behoort hij/zij bewapend te 
worden. Vanzelfsprekend moet de vrijwilli
ger aan alle opleiaings- en ervaringseisen 
aie aan een agent worden gesteld, voldoen. 
De korpsbeheerder is daarvoor verantwoor
delijk.

Inlichtingen:
Benk Korthals, 070-3182902
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Uitbreiding van de Europese Unie
Deze week heeft de Kamer gedebat
teerd over de uitbreiding van de 
Europese Unie en de financiering 
hiervan. Op 31 maart zijn toetre
dingsonderhandelingen gestart met 
Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, 
Estland en Cyprus. De VVD is een 
groot voorstander van toetreding 
omdat deze leidt tot uitstrekking van 
de zone van stabiliteit naar het 
Oosten. Stabiliteit dient vooral te 
worden verzekerd door economische 
en politieke transformatie, door de 
ontwikkeling van een markteconomie 
en voortgang naar een pluralistische 
democratie.
In samenhang met de uitbreiding 
heeft de Europese Commissie in 
Agenda 2000 voorstellen gedaan 
over de noodzakelijke hervormingen 
van het Europese landbouw- en 
structuurbeleid. Het structuurbeleid 
bestaat uit economische hulp aan de 
minder ontwikkelde regio's in Europa. 
Uitbreiding maakt herziening van de 
Europese subsidiestromen onontbeer
lijk. De Europese subsidiestroom is de 
afgelopen tien jaar explosief gestegen 
tot ruim 175 miljard gulden per jaar. 
De VVD heeft in het Kamerdebat 
haar teleurstelling uitgesproken over 
de door de Commissie gedane voor

stellen. De Commissie stelt voor om 
in de periode 2000-2006 de omvang 
van de structuurmiddelen voor de 
bestaande EU leden te verhogen van 
200 tot 230 miljard ecu terwijl het 
aandeel van de Oosteuropese toetre
ders hiervan, 45 miljard ecu, relatief 
bescheiden is. Het is merkwaardig dat 
de Europese Commissie voorstelt de 
structuurgelden te verhogen terwijl 
uit rapporten van de Europese 
Rekenkamer blijkt dat de doelmatig
heid van deze fondsen laag is en de 
fraude hoog.
Ten aanzien van het landbouwbeleid 
is de VVD van mening dat het 
toekomstig beleid niet ten koste mag 
gaan van ae efficiënte (Nederlandse) 
landbouwbedrijven.
Indien de plannen van de Europese 
Commissie voor het toekomstige 
structuur- en landbouwbeleid aange
nomen zouden worden zal de 
Nederlandse netto-betaling aan de 
EU oplopen tot 9 a 10 miljard gulden 
per jaar. Het is goed dat de 
Nederlandse regering heeft gesteld 
dat dit onaanvaardbaar is. Deze 
houding staat in schril contrast tot die 
van enkele jaren geleden toen bij 
politici van PVDA, CDA en D66 de 
nodige weerstand bestond om deze

netto-betalingen ter discussie te stel
len. De VVD steunt het streven van 
de Nederlandse regering om de 
netto-positie te verbeteren. Hiertoe 
volgt ae regering drie sporen. Ten 
eerste voortzetting van de budgetdis
cipline teneinde de Nederlandse 
bruto-afdrachten aan de EU te beper
ken. Ten tweede een meer evenwich
tige verdeling van de lasten over de 
lidstaten, dit zou bereikt kunnen 
worden door de introductie van een 
zogenaamde netto-begrenzer. Ten 
derde wenst Nederland een billijk 
aandeel in de uitgaven.
Minister Zalm heeft in een brief aan 
de voorzitter van de Europese 
Commissie de Nederlandse wensen 
ten aanzien van de toekomstige 
Europese Financiën uiteengezet. Het 
is bemoedigend dat Santer in zijn 
reactie op deze brief heeft gesteld dat 
het vraagstuk van de verdeling van 
de lasten over de lidstaten gekoppeld 
zal worden aan het vraagstuk van de 
uitbreiding.

Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903

Kwaliteit en verantwoordelijkheid in het onderwijs
Maandag 6 april is door de VVD een 
themadag genouden over het onder
wijs. Onder leiding van Frits 
Bolkestein werd gediscussieerd over 
de verantwoordelijkheid van de 
school, het publiceren van schoolre
sultaten en net beroepsonderwijs. 
Partijgenoot Heleen Dupuis, hoogle
raar medische ethiek, meende dat 
elke school voor zichzelf een taak 
weggelegd moet zien in het overdra
gen van "universele" normen en 
waarden op haar leerlingen, zoals 
bijv. ijver, eerlijkheid, wederzijds 
respect en verantwoordelijkheid. 
Belangrijke bronnen waaruit normen 
en waarden volgens haar afgeleid 
kunnen worden zijn de Nederlandse 
grondwet en andere wetten.
Het idee van een "brede school" 
("vensterschool/ontbijtschool” ) 
wordt door de PvdA en D66 gepro
pageerd als panacée voor allerlei 
maatschappelijke kwalen. Zo'n brede 
school neemt naast onderwijs allerlei 
andere activiteiten op zich, zoals 
opvang, maatschappelijk werk, cultu
rele activiteiten, voorschoolse 
vorming en biedt in sommige geval
len ook slaap- en ontbijtgelegenheid. 
De heer Slavenburg, directeur van het 
Centrum Educatieve Dienstverlening 
meende dat een positief effect van 
een brede school op de maatschappe

lijke kansen van kinderen niet kan 
worden bewezen. Het geld kan veel 
beter worden besteed aan een verbe
tering van het onderwijsproces aan 
risicokinderen, waarmee wél belang
rijke resultaten geboekt worden. Frits 
Bolkestein vatte de discussie in de 
zaal samen door te stellen dat in 
sommige gevallen een brede school 
in samenspraak met ouders en leerlin
gen nuttig kan zijn, maar dat de poli
tiek de brede school niet moet gaan 
opleggen aan het onderwijs. De 
opvoeding is primair de taak van de 
ouders en het onderwijs is primair de 
taak van de school.
Professor Leune, voorzitter van de 
Onderwijsraad, meende dat wij zeer 
terughoudend moeten zijn met het 
publiceren van de resultaten van 
scholen zoals het dagblad Trouw 
onlangs heeft gedaan. Het kan 
volgens hem leiden tot een tweede
ling tussen scholen. Zo stelde hij dat 
alleen vergelijking van de "toege
voegde waarde" van scholen eerlijk 
is. Hiervoor is kennis van het beginni
veau van de leerling vereist. Over dit 
punt waren de meningen verdeeld. 
Een probleem is bijvoorbeeld dat het 
beginniveau van jonge leerlingen 
nauwelijks is te meten.
De VVD vindt dat ouders recht 
hebben op informatie over resultaten

van de school. De praktijk in 
Engeland toont aan dat dit een 
stevige prikkel voor kwaliteitsverbete
ring van scholen kan betekenen, juist 
voor scholen in achterstandswijken. 
Ook na publikatie van de Trouw- 
resultaten ondernamen diverse scho
len acties om de kwaliteit te verbete
ren. Onlangs is gebleken dat de 
Trouw-publikatie nauwelijks effect op 
de schoolkeuze heeft gehad (zie 
Volkskrant van 8 april).
Het laatste discussiepunt was de rol 
van praktijkscholing in het beroeps
onderwijs. De forumleden Ricardo 
Winter en Sarah Blom en alle andere 
aanwezigen meenden dat de wijze 
waarop ae invoering van de basisvor
ming in het voorbereidend beroeps
onderwijs (vbo) heeft plaatsgevonden 
volstrekt onbevredigend is. Een grote 
meerderheid vond dat de nadruk op 
algemene vorming in het beroepson
derwijs ten koste is gegaan van de 
praktijkscholing en demotivatie en 
voortijdig schoolverlaten van met 
name zwakke groepen tot gevolg 
heeft.
Het vergroten van de beroepsgericht
heid en net praktijkgehalte van het 
beroepsonderwijs is in de afgelopen 
kabinetsperiode een van de speer-

Vervolg op pagina 4
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Criminaliteit in relatie tot de 
integratie van etnische minderheden
In het beleid inzake minderheden zijn 
twee kernproblemen gesignaleerd: 
nieuwkomers die geen Nederlands 
leren spreken en de relatief grote 
betrokkenheid van allochtonen bij 
criminaliteit. Om het eerste probleem 
op te lossen is de Wet inburgering 
Nieuwkomers ingevoerd. Er is nu een 
landelijke, niet vrijblijvende aanpak 
om te bereiken dat alle nieuwkomers 
nederlands leren spreken (inburge
ringscontracten).
Voor de aanpak van het tweede 
probleem is de nota 'Criminaliteit in 
relatie tot de integratie van etnische 
minderheden' geschreven. Hierover is 
deze week in de Tweede Kamer 
gedebatteerd.
De betrokkenheid van vooral jonge 
allochtonen bij criminaliteit is zeer 
verontrustend te noemen. De cijfers 
die het beste beeld geven zijn die van 
de justitiële jeugdinrichtingen. Zij 
laten zien dat Turkse jongeren, ten 
opzichte van het gemiddelde, twee 
keer oververtegenwoordigd zijn, 
Surinaamse jongeren vijf keer, 
Antilliaanse/Arubaanse jongeren 
zeven keer en Marokkaanse jongeren 
tien keer. Het is nu zaak om de over- 
gang te maken van experimenten en 
tijdelijke projecten naar een structu

rele, integrale aanpak in het hele land. 
In de nota worden drie sporen onder
scheiden:
1. preventie voor de zeer jeugdigen
2. preventie voor de schoolgaanden
3. repressie voor hen die al bij crimi

naliteit zijn betrokken.
Over de vraag wat voor de eerste 
groep moet gebeuren, blijft de nota 
te vaag. De VVD-fractie bepleit 
kwalitatieve opwaardering en intensi
vering van de kinderopvang en het 
peuterspeelzaalwerk voor aie kinde
ren die net nodig hebben. Als aanvul
ling kan al op deze leeftijd met inten
sieve taalprogramma's worden 
gewerkt. Het is noodzakelijk dat de 
ouders hierbij nauw worden betrok
ken, zonodig begeleid door sociale 
mentoren. Het is van groot belang 
dat de ouders een voorbeeldfunctie 
kunnen vervullen voor hun kinderen. 
Ook voor het tweede spoor, de 
schoolgaanden, geldt dat moet 
worden gewerkt aan het wegwerken 
van taal- of andere achterstanden. 
Bovendien moet consequent en 
adequaat worden opgetreden tegen 
spijbelen en voortijdig schoolverlaten. 
Daarbij zijn leerlingbegeleiders, bij 
voorkeur uit de eigen allochtone 
groep, essentieel.

Het moeilijkste is het derde en repres
sieve spoor: het corrigeren en op het 
goede pad zien te houden van jonge
ren die wegzakken in de criminaliteit. 
Het kabinet wil voor iedere betrokken 
jongere een programma op maat met 
een individuele trajectbegeleider. Dit 
is een ambitieuze doelstelling die 
meer daadkracht van de overheid 
vereist dan tot nu toe is vertoont.

De VVD-fractie is van mening dat 
deze nota een goede aanzet biedt om 
daadwerkelijk iets aan dit serieuze 
probleem te doen. De overeenkomst 
voor wat betreft de oplossingsrichtin
gen met de aanpak zoals die is neer
gelegd in de nota die de VVD-fractie 
in oktober 1997 heeft vastgesteld, is 
opvallend. Bemoedigend zijn ook de 
constructieve reacties van ae 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, de grote gemeenten en 
Forum. De uitvoeringsregie over het 
beleid is een taak voor de gemeen
ten. Zij moeten in staat gesteld 
worden - ook financieel - die taak 
goed te vervullen.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898

Huisvestingswet
Deze week is gesproken over de 
Huisvestingswet. Uitgangspunt van 
de VVD is dat het recht van de 
burger op vrije huisvesting voorop 
staat.
De huidige wet heeft vanwege de 
vele administratieve procedures tot 
talloze uitvoeringsproblemen geleid. 
Daarom is een wijziging van de wet 
aan de orde. De belangrijkste veran
deringen zijn:
- dat alleen gemeenten die, als 

gevolg van het rijks- en provinciaal 
ruimtelijk ordeningsbeleid niet of 
nauwelijks meer mogen bouwen, 
eisen op het gebied van sociale en 
economische gebondenheid aan 
nieuwkomers mogen stellen.

- dat alleen koopwoningen en bouw- 
kavels onder een bepaalde koop
prijsgrens onder het distributiere- 
gime (geen vrije vestiging) mogen 
worden gebracht.

- dat er geen privaatrechtelijke 
bindingseisen meer mogen worden 
gesteld.

De VVD onderschrijft het uitgangs
punt van de wetswijziging. Dat wil 
zeggen dat zo min mogelijk inbreuk 
wordt gemaakt op het eigendoms

recht en de vrijheid van vestiging. In 
bepaalde gevallen is een beperkte 
inbreuk op deze rechten gerechtvaar
digd. Bijvoorbeeld wanneer, als 
gevolg van schaarste op de woning
markt, de huisvesting van mensen in 
de knel dreigt te komen. Regulering 
moet echter wel worden beperkt tot 
de strikt noodzakelijke gevallen. 
VVD-woordvoerder Neme Verbugt 
heeft een aantal amendementen 
ingediend die de uitvoering van het 
beleid voor provincies en gemeenten 
iets moet vergemakkelijken:
1. De provincies en gemeenten krij

gen nu één jaar in plaats van zes 
maanden de tijd om streekplannen 
aan te passen.

2. De goedkeuringsbevoegdheden 
moet niet onnodig worden gecen
traliseerd naar het Rijk. De provin
cies dienen hierin zeggenschap te 
behouden, echter wel binnen de 
leden van het rijksbeleid.

3. Er wordt een hardheidsclausule 
toegevoegd om schrijnende geval
len te voorkomen.

Op deze amendementen is positief 
gereageerd.

De woordvoerder heeft eveneens

benadrukt dat de VVD uiterst terug
houdend is ten aanzien van het bren- 
en van koopwoningen onder het 
istributieregime. Zij heeft een motie 

ingediend waarin de regering wordt 
verzocht de voorgenomen koopprijs- 

rens te verlagen, zodat niet meer 
an maximaal 50% van de koopwo

ningen onder het distributieregime 
kan worden gebracht.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892

Spreekbeurt Frits Bolkestein- 
Hans Wiegel

Op donderdag 16 april zou in de 
Utrechtse Jaarbeurs een gecom
bineerde spreekbeurt plaatsvin
den van Frits Bolkestein en Hans 
Wiegel. Dit evenement kan door 
familie-omstandigheden van de 
heer Wiegel geen doorgang 
vinden.

Inlichtingen:
Petra Ginjaar, 070-3613061
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VVD-Campagneavonden
Datum Plaats Sprekers

Vrijdag 17 april, 19.30 uur 
Start Campagne

Concertgebouw 
Klokhuisplein 2, Haarlem

Frits Bolkestein, Hans Dijkstal, Annemarie 
Jorritsma, Jozias van Aartsen, Erica Terpstra

Zondag 19 april, 14.00 uur 
Landelijke MKB-dag

Orangerie
St Josephstraat 15a, Den Bosch

Frits Bolkestein

Maandag 20 april, 19.30 uur La Bonbonnière
Achter de Comedie 1, Maastricht

Frits Bolkestein, Annemarie Jorritsma, 
Hans Dijkstal

Dinsdag 21 april, 19.30 uur De Kruisweg 
De Kruisweg 1, Marum

Frits Bolkestein, Annemarie Jorritsma

Woensdag 22 april, 19.30 uur Partyboerderij
Van Golsteinlaan 20, Ugchelen

Hans Dijkstal, Annemarie Jorritsma, 
Erica Terpstra

Donderdag 23 april, 19.30 uur Avifauna
Hoorn 65, Alphen a/d Rijn

Frits Bolkestein, Erica Terpstra 
Gerrit Zalm, Frank de Grave

Vrijdag 24 april, 19.30 uur Hotel Zuiderduin
Zeeweg 52, Egmond aan Zee

Hans Dijkstal, Gerrit Zalm, Frank de Grave

Zaterdag 25 april, 14.00 uur 
Themaconferentie Veiligheid 
en Criminaliteit

Scholengem. Wolfert van Borselen, 
Bentinkcklaan 280, Rotterdam

Frits Bolkestein, Hans Dijkstal, 
Frits Korthals Altes

Maandag 27 april, 19.30 uur Globetheater 
Elzentlaan 50, Eindhoven

Frits Bolkestein, Erica Terpstra, 
Jozias van Aartsen

Dinsdag 28 april, 19.30 uur Turfschip
Chasséveld 15, Breda

Frits Bolkestein en Annemarie Jorritsma

Woensdag 29 april, 19.30 uur Figi
Het Rond 2 t/m 4, Zeist

Hans Dijkstal, Gerrit Zalm, Erica Terpstra

Vrijdag 1 mei, 19.30 uur Kwekerij van den Arend 
Lange Broekweg 17, Naaldwijk

Frits Bolkestein, Jozias van Aartsen, 
Erica Terpstra, Frank de Grave

Zondag 3 mei, 13.00 uur 
Liberale Jongerenmeeting

Theater De Veste 
Vesteplein 1, Delft

Frits Bolkestein, Hans Dijkstal 
Annemarie Jorritsma, Erica Terpstra, 
Frank de Grave, Joris Voorhoeve

Dinsdag 5 mei, 19.30 uur 
Slot campagne

Park Plaza
Rokin 78, Amsterdam

Frits Bolkestein, Hans Dijkstal 
Annemarie Jorritsma, Gerrit Zalm, 
Erica Terpstra, Frank de Grave

Woensdag 6 mei, 19.00 uur 
Uitslagenavond

Madurodam 
Den Haag

Alle kandidaten

Them aconferent ie  M id d e n -  en K le inbedr i j f  (M K B )
datum : zondag 19 april 1998 / tijd : 14.00-17.00 uur (zaal open om 13.30 uur)
Lokatie : Orangerie, St Josephstraat 15a te Den Bosch

13.30 zaal open 
14.00-14.05 opening

14.05-14.25 inleider
14.25- 15.15 forum I 
15.15-15.25 reactie zaal
15.25- 15.45 pauze 
15.45-16.45 forum II

16.45-16.55 reactie zaal

koffie thee
Mrdrs F. Bolkestein, dagvoorzitter, 
voorzitter VVD-fractie Tweede Kamer
Drs J. de Boer, voorzitter MKB Nederland 
Mw M.C.W. Hovers-Van Lierop, Voorzitter Metaalunie

Drs J. de Boer, voorzitter MKB Nederland 
Drs M.F.A. van Diessen, Wethouder economie, 
bedrijven en Sport in Tilburg
Ir P.H. Flofstra, lid VVD-woordvoerder MKB Tweede Kamer
Mw dr P.C. Plooij-van Gorsel,
lid VVD-fractie Europees Parlement

16.55-17.00 afsluiting

Vervolg van pagina 2, Onderwijs

punten van de VVD-fractie geweest. 
Hierdoor kan er nu weer vanaf het 
eerste leerjaar in het vbo worden 
begonnen met beroepsgerichte prak- 
tijkvakken. Ook in de komende kabi
netsperiode blijft de VVD zich inzet
ten voor praktijk in het 
beroepsonderwijs!

Door Ronald van den Bos, 
beleidsmedewerker Onderwijs, 
VVD-fractie Tweede Kamer.

Mr drs F. Bolkestein
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NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

II Duro
Deze week is in de Tweede Kamer het debat over de totstand
koming van de gemeenschappelijke Europese munt gevoerd, 
een van de meest historische ontwikkelingen in de geschiedenis 
van de Europese integratie.
De Economische- en Monetaire Unie is voor de VVD de belang
rijkste reden geweest om in 1992 in te stemmen met het Verdrag 
van Maastricht. De EMU moet leiden tot monetaire stabiliteit in 
Europa, bevordering van de concurrentiepositie ten opzichte van 

andere werelddelen en een verminderde afhankelijkheid van de grillige dollar.
Tegenover de economische voordelen van een EMU staan ook risico's. Nederland 
beschikt over een harde gulden die garant staat voor een sterke economie. Wij hebben 
dus ook veel te verliezen.
Het kabinet heeft steeds gezegd dat het wil waken voor de hardheid van de gulden. 
Daarom heeft het altijd op een strikte naleving van de convergentiecriteria, die zijn afge
sproken in het Verdrag van Maastricht, gehamerd. De VVD heeft die lijn van harte onder
steund.
Het is waar dat de VVD-fractie daarom bedenkingen heeft bij de toetreding van Italië. De 
Italianen hebben forse maatregelen genomen om hun overheidsfinanciën te saneren maar 
van een strikte naleving van de criteria is nog geen sprake. Daarom heeft de Nederlandse 
regering, als enige in Europa, voorwaarden verbonden aan de toetreding van Italië. Een 
meerderheid van het Italiaanse parlement zal zich moeten verbinden tot een aanvullend 
pakket van maatregelen om er zeker van te zijn dat de Italiaanse regering ook op langere 
termijn haar financiën gezond kan houden. Pas dan zal de Nederlandse regering met de 
toetreding van Italië tot de muntunie instemmen.
Zonder de ferme opstelling van onze minister van Financiën Gerrit Zalm zou van een 
aanvullend pakket van maatregelen voor Italië nooit sprake zijn geweest. Dit heeft hem 
zelfs de bijnamen 'il perfido Zalm’ en ‘il duro' opgeleverd. Het is daarom goed deze zege
ningen te tellen bij de totstandkoming van de Europese Monetaire Unie.

Frits Bolkestein

Motie-Bolkestein
het Verdrag van Maastricht bevat een 
aantal belangrijke waarborgen voor de 
hardheid van de Europese munt. Ten eerste 
de convergentie-critera die moeten waar
borgen dat alleen landen meedoen die hun 
zaakjes op orde hebben. Met de regering 
heeft de VVD-fractie steeds de stelling 
gehad dat deze 'EMU-criteria' strikt moeten 
worden nageleefd (zie column).
Ten tweede de onafhankelijkheid en stabili- 
teitsdoelstelling van de Europese Centrale 
Bank.

Kandidatuur-Duisenberg  
Ook het presidentschap van de Europese 
centrale bank is een zaak die de VVD-fractie 
uiterst hoog opneemt. Voor het functione
ren van de Europese centrale bank is het 
dringend noodzakelijk dat zo snel mogelijk 
het presidentschap van de ECB bevredigend 
wordt geregeld. De VVD hecht bijzonder 
aan de nederlandse kandidaat, de heer 
Duisenberg. De benoeming van de heer 
Duisenberg is van belang voor het draagvlak 
onder de Nederlandse bevolking voor de 
euro. Hij heeft een vlekkeloze reputatie als 
uitvoerder van een gezond, onafhakeliik 
monetair beleid. Zijn kandidatuur wordt 
daarom door vrijwel alle lidstaten onder
steund. Alleen Frankrijk dreigt de kandida
tuur van Duisenberg te blokkeren. In een 
persconferentie heeft president Chirac van 
Frankrijk verklaard dat de Franse regering 
zal vasthouden aan de franse kandidatuur 
van de heer Trichet. Fractievoorzitter van de 
VVD Frits Bolkestein heeft een motie inge
diend waarin hij de regering verzoekt aan 
de Franse regering over te brengen dat een 
blokkade van de kandidatuur-Duisenberg de

betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland 
zal schaden. "De Franse president geeft 
geen milimeter toe, wij ook niet!"

Overigens heeft het de VVD verbaasd dat 
de coalitiegenoten de motie niet van harte 
hebben gesteund. “ De opstelling waarmee 
ik nu geconfronteerd word, is alleen maar 
mogeïijk in Nederland. Natuurlijk kom ik op 
voor een Nederlandse kandidaat omdat hij 
de beste is. Ook de heer Trichet heeft zich 
in het verleden akkoord verklaard met de 
kandidatuur van de heer Duisenberg. Hij 
heeft de U-bocht gemaakt door te zeggen: 
ja, wat wilt u, ik ben een instrument in 
handen van de president van de Franse 
republiek en dus moet ik mij wel kandidaat ■■ 
stellen. Het zou te gek voor woorden zijn als a 
wij hier niet zouden opkomen voor de 1
kandidatuur van de heer Duisenberg die 
door 14 van de 15 lidstaten wordt aanvaard 
en inderdaad stuit op een Franse blokkade.
Wat zullen we nou toch krijgen?", aldus de 
heer Bolkestein.

Verder in dit nummer:
• Algemene nabestaandenwet
• Machtiging
• Campagne
• Asieldebat
• Schiphol, 5e baan
• Wapenexport
• Eerste termijn EMU-debat
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Algemene Nabestaandenwet

AnneLize 
van der Stoel

Deze week is opnieuw gesproken 
over de Algemene Nabestaandenwet 
(ANW).

Waarom aanpassing?
Om te beginnen was de oude AWW 
toegesneden op de maatschappij van 
de jaren vijftig waarin de gehuwde 
man kostwinner was en vrouw voor 
het gezin zorgde De AWW was dus 
uitsluitend bedoeld voor financieel 
onverzorgd achterblijvende vrouwen. 
De AWW ging derhalve uit van het 
behoeftecriterium. Inmiddels ziet de 
samenleving er anders uit. Daarnaast 
is het verzekeren van het overlijdensri- 
sico in de meeste gevallen zeer wel 
mogelijk op de particuliere markt. 
Belangrijk is ook dat door Europese 
regelgeving op grond van het gelijk
heidsbeginsel naast vrouwen ook 
mannen met inkomen recht op een 
uitkering kregen. Omdat de wet hier 
niet in voorzag (premiebetaling en het 
beroep op AWW) en het kabinet een 
onbetaalde rekening naliet, is de ANW 
ingevoerd incluis inkomenstoets.

Weduwen en weduwnaars krijgen op 
grond van de nieuwe Anw reent op 
een nabestaandenuitkering van maxi
maal 50% van het wettelijk mini
mumloon indien zij - voor 1950 
geboren zijn of - arbeidsongeschikt 
zijn of kinderen jonger dan 18 jaar te 
verzorgen hebben.
Halfwezen kunnen een uitkering van 
20% van het Wettelijk minimumloon

krijgen, studerende wezen tot 21 jaar. 
Gehuwden en ongehuwd samenwo
nenden zijn gelijkgesteld.
Sommige groepen geboren tussen 
1 januari 1950 en 1 juli 1956 (zij wier 
echtgenoot overlijdt tussen 1 juli 
1996 en 1 juli 1999) krijgen ook een 
uitkering die ze tot hun 65ste 
houden. Hun risico is namelijk niet 
meer verzekerbaar. Men moet wel 
voor 1 juli 1996 en op het moment 
van overlijden van de echtgenoot 
gehuwd zijn (geldt dus niet voor 
samenwonenden).

De Anw kent een inkomenstoets. 
Inkomsten uit arbeid (loon) en in 
verband met arbeid (uitkering) 
worden geanticumuleerd. Wel wordt 
- om arbeidsdeelname te stimuleren - 
een deel van het inkomen uit arbeid 
vrijgelaten (50% van het bruto en 
een derde van het inkomen daarbo
ven). Het inkomen minus de vrijlating 
wordt dus van de nabestaandenuitke
ring afgetrokken. Een en ander bete
kent dat indien met bijvoorbeeld een 
inkomen uit arbeid heeft van bruto
2.000 gulden per maand men een 
uitkering van bruto 1320 gulden 
krijgt bij een inkomen van bruto 3000 

ulden per maand een uitkering van 
ruto 650 gulden per maand en bij 

een inkomen uit arbeid ban 4000 per 
maand vervalt de gehele uitkering. 
Overigens worden inkomsten uit 
eigen vermogen en aanvullende 
nabestaandenpensioenen buiten 
beschouwing gelaten en dus niet 
geanticumuleerd.

Versoepeling
Recentelijk heeft het kabinet mede op 
initiatief van de VVD enige versoepe
lingen aan de Anw aangebracht:
• alle AWW-ers (met uitkeringsrecht 

voor 1 juli 1996) behouden een 
inkomensonafhankelijke uitkering 
van 30% WML.

• alle nabestaanden (oude en nieuwe 
gevallen) mogen van inkomen i.v.m. 
arbeid (bovenwettelijk aanvullingen, 
vut e tc .) net zoals van inkomen uit 
arbeid (loon) nu ook als vrijlating 
50% WML plus eenderde van het 
meerdere houden.

• voor sommige groepen die wegens 
de gezondheidstoestand niet op de 
markt te verzekeren zijn dan wel 
tegen een veel hogere dan gebrui
kelijke premie, is een aparte rege
ling getroffen. Zij krijgen recht op 
een nabestaandenuitkering indien 
men kan aantonen dat de te verze
keren echtgenoot niet wordt geac
cepteerd door een verzekeraar of 
tegen een veel hogere premie dan 
gebruikelijk Zij moeten hiervoor wel 
een premie aan de Sociale Verzeke
ringsbank betalen en voor hen

feldt ook de inkomenstoets. Het 
etreft hier overigens de meest 

schrijnende gevallen nabestaanden 
geboren tussen 1 januari 1950 en 
1 juli 1956 wiens huwelijkspartner 
na 1 juli 1999 overlijdt en anders 
een uitkering zouden krijgen. Het 
etreft hier vooral terminaal zieken.

De coalitiepartijen zijn overeengeko
men dat er een verbeterde overgangs
regeling komt voor de nabestaanden 
met een oude AWW-uitkering. 
Voormalige AWW-ers met een eigen 
inkomen zullen nu 70% van het mini
mumloon plus een derde van het 
meerdere van hun eigen inkomen 
overhouden, alvorens de inkomen
stoets wordt toegepast. Dit naast de 
nieuwe nabestaandenuitkering.
Het kabinet ging na rijp beraad 
akkoord met deze voorstellen.

Inlichtingen:
AnneLize van der Stoel, 070-3182906

Campagne
W ijzig in g  spreker:
Op dinsdag 28 april vind een 
campagnebijeenkomst plaats in het 
Turfschip in Breda. Naast Frits 
Bolkestein en Hans Dijkstal spreekt 
niet Annemarie Jorritsma, maar 
Frank de Grave.

W ijzig in g  aanvangstijd :
Het slot van de campagne in Park 
Plaza in Amsterdam begint niet om 
19.30 uur, maar om 17.00 uur.

Inlichtingen: Christiaan van Eekhout, 
070-3613021

Machtiging
U heeft of krijgt binnenkort uw stembiljet in de bus. De 
VVD hoopt dat u op 6 mei uw stem op de VVD gaat 
uitbrengen. Mocht u onverhoeds niet in de gelegenheid zijn 
te gaan stemmen dan kunt u uw stembiljet ook als machti
ging gebruiken. U kunt iemand machtigen uw stem op de 
VVD namens u uit te brengen. Overigens kunt u dat ook 
voor anderen doen. Ook ü kunt namens iemand anders een 
stem op de VVD uitbrengen. Ons verzoek is mensen hier op 
attent te maken. Een hoge opkomst is goed voor de VVD. 
Stem of laat stemmen. Maak ook anderen attent op deze 
mogelijkheid.
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Asieldebat
Op 16 april jl. is in de Tweede Kamer 
gesproken over de halfjaarlijkse 
rapportage asielketen. Deze rappor
tage beslaat de periode oktober 1997 
toten met februari 1998. Hiermee 
stelt het kabinet de Kamer op de 
hoogte van de vele ontwikkelingen in 
het asielbeleid.
Het kabinet gaat voor dit jaar uit van 
een te verwachten instroom van 
32.500 asielzoekers. Eerder dit jaar 
werd nog uitgegaan van een prog
nose voor 1998 van 40.000 a 45.000 
asielzoekers. Woordvoerder Jan 
Rijpstra heeft in debat uitgesproken 
dat hij verwacht dat we te maken 
zullen krijgen met meer dan 32.500 
asielzoekers. Een en ander gelet op 
het maandelijks vergelijken van de 
instroomcijfers van ae afgelopen 
jaren. Het is van belang dat er realis
tisch wordt geraamd, zeker met het 
oog op het bieden van opvang. We 
zien thans dat het vinden van 
voldoende opvangplaatsen zeer 
problematisch is. De behoefte aan 
extra opvangplaatsen blijft onvermin
derd hoog. Er is sprake van een 
noodsituatie.

Spreiding
Het is opmerkelijk te zien hoe de 
instroom zich in de landen om ons 
heen ontwikkelt. Duitsland, Dene
marken en Frankrijk kennen de eerste 
twee maanden een verlaging ten 
opzichte van de eerste maanden van 
1997.

Jan Rijpstra heeft uitgesproken dat hij 
in de rapportage een analyse mist van 
het feit waarom Nederland zoveel 
asielverzoeken krijgt. Hij heeft 
gesteld, dat het ten behoeve van het 
in de toekomst te voeren asielbeleid, 
nodig is inzicht te hebben in de vraag 
waarom Nederland een onevenredig 
groot aandeel heeft in de Europese 
opvang van asielzoekers. In een 
motie heeft Jan Rijpstra de regering 
gevraagd hiernaar een onderzoek in 
te stellen en de Kamer de resultaten 
daarvan mede te delen. De motie is 
aanvaard.

In 1994 is het model van het aanmeld
centrum geïntroduceerd teneinde 
evident kansloze asielaanvragen 
binnen 24 uur als kennelijk ongegrond

of niet-ontvankelijk te kunnen afdoen. 
Al in een eerder stadium heeft de 
WD-fractie aangegeven deze periode 
daarvoor te kort te vinden en heeft 
gepleit voor een verlenging van de 
procedure naar 48 uur. Ook het kabi
net deelt zijn mening en is dan ook 
voornemens deze verlenging zo spoe
dig mogelijk, doch niet eerder dan 
1 mei a.s. door te voeren.

Het asielvraagstuk is een zeer 
complex vraagstuk. Daarover zal 
zeker de komende tijd nog veel tijd 
en aandacht voor nodig zijn. Er moet 
verder beleid worden ontwikkeld. Zo 
geeft de VVD-fractie er de voorkeur 
aan de Algemene wet bestuursrecht 
niet meer van toepassing te laten zijn 
op vreemdelingenzaken en dus de 
Vreemdelingenwet te herzien. Jan 
Rijpstra heeft dit in het debat 
wederom naar voren gebracht. Bij de 
kabinetsformatie, zal ae VVD daar 
ongetwijfeld op terugkomen.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905

zo snel mogelijk te komen tot een 
verantwoorde toepassing van de 
onteigeningsbepalingen. Mocht dat 
niet haalbaar zijn, dan stelt de VVD- 
fractie voor het wetsvoorstel te split
sen. Enerzijds kan gezocht worden 
naar verdere stroomlijning van de 
procedures. De onderdelen van de 
onteigening zullen dan later apart 
moeten worden behandeld.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901

Aanleg vijfde baan Schiphol
Om de groei van Schiphol in goede 
banen te leiden en mogelijke over
schrijdingen van de gefuidsnormen op 
diverse plaatsen zo veel mogelijk te 
beperken, is de aanleg van ae 5p- 
baan (de milieubaan) van essentieel 
belang. Dit verhoogt tegelijkertijd de 
toename van de werkgelegenheid en 
de economie.
De VVD-fractie is met het kabinet 
van mening dat deze baan zo snel 
mogelijk moet worden aangelegd.
Het is te gek dat men al 15 jaar bezig 
is met het volgen van inspraak- en 
overlegprocedures. En het kan nog

wel zeven jaar duren, want er zijn 
maar liefst 406 beschikkingen nodig 
voor de aanleg van de baan.
Daarom is het kabinet met een voor
stel gekomen om de vijfde baan 
versneld aan te leggen. In een spoed
debat is hierover in de Tweede Kamer 
gedebatteerd.
De VVD is een groot voorstander van 
het sneller totstandkomen van grote 
projekten. Maar ten aanzien van de 
aanleg van dit projekt heeft VVD- 
woordvoerder Jan te Veldhuis moeite 
met de onteigeningsartikelen uit het 
wetsvoorstel. Onze eerste voorkeur is

VVD niet tevreden over wapenexport
De VVD is niet tevreden over de 
beperkte voortgang die er tijdens 
deze kabinetsperiode op het gebied 
van wapenexport is geboekt. De 
regering hanteert de exportcriteria als 
elastiek en meet met twee maten. De 
eigen export wordt getoetst, maar de 
doorvoer van wapens naar brand
haarden wordt geen strobreed in de 
weg gelegd. Bovendien ontbreekt het 
aan transparantie, hetgeen de 
controle door de Tweede Kamer er 
niet eenvoudiger op maakt.
De VVD vindt dat ae regering een 
lijst van onveilige landen moet 
maken. Dit zijn landen waarop grond

van het Nederlandse wapenexportbe
leid absoluut geen wapenexport naar 
toe mag plaatsvinden. Zo'n lijst van 
onveilige landen maakt het voor de 
Kamer, maar ook voor derden een 
stuk duidelijker waar de Nederlandse 
regering op dat punt staat.
Ook moet de regering de wetgeving 
zodanig aanscherpen dat de doorvoer 
van wapens via het Nederlands 
grondgebied niet alleen maar hoeft te 
worden gemeld maar dat deze ook 
wordt getoetst aan de Nederlandse 
wapenexportcriteria.
De VVD vindt dat de regering zich 
dient in te zetten voor een Europees

wapenexportbeleid, waarbij het 
schrappen van artikel 223 van het EG 
Verdrag, dat bepaalt dat de produktie 
en handel in wapens en munitie een 
nationale aangelegenheid is, komt te 
vervallen. Alleen door het schrappen 
van artikel 223 kan de weg worden 
geëffend naar een gemeenschappelijk 
wapenexportbeleid waardoor effec
tieve controle op het beleid van de 
lidstaten mogelijk is.

Inlichtingen:
Theo van den Doel, 070-3182891
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EMU-debat, eerste termijn Hieronder een samenvatting:

Bij zijn strikte optreden heeft de rege
ring altijd 100% steun gekregen van 
de WD-fractie. Toen premier Kok op 
26 maart 1996 in de Kamer zijn voor
keur uitsprak voor uitstel van de EMU 
boven verslapping van de criteria, 
had hij onze steun. Wij ondersteun
den premier Kok ook in zijn afwij
zende reactie toen ex-collega 
Wolffensperger op 25 februari 1997 
in deze Kamer zei een overschrijding 
van de 3% -tekortnorm door Frankrijk 
te kunnen billijken. 3% was immers 
3% . De VVD-fractie was het van 
harte met Minister Zalm eens toen hij 
bij de laatste financiële beschouwin
gen in oktober 1997 de mogelijkheid 
van uitstel uitdrukkelijk openhield. En 
ook deelden wij zijn mening toen hij 
op 13 januari 1998 zei: "Nederland 
zal niet worden gedwongen om deel 
te nemen aan een muntunie die niet 
volgens het Verdrag van Maastricht 
tot stand komt” (Met het oog op 
morgen). Hoewel iedereen op dat 
moment al kon zien dat zowel uitstel 
van de EMU als een Nederlandse 
Alleingang vrijwel uitgesloten waren, 
wisten wij dat de mentale houding 
van Minister Zalm bitter noodzakelijk 
was. Het was immers duidelijk dat 
Duitsland niet van plan was Frankrijk 
en Italië los te laten. Wie in dit krach
tenveld nog iets wilde bereiken, 
moest bereid zijn het hard te spelen.

C rite r ia
Wij delen de mening van De 
Nederlandsche Bank dat de proble
men zich concentreren bij vier landen, 
te weten Duitsland, Frankrijk, België 
en Italië.
Duitsland wist zijn tekort met veel 
moeite onder de 3% te krijgen. De 
Duitse staatsschuld is echter stijgend 
en bevindt zich net boven de 60%
Het is echter zonder meer waar dat 
Duitsland gezien de enorme kosten 
van de Duitse eenwording op zich 
een knappe prestatie heeft geleverd. 
Des te erger is het dat Duitsland 
nodeloos zijn morele gezag heeft 
verspeeld door de mislukte greep in 
de goudvoorraad van de Bundesbank. 
Frankrijk heeft grotere problemen.
Alle fracties hebben dat verleden 
week erkend. Het land weet in 1997 
de 3% slechts te bereiken door 
omvangrijke eenmalige maatregelen. 
Ongedekte pensioenfasten en de 
onzalige invoering van de 35-urige 
werkweek zullen de Franse samenle
ving en de overheidsfinanciën nog 
zwaar op de proef stellen. De Fransen 
zullen niet nalaten maximale politieke 
druk op de Europese Centrale Bank 
uit te oefenen.
In Italië heeft zich een klein wonder 
voltrokken. Wie drie jaar geleden had 
voorspeld dat Italië in 1997 een 
tekort van 2,7% zou bereiken, was 
voor gek versleten. Wij nemen dus

ons petje af voor de Italianen. Deze 
lof neemt niet weg dat de Italiaanse 
overheidsfinanciën de grootste 
bedreiging voor de stabiliteit van de 
EMU vormen. Het tekort is weliswaar 
tot 2,7% teruggedrongen maar daar
bij is voor 1,1 % gebruik gemaakt van 
eenmalige maatregelen. Daarbij 
speelt ook nog de erfenis van de resi- 
cfui passivi. De Italiaanse staatsschuld 
bedraagt met 122% een kwart van 
de publieke schuld in Europa. 
Bovendien daalt de staatsschuld 
nauwelijks en kan dus niet worden 
volgehouden dat hij de 60%-norm in 
bevredigend tempo benadert. 
Daarnaast is de schuld overwegend 
kort gefinancierd en dus zeer rente- 
gevoelig. De Italiaanse vertegen
woordiger in de ECB weet dat elke 
procent renteverhoging het financie
ringstekort van zijnland omhoog
jaagt.

Het kabinet schrijft pas in te kunnen 
stemmen met toetreding van Italië tot 
de EMU in'dien de Italiaanse regering 
een aanvullend begrotingspakket 
presenteert dat op voldoende steun 
in het Italiaanse parlement kan reke
nen. Dat pakket moet nog worden 
gepresenteerd. Wij verwachten wel 
van onze regering dat het de 
Italiaanse plannen met een scherpe 
blik zal beoordelen. Mocht bovendien 
de voorziene steun in het parlement 
uitblijven, dan gaan wij ervan uit dat 
Nederland alsnog tegen Italië zal 
stemmen.

T otaalbeeld
Wie het totaalbeeld aanschouwt, kan 
tot geen andere conclusie komen dan 
dat de Europese Commissie door 11 
landen toe te laten de criteria niet 
strikt heeft toegepast.
De VVD-fractie wil uitdrukkelijk stel
len dat het niet aan de Nederlandse 
regering heeft gelegen dat het zo 
gelopen is, integendeel. Wij hebben 
onze overheidsfinanciën op orde 
gekregen, zodat wij in ieder geval een 
onderhandelingspositie hadden. En 
die onderhandelingspositie heeft onze 
regering en in het bijzonder Minister 
Zalm maximaal uitgebuit.

Het feit dat de Nederlandse regering 
erkent dat de toepassing van de crite
ria onvolkomen is geweest, betekent 
dat wij als een gewaarschuwd mens 
tot de EMU toetreden en dat is een 
goede zaak. Want er zijn aanzienlijke 
risico's.
Wij beginnen met een grote, hete
rogene EMU waarin de landen met 
een lange traditie van degelijk en 
onafhankelijk monetair beleid een 
minderheid vormen. Dat betekent dat 
het voor de Europese Centrale Bank 
nog een hele klus zal worden een 
homogene stabiliteitscultuur te vesti

gen. Landen als Frankrijk, Italië en 
Spanje zijn uitgesproken voorstanders 
van een politieke tegenvoeter van de 
ECB. Het Franse gechicaneer ten 
opzichte van Duisenberg is daar een 
uitvloeisel van.
Oud DNB-directeur André Szasz stelt 
dat het hoogst onzeker is dat zelfs 
Duitsland en Frankrijk in de komende 
jaren het financieringstekort duidelijk 
onder de drie te brengen, terwijl het 
Pact vereist dat het tekort dichtbij 
evenwicht of in overschot wordt 
gebracht. Szasz vreest dat het 
Stabiliteitspact van meet af aan zijn 

eloofwaardigheid zal verliezen. En 
oe moeten wij de discipline dan 

handhaven?
Ook lijkt het wenselijk de afspraak te 
herbevestigen dat de monetaire unie 
niet mag leiden tot inkomensover
drachten binnen de Unie. Dat lijkt 
overbodig omdat het Verdrag al een 
no-bail-out clausule bevat, maar het 
blijkt heel moeilijk van het 
Cohesiefonds af te komen.

C o n clu sie
De VVD-fractie is tot de conclusie 
gekomen dat zij het regeringsstand
punt inzake de EMU kan steunen, 
zoals wij dat altijd hebben gesteund. 
Wij hebben daarvoor de volgende 
redenen. Ten eerste hebben wij te 
maken met een internationaal Krach
tenveld dat ons weinig speelruimte 
laat. Ten tweede heeft het kabinet 
zich tot het uiterste ingespannen om 
het onderste uit de kan te halen. Ten 
derde is regering - als enige in Europa 
- bereid aanvullende voorwaarden 
aan de toetreding van Italië te stellen. 
En tenslotte geeft het kabinet blijk 
van realiteitszin door toe te geven dat 
de criteria niet optimaal zijn toege
past. Dat betekent dat het kabinet 
bereid is de risico's onder ogen te 
zien en die houding zullen we nodig 
hebben.

Pensioenen
Want in de komende jaren zal nog 
hard voor de begrotingsdiscipline en 
de onafhankelijkheid van de Europese 
Centrale Bank moeten worden 
geknokt. Als wij nu pretenderen dat 
er geen vuiltje aan de lucht is, onder
schatten wij de problemen die nog op 
ons af kunnen komen. Het volgende 
kabinet zal er nog een zware dobber 
aan krijgen en dat moet het huidige 
kabinet erkennen. Veel mensen in 
ons land zijn bezorgd over de gevol- 

en van de Euro voor hun spaargeld, 
un pensioen en hun hypotheek. Het 

is de taak van de regering de risico's 
tot een minimum te beperken.
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d o c u m e n ta tie c e n tr u m
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Asielbeleid
Sinds 1989 zijn 250.000 asielzoekers naar ons land gekomen.
Tot nu toe zijn minder dan 90.000 van hen naar hun land terug
gekeerd. Als gevolg van gezinshereniging veroorzaken de blij
vers een volgmigratie van 1,5 keer de oorspronkelijke immigra
tie. Wanneer de huidige instroom nog eens tien jaar aanhoudt, 
moet op een extra immigratie van nog eens 450.000 mensen 
worden gerekend. Ons land neemt relatief drie keer zo veel 
asielzoekers op als de rest van Europa. De financiële kosten 

belopen inmiddels tenministe 20 miljard gulden. De sociale kosten zijn nog hoger. De 
integratie van minderheden in ons land loopt gevaar als de immigratie in dit tempo door 
blijft gaan.
Op mijn initiatief zijn de afgelopen maanden gesprekken over de asielproblematiek 
gevoerd tussen de coalitiepartijen. D66 en PvdA bleven echter onvoldoende bereid de 
narde feiten onder ogen te zien. Daarom heb ik een artikel in De Volkskrant gepubliceerd 
met 10 concrete voorstellen, waaronder een drastische verkorting van de procedures en 
versobering van de opvang. Het is een goed doortimmerd plan, waarvan veel onderdelen 
al eerder door de VVD-fractie naar voren zijn gebracht. Ik verwacht dat ons plan de asiel
stroom naar ons land in de buurt van het Europees gemiddelde kan brengen. Dan leveren 
wij de bijdrage die van ons kan worden verwacht en dragen wij niet de onevenredige last 
van nu.
De reacties van de coalitiegenoten op onze voorstellen zijn helaas ver onder de maat. Jan 
Pronk beweert dat ik de asielzoekers criminaliseer en dat het asielbeleid echt niet stren
ger kan zijn. Els Borst zegt dat wij inspelen op onderbuikgevoelens en dat de asielproble
matiek geen geschikt onderwerp voor de verkiezingen is.
Tegen de PvdA zeg ik: als u echt vindt dat het asielbeleid niet strenger kan worden, zeg 
dan eerlijk tegen de Nederlandse bevolking dat ons in de komende tien jaar een immigra
tie van bijna een half miljoen mensen te wachten staat. En tegen Els Borst zeg ik dat het 
immigratievraagstuk veel belangrijker is dan het hoofdthema van haar partij, namelijk de 
vraag of D66 negen, tien of elf zetels haalt. Een partij die over zo'n belangrijk punt niet 
tijdens de verkiezingscampagne durft te praten, gaat de echte politieke keuzen uit de 
weg. De VVD gaat moeilijk keuzen niet uit de weg. Voor de VVD zal een strenger asiel
beleid een zeer zwaarwegend punt zijn bij de onderhandelingen over het regeerakkoord. 
Iedereen kan zien dat het zo niet verder gaat.

Frits Bolkestein

Herziening Vreemdelingenwet
Naar de mening van de VVD is bij de 
komende kabinetsformatie een integrale 
herziening van de vreemdelingenwet onont
koombaar. Wij denken daarbij aan de 
volgende maatregelen:

Ten eerste moeten de asielprocedures 
worden aangescherpt:
1. Aan het bestaan van de vele verschil
lende statussen dient een einde te komen.
De VVD pleit voor de invoering van één 
status. De status is altijd een tijdelijke gedu
rende vijf jaar. Daarna kan worden bezien 
of een vreemdeling recht krijgt op defini
tieve toelating. In ieder geval moet de 
schepping van nieuwe statussen worden 
voorkomen. Het kabinetsvoornemen om aan 
zgn. "meewerkende" uitgeprocedeerden 
weer een nieuwe status te verlenen, is fnui
kend voor een effectief uitzettingsbeleid.
Het is in de praktijk namelijk onmogelijk na 
te gaan of een uitgeproceaeerde aan de 
ambassade van zijn herkomstland juiste 
informatie over zijn identiteit en adres 
verschaft.

2 . De Algemene Wet Bestuursrecht wordt 
niet meer van toepassing verklaard op de 
asielprocedure. Het aantal bezwaarschriften 
en dubbele procedures wordt hierdoor dras
tisch beperkt.

B. De gronden waarop asielzoekers in ons 
land kunnen worden toegelaten, moeten

expliciet in de Vreemdelingenwet worden 
vastgelegd. Nu zijn de regels te vaag, waar
door de rechter over te veel interpretatie
ruimte beschikt.

4 . In combinatie met voorstellen 2 en 3 is 
een beperkte herinvoering van het hoger 
beroep bespreekbaar, omdat daarmee de 
eenduidigheid in de rechtspraak kan worden 
bevorderd.

5 . De beslissing op het asielverzoek dient 
tevens de executoriale titel te bieden voor 
uitzetting en beëindiging van de opvang
voorzieningen, zodat daarvoor geen aparte 
procedures meer nodig zijn.

6 . De subsidie voor rechtshulp (nu gemid
deld f.1500 per asielzoeker) kan worden 
gebudgetteerd. Hiermee kan worden bereikt 
dat de rechtshulp wordt geconcentreerd op 
de echte asielzoeker en wordt voorkomen 
dat kanslozen eindeloos in procedure 
worden gehouden.

7 . Indien Nederlandse organisaties mensen
smokkelaars inschakelen om asielzoekers 
naar Nederland te halen, moet de overheid 
hun subsidies korten.

Een tweede reeks van maatregelen moet 
worden genomen om de aanzuigende

Vervolg op pagina 2
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werking van onze opvang te vermin
deren. Een belangrijke reden waarom 
asielzoekers graag naar Nederland 
komen, is dat zij weten dat zij vrijwel 
altijd in opvang mogen blijven, ook 
als zij worden afgewezen. Nu het 
kabinet aangeeft dat er grenzen zijn 
aan de opvang moeten we duidelijk 
maken waar aie grenzen liggen.

8 . Uitgeprocedeerde asielzoekers die 
niet aan terugkeer meewerken dient 
zo snel mogelijk verdere opvang te 
worden ontzegd. Het door de rege
ring geïnitieerde stappenplan is veel 
te omslachtig. Voor uitgeprocedeer 
den die duidelijk wel aan terugkeer 
meewerken, blijft het door de rege
ring aangekonaigde humanitaire 
vangnet aanwezig. Deze drastische

Investeren in de
Najarenlange - noodzakelijke - 
bezuinigingen ook in de zorgsector is 
Paars erin geslaagd, ondanks het wel 
héél krappe Regeeraccoord (1,3% 
groei) een groei van 1,8% te realise
ren. Daarmee is een begin gemaakt 
van een meerjarentraject dat de 
werkdruk in de zorg moet verkleinen 
("meer handen aan het bed"), de 
wachtlijsten drastisch moet terugdrin
gen en de kwaliteit van de zorg zo 
mogelijk nog moet vergroten.

Daarvoor heeft de VVD voor de 
komende kabinetsperiode 2 miljard 
gulden extra uitgetrokken. Hetgeen 
neerkomt op een volume-ontwikke- 
ling van ca. 2% per jaar.

Daarbij kiest de VVD zeer nadrukke
lijk voor een extra accent voor de 
care-sector, met name voor de lang
durige zorg voor de meest kwetsbare 
mensen die afhankelijk zijn van thuis
zorg of intramurale verzorging of 
verpleging.

Teneinde voldoende middelen vrij te 
maken voor de kwaliteitsslag in de 
zorgsector is het noodzakelijk de effi
ciency en doelmatigheid in de zorg
sector te vergroten. De besparingen 
door meer doelmatigheid in over
head, niet-patient-gebonden kosten 
en bureaucratie wordt omgezet in 
meer zorg.

De VVD zoekt meer doelmatigheids
winst nadrukkelijk niet in nog meer 
efficiency-maatregelen op de werk
vloer. Op de werkvloer is de rek eruit 
en dienen juist méér mensen ingezet 
te worden op de werkdruk te vermin
deren en de patient-gebonden zorg 
meer ruimte te geven.
De heer Wallage (PvdA) heeft gewe
zen op vermeende verschillen tussen

versobering van de voorzieningen zal 
er vermoedelijk snel toe leiden dat 
vele uitgeprocedeerden snel zullen 
terugkeren naar hun land.
Belangrijker nog: als deze beperking 
bekend wordt in het buitenland, zal 
de toestroom naar Nederland onmid 
dellijk afnemen.

9 . Nu er een capacitaire noodsituatie 
is ontstaan, moet worden overwogen 
documentlozen niet volledige 
opvang, maar slechts het humanitaire 
vangnet aan te bieden. In Oostenrijk 
krijgen documentlozen helemaal geen 
opvang. De prikkel tot het "zoekma
ken" van documenten wordt hierdoor 
sterk verminderd.

10 . Tenslotte kunnen de regels rond 
gezinshereniging en - vorming 
worden verscherpt. De inkomenseis 
voor moet voor alle categorieën

gezondheidszorg
de beschikbare budgetten in de zorg
sector. Ik raad hem aan de CPB-cijfers 
nog eens goed door te nemen, 
waarin het CPB na verrekening van 
extra's met ombuigingen uitkomt op 
1,9% groei voor de PvdA, 1,8% voor 
de VVD en 1,7% voor het CDA. 
Benchmarking (bedrijfsvergelijking) 
dient de zorgsector behulpzaam te 
zijn voor een - waar nodig - gerichte 
verschuiving van middelen naar de 
patient-gebonden zorg. Er dienen 
(kwaliteits-)normen te worden 
ontwikkeld die mede bepalend zijn 
voor de toewijzing van budgetten 
aan instellingen.

De VVD wil de komende jaren met 
kracht het Persoonsgebonden budget 
verder uitwerken.

CAO -zorg  en w e lz ijn  
De overheid voert geen cao-bespre- 
kingen. Dit doen werkgevers en 
werknemers. De overheid stelt wel 
geld beschikbaar aan de werkgevers 
in de sectoren volksgezondheid, 
welzijn en sport.

Geld dat voldoende moet zijn voor 
een marktconforme CAO. Het post- 
WAGGS-model, zoals afgesproken 
door het vorige kabinet, levert daar
voor de 'spelregels'. Het Kabinet 
heeft zich altijd aan die regels gehou
den. Ze zijn in 1997 nogmaals door 
de werkgevers en de overheid beves
tigd.

De VVD hecht aan een meerjarenpro
gramma dat de werkdruk van het 
verplegend en verzorgend personeel 
vermindert. Daartoe is vorig jaar een 
start gemaakt met het bescnikbaar 
stellen van extra geld (200 miljoen 
gulden voor vermindering van de 
werkdruk (‘meer handen aan het

worden verhoogd tot 100% van het 
minimumloon. Ook zouden personen 
onder de 23 jaar die via gesubsidieerd 
werk inkomen verwerven, niet in 
aanmerking mogen komen voor 
gezinsvorming.

Veel van de hier gedane voorstellen 
zijn al eerder door de VVD gedaan, 
sommige zijn nieuw.
De Nederlandse samenleving wil 
graag ruimte bieden aan asielzoekers, 
zolang het om echte politieke vluch
telingen gaat en de instroom 
beheersbaar blijft. Geen van beide is 
nu het geval. Alle politieke partijen 
weten dat het zo niet door kan gaan. 
Daarom moeten we nu de maatrege
len nemen die nodig zijn.

Uit de publikatie van Frits Bolkestein 
in de Volkskrant van 22 april 1998.

bed') en 240 miljoen voor 
Melkertbanen naast de al bestaande 
280 miljoen gulden voor de Melkert
banen in de Zorgsector).

Volgens de werkgevers is dat niet 
genoeg. Het Kabinet heeft goed naar 
hen geluisterd. De minister-president 
en enkele andere ministers nebben 
enkele malen met de werkgevers in 
de zorgsector gesproken. Het Kabinet 
- inclusief minister Zalm van 
Financiën - heeft weer extra toezeg
gingen gedaan. Toezeggingen 
bovenop het extra geld dat met 
prinsjesdag al beschikbaar was 
gesteld voor extra banen. Er zijn zelfs 
toezeggingen gedaan voor de 
volgende Kabinetsperiode. Dat kan 
omdat elke grote partij, ook de VVD, 
in haar verkiezingsprogamma meer 
geld uittrekt voor ae zorg.
Ik ben ervan overtuigd dat de werk
gevers met de toezeggingen van dit 
Kabinet - en dus ook al van het 
volgende Kabinet - hun verantwoor
delijkheid kunnen nemen.

Overheid, werkgevers en werknemers 
werken intussen gezamenlijk aan 
plannen die het brede terrein van de 
arbeidsmarkt in deze sectoren 
aantrekkelijker maken. Betere oplei
dingen, meer kinderopvang en meer 
mogelijkheden voor vrouwen die 
weer aan de slag willen, zijn van 
belang.

Uit het statement van Staatssecretaris 
Terpstra van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport voor de persconfe
rentie van de VVD-fractie van 
22 april 1998.
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Het Begrotingsbeleid
Het su cces van Paars 
Door vriend en vijand wordt het 
begrotingsbeleid van Paars als zeer 
succesvol gezien.
In de eerste plaats vanwege de rust in 
het begrotingsbeleid door een vast 
uitgavenkader dat is gebaseerd op 
behoedzame uitgangspunten. Ten 
tweede door de flinke verkleining van 
het begrotingstekort, ook in de vorm 
van stortingen in het spaarfonds 
AOW om op die manier te reserveren 
voor de vergrijzing;
Ten derde vanwege de omvangrijke 
lastenverlichting die de koopkracht 
heeft ondersteund en veel mensen 
aan een baan heeft geholpen.

Toekom stig  begrotingsb ele id  
De VVD wil de succesformule voort
zetten:
a) Er moet opnieuw een vast uitga
venkader worden vastgesteld. Wij 
moeten niet terug naar het chaoti
sche begrotingsbeleid van vorige 
kabinetten.
b) Bij een economische groei van 2% 
dient ook het tekort tot tenminste 1 
% BBP te worden beperkt en dienen 
de lasten over een brede linie met 
circa 8 mld te worden verlaagd;
c) Eventuele meevallers aan ae 
inkomstenkant worden met voorrang 
gebruikt om het tekort weg te 
werken, daarna om de lasten extra te 
verlichten. Meevallers binnen het 
uitgavenkader kunnen worden 
gebruikt voor uitgavenprioriteiten.

B eoord eling  bele id  PvdA, CD A , 
D66

PvdA:
a) De PvdA breekt met het systeem 
van het uitgavenkader en stelt het 
uitgavenniveau afhankelijk van de 
economische groei. Dit is in strijd met 
de aanbevelingen van de Studiegroep 
Begrotingsruimte en de adviezen van 
DNB en CPB. Hiermee wordt weer 
onrust in het begrotingsbeleid binnen 
gehaald. Als de belastingen meeval
len wil deze partij meer uitgeven, als 
ze (daarna) tegenvallen, weer bezui
nigen.
Blijkbaar zijn de ervaringen van de 
kabinetten Lubbers II en Lubbers III 
vergeten (de Tussenbalans met de 
WAO-ingreep en het uitschakelen 
van de koppeling.)

b) De PvdA stopt met het terugbren
gen van het financieringstekort en 
houdt het op 1,5% BBP.
- Hiermee worden de door de 
Nederlandse regering gemaakte 
afspraken van het Stabiliteitspact 
geschonden. Die eisen dat op middel
lange termijn een begrotingssituatie 
wordt nagestreefd van vrijwel in even
wicht of in overschot. Hiertoe zijn we 
ook verplicht bij een economische

groei van 2%. Het is bovendien strijdig 
met de aanbevelingen van het 
Europees Monetair instituut die stelt 
dat handhaving van het huidige tekort
niveau onvoldoende is om binnen een 
passend tijdsbestek de schuldquote te 
reduceren tot 60% BBP.
Het is eveneens strijdig met de 
aanbevelingen van de Studiegroep 
Begrotingsruimte en de SER.
- Van extra reserveringen om de 
vergrijzing op te vangen (spaarfonds 
AOW) is geen sprake meer. Het 
huidige niveau van stortingen in het 
spaarfonds AOW schiet tekort om de 
vergrijzingslasten op te vangen.
- Er is geen buffer om met tegenval
lende belastingopbrengsten om te 
gaan. Op straffe van oplopende 
tekorten moet voor ieaere tegenvaller 
onmiddellijk extra worden bezuinigd 
of de lastendruk worden verhoogd. 
Dat de economische groei niet alleen 
wel eens hoger maar ook lager kan 
zijn dan 2% zou de heer Kok uit 
eigen ervaring moeten weten. 
Blijkbaar heeft de oude neiging van 
leven op krediet weer de overhand 
gekregen. Vrij veilig en begroot veilig 
zou ik zeggen.

c) De lastenverlichting is met 4 
miljard bescheiden (deze periode 9 
miljard gepland 18 miljard gereali
seerd) en kan alleen maar worden 
genoteerd omdat men geen geld voor 
verdere tekortreductie neeft uitge
trokken. Op krediet leven is niet 
degelijk. Voor middeninkomens zit er 
bovendien niks of weinig in het vat, 
behalve verlies van aftrekposten en 
met risico dat ze weer terug moeten 
in het ziekenfonds.
Naar mijn indruk heeft de heer Kok 
de opstelling van de financiële para
graaf te veel aan anderen overgelaten 
want met zijn ervaring in twee kabi
netten is het niet goed voorstelbaar 
dat hij dit zo zou nebben bedacht.

CDA:
Het begrotingsbeleid van dit kabinet 
heeft veel steun gekregen van het 
CDA. Positief te waarderen is verder:
- Dat het begrotingstekort teruggaat 
naar 1% BBP bij 2% economische 
groei.

- Dat men - volgens de CPB publika- 
tie - het systeem van het uitgavenka
der wil handhaven. Dit is uit het 
verkiezingsprogramma niet op te 
maken. Dat de CDA-geörienteerde 
kroonleden in de SER afstand nemen 
van het systeem is een veeg teken, 
net als het laag op de lijst zetten van 
de prima financiële woordvoerders 
van het CDA.
Ronduit negatief is het ontbreken van 
lastenverlichting in het CDA 
programma. Dit is een breuk met de 
gedachtengang van drie kabinetten 
Lubbers en negeert het succes van de 
afgelopen jaren. Ook de CPB-analyse 
spreekt boekdelen. Het verhogen van 
allerlei subsidies en het verder uitwer
pen van het subsidienet tot voorbij 
modaal mag sympathiek ogen, maar 
is een werkgelegenheidsonvriende- 
lijke aanwending van middelen. Het 
breidt de armoedeval steeds verder 
uit, maar niet de werkgelegenheid.

D66:
Wat betreft de doelstellingen voor 
tekort- en lastenverlichting zit D66 
dicht bij de VVD (op beide fronten 
iets minder ambitieus).
Jammer is het dat D66 als partij van 
de bestuurlijke vernieuwing afstand 
neemt van ae enige belangrijke 

eslaagde bestuurlijke vernieuwing: 
et vaste uitgavenkader.

C o n clu sie
De gouden succes formule van Paars 
1 wordt alleen in het VVD-program 
echt gecontinueerd. Voor de andere 
partijen lijkt te gelden: als iets succes 
heeft, stoppen we ermee.
De PvdA gooit het uitgavenkader 
weg en doet ook niks meer aan 
tekortverkleining. Het CDA stopt met 
lastenverlichting en D66 keert ae 
bestuurlijke vernieuwing bij het 
begrotingsbeleid de rug toe; ‘t is 
jammer maar waar!

Statement Minister van Financiën 
Gerrit Zalm voor de dagelijkse pers
conferentie van de VVD op 20 april 
1998.

Machtiging
De opkomst bij verkiezingen wordt onder andere bepaald door lange 
werkdagen en lange reistijden van en naar het werk. Bij de vorige 
Tweede-Kamerverkiezingen gingen de kiezers die per dag tien uur of 
meer aan werken en reizen besteedden, het minst vaak naar de stembus. 
Geef een volmacht aan iemand die meer tijd heeft! Uw oproepkaart is 
tevens machtigingskaart. Spoor ook anderen, waarvan u weet dat ze niet 
kunnen stemmen, aan hun machtiging te gebruiken. De VVD heeft baat 
bij een hoge opkomst!
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Opening Verkiezingscampagne Tweede Kamer
Toespraak Frits Bolkestein bij de 
opening van de VVD Verkiezings
campagne in Haarlem op 17 april 
1998. Hieronder een samenvatting. 
We kijken terug op een kabinetspe
riode vol voorspoed. Hoge economi
sche groei. 18 miljard lastenverlich
ting voor burgers en bedrijven. Het 
financieringstekort daalde van 4 naar 
1,5% . Meer dan 500.000 banen 
kwamen erbij.

L ib e raa l en dus so c ia a l 
Ook de volgende vier jaar gaat de 
VVD voor een liberaal en dus sociaal 
beleid. Ons programma leidt tot de 
hoogste economische groei. De te 
verdelen koek wordt bij ons dus het 
grootst. Ons programma leidt tot de 
meeste banen, tot de sterkste daling 
van de afhankelijkheid van uitkerin
gen. Wij accepteren geen tweedeling. 
Wij willen de mensen de kansen 
geven die ze nodig hebben.
Wat is het geheim van ons 
programma? Er is geen geheim. Ons 
motto is investeren, continueren en 
prepareren. We moeten in nieuw 
beleid investeren. We moeten de 
gouden formule van Gerrit Zalm 
continueren.
En we moeten Nederland op de 
toekomst prepareren.
Wat zijn de prioriteiten waarin wij 
willen investeren? De veiligheid van 
de mensen staat natuurlijk bovenaan. 
Nog nooit is het aantal agenten zo 
sterk gestegen als onder Hans Dijkstal 
als minister van binnenlandse zaken. 
De laatste daad van het CDA in het 
vorige kabinet was het wegbezuini
gen van 1000 agenten. Hans Dijkstal 
wist geld vrij te maken voor 4.700 
agenten erbij. De VVD maakt 900 
miljoen vrij voor nog eens 5.000 
agenten. Dan hebben we nog geld 
over om extra cellen te bouwen voor 
die extra boeven die door die extra 
agenten worden gevangen. D66 en 
PvdA hebben veel kritiek gehad op 
het politiebeleid. Maar nu ze over de 
brug moeten komen, houden ze de 
hand op de knip. De VVD levert 
boter bij de vis. De VVD investeert in 
veiligheid.
Investeren betekent ook meer doen 
voor de infrastructuur van ons land. 
Nederland kan zich niet veroorloven 
dicht te slibben. We hebben genoeg 
plannen, veel inspraak en nog meer 
procedures. Maar aan geld hebben 
wij gebrek. Daarom trekt de VVD f. 5 
mrd extra uit voor infrastructuur, 
meer dan welke partij ook.
De PvdA wil drie keer minder aan 
infrastructuur uitgeven dan de VVD , 
maar vindt wel dat alle wegen drie 
keer zo duur moeten worden als 
nodig is. De PvdA investeert in files. 
De VVD investeert in bereikbaarheid. 
Investeren betekent ook meer ruimte 
voor de zorg. De VVD geeft de zorg

sector een forse financiële impuls.
Ruimte voor meer handen aan het 
bed, voor kortere wachtlijsten.
Daarnaast creëren wij 20.000 door- 
stroombanen, de zogenaamde De 
Grave banen. Die mensen kunnen 
veel betekenen in de thuiszorg, of 
voor eenvoudige dienstverlening in 
de ziekenhuizen. Laat de zorgsector 
de kansen oppakken die ze krijgt.
Onze zorgsector behoort tot cfe beste 
van de wereld. De VVD wil dat de 

ezondheidszorg de eminente plaats 
oudt die haar toekomt.

Voor onze maatschappij is ook van 
groot belang dat zorg en arbeid beter 
met elkaar kunnen worden gecombi
neerd. Elk echtpaar moet zelf beslis
sen tussen kinderopvang of volledige 
verzorging thuis. Beide keuzes zijn 
valide, daar moet de overheid dus 
neutraal in staan. En waar kostwin
ners terecht een extra belastingvrije 
som krijgen, is er een even terechte 
fiscale stimulans voor de kinderop
vang. Met de kinderopvang zijn we 
nog bezig met een inhaalslag. Meer 
kinderopvang is nodig om meer vrou
wen en mannen de kans te geven 
zorg en werk met elkaar te combine
ren. Daarom trekken wij in ons 
programma er 300 miljoen voor uit.
De VVD wil ook meer aandacht voor 
onderwijs. Extra geld voor kleinere 
klassen. Investeren in kwaliteit. Van 
het beroepsonderwijs moeten wij het 
hebben, maar dat onderwijs is veel te 
algemeen geworden. Vaklieden zijn 
er te weinig, afhakers zijn er te veel. 
Geef leerlingen weer de kans hun 
hart, hoofd en handen te gebruiken. 
Beter een timmerman die zijn vak 
verstaat, dan een drop-out die er op 
lostimmert.
Ons tweede motto is continuering 
van de gouden formule van Gerrit 
Zalm. Dat betekent in de eerste plaats 
doorgaan met lastenverlichting om 
werk te stimuleren. De VVD trekt 
daar ruim 8 miljard gulden voor uit, 
meer dan alle andere partijen. De 
enige partij die geen cent voor lasten
verlichting uittrekt is het CDA. Voor 
banen moet u dus ook niet bij het 
CDA zijn. Waar was je, Jaap, toen 
jouw partij met 15 jaar CDA-beleid 
brak?

Middeninkomens 
De VVD wil echte lastenverlichting, 
geen sigaar uit eigen doos. Wij 
vinden dat alle inkomensgroepen 
- dus ook de middeninkomens - in 
aanmerking moeten komen voor 
belastingverlaging. In tegenstelling 
tot de PvdA, die voorrang wil geven 
aan de lagere inkomens, Wij begrij
pen dat niet. Ten eerste hebben we in 
Nederland een heel fatsoenlijke inko
mensverdeling waar we ons niet voor 
hoeven te schamen. Zo'n 80%  van 
de bevolking behoort tot de midden

groepen. Zij zijn mensen met een 
normaal inkomen. Onderwijzers, poli - 
tie-agenten, machinebankwerkers, 
winkelpersoneel, verplegers. Die 
middengroepen werken hard. Zij zijn 
de motor van de economie. Zij 
verdienen de belastingcenten die 
onze verzorgingsstaat draaiende 
houdt. De VVD vindt dat ook die 
middengroepen recht hebben op 
belastingverlaging. De VVD wil 
lastenverlichting voor iedereen.
En de VVD wil evenmin gemorrel aan 
de aftrekbaarheid van de hypotheek
rente. Alle andere grote partijen 
hebben de afgelopen jaren de hypo
theekrente ter discussie gesteld.
Vooral de PvdA kan het niet laten.
Kok mag honderd keer zeggen dat bij 
hem het eigen huis veilig is, zijn 
partijprogramma zegt van niet. En 
wie Kok stemt, krijgt zijn partij er 
gratis bij. Wie niet aan de aftrekbaar
heid van de hypotheekrente wil 
tornen, stemt op de VVD. De VVD is 
zo vast als een nuis.
De gouden formule van Zalm bete
kent ook dat je in goede tijden reser
veert voor slechte tijden. Als je de 
verleiding weerstaat in goede tijden 
extra uit te geven, hoef je in slechte 
tijden immers niet te bezuinigen. Die 
formule heeft fantastisch gewerkt. Zo 
fantastisch, dat onze coalitiegenoten 
denken dat het niet meer nodig is. Zij 
denken dat de bomen tot in de hemel 
zullen blijven groeien. Zij houden de 
kiezers voor dat in de komende jaren 
belastingmeevallers binnen zullen blij
ven rollen.
Maar wat is de realiteit? De economie 
draait al jaren als een lier. De huizen
prijzen gaan door het dak. De aande
len bevinden zich in de stratosfeer. 
Iedereen kan weten dat er een keer 
een terugslag komt. Wij raden 
premier Kok dus aan naar Gerrit Zalm 
te blijven luisteren. De VVD wil door
gaan met een realistisch beleid. Een 
sober beleid: daar kopen de mensen 
uiteindelijk het meeste voor.
Naast investeren en continueren, wil 
de VVD prepareren. Nederland 
prepareren voor de toekomst. De 
Komende decennia gaat Nederland 
vergrijzen. De kinderen die straks 
geboren worden, moeten de AOW 
voor de babyboomers van nu gaan 
betalen. Het kind van de toekomst 
mag niet het kind van de rekening 
worden. De beste manier om voor de 
toekomst te sparen, is de staatsschuld 
terug te dringen. Bij matige groei wil 
de VVD het schatkisttekort naar 1 % 
verlagen. Bij hogere groei komt een 
tekort van nul in zicht. Mag het een 
keertje, na dertig jaar lenen! De VVD 
wil de toekomst veilig stellen. De 
VVD is de meest toekomstgerichte 
partij van Nederland.
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Vrijheid en Democratie
Op 5 mei vindt op de Amstel de nationale viering van de bevrij- 
ding plaats. Koren uit heel Nederland zingen hier tezamen het 
speciaal voor deze dag gecomponeerde 'Vrijheidslied'. Voor veel 
jonge mensen in onze samenleving zijn Vrijheid en Democratie 
een vanzelfsprekendheid. Dat geldt echter niet voor al hun leef
tijdgenoten die hier soms niet eens zo ver vandaan wonen. Deze 
jongeren hebben er veel voor over om te mogen stemmen.

Stemmen is in ons land een grondrecht. Veel jongeren zijn bij de gemeenteraadsverkie
zingen thuisgebleven en hebben dus geen gebruik gemaakt van dat recht. Dat is jammer 
en aat moet veranderen. Zij vinden de politiek één pot nat en hebben het idee dat hun 
stem er niet toe doet. Dat is niet waar! Stemmen doet er altijd toe. De verschillende poli
tieke partijen hebben ieder een eigen visie op de toekomst. Je zou zeggen dat het juist in 
het belang van jongeren is zich hierin te verdiepen en te ontdekken welk toekomstbeeld 
van welke partij het beste bij hun eigen opvattingen past. Door te stemmen kies je voor 
je toekomst.

Na 4 en 5 mei mogen op 6 mei jong en oud naar de stembus. Op deze dag van de demo
cratie staan we opnieuw stil bij onze verworven rechten. Ik roep iedereen op te gaan 
stemmen. Dat zijn we niet alleen verplicht aan onze bevrijders maar ook aan allen die 
snakken naar het recht te mogen stemmen.

Frits Boikestein

De VVD is voor Zekerheid
De economische vooruitgang vraagt steeds 
meer flexibiliteit van mensen. Onregel
matige werktijden, tijdelijke contracten, 

ermanente bijscholing, aanvullende verze- 
eringen bovenop de sociale zekerheid. 

Hiervoor krijgen we ook veel terug: korter 
werken, langere vakanties en meer inko
men.
We moeten erkennen dat er ook sprake is 
van meer onzekerheid. De baan voor het 
leven lijkt niet meer te bestaan.
Juist dan is het van belang dat de mensen 
de gelegenheid krijgen hun eigen zekerhe
den op te bouwen. Sparen voor een veilig 
pensioen. Investeren in een eigen huis. De 
overheid mag aan die zekerheden niet 
tornen.

Daarom wil de VVD de staatsschuld vermin
deren om de financiële basis te bieden voor 
een welvaartsvaste AOW.

H ypotheekrente-aftrek  
Daarom is het zo schadelijk dat de PvdA het 
niet kan laten steeds weer de aftrekbaarheid 
van de hypotheekrente aan de orde te stel
len. Wim Kok mag honderd keer zeggen dat 
bij hem het eigen huis veilig is, zijn eigen 
verkiezingsprogramma zegt van niet.
Daarom wil de VVD de aftrekbaarheid van 
de hypotheekrente in het regeerakkoord 
veilig stellen. Eerst noemde ae heer Kok dit 
voorstel "belachelijk", inmiddels heeft de 
PvdA haar bezwaren laten vallen.

Dankzij de VVD is de eerste regel van het 
nieuwe regeerakkoord dus al geschreven en 
blijft de aftrekbaarheid van de hypotheek
rente buiten schot. De huiseigenaren in ons 
land kunnen opgelucht ademhalen. De VVD 
is zo vast als een huis.

UITSLAGENAVOND
Verkiezingen Tweede Kamer 1998
De V VD  houdt een uitslagenavond in Madurodam in Den Haag 

met alle kandidaten van de V VD  voor de Tweede Kamer

W OENSDAG 6 MEI 1998 • AANVANG: 19.00 UUR

VVD OP INTERNET: WWW.VVD-CAMPAGNE.NL

http://WWW.VVD-CAMPAGNE.NL
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Vijf redenen voor mensen met een 
middeninkomen om VVD te stemmen:
1. De VVD wil verlaging van de 
belastingtarieven voor iedereen.
2. Aftrekposten moeten worden 
beperkt, maar de opbrengst gaat 
terug naar de tarietschijven waardoor 
die is opgebracht.
3. De VVD is tegen het verhogen van 
de ziekenfondsgrens, zoals de PvdA 
wil, waardoor middengroepen weer in

het ziekenfonds worden gedwongen.
4. De VVD voert een veilig begro
tingsbeleid en verkleint het tekort. De 
VVD houdt zich aan internationale 
afspraken. Als het tegenzit is er een 
buffer en hoeft niet meteen aan de 
noodrem worden getrokken. Als het 
meezit reserveren we extra voor de 
vergrijzing.

5. Het eigen huis is veilig bij de VVD: 
de hypotheekrente blijft aftrekbaar, 
het huurwaardeforfait wordt niet 
verhoogd en ook het waarderingssys- 
teem van het eigen huis (WOZ) 
wordt niet veranderd.

Het Belastingplan Melkert
Uit het halve A4-tje dat het belas
tingplan van de PvdA beschrijft, 
worden twee dingen duidelijk.

- Als de PvdA hoog staat in de peilin
gen komt de arrogantie van de macht 
direct weer naar boven: Granieten 
hoekstenen is de nieuwe term die het 
jargon van de jaren zeventig 
vervangt. "Ononderhandelbare strijd
punten" heette het toen.
- In de nota Belastingstelsel 21e eeuw 
wordt de hoogte van de loon- en 
inkomstenbelastingtarieven als groot 
probleem aangemerkt. De SER bepleit 
dan ook een verlaging van alle tarie
ven. Wat doet de PvdA? De PvdA 
laat alle tarieven zoals ze zijn. Alleen 
voor het belastbare inkomen tot
35.000 gulden wordt het tarief 
verlaagd met 3% . Boven de 35.000 
gulden blijven de tarieven hetzelfde:

36,7% , 50% en 60%. Wel zullen 
daar de meeste aftrekposten sneuve
len.

Daarnaast is duidelijk dat de bron van 
financiering voor de 4,5 miljard lasten
verlichting het tekort is, dat 4,5 miljard 
hoger is dan in het VVD-programma.

Er zijn bovendien een aantal onduide
lijkheden bij de PvdA:

- De kwestie van de hypotheekrente 
lijkt te zijn opgelost. Volgens de heer 
Melkert in NOVA is het verkiezings
programma van de PvdA niet authen
tiek en zijn ook de uitspraken van 
partijvoorzitter Karin Adelmund niet 
authentiek. Het enige authentieke is 
wat de heer Kok zegt.

- In dezelfde NOVA-uitzending zei

Melkert dat er betere manieren zijn 
om de groepen aan te pakken waar 
het PvdA congres het oog op had. In 
één adem noemde hij het huurwaar
deforfait en de Wet Waardering 
Onroerende Zaken.

Dat is raar. Het huurwaardeforfait is 
in deze kabinetsperiode verlaagd en 
de huizen worden nu goed gewaar
deerd. Waar slaat die opmerking van 
Melkert dan op? Wil de PvdA het 
huurwaardeforfait verhogen? En wat 
wil de PvdA met de Wet Waardering 
Onroerende Zaken? Een ander waar- 
deringssysteem van het eigen huis 
zodat langs die weg OZB en huur
waardeforfait omhoog gaan? Nu we 
net helderheid hebben over de hypo- 
theekrente-aftrek, zou het goed zijn 
als we dat ook krijgen over het huur-

Financiën Europese Unie
Nederland droeg in 1996 ruim 10 
miljard gulden af aan de Europese 
Unie. Hiervan kwam de helft retour. 
De nettobijdrage is dus 5 miljard. 
Volgens voorstellen van de Europese 
Commissie zou dit negatieve saldo 
verder oplopen tot 10 miljard in 2006. 
Van meet af aan heeft de VVD zich 
tegen deze onevenredige bijdrage 
gekeerd. De strategie moet zijn:
- verdere beheersing van de Europese 
uitgaven.
- Een groter aandeel van Europese 
gelden voor Nederland
- Een kleiner aandeel van Nederland 
in de afdrachten van de EU, door 
invoering van een netto-begrenzer.

Alle partijen hebben nu beperking 
van ae afdrachten aan de EU in hun 
programma opgenomen (D66 0,8 
miljard, PvdA 1 miljard, CDA 1,5 
miljard en VVD 1,5 miljard). Om dat 
te realiseren is een harde onderhan
delingsstrategie vereist. Zonodig 
moet een besluit over het structuur

fondsenreglement en nieuwe finan
ciële perspectieven worden geblok
keerd totdat een redelijke behande
ling is verkregen.
Zo'n harde aanpak heeft minder kans 
van slagen indien de volksvertegen
woordigers in het nationale en net 
Europese parlement, zoals in de afge
lopen periode, de inzet van de 
Nederlandse regering steeds bekriti
seren. Zo hebben de woordvoerders 
van PvdA en D66 regelmatig de 
stevige inzet van het kabinet gerelati
veerd. De inzet van Nederlandse 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement was - met uitzondering 
van de VVD-ers - ronduit destructief. 
Vertegenwoordigers van D66 (de 
heer Brinkhorst), CDA (mevrouw 
Peys) en PvdA (de heer Dankert) 
waren er steeds als de kippen bij om 
de Nederlandse regering te bekritise
ren, waarbij ook nog de verkeerde 
cijfers werden gebruikt.

Dit mag de komende kabinetsperiode

niet meer gebeuren. Juist omdat dan 
hele belangrijke onderhandelingen 
moeten worden gevoerd. Daarom 
moet er een gemengde commissie 
worden ingesteld van Europese en 
Nationale parlementariërs. Zij zouden, 
in samenwerking met de Nederlandse 
regering, een strategie uit moeten 
voeren die leidt tot een betere finan
ciële verhouding tussen Nederland en 
de Europese Unie. Ik (Zalm) roep de 
PvdA, D66 en het CDA op dit initia
tief te steunen. Daarbij moeten deze

e en ook aangeven dat het niet 
bij alleen het inboeken van 

bedragen in het Verkiezings
programma, maar dat het een 
gemeenschappelijk doel is.

Uit het statement van minister van 
Financiën Gerrit Zalm voor de 
ontmoeting met de pers op 29 april 
1998.
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Betaalbaarheid AOW
De betaalbaarheid van de AOW blijft 
ook op de langere termijn het best 
gewaarborgd door een gezond finan
cieel en sociaal-economische beleid. 
Hoe meer mensen werken, hoe 
breder het draagvlak onder ons soci
aal zekerheidsstelsel, en hoe beter de 
betaalbaarheid van de AOW is 
gewaarborgd.

De partijen in ons land die de bevor
dering van de werkgelegenheid in 
hun beleid voor de komende regeer- 

eriode op een laag pitje zetten, 
rengen de toekomstige betaalbaar

heid van de AOW in gevaar. Het 
CDA is hiervan een voorbeeld. Ging 
het vier jaar geleden nog om het 
korten van de AOW, nu zijn de 
keuzes van het CDA minstens zo 
schadelijk. Zonder werkgelegenheids
groei, zoals plaatsvindt bij uitvoering 
van het CDA-verkiezingsprogramma, 
kan de betaalbaarheid van de AOW 
in vergrijzend Nederland op termijn in 
gevaar komen.

Kinderopvang
De VVD wil ƒ 400 miljoen extra 
investeren in fiscale maatregelen om 
op middellange termijn te komen tot 
een verdubbeling van de kinderop
vang.

1. De VVD wijst iedere suggestie van 
de hand dat de overheid de enige

artner zou moeten zijn die de 
inderopvang moet financieren. 

Kinderopvang is een gemeenschappe
lijk belang en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ouders, 
overheid en werkgevers.

2. Er zijn goede redenen om werkge
vers die kinderopvang bieden daar
voor een fiscale stimulans te geven.
Er behoort extra aandacht te zijn voor 
die groep werknemers die in econo
misch zwakke sectoren werken, waar
voor geen bedrijfsregeling geldt. Voor 
deze groep zou individueel een fiscale 
regeling moeten worden getroffen, 
opdat ook zij zorg en arbeid kunnen 
combineren.

3. Kinderopvang en buitenschoolse 
opvang maken deel uit van de lokale 
sociale infrastructuur voor jeugd.

Ik (De Grave) heb mijn handtekening 
onder het wetsvoorstel tot instelling 
van het AOW-fonds gezet omdat ik 
het met de instelling van dit fonds 
van harte eens ben. Dit kabinet heeft 
inmiddels 4,3 miljard gulden structu
reel in dat fonds gestort. Willen we 
deze goede economische tijden 
gebruiken om een stevige financiële 
buffer te vormen ten benoeve van 
toekomstige AOW-betalingen, dan 
moeten nog vele miljarden méér in 
het fonds worden gestort.

Op dat punt ben ik verbaasd over de 
opstelling die de PvdA kiest.
Ere wie ere toekomt: de PvdA was de 
initiatiefnemer van het AOW-fonds.
Je hebt echter alleen iets aan een 
fonds als je er ook geld in stopt. De 
PvdA heeft echter bij 2% economi
sche groei slechts 900 miljoen 
beschikbaar gesteld voor tekortreduc
tie en voor de voeding van het AOW- 
fonds. Dat tikt niet aan.
Bij hogere economische groei dan 2%

Ouders verwachten dat hun kinderen 
de ruimte krijgen zich sociaal en 
emotioneel te ontwikkelen. 
Gemeenten hebben daarbij een 
belangrijke regierol. Op het lokale 
vlak liggen de mogelijkheden voor 
samenwerking voor het oprapen. 
Bijvoorbeeld tussen kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en sociaaT- 
cultureel werk met scholen, sportver
enigingen en de bibliotheek etc. 
Alleen dan kan kinderopvang 
aantrekkelijk zijn voor ouders en 
kinderen en biedt kinderopvang aan 
vrouwen en mannen de mogelijkheid 
om arbeid en zorg te combineren. Ik 
(Terpstra) zie dat veel gemeenten 
daar enthousiast mee bezig zijn. Dat 
wil ik graag zo houden.

4. Wat kan in ieder geval beter? 
Zonder nu vooruit te willen lopen op 
beslissingen van een volgend Kabinet 
denk ik dat er in het huidige systeem 
twee onderdelen zijn die beter veran
kerd moeten worden: de kwaliteit en 
de ouderbijdragen.

Steeds meer kinderen zullen een deel 
van hun opvoeding niet thuis, maar

hoor ik de PvdA over allerlei extra 
overheidsuitgaven, maar niet over 
donaties aan het AOW-fonds.

De overheid moet de betaalbaarheid 
van de AOW waarborgen. Maar 
wie het overheidsbeleid op dat punt 
de komende vier jaar vaststelt, is iets 
dat de kiezers op 6 mei zullen bepa
len. Wie kiest voor het waarborgen 
van de AOW in een toekomst, waarin 
het aantal AOW-gerechtigden zal 
verdubbelen (van 2 naar 4 miljoen), 
zal daarvoor moeten sparen.

Uit het statement van staatssecretaris 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Frank de Grave 
voor de ontmoeting met de pers op 
28 april 1998.

in de kinderopvang krijgen. 
Kinderopvang maakt onderdeel uit 
van het opvoedingsmilieu. Dat stelt 
eisen aan de kwaliteit van de opvang. 
Zoals de zaken er nu voor staan, 
lopen in 2001 de landelijke eisen aan 
de kwaliteit af. Er ontstaat langza
merhand consensus over het feit dat 
de overheid ook voor de periode na 
die datum minimumeisen moet 
formuleren. We willen in Nederland 
geen illegale creches of een kinderop
vang die onder de maat is.

5. De regelingen voor de ouderbij
drage moeten een betere basis krij
gen. Ouders betalen nu ruim ƒ 400 
miljoen aan ouderbijdragen. Deze 
bijdragen lopen, afhankelijk van het 
inkomen, uiteen van 1200 gulden tot
13.000 gulden per jaar. Het financiële 
belang is te groot geworden om dit 
ongeregeld, dat wil zeggen zonder 
formele basis, te laten.

Uit het statement van staatssecretaris 
van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport Erika Terpstra voor de ontmoe
ting met de pers op 22 april 1998.

Maak een kopie van de achterpagina 
en stop hem als folder bij uw bekenden in de bus
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Frits Bolkesteln

1. Sparen voor de AOW  door de staatsschuld te verlagen

2. Een gezonde zorgsector waarin iedere patiënt telt

3. Belastingverlaging voor iedereen zodat hard werken beter wordt beloond

4. Vijfduizend agenten erbij voor meer veiligheid in het land

5. Betere wegen en openbaar vervoer voor een bereikbaar Nederland

6. Een strenger asielbeleid dat alleen ruimte biedt voor echte vluchtelingen

7. Goed onderwijs met meer aandacht voor normen en waarden

8. Volstrekte helderheid over het eigen huis: 

geen beperking van de hypotheekrente-aftrek

De VVD  w erkt
Kies voor de toekom st. Stem VVD

HANS DIJKSTAL 
vice-premier en minister 
van Binnenlandse Zaken

ANNEMARIE JORRITSMA 
minister van 
Verkeer en Waterstaat

CERRIT ZALM 
minister van Financiën

ERICA TERPSTRA 
staatssecretaris van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

JOZIAS VAN AARTSEN 
minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij

BENK KORTHALS 
vlce-fractievoorzitter VVD 
in de Tweede Kamer
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE  

PARTIJEN

Nog nooit zo groot
Een kwart van de kiezers heeft een stem op onze partij uitge
bracht. Met 38 zetels in de Tweede Kamer heeft de VVD een 
historische overwinning geboekt. Nog nooit waren wij zo groot. 
Bovendien zijn wij de tweede partij van het land geworden, met 
een straatlengte voorsprong op het CDA. Ik ben bijzonder trots 
op deze uitslag en dank iedereen die dit heeft mogelijk 
gemaakt.

De PvdA heeft 8 zetels gewonnen. Daarmee is het verlies van 12 zetels in 1994 nog niet 
geheel goed gemaakt. De winst van 8 zetels voor de PvdA en 7 zetels voor de VVD geeft 
aan dat de onderlinge krachtsverhouding gelijk is gebleven. Het grote verlies van D66, 
een slag voor die partij, wordt gecompenseerd door een winst voor de paarse coalitie als 
geheel. Het paarse beleid dient dan ook te worden voortgezet.
Grote winst is er voor GroenLinks en de Socialistische Partij. Het aantal zetels van de 
linkse partijen in de Kamer is fors toegenomen. Dat betekent dat wii een goed doortim
merd regeerakkoord moeten sluiten om het gewicht van de VVD in net toekomstige 
beleid te waarborgen.

Ik dank de kiezers voor het blijk van vertrouwen dat zij in de VVD hebben gesteld. Ook 
deze verkiezingen brachten ons een spectaculaire overwinning. Sinds 1989 heeft de VVD 
bij alle verkiezingen gewonnen.

Frits Bolkestein

Kandidatenlijst Tweede Kamer
1. De heer mr. drs. F. Bolkestein 

te Amsterdam
2. De heer H.F. Dijkstal te Wassenaar
3. Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 

te Bolsward
4. De heer prof. drs. G. Zalm te Den Haag
5. Mevrouw E.G. Terpstra te Den Haag
6. De heer mr. A.H. Korthals te Rotterdam
7. De heer J.J. van Aartsen te Den Haag
8. Mevrouw mr. A.M. van Blerck- 

Woerdman te Tilburg
9. De heer mr. F.H.G. de Grave 

te Amsterdam
10. De heer J.W. Remkes te Groningen
11. De heer dr. ir. J.J.C. Voorhoeve 

te Noordwijk
12. De heer drs. J.F. Hoogervorst 

te Den Haag
13. De heer mr. M. Patiin te Den Haag
14. Mevrouw drs. J.M. ae Vries 

te Den Haag
15. De heer H.A.L. van Hoof te Alkmaar
16. Mevrouw drs. W.C.G. Voüte-Droste 

te Aerdenhout
17. De heer drs. F. W. Weisglas 

te Rotterdam
18. Mevrouw drs. P.J.L. Verbugt te Helden
19. De heer C.G.A. Cornielje te Zwolle
20. Mevrouw mr. B.M. de Vries te Almere
21. De heer J. Rijpstra te Meppel
22. Mevrouw M J. Essers-Huiskamp 

te Apeldoorn
23. De heer H.G.J. Kamp te Borculo
24. De heer mr. A.J. te Veldhuis 

te Middelburg
25. De heer ir. P.H. Hofstra te Paterswolde
26. De heer W .l.l. van Beek te Maarheeze
27. Mevrouw mr. P. Remak te Amsterdam
28. De heer J.M. Geluk te Schuddebeurs
29. De heer drs. J.H. Klein Molekamp 

te Rhoon

30. De heer ir. E.L.P. Hessing te Voorburg
31. De heer J.D. Blaauw te Zeist
32. De heer M. van den Doel te Ermelo
33. De heer mr. drs. A. Nicolaï 

te Amsterdam
34. De heer mr. J.M.L. Niederer 

te Bergen op Zoom
35. De heer G.J. Opiaat te Markelo
36. De heer mr. drs. F.H.H. Weekers 

te Weert
37. Mevrouw F. Örgü te Vlaardingen
38. De heer mr. W .HJ. Passtoors 

te Leidschendam
39. De heer mr. O.P.G. Vos te Driehuis
40. De heer mr. R. Luchtenveld 

te Amersfoort
41. Mevrouw E. Meijer-Lubbers 

te Deventer
42. De heer O. Cherribi te Amsterdam
43. Mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff 

te Wagenborgen
44. De heer G. Wilders te Utrecht
45. De heer mr. Ph.G. Brood te Leiden
46. De heer drs. M.W.Ch. Udo 

te Den Haag
47. De heer E.R.M. Balemans te Utrecht
48. De heer drs. S.A. Blok te Den Haag
49. De heer A.H. de Swart te Schiedam
50. De heer drs. E.F. van Splunter 

te Den Haag
51. Mevrouw drs. A. de Beer-Vermeulen 

te Alphen
52. De heer drs. J.J. Manusama 

te Krimpen a/d IJssel
53. Mevrouw drs. K. van Beelen-Balak 

te Leiderdorp
54. Mevrouw drs. J.M. Hey te Den Haag
55. De heer O. Hoes te Den Bosch
56. De heer mr. J.H. de Pont 

te Badhoevedorp

VVD OP INTERNET: WWW.VVD-CAMPAGNE.NL

http://WWW.VVD-CAMPAGNE.NL
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De toekomst wordt nu gemaakt
Jongerendag Delft, uit de toespraak 
van Frits Bolkestein. VVD Campagne, 
Verkiezingen Tweede Kamer.

Op 6 mei jl. hadden we de laatste 
verkiezing van deze eeuw. Voor veel 
jongeren was het de eerste stem van 
nun leven.
Voor de verkiezingen hebben we op 
4 mei de doden herdacht 
en vierden wij op 5 mei de vrijheid. Ik 
sta even stil bij een befaamde liberale 
politicus, de Leidse hoogleraar 
Telders.
Hij koos in de oorlog voor de vrijheid. 
Een keus die hij met de dood moest 
bekopen in Bergen-Belsen.
Vrijheid lijkt nu vanzelfsprekend maar 
mensen als Telders hebben er grote 
offers voor gebracht. Dankzij mensen 
als Telders kunnen we kiezen in vrij
heid, voor investeren in de toekomst.

Kiezen
Jongeren doen niets anders dan 
kiezen.
Je kiest voor een opleiding, een 
studie, een vriendenkring.
Je kiest voor een baan die bij je inte
resse en talent past.
Je kiest voor een relatie, of juist niet. 
Soms moet je even wachten tot 
iemand voor jou kiest.
Jongeren moeten zoveel persoonlijke 
keuzen maken dat de politiek soms 
ver weg lijkt, ver van je bed. Toch 
moeten ook jongeren hun plaats in 
de maatschappij bepalen.
Want echte vrijheid bestaat niet 
zonder maatschappelijke verantwoor
delijkheid.
Een kabinetsperiode duurt maar vier 
jaar. De meeste politieke beslissingen 
klinken veel langer door.
Dat geldt voor het onderwijs, voor de 
infrastruktuur, voor rekeningen die 
onbetaald blijven. Daarom kunnen 
jongeren het zich niet veroorloven 
dat er over hen en zonder hen wordt 
beslist. Daarom moeten jongeren hun 
stem laten klinken.

Toekom st
Goed onderwijs betekent meer 
kansen voor meer mensen.

Goed onderwijs nu betekent een 
gezonde economie later.
De VVD wil onderwijs dat recht doet 
aan ieders talenten.
Het onderwijs is te algemeen gewor
den. Te veel een eenheidsworst. De 
VVD wil meer praktisch onderwijs 
voor de jongeren die graag hun 
handen gebruiken. Beter een bouw
vakker die zijn vak verstaat, dan een 
drop-out die alles sloopt.
Een jongere met pit denkt niet aan 
zijn pensioen.
Als net goed is, hoeft hij zich er ook 
geen zorgen over te maken. Wij 
willen de onbetaalde rekeningen van 
de huidige generaties aflossen. 
Vermindering van de staatsschuld nu, 
betekent een betaalbare AOW later. 
De jongeren van nu mogen straks 
niet het kind van de rekening 
worden.
De VVD kiest voor investeringen in 
de infrastruktuur. Een infrastruktuur 
die past bij de 21e eeuw. Ook jonge 
mensen willen straks een betaalbare 
woning die te bereiken valt zonder 
drie uur in de file te staan. Daarom 
zijn massale investeringen onont
koombaar. Daarom moeten we 
verstandig met onze ruimte en geld 
omgaan. Investeren met gezond 
verstand. Geen tunnels onder dras
sige weilanden, wel de natuur 
beschermen waar het echt telt. Voor 
de infrastruktuur heeft de VVD meer 
in de aanbieding dan enige andere 
partij. Meer geld maar vooral meer 
gezond verstand.

Groen N ederland  
De VVD staat ook voor een Groen 
Nederland. De belangrijkste milieu
maatregel van de afgelopen tien jaar, 
kwam niet van de PvdA, niet van D66 
en ook niet van Groen Links. De 
meest groene maatregel kwam van 
VVD-minister Jozias van Aartsen. Hij 
heeft als eerste Minister van 
Landbouw de politieke moed opge
bracht de varkensstapel in te krim
pen. Bij de VVD is het milieu veilig. 
Wij verliezen geen tijd met symbool
politiek. Wij nemen ae maatregelen 
die echt nodig zijn. De VVD is de

partij van Groen Realisme.
Wij zijn nu aan het eind van een 
kabinetsperiode vol voorspoed geko
men. Hoge economische groei. 18 
miljard lastenverlichting voor burgers 
en bedrijven. Het financieringstekort 
daalde van 4 naar 1,5%. Meer dan
500.000 banen kwamen erbij. Nog 
nooit zijn in een kabinetsperiode 
zulke goede resultaten geboekt.
Nog nooit heeft de invloed van de 
VVD zo duidelijk doorgeklonken. 
Minder betutteling, meer vrijheid en 
meer verantwoordelijkheid. Zij resul
teerden in meer werK, minder uitke
ringsafhankelijkheid en meer zelfstan
digheid. Het beleid was liberaal. Het 
beleid was dus sociaal.

Liberaal en dus so ciaa l 
Ook de volgende vier jaar gaat de 
VVD voor een liberaal en dus sociaal 
beleid. Ons programma leidt tot de 
hoogste economische groei. De te 
verdelen koek wordt bij ons dus het 
grootst. Ons programma leidt tot de 
meeste banen, tot de sterkste daling 
van de afhankelijkheid van uitkerin
gen. De VVD blijft kiezen voor de 
warmte van een baan boven de kilte 
van een uitkering. Dat is nodig, want 
er zijn nog te veel mensen zonder 
kansen.
Wij kunnen in de 21e eeuw geen 
tweedeling accepteren. Wij willen de 
mensen de kansen geven die ze nodig 
hebben.
Willen we dat het blijvend goed gaat 
met Nederland
dan moeten we durven kiezen en niet 
vervallen in oude fouten.
Niet de teugels laten verslappen, 
maar investeren in werk, kennis, 
infrastruktuur.
De VVD is de partij van de uitdaging. 
De partij die mensen wil stimuleren 
het beste uit zichzelf te halen.
Alleen door het beste uit onszelf te 
halen, kunnen wij de uitdagingen van 
de 21e eeuw aan.
De 21e eeuw, de toekomst wordt nu 
gemaakt. Jongeren moeten die 
toekomst niet alleen meemaken maar 
ook mee helpen maken. Kies voor de 
toekomst.

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:

- 24 uur vrij 
Klaas Groenveld

- Een beetje gelijk blijft ongelijk 
Henk Krol

- Prioriteiten in het onderwijs 
Len F.W. de Klerk

- Van geopolitiek naar geoeconomie 
Een paradigmaverwisseling
Hans H.J. Labohm

U kunt dit nummer bestellen door f 9,50 over te maken op girorekening- 
nummer 240200, ten name van 'Stichting Liberaal Reveil, onder vermel
ding van 'Liberaal Reveil 2, 1998'. 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, Mw M.P. Moene, Postbus 192, 6700 AD Wageningen. 
Tel. 0317-42765.
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Verkiezingen Tweede Kamer 
6 mei 1998
Uitslagen in percentages

% 1989 1994 1998

PvdA 31,9 24,0 29,0
VVD 14,6 19,9 24,7
CDA 35,3 22,2 18,4
D66 7,9 15,5 9,0
GroenLinks 4,1 3,5 7,2

Vermeerdering van het zeteltal van de VVD van 31 naar 
38 betekent een procentuele verhoging van 22,58%.

Vermeerdering van het zeteltal van de PvdA van 37 naar 
45 betekent een procentuele verhoging van 21,62%.

Uitslagen in aantal zetels
zetels 1989 1994 1998

PvdA 49 37 45
VVD 22 31 38
CDA 54 34 29
D66 12 24 14
GroenLinks 6 5 11

Ontwikkeling zetelaantal

1989 1994 1998 1989 1994 1998 1989 1994 1998 1989 1994 1998 1989 1994 1998
PvdA VVD CDA D66 GroenLinks
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Frits Bolkestein

Gefeliciteerd!
F. Bolkestein, H.F. Dijkstal, A. Jorritsma-Lebbink, G. Zalm, E.G. Terpstra, A.H. Korthals, J.J. van Aartsen, 

A M . van Blerck-Woerdman, F.H.G. de Grave, J.W. Remkes, J.J.C. Voorhoeve, J.F. Hoogervorst, M. Patijn,
J.M. de Vries, H.A.L. van Hoof, W.C.G. Voüte-Droste, F. W. Weisglas, P J.L . Verbugt, C.G.A. Cornielje, 

B.M. de Vries, J. Rijpstra, M.J. Essers-Huiskamp, H.G.J. Kamp, A J. te Veldhuis, P.H. Hofstra, W .l.l. van Beek, 
P. Remak, J.M. Geluk, J.H. Klein Molekamp, E.L.P. Hessing, J.D. Blaauw, M. van den Doel, A. Nicolaï,

J.M.L. Niederer, G.J. Opiaat, F.H.H. Weekers, F. Örgü, W.H.J. Passtoors,

De VVD is gegroeid van 31 naar 38 zetels.
Dat is een historische overwinning!

Wij danken alle kiezers die ons hun stem hebben gegeven.
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Mevrouw de voorzitter
Afgelopen week is de Tweede Kamer in haar nieuwe samenstel
ling geïnstalleerd. De Kamer telt nu 54 nieuwe leden. In de 
VVD-fractie beginnen vooralsnog acht nieuwe kamerleden aan 
hun eerste zittingstermijn.

De kersverse Tweede Kamer zal bovendien door een nieuwe voorzitter worden voorgeze
ten, namelijk door mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven van de PvdA. Voor het eerst in de 
parlementaire geschiedenis zeggen wij 'mevrouw de voorzitter'.
Traditiegetrouw levert de grootste partij de Tweede Kamervoorzitter. Vanwege de wat 
rommelige procedures die aan de benoeming van enkele vroegere voorzitters vooraf 
gingen, is besloten eerst over een goede profielschets te spreken. Maar de VVD heeft 
nooit de behoefte gehad een bepaling in net Reglement van Orde te laten vastleggen om 
bij een vacature voor het Kamervoorzitterschap een profielschets te laten opstellen. Dit 
omdat iedereen wel weet aan welke criteria een nieuwe voorzitter moet voldoen. Een 
profielschets wordt ofwel zo algemeen geformuleerd dat zij geen enkel houvast geeft, 
ofwel geheel toegeschreven op één bepaalde kandidaat. In beide gevallen is een discus
sie hierover weinig zinvol.
Inderdaad is precies gebeurd wat de VVD-fractie had verwacht. De PvdA heeft één kandi
daat uit haar midden verkiesbaar gesteld. Een inhoudelijke gedachtenwisseling over de 
profielschets, die nog niet was vastgesteld, had vervolgens weinig zin.
De hele gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs. De meerderheid van de Kamer 
kan zich evenwel goed verenigen met de benoeming van mevrouw van Nieuwenhoven. Ik 
wens haar heel veel succes in naar nieuwe functie.

Frits Bolkestein

President Europese Centrale Bank
Woensdag 27 mei jl. is in de Tweede Kamer 
gesproken over de benoeming van de heer 
Wim Duisenberg tot president van de 
Europese Centrale Bank (ECB). Deze benoe
ming, die begin mei plaats had, gaf aanlei
ding tot gemengde gevoelens.
Positief is dat Duisenberg, als eerste presi
dent, vorm kan geven aan de totstandko
ming van de Europese centrale bank. Juist 
omdat de eerste jaren van een organisatie 
bepalend zijn voor latere tradities is het heel 
belangrijk aat iemand van de statuur en de 
traditie van Duisenberg ‘founding father' 
wordt van de ECB.
Een tweede positief punt is dat het Verdrag 
van Maastricht formeel niet wordt geschon
den, omdat de heer Duisenberg formeel 
voor acht jaar is benoemd. Duisenberg zelf 
zal bepalen wanneer hij aftreedt. Niemand 
anders.

Maar er zijn ook negatieve punten. 
Materieel wordt het verdrag wel enig 
geweld aangedaan, omdat Duisenberg 
expliciet heeft moeten verklaren dat hij 
vroegtijdig zal aftreden. Dat past niet Dij de 
statuur van een ECB-president. Tevens is

In verband met de formatie, waarin de 
Tweede Kamer een licht vergader
schema hanteert, verschijnt ae VVD- 
expresse niet iedere week.

Helaas heeft de vorige VVD-expresse in 
plaats van nummer 279, nogmaals 
nummer 278 meegekregen. Onze excu
ses voor dit ongemak (redactie).

politiek afgesproken dat Duisenberg zal 
worden opgevolgd door de Fransman 
Trichet. Het is buitengewoon vreemd dat de 
nationaliteit van een kandidaat al vier jaar 
voor ambtsaanvaarding wordt vastgesteld. 
Het tweede negatieve punt is dat Frankrijk 
opnieuw wordt overbedeeld. Voor de eerste 
vier jaren is de Fransman Moyet als vice- 
president benoemd. Vervolgens wordt voor 
acht jaar een Fransman als president 
benoemd.

VVD-woordvoerder Hans Hoogervorst 
concludeerde dat de geloofwaardigheid van 
de Europese Centrale Bank door deze gang 
van zaken een deukje heeft opgelopen. Het 
gaat namelijk om een lelijk compromis. 
Hopelijk is ae heer Duisenberg in zijn 
ambtsperiode in staat deze 'beschadiging' 
weer te herstellen.

------------------------------------------------------------------  1

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE

^  p a r t ije n

Verder in dit nummer:
• Broos van Erp-prijs
• Indonesië
• Benzinemarkt Nederland

Inlichtingen
Hans Hoogervorst, 070-3182897

Kies voor de toekomst. Stem VVD
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De Broos van Erp Prijs voor de meest succesvolle 
startende ondernemer op de elektronische snelweg.
Woensdag 27 mei jl. heeft de minis
ter van Economische Zaken Hans 
Wijers voor de eerste keer de Broos 
van Erp Prijs ter waarde van fl
100.00,- uitgereikt aan de meest 
succesvolle, startende ondernemer, 
die een zakelijke en innovatieve 
nieuwe mediatoepassing heeft 
ontwikkeld. Onder grote belangstel
ling van ongeveer 250 aanwezigen 
riep minister Wijers de 'Service 
Apotheek' uit tot winnaar van de 
Broos van Erp Prijs 1998.

De prijs is vernoemd naar Broos van 
Erp, die van 1978 tot 1997 lid was 
van de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer. Als woordvoerder voor het 
MKB maakte hij zich onder andere 
sterk voor toepassing van geautoma
tiseerde informatiesystemen in het 
MKB. Deze prijs is op initiatief van 
Tweede Kamerlid Hella Voute door 
de minister van Economische Zaken 
ingesteld en wordt vanaf heden jaar
lijks in Media Plaza uitgereikt.

Hella Voute benadrukt het belang 
van Informatie- en Communica- 
tieTechnologie (ICT) voor de interna-

tionale concurrentiepositie van 
Nederland. BV Nederland 
moet de concurrentiepositie 
versterken. Door het 
zwaluwstaarten van de i
traditionele Nederlandse 
handelskracht met ICT, kan 
Nederland koploper in Europa 
worden. In deze sector zijn er 
voor flexibele, innovatieve star
ters of jonge ondernemingen heel 
veel kansen. Neem nu de winnaar 
van de prijs, de Service Apotheek. 
Met behulp van de nieuwe media 
toepassingen kunnen zij heel flexibel 
'zorg- op-maat' voor diverse patiën
tengroepen verlenen. Maar ook de 
andere 139 aanmeldingen getuigen 
van de vele mogelijkheden die er in 
deze sector zijn. Het is goed dat er 
een prijs is om deze starters en jonge 
ondernemers te stimuleren nieuwe 
activiteiten te ontplooien, want de 
'Willie Wortels' van nu kunnen tot de 
'Philipsen' van de 21ste eeuw 
uitgroeien.

Inlichtingen
Hella Voüte-Droste, 070-3182907

r

Indonesië
De ontwikkelingen in Indonesië 
hebben zich de afgelopen dagen snel 
voltrokken. Vorige week donderdag 
legde president Soeharto zijn functie 
neer. Een dag later presenteerde zijn 
opvolger Habibie een nieuwe rege
ring. Afgelopen dinsdag voerde de 
Tweede Kamer overleg met de minis
ter van Buitenlandse Zaken over deze 
ontwikkelingen. VVD-woordvoerder 
Enric Hessing noemde het terugtre
den van Soenarto een wijs besluit. Nu 
is er ruimte voor noodzakelijke 
hervormingen en voor vrije verkiezin
gen op afzienbare termijn. Er kan nu 
een begin worden gemaakt met de 
liberalisering van de samenleving in 
Indonesië.

H ervorm ingen en verkiezingen  
De belangrijkste hervormingen 
betreffen: herstel van burgerrechten, 
liberalisering van de economie, invoe
ring van een meer-partijen stelsel, 
democratisering op diverse niveaus, 
en, op langere termijn, overgang naar 
de trias-politica. Ook zullen vrije 
verkiezingen moeten worden georga
niseerd.
Dat kan echter niet op korte termijn, 
gezien de noodzakelijke voorbereidin
gen zoals het oprichten van partijen,

Enric Hessing

het opstellen van programma's, het 
voeren van campagnes en het organi
seren van de verkiezingen.
Het is duidelijk dat Indonesië nog een 
lange weg heeft te gaan. Daarbij is 
steun vanuit de internationale 
gemeenschap onontbeerlijk.

N ieuw e regering
De nieuwe regering staat op korte
termijn voor drie belangrijke taken:
(1) herstel van orde en rust, (2) een 
aanvang maken met hervormingen en 
(3) beginnen met de voorbereidingen 
voor vrije verkiezingen.
Als de nieuwe regering deze drie

taken niet snel en goed oppakt, dan 
is de kans op hernieuwde onrust zeer 
groot.
De samenstelling van de nieuwe 
regering geeft echter wel enig 
vertrouwen voor de nabije toekomst.

W at kan Nederland doen?
Via diplomatieke kanalen waardering 
en vertrouwen uitspreken en onder
steuning aanbieden bij de hervormin
gen en de verkiezingen. Die onder
steuning kan het beste verlopen via 
internationale organisaties zoals VN, 
IMF en de Wereldbank.
Mogelijk dat ook de EU een bijdrage 
kan leveren.
Goede afstemming met de VS is zeer 
gewenst.
Maar ook het bedrijfsleven kan een 
belangrijke rol spelen, met name door 
te investeren en te helpen genereren 
van lokale werkgelegenheid. Later dit 
jaar kan worden bezien of het 
gewenst is de ontwikkelingssamen
werking weer te hervatten.

Inlichtingen
Enric Hessing, 070-3182889
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Agenda
5 juni Anke van Blerck over 

gezondheidszorg,
GGZ Midden-Brabant,
11.00 uur

7 juni Jacques Niederer over
drugsbeleid, De Rode Hoed 
Keizersgracht 102, 
Amsterdam, 14.00 uur.

8 juni Hans Hoogervorst over
'Creative aestruction, 
Studievereniging voor 
Algemene Economie, 
Academiegebouw 
Groningen, 19.30 uur.

8 juni Henk Kamp over actuele
politiek, Hotel Witkamp, 
Dorpsstraat 8, Laren, 20.00 
uur.

9 juni Frans Weisglas over de
EMU en Europa, Politiek 
Café, Café P96, 
Prinsengracht 96 
Amsterdam,
20.00 uur.

10 juni Clemens Cornielje, opening
van het nationale 
ROC-congres, Jaarbeurs 
Utrecht, 09.30 uur.

11 juni Henk van Hoof, Jury
Debat-toernooi
Management,
Huis ter Duin, Kon. Astrid 
Boulevard 5, Noordwijk,
19.00 uur.

Nederlandse benzinemarkt
In een Algemeen Overleg met de 
demissionaire ministers van 
Economische Zaken Hans Wijers en 
van Verkeer & Waterstaat Annemarie 
Jorritsma is op 28 mei jl. gesproken 
over de voorstellen van de regering 
om tot een betere marktwerking te 
komen in de benzinemarkt. De VVD 
staat hier positief tegenover. Met 
deze voorstellen wordt mede uitvoe
ring gegeven aan de motie-Hofstra 
cs. van oktober 1996 waarin de rege
ring wordt gevraagd de eeuwigdu
rende vergunningen voor tanksta
tions langs snelwegen om te zetten 
in contracten voor bepaalde tijd.
De VVD-fractie acht net door de 
regering voorgestelde 'asymmetrisch 
veilen' van vrijkomende en nieuwe 
vergunningen acceptabel. Door 
asymmetrisch veilen wordt de positie 
van de kleine(re) marktpartijen 
versterkt. Het is een middel om tot 
een meer evenwichtige marktsituatie 
te komen, en zal als zodanig slechts 
voor een overgangsperiode behoren 
te gelden. Doelstelling van de veran
deringen moet zijn: meer prijsconcur
rentie en vooral een lagere benzine
prijs voor de consument.

A andachtspunten  
De VVD-fractie is akkoord met de 
voorgenomen versoepeling van het 
uitgiftebeleid langs snelwegen. Dat 
betekent onder meer dat er ook 
langs de snelwegen meer nieuwe 
lokaties voor tankstations kunnen 
worden uitgegeven. Deels ook op 
reeds bestaande parkeerplaatsen en 
bij bestaande wegrestaurants. VVD- 
woordvoerder Pieter Hofstra bracht 
tijdens het overleg nog enkele 
aandachtspunten naar voren die voor 
de nadere uitwerking van de voor

stellen van belang zijn:
1. De maatregelen moeten zorgvul

dig en rechtvaardig zijn, en ook 
juridisch haalbaar.

2. Bekeken moet worden hoe deze 
maatregelen zich verhouden tot 
internationale en vooral Europese 
mededingingsregels.

3. De nog door het kabinet voor te 
stellen maatregelen voor de tank
stations buiten de snelwegen 
moeten in samenhang met de snel- 
weg-lokaties worden bezien. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om het 
toestaan van tankstations bij super 
markten, waar de VVD een voor
stander van is.

4. Er moet een analyse worden 
gemaakt van het optimale aantal 
tankstations dat gewenst is voor 
een goed functionerende benzine
markt.

De woordvoerder heeft het kabinet 
gevraagd in het najaar van 1998 de 
uitwerking gereed te hebben en met 
de Kamer te bespreken. Hopelijk kan 
het nieuwe beleid dan in 1999 van 
start gaan.

Inlichtingen
Pieter Hofstra, 070-3182886

Politiek bed rijven steunt op actuele i nf ormat i evoorzi en i ng
Daarin speelt VVD-Expresse een belangrijke rol. WD-Expresse, de nieuwsbrief van de VVD-Tweede Kamerfractie 
verschijnt wekelijks als de Kamer vergadert. Hierin staan actuele commentaren en verslagen van Kamerdebatten en 
politieke discussies. Tevens bevat VVD-Expresse een column van Frits Bolkestein, opinie-artikelen en samenvattingen 
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 kamercentralebladen om artikelen over te nemenl
Als extra service aan de abonnees verschijnt er ieder jaar een volledig bijgewerkte index opdat U in de snel en effi
ciënt de standpunten van de W D  kunt opzoeken.

Een lidmaatschap voor ëen heel seizoen (september-juli) kost f 80,-

U kunt zich abonneren door de bon te zenden aan:
VVD-Expresse
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
TWEEDE KAMER FRACTIE VVD /

De WD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal vraagt:

BELEIDSMEDEWERKERS (M/V)
voor diverse beleidsterreinen, waaronder:

Economische Zaken: Justitie: Sociale Zaken:Volksgezondheid en Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening.

Functie-informatie:
- het verrichten van onderzoek ter ondersteuning van het door de fractie voorgestane beleid
- het ondersteunen van de op bovengenoemde beleidsterreinen werkzame leden van de fractie
- het signaleren van politiek en maatschappelijk relevante opvattingen en ontwikkelingen
- het vervullen van het secretariaat van één of meerdere fractiecommissies
- het onderhouden van contacten met externe organisaties
- het afwikkelen van correspondentie

Functie-eisen:
- academisch werkniveau
- in elk geval kennis van en/of aantoonbare affiniteit met het betreffende bovengenoemde beleidsterrein
- ervaring op het gebied van beleidsvoorbereiding
- inzicht in politieke verhoudingen
- het kunnen opstellen van nota's; spreekteksten en speeches
- het kunnen omgaan met moderne tekstverwerkingsapparatuur
- in staat zijn onder hoge werkdruk te functioneren
- zelfstandig, flexibel, communicatief en nauwkeurig 
optreden

- affiniteit met de VVD is noodzakelijk; lidmaatschap van de VVD en bekendheid met de partijorganisatie 
strekken tot voorkeur

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, (maximum van de relevante salarisschaal is f 6100,- per maand).

Hebt U belangstelling voor deze functie, richt dan Uw brief met curriculum vitae en onder 
vermelding van het (de) beleidsterrein(en) waarnaar Uw belangstelling uitgaat vóór 15 juni 1998 
aan de Heer Mr. N.J. Moonen, personeelscoördinator van de Tweede Kamerfractie van de VVD,
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag en telefonisch bereikbaar op nummer 070-3182863.
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De zaak Lancée
De vaste Kamercommissie van Justitie heeft 
opnieuw overleg gevoerd met minister 
Sorgdrager van Justitie over de zaak Lancée. 
WD-woordvoerder Henk Kamp stelde vast dat 
het Openbaar Ministerie in Groningen de 
minister, vorig jaar, onjuist heeft geïnformeerd 
over het moment waarop in april 1996 werd 
besloten de toen nog van incest verdachte 
Lancée op Schiermonnikoog te arresteren.
Over het ambtsbericht waarin over dit tijdstip 
werd bericht, werd niet naar behoren met de 
regiopolitie Groningen gecommuniceerd. Een 
reactie van de politie werd niet aan de minister 
doorgegeven. De woordvoerder noemde het 
niet acceptabel dat door het Openbaar 
Ministerie achteraf een wijziging in een reeds 
afgerond proces-verbaal van de politie is 
aangebracht. Hij heeft de minister daarom 
gevraagd na te gaan aan wie deze fouten 
moeten worden toegerekend. Politie en Justitie 
hebben destijds niet nelemaal onbevooroor
deeld aan de zaak-Lancée gewerkt. Daardoor 
zijn fouten gemaakt waarover vervolgens te 
terughoudend informatie is verstrekt.

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

TldFMUè VVD-fractie is van 
mening dat de minister 
de Kamer vorig jaar 
tijdens een overleg 
onjuist heeft geïnfor
meerd over een intern 
onderzoek naar de 
inzet van het arrestatie
team. Anders dan de 
minister beweerde, 
beschikte zij toen wel 

degelijk over de resultaten van dat onderzoek. 
De woordvoerder zei ondanks dit incident niet 
te twijfelen aan de intentie van de minister op 
een zorgvuldige wijze met de Kamer om te 
gaan.
Na twee jaar is het hoog tijd geworden een 
schadevergoeding voor de heer Lancée vast te 
stellen. Het feit dat over de hoogte van deze 
vergoeding nog geen overeenstemming is 
bereikt hoeft de minister niet te weerhouden 
een besluit te nemen.

Inlichtingen
Henk Kamp, 070-3182898

Schaderegeling noodweer
Naar aanleiding van het recente noodweer 
heeft VVD Tweede Kamerlid Gert-Jan 
Opiaat een bezoek aan het getroffen gebied 
in de provincie Flevoland gebracht. Samen 
met de VVD Provinciale Statenfractie heeft 
Opiaat een aantal bedrijven bezocht die zijn 
getroffen door de hevige hagelbuien. Hij 
toonde zich onder de indruk van de diverse 
schades op bedrijfsniveau.

De VVD Tweede Kamerfractie is met minis-. 
ter Van Aartsen van Landbouw van mening 
dat er een einde moet komen aan de ad hoe 
steun aan de agrarische sector bij schade 
door weersomstandigheden. Opiaat is van

mening dat het bedrijfsleven hier in de 
toekomst zelf voor moet zorgen. Dat kan 
onder meer door het opzetten van schade
verzekeringen. De minister heeft toegezegd 
het opzetten van deze agrarische schadever
zekeringen financieel te ondersteunen, 
zodat verzekeraars dergelijke verzekeringen 
kunnen opzetten. De subsidie bedraagt 
tachtig procent van de premies die verze
kerden in een jaar aan ae verzekeraar zijn 
verschuldigd, tot een maximum van ander
half miljoen gulden.

Inlichtingen
Gert-Jan Opiaat, 070-3182881

U itn o d ï g i n g

Op vrijdag 19 juni a.s. organiseert de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk 
bureau van de VVD, een conferentie over:

'De rol van politieke partijen bij de democratiseringen in sub-Sahara Afrika'
Plaats: West-lndisch Huis, Herenmarkt 93-97 te 
Amsterdam
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur.

‘s Ochtends zullen vier inleidingen gegeven 
worden. De eerste inleiding zal zijn gebaseerd 
op een preadvies dat door de Teldersstichting is 
voorbereid. Vervolgens zullen drie deskundige 
sprekers inleidingen houden over achtereenvol
gens de rol en de betekenis van politieke 
partijen in sub-Sahara Afrika, de toekomst van 
de democratie in sub-Sahara Afrika en het nut 
van westerse steun aan Afrikaanse politieke 
partijen.

‘s Middags zullen drie debatten plaatsvinden 
over de drie onderwerpen die in de inleidingen 
behandeld zijn. Onder meer zullen de volgende 
vragen aan de orde komen: vormen politieke 
partijen in Afrika een fundament voor de demo

cratie of zijn ze juist een bedreiging voor (de 
stabiliteit van) de democratie, welke factoren en 
ontwikkelingen vormen obstakels voor het 
volgroeien van de prille democratieën in sub- 
Sahara Afrika, en is westerse steun aan politieke 
partijen in sub-Sahara Afrika wenselijk.
In beide dagdelen zal er uiteraard voldoende 
gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen 
met overige aanwezigen. Voor beide dagdelen 
zal de voertaal Engels zijn.
Graag nodigen wij u uit om deze conferentie bij 
te wonen. U kunt zich met behulp van de bijge
voegde bon aanmelden. Aangezien de zaal- 
ruimte beperkt is, raden wij u aan om de bon zo 
spoedig mogelijk te retourneren.

Deelnemers zullen zo spoedig mogelijk het 
definitieve programma toegezonden krijgen, 
alsmede het preadvies dat ae Teldersstichting 
heeft voorbereid.

Naam: Organisatie:

Adres: Telefoon:
wenst graag deel te nemen aan de conferentie over ‘de rol van politieke partijen bij de 
democratiseringen in sub-Sahara Afrika' op vrijdag 19 juni a.s.

Deze bon gaarne retourneren aan: Prof.Mr. B.M. Teldersstichting 
Koninginnegracht 55a 2514 AE Den Haag telefoon: 070-3631948 fax:070-3631951
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Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Clemens Cornielje heeft in de afgelopen 
week driemaal over het beroepsonderwijs 
gesproken. In de Tweede Kamer was het 
wetsvoorstel decentralisatie wachtgelden 
BVE aan de orde en de vijfde voortgangs
rapportage implementatie Wet educatie 
en beroepsonderwijs. Op woensdag 
ontvouwde hij tijdens het Nationale ROC- 
congres te Utrecht, de VVD-visie op de 
BVE-sector voor de komende vier jaar.

Nationaal ROC-congres 
Als gevolg van schaalvergrotingen vanaf 
de jaren tachtig en de invoering van de 
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 
is in ongeveer tien jaar tijd het aantal BVE- 
instellingen (Beroepsonderwijs en volwas
seneneducatie) teruggebracht van meer 
dan duizend naar 65 instellingen, waaron
der 46 ROC's en nog 19 overige instellin
gen. Hiermee heeft de sector een giganti
sche klus geklaard. Daardoor zijn 
belangrijke stappen gezet in de richting 
van verbetering van de onderwijskwaliteit, 
de aansluiting tussen bedrijfsleven en 
onderwijs, en het voorkomen van onder- 
wijsuitval.
De VVD pleit daarom nadrukkelijk voor 
rust op het front van het onderwijsbeleid. 
Nieuwe, grote structuurwijzigingen zijn 
taboe. Dat vergt een andere mentaliteit 
dan het automatisch grijpen naar het 
wetgevingsinstrument. De aandacht moet 
voor de komende periode meer uitgaan 
naar de uitvoering van beleid. Het wordt 
daarom tijd voor een echte bewindsper
soon van "implementatie."
In de komende periode zou het accent in 
het overheidsbeleid niet moeten liggen op 
nieuwe structuurwijzigingen en het stape
len van beleid op beleid, maar op het 
bieden van rust aan de sector zodat zij 
haar verantwoordelijkheden waar kan 
maken. Daarbij zullen overheid en politiek 
in samenwerking met de sector de 
aandacht moeten richten op knelpunten 
ter versterking van de onderwijskwaliteit.

Aandacht voor de uitvoering van 
beleid:
De volgende knelpunten zouden tot de 
belangrijkste thema's van de volgende 
regeerperiode moeten behoren.
Het eerste punt is de precaire materiele en 
financiële toestand van sommige ROC's. 
Volgens een recent onderzoek van het 
IOO heeft invoering van de WEB geleid 
tot meerkosten voor de sector van 145 
miljoen. Een signaal om niet te onderschat
ten. Een ander probleem is de al sinds jaar 
en dag bestaande achterstand op het 
gebied van inventaris en apparatuur.
De inrichting van de technocentra, in 
samenwerking tussen onderwijs, bedrijfs
leven en overheid, waar ik vorig jaar in 
een motie om heb gevraagd kan een 
bijdrage leveren aan het inlopen van de 
materiële achterstand van de sector.
Voor de financiële en materiële problemen 
van de BVE-sector is blijvende aandacht 
vereist in de komende regeerperiode, en

wat mij betreft al bij de opstelling van het 
regeerakkoord.

Voor het verbeteren van de interne kwali
teitszorg zie ik veel in een visitatiesysteem 
zoals in het hoger onderwijs, de aanstel
ling van meer gecommitteerden om de 
kwaliteit van de examens te bewaken en 
duidelijkheid over een stabiele kwalifica
tiestructuur. Voor het verminderen van 
uitval is het van belang om de inspanning
en te richten op de groep schoolverlaters 
die de grootste risico's lopen. Dat zijn niet 
diegenen die reeds een diploma hebben 
en nog onder het niveau van de zgn. 
startkwalifiactie zitten, maar de ongedi
plomeerde schoolverlaters. Voor deze 
kwetsbare groep zijn zowel het leerling
wezen als de assistentenopleidingen van 
groot belang. In het leerlingwezen (bbl) is 
de uitval geschat zo'n 50 to 70%, en zijn 
er ondanks de economische groei nog 
steeds onvoldoende praktijkplaatsen. 
Onlangs berichtte de Algemene 
Rekenkamer dat het effect van de fiscale 
faciliteit van ± 400 miljoen voor werkge
vers die praktijkplaatsen aanbieden niet 
kan worden aangetoond. Als dat zo is, 
dan kan de 400 miljoen die hieraan wordt 
besteed beter worden ingezet voor andere 
manieren om het leerlingwezen en de 
assistentenopleidingen te stimuleren of 
voor de financiële en materiële knelpunten 
in de sector.
De assistentenopleidingen komen onvol
doende van de grond. Dit wordt in de 
hand gewerkt doordat assistent-gediplo- 
meerden door de overheid als voortijdig 
schoolverlater worden beschouwd, waar
mee de opleiding eigenlijk een stigma 
meekrijgt. Maar in de praktijk blijkt dat 
deze gediplomeerden veel meer uitzicht 
hebben op werk en verdere scholing, 
omdat werkgevers een diploma zien als 
bewijs van doorzettingsvermogen en disci
pline.
Daarnaast is het voor de ondersteuning 
van assistent-opleidingen en het leerling
wezen door het bedrijfsleven en andere 
sectoren van belang dat er loonschalen 
onder de 130% van het Wettelijk mini
mumloon komen en dat deze loonschalen 
ook daadwerkelijk met functies op het 
niveau van de assistentenopleiding en het 
leerlingwezen worden gevuld.
Een belangrijke oplossingsrichting voor het 
uitvalprobleem ligt voorts in samenwer
king tussen verschillende onderwijssecto
ren. In het voorbereidend beroepsonder
wijs en het voortgezet speciaal onderwijs 
bestaat veel expertise over de opvang van 
risicoleerlingen. Maar de theoretische 
bagage van de basisvorming vormt daar 
een groot obstakel voor het opzetten van 
praktijktrajecten. Deze theoretische last 
leidt vaak tot schooluitval, waarna deze 
leerlingen uiteindelijk ook bij het ROC 
aankloppen. In sommige gevallen worden 
zij door een ROC niet opgenomen en 
weer doorverwezen. Deze situatie moet 
worden opgelost door samenwerking

tussen het ROC en het VBO om de exper
tise in het vbo/vso met risicoleerlingen te 
benutten. Ik ben er voorstander van dat 
vbo-scholen assistentopleidingen gaan 
verzorgen in een samenwerkingsverband 
met een ROC. Samenwerking tussen het 
VMBO en MBO zal ook moeten leiden tot 
betere doorstroming. De komende regeer
periode zouden hiervoor pilots gestart 
moeten worden.

Een ander knelpunt in de sector is de rela
tie van de educatievoorzieningen met 
andere scholingsinstituten. Bij de behan
deling van de WEB is de motie Cornielje 
aangenomen die vraagt om één heldere 
infrastructuur voor scholingsvoorzieningen 
van de arbeidsvoorziening, het beroeps
onderwijs en de educatie. Door de onder
linge samenhang tussen beiden te verbe
teren kan men overlap en concurrentie 
voorkomen (overheidsvoorzieningen 
zouden niet met elkaar moeten concurre
ren). Ik constateer dat van het uitvoeren 
van deze motie nog weinig is terechtgeko
men. Van het plan "een leven lang leren", 
dat overigens slechts gemeenplaatsen, al 
lang bestaand beleid en geen financiële 
dekking bevat, had ik op dit punt toch wel 
een visie verwacht.

De Wet decentralisatie w achtgel
den BVE
Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de 
verantwoordelijkheid van de instellingen 
(ROC/LOB) voor het terugdringen van de 
wachtgelduitgaven de vergroten. Daartoe 
wordt onder meer de zogenaamde eigen- 
wachtgelderbepaling afgeschaft, evenals 
de verplichte aansluiting van genoemde 
instellingen en organen bij het participa
tiefonds wachtgelden. Deze lijn wordt in 
principe door de VVD-fractie onderschre
ven. Het financiële risico komt nu echter 
volledig voor rekening van de instelling. 
Cornielje heeft de minister met klem 
verzocht na te gaan of alle afzonderlijke 
instellingen in staat zijn de financiële 
risico's te dragen. De invoering van dit 
wetsvoorstel mag niet leiden tot nieuwe 
fusies of faillissementen.
Tijdens het debat is gebleken dat de 
minister en de BVE-Raad het eens zijn 
geworden over de interpretatie van het 
wachtgeldprotocol van 3 juli 1997.

Voortgang implementatie WEB 
Nadat het stappenplan bewegingsonder
wijs BVE is uitgebracht, zijn nog te weinig 
passen voorwaarts gemaakt! Het ACOA- 
rapport vermeldt dat de landelijke organen 
nog een hele inspanning te leveren hebben 
om de eindtermendocumenten voor wat 
betreft het bewegingsonderwijs op peil te 
brengen. Dit geldt zowel voor de beroeps
kwalificatie als voor de maatschappelijk 
culturele kwalificatie. De VVD-fractie 
onderschrijft deze conclusies. Het is dan 
ook teleurstellend dat minister Ritzen in 
zijn brief van 8 december 1997 niet inhou
delijk ingaat op het rapport van de ACOA.
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Aanpassing Cassatieprocedure
Deze week is in de 
Tweede Kamer 
gesproken over de 
aanpassing van de 
cassatieprocedure in 
strafzaken, herzie- 
ningszaken en uitle- 
veringszaken (hoger 

beroep bij Hoge Raad). In feite wordt met 
deze wetswijziging de in de praktijk 
gegroeide werkwijze om zaken in cassatie 
zo veel mogelijk schriftelijk door de enkel
voudige kamer te laten afdoen, wettelijk 
verankerd. Dit in tegenstelling tot de wetge
ver van 1921, die nog uitging van een 
mondelingen behandeling in een openbare 
terechtzitting. Jacques Niederer, woordvoer
der namens ae VVD-fractie begon zijn 
'maidenspeech' als volgt: "Ik mag vandaag 
voor het eerst in deze zaal, van achter deze 
katheder, het woord voeren. Een bijzonder 
moment. Een moment ook waarvan mijn 
meer ervaren collega's zeggen datje dat in 
je verdere politieke loopbaan nooit zult 
vergeten. Zoiets als je eerste jeugdliefde, 
hoewel sommigen de herinnering daaraan 
maar al te graag kwijt zijn. Voor alle duide
lijkheid, ik spreek hier niet auto-biografisch”

D oelm atig
De voorgestelde procedure bevordert de 
doelmatigheid en de snelheid van de cassa
tierechtspraak in strafzaken. Er wordt geen 
inbreuk gemaakt op de rechtsbescherming 
van de verdachte. Maar het wetsvoorstel 
biedt geen wezenlijke oplossing voor het 
probleem van de grote werkbelasting van 
de strafkamer van de Hoge Raad. Hierover 
heeft de commissie-Haak voorstellen 
gedaan, waarover in de tweede Kamer nog 
zal worden gesproken. De voorstellen van 
de commissie-Haak sluiten evenwel naad
loos op dit wetsvoorstel aan.

Zowel de Hoge Raad, de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, de 
Nederlandse Orde van Advocaten en het 
College van Procureurs-generaal kunnen 
zich uitstekend vinden in dit voorstel. Het 
wetsvoorstel past bovendien in het streven 
van de VVD de (straf)rechtspleging zo effi
ciënt en zo effectief mogelijlc te laten verlo
pen.

Inlichtingen
Jacques Niederer, 070-3183035

Ombudsman
In 1997 ontving de ombudsman 7210 
verzoekschriften en kwamen bij hem 14.955 
telefoontjes binnen van klagende burgers. 
Na een aantal jaren van forse groei van de 
bij de Nationale ombudsman ingediende 
klachten, is in 1997 een lichte daling opge
treden. Dit is opmerkelijk omdat 1997 net 
eerste volle jaar is waarin de Nationale 
ombudsman bevoegd is ook ten aanzien van 
de provincies en een aantal in het proefpro
ject deelnemende gemeenten op te treden. 
Deze provincies en deelnemende gemeen
ten hebben de ombudsman weinig werk 
bezorgd. VVD-woordvoerder Jacques 
Niederer merkte op dat dit te maken kan 
hebben met de onbekendheid bij burgers 
dat de ombudsman nu ook ten aanzien van 
deze lagere overheden bevoegd is.
De VVD-fractie is voorstander van decentra
lisatie van taken en bevoegdheden naar de 
lagere overheden. Steeds meer komt op het 
bordje van provincies en gemeenten te 
liggen, waardoor steeds meer interactie met 
burgers ontstaat. Hierdoor neemt de kans 
op klagen eerder toe dan af. De VVD hecht 
daarom aan een goede klachtvoorziening. In 
de eerste plaats ae voorgestelde interne 
klachtenbehandeling in ae Algemene wet 
bestuursrecht, in de tweede plaats, als 
onmisbaar sluitstuk daarvan, een onafhan
kelijke externe klachtenbehandeling.
Naar het oordeel van de VVD-fractie heeft 
iedere gemeente een externe klachtenbe
handeling nodig. Daarvoor moeten mini
mumeisen worden vastgesteld. De gemeen
ten moeten zelf de vorm kiezen waarin de 
externe klachtenbehandeling plaatsvindt. 
Ook de kosten moeten ze zelf dragen.

J u risp ru dentie
De meest voorkomende klachten ten 
aanzien van het gedrag van de overheid

komen vooral voor op het gebied van (te 
weinig) voortvarendheid (ruim 30 %) en (te 
weinig) actieve informatieverstrekking (bijna 
16 %). In dit verband is het goed wanneer 
de ambtelijke organisaties nadrukkeliiker 
kennis nemen van de jurisprudentie die de 
Nationale ombudsman in zijn meer dan 10- 
jarig bestaan heeft opgebouwd met betrek
king tot de algemene normen voor behoor
lijk overheidsgedrag. Op grond van deze 
algemene normen zou een gedrags- of 
beroepscode kunnen worden geformuleerd 
die geldend zou moeten zijn voor alle 
ambtenaren.

De daling van het aantal klachten komt 
vooral voor rekening van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst. Dit is verheugend, maar 
het lijkt met name een gevolg van kwantita
tieve factoren. Het aantal asielverzoeken is 
gedaald en er is extra personeel aangetrok
ken om achterstanden weg te werken.
Helaas ligt het niet aan kwalitatieve factoren, 
zoals een betere en snellere dienstverlening. 
Nu het aantal asielverzoeken weer stijgt is 
ook het aantal klachten weer gestegen.
Er is een forse stijging in het aantal klachten 
op het terrein van de waterschappen; ten 
opzichte van 1996 een stijging van 27,5 %. 
Een aantal klachten heeft betrekking op de 
behandelingsduur van de bezwaarschriften 
naar aanleiding van de heffing van water
schapslasten. De ombudsman wil de behan
delingsduur van de minder complexe 
bezwaarschriften terugbrengen van 1 jaar 
naar ten hoogste 3 maanden, zoals de 
Belastingdienst reeds in 1996 heeft inge
voerd. De VVD-fractie is het hiermee eens. 
Het komt de rechtsgelijkheid ten goede 
wanneer fiscale bezwaarprocedures zo veel 
mogelijk dezelfde behandelingstermijnen 
kennen.

Inlichtingen
Jacques Niederer, 070-3183035
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Verhoging Strafmaat
Op woensdag 
17 juni is met 
minister 
Sorgdrager 
van Justitie 
gesproken 
over het wets
voorstel de 
maximale 

wettelijke strafmaat en de maximale 
boete voor leden van criminele orga
nisaties te verhogen. De maximale 
strafmaat wordt van vijf tot zes jaren 
verhoogd. De maximale boete wordt 
verhoogd van de vierde (25.000 
gulden) naar de vijfde categorie 
(100.000 gulden).
Frans Weekers was woordvoerder 
namens de VVD-fractie en hield 
tijdens dit debat zijn 'maidenspeech'.

Doel van het wetsvoorstel is de geor
ganiseerde criminaliteit beter te 
kunnen bestrijden. Dit heeft voor de 
VVD hoge prioriteit. De effectiviteit 
van dit voorstel moet echter niet 
worden overschat, aldus de woord
voerder. In de eerste plaats omdat 
een effectieve aanpak van de georga
niseerde misdaad voornamelijk 
afhangt van een tijdige opsporing en 
een snelle vervolging.
Bovendien reiken de activiteiten van

criminele organisaties vaak tot over 
de grens en is een goede samenwer
king met de opsporende- , vervol
gende- en reenterlijke instanties van 
ae lidstaten van de Europese Unie 
essentieel. De mogelijkheden tot die 
samenwerking moeten worden uitge
breid.
Ten derde is de maximum straf zes 
jaar. In de praktijk zal de rechter vaak 
een lagere straf uitspreken. Het is dus 
de vraag of de enkele verhoging van 
het wettelijk strafmaximum wel het 
beoogde effect heeft.

In de voorgestelde wetswijziging 
komt te vervallen dat oprichters, 
bestuurders en leiders een geldboete 
kan worden opgelegd in een hogere 
categorie dan de gewone leden van 
een misdaadsyndicaat. De maximale 
straf die hen kan worden opgelegd is 
dus gelijk aan de boete voor gewone 
leden. De VVD-fractie vindt dat onte
recht. Namens de fractie heeft de 
woordvoerder de minister gevraagd 
in overweging te nemen de boeteca- 
tegorie voor leidinggevenden te 
verhogen tot de zesde categorie (1 
miljoen gulden). Nu de minister 
hierop niet is ingegaan, heeft de 
woordvoerder een amendement inge
diend.

Een ander belangrijk neveneffect van 
dit wetsvoorstel is de extra grond 
voor voorlopige hechtenis. Je kunt 
mensen die ernstig worden verdacht 
lid te zijn van een criminele organisa
tie nu langer dan drie dagen in hech
tenis houden. Dat kan goede dien
sten bewijzen in de onderzoeksfase.

De woordvoerder is tenslotte inge
gaan op de toepassing van artikel 
140 van het Wetboek van Strafrecht. 
Dit artikel is vorig jaar bij de Eurotop 
in Amsterdam door het Openbaar 
Ministerie gebruikt om relschoppers 
preventief op te pakken.
Weekers riep op tot een zuivere 
toepassing van dit artikel. Dat neemt 
niet weg dat er een goed instrumen
tarium moet worden ontwikkeld om 
tegen grootschalige openbare-orde- 
verstoringen te kunnen optreden.
Met het oog op de rellen die plaats
vonden bij net WK-kampioenschap 
Voetbal in Frankrijk moet zo'n recht
matig en doelmatig instrumentarium 
in ieder geval over twee jaar, 
wanneer de Europese kampioen
schappen Voetbal in ons land worden 
georganiseerd, beschikbaar zijn. De 
woordvoerder heeft de minister dan 
ook gevraagd hoever zij met de voor
bereidingen daarvan is.

Inlichtingen
Frans Weekers, 070-3183035

Varkensbesluit
In het Varkensbesluit zijn de rand
voorwaarden voor het nouden van 
varkens, in het kader van dierenwel
zijn, neergelegd. Deze eisen zijn een 
aanvulling op de Wet Herstructurering 
Varkenshouderij die in december vorig 
jaar in de Tweede Kamer is behan
deld. Gert-jan Opiaat heeft namens de 
VVD-fractie het woord gevoerd en 
hield in dit debat zijn 'maidenspeech'. 
De eisen die in het wetsvoorstel zijn 
neergelegd, gaan aanmerkelijk verder 
dan de bestaande EU-richtlijn. Zij 
komen echter wel overeen met de 
eisen die vanuit de markt aan het 
bedrijfsleven worden opgelegd. Voor 
bedrijven die recentelijk nebben geïn
vesteerd in de verbetering van de 
huisvesting van varkens, zal een over
gangstermijn gelden tot 2008.

Voor de VVD is het voorstel op hoofd
lijnen acceptabel. De minister neeft 
een evenwicht gevonden tussen de 
steeds hogere eisen die de markt aan 
de ondernemers stelt en het draagvlak 
dat de minister nodig heeft bij de 
varkenssector om het Varkensbesluit 
naar behoren te kunnen uitvoeren.
De woordvoerder heeft een kantteke
ning geplaatst bij de uitwerking van de 
wet voor een aantal bedrijven aie, ten

behoeve van het milieu, in een ‘Groen 
Label'-stal hebben geïnvesteerd. Zij 
dreigen hun Groen Label-erkenning, 
als gevolg van het vergroten van het 
staloppervlak, te verliezen in het jaar 
2008. Van de overheid hadden deze 
ondernemers echter de garantie 
gekregen dat zij 15 jaar zouden zijn 
evrijwaard van stalaanpassingen. Dat 
etekent dat deze vrijwaring voor een 

aantal van hen ook tot na het jaar 
2008 (uiterlijk tot 2013) zou moeten 
gelden. Opiaat heeft er voor gepleit 
voor deze varkenshouders een voor
ziening in het Besluit op te nemen. De 
minister heeft toegezegd een voorzie
ning voor deze bedrijven te treffen in 
de uitvoeringsregeling Ammoniak en 
Veehouderij.

Ook is gesproken over de motie- 
Blauw (VVD), die tijdens het debat 
over de Herstructurering is ingediend 
en waarin de regering is gevraagd 
aanvullende voorwaarden te formule
ren waarbinnen varkenshouderijen 
zich, in gebieden waarin de concentra
tie van varkenshouderijen gering is, 
kunnen ontwikkelen.
De concrete voorstellen die de minister 
in dit verband heeft gedaan, stemmen 
tot tevredenheid. In ae eerste plaats is 
er een opkoopregeling geopend die 
slechts voor bedrijven in gebieden met 
een grote concentratie van varkens

houderijen 
geldt. Ten 
tweede heeft 
de minister een 
wetswijziging 
toegezega die 
de handel in 
grondgebon
den varkens
rechten moge
lijk maakt. Dit 
is van groot 
balang voor de 
ontwikkeling 

van varkensbedrijven in de ‘niet- 
concentratie'-gebieden, waar de 
handel in varkensrechten bij het 
ingaan van de Herstructureringswet 
vrijwel ‘op slot' zat.
Tenslotte is van belang dat de minis
ter heeft toegezegd een onderzoek 
te ondersteunen naar de ontwikke
lingsmogelijkheden van varkenshou
derijen buiten de concentratiegebie
den.

Inlichtingen
Gert-Jan Opiaat, 070-3182881
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Het Millenniumprobleem: de tijd gaat dringen!

Algem een  
Onder het 
millenniumpro
bleem wordt 
verstaan het 
complex van 
tekortkomingen 
in hard- en soft- 
waresystemen, 
waardoor deze 
systemen de 
komende eeuw

wisseling niet goed zullen verwerken. 
Anderhalf jaar voor 1 januari 2000 is 
dat in onze samenleving, die van 
geautomatiseerde systemen aan 
elkaar hangt, een probleem van de 
eerste orde.

Het kabinet is gelijktijdig bezig met 
een totaalaanpak om de nadelige 

evolgen van het millenniumpro- 
leem voor de samenleving als geheel 

zoveel mogelijk te beperken en met 
de aanpak van het probleem bij de 
rijksoverheid.

R ijkso verhe id
Volgens de laatste raming is f 1,2 
miljard nodig voor de noodzakelijke 
aanpassingen op de departementen 
en bij de rijksdiensten. Die raming 
lijkt al weer achterhaald na een 
bericht dat alleen Defensie al f 600 
miljoen nodig zou hebben, vier keer 
zoveel als tot nu toe werd gedacht.

Staatssecretaris Kohnstamm heeft als 
coördinerend bewindspersoon een 
stroom inventarisatie-gegevens naar 
de Kamer gestuurd. Uit die gegevens 
blijkt vooral dat hij te weinig 
gecoördineerd heeft: de ministeries

Tijdens werkbe
zoeken in het 
kader van de 
verkiezingscam
pagne voor de 
Tweede Kamer is 
meermalen het 
probleem aan de 
orde gekomen 
van de aanslui
ting op de riole
ring in het 

buitengebied. VVD-kamerlid Jan 
Hendrik Klein Molekamp heeft een 
aantal Staten- en gemeenteraadsle
den toegezegd na te zullen gaan 
waar en hoe de verantwoordelijkhe
den op dit punt liggen.

Het blijkt dat de provincies in dezen 
een sleutelrol spelen. Gezien de

mochten zelf uitmaken wat ze wilden 
inventariseren en wat niet. Als gevolg 
daarvan bestaat geen goed inzicht in 
de huidige situatie, behalve dan dat 
er een achterstand is. 
VVD-woordvoerder Henk Kamp 
pleitte voor prioriteitstelling. Het is 
fijn als het koffieapparaat op het 
ministerie van Algemene Zaken op 1 
januari 2000 nog werkt, maar 
belangrijker is dat dat ook geldt voor 
de raketafweersystemen van Defensie 
als onverhoopt blijkt dat ook de 
Russische kernraketten een millenni
umprobleem hebben.

In de aanpak van het millenniumpro
bleem kun je drie fases onderschei
den: de inventarisatie, de analyse en 
de oplossing. Het kabinet heeft 
bepaald dat op 1 april van dit jaar de 
inventarisatie en de analyse afgerond 
had moeten zijn en een begin moest 
zijn gemaakt met de oplossing voor 
alle vitale objecten: 100/100/100 % 
dus. De werkelijkheid is 98/71/68 %. 
Sommige ministeries moeten nog 
beginnen met de oplossing.
De woordvoerder vroeg de staatsse
cretaris om de Kamer eind augustus 
opnieuw over de voortgang te infor
meren en kondigde aan dan ook een 
viertal ministers rechtstreeks te willen 
aanspreken op de voortgang op hun 
departementen.

Gem eenten
De gemeenten zijn zelf verantwoor
delijk voor het oplossen van de 
millenniumproblematiek binnen hun 
organisaties, maar de Nederlandse 
burgers moeten er wel op kunnen 
vertrouwen dat de vitale gemeente-

uitslag van de laatste 
Statenverkiezingen moet dat een 
verheugend gegeven zijn. De provin
cies zijn het centrale orgaan ten 
aanzien van de ontheffing en het 
vaststellen van de ontheffingscriteria. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor het aanvragen van ontheffing. 
Een voorbeeld van een praktische 
aanpak van het rioleringsprobleem in 
het buitengebied is het convenant in 
de provincie Overijssel.

Mocht u naar aanleiding hiervan 
vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de beleidsmedewerker 
Milieu, mevrouw Brigit Valentijn, op 
070-3182851.

Jan Hendrik Klein Molekamp

lijke diensten blijven functioneren. De 
woordvoerder verzocht staatssecreta
ris Kohnstamm de diverse inspecties 
te laten rapporteren en de Kamer 
daarover te informeren.

B ed rijfs leven
Aan minister Wijers van Economische 
Zaken vroeg de woordvoerder een 
toelichting op de situatie in het 
bedrijfsleven en het functioneren van 
het Millennium Platform. Hij doelde in 
het bijzonder op het bericht dat er 
geen werk zou zijn voor de 11.000 
IT'ers die hebben gereageerd op de 
recente grote wervingscampagne. 
Arbeidsvoorziening sprak al over "een 
nachtmerrie".
Een door de minister naar de Kamer 
gestuurd rapport kwalificeerde hij als 
volstrekt onvoldoende. De woord
voerder nodigde de minister uit zich 
er van te vergewissen dat de voor de 
burgers vitale producten en diensten, 
zoals bijvoorbeeld energie en tele
communicatie, ongestoord beschik
baar blijven bij de overgang van 1999 
naar 2000.
Ook drong de woordvoerder opnieuw 
aan op een Millennium-keurmerk. Dat 
kan kopers zekerheid bieden over het 
millennium-proof zijn van producten.

Inlichtingen
Henk Kamp, 070-3182898

VVD-Expresse
De VVD-Expresse, de nieuwsbrief van de 
VVD-Tweede Kamerfractie verschijnt weke
lijks als de Kamer vergadert. Hierin staan 
aktuele commentaren en verslagen van 
Kamerdebatten en politieke discussies. 
Tévens bevat VVD-Expresse een column 
van Frits Bolkestein, opinieartikelen en 
samenvattingen van belangrijke toespraken.

Tijdens het parlementaire seizoen is 
VVD-Expresse een onmisbare bron van 
nieuws en feiten. Het staat bovendien vrij 
aan alle afdelings- en kamercentralebiadén 
om artikelen over te nemen!
Als extra service aan de abonnees 
verschijnt er in de zomer een volledig 
bijgewerkte index opdat U snel en efficiënt 
de standpunten van de WD kunt opzoeken.

Volgende week verschijnt het laatste 
nummer van de VVD-expresse voor het 
zomerreces. De eerste WD-expresse in het 
nieuwe parlementaire jaar verschijnt op 
27 augustus 1998.

U kunt zich voor het beëindigen of het 
aanvragen van een abonnement richten tot:

Voorlichting, VVD-fractie 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
Tel: 070-3182875

Riolering in het buitengebied
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CAMERATOEZICHT
In een Algemeen 
Overleg hebben 
de ministers 
Sorgdrager van 
Justitie en 
Dijkstal van 
Binnenlandse 
Zaken, en staats

secretaris Kohnstamm van 
Binnenlandse Zaken hun opvattingen 
toegelicht over het gebruik van 
camera's voor toezicht en beveili
ging. Bij cameratoezicht speelt een 
tweetal voor de VVD fundamentele 
belangen een rol, namelijk de open
bare orde en veiligheid op straat en 
het recht op privacy.

De ontwikkelingen inzake cameratoe
zicht gaan snel voor wat betreft 
maatschappelijke acceptatie, het 
aantal camera’s en technische 
(verwerkings- en
verspreidingsmogelijkheden. VVD- 
woordvoeraer Atzo Nicolaï bracht 
naar voren dat de VVD geen bezwaar 
heeft tegen cameratoezicht, mits er 
een duidelijk en aanvaardbaar doel 
mee wordt gediend, de camera's

zichtbaar opgehangen zijn en de 
beelden nietlanger dan noodzakelijk 
worden bewaard. Meer duidelijkheid 
moet worden gegeven over de door
levering van opnamen aan derden, 
dat is volgens de VVD-fractie slechts 
in bijzondere omstandigheden toege
staan. De VVD is het eens met de 
terughoudendheid die wordt betracht 
ten aanzien van het verstrekken van 
politie-opnamen aan voetbalclubs.
De woordvoerder wees erop dat 
cameratoezicht eerder "ultimum 
remedium dan panacée is" en dat de 
voorkeur wordt gegeven aan prakti
sche alternatieven zoals verlichting 
op straat en extra politieposten. 
Bovendien is de effectiviteit van 
cameratoezicht voor wat betreft 
objectieve veiligheid beperkt. De 
toename van het aantal camera's 
waarmee toezicht wordt gehouden, 
doet niets af aan het belang van 
meer blauw op straat. De VVD wil 
niet in plaats van meer mensen op 
straat, meer lenzen op straat.

Inlichtingen
Atzo Nicolaï, 070-3182211

Kies voor je toekomst
Veel voorkomend misverstand.
Lid worden van een politieke partij is 
alleen voor ouderen.

Nederland ligt nu op koers. Beslis mee 
Help mee het liberale beleid waar de 
VVD voor staat te bepalen. Wil je 
méér? Je kunt deelnemen aan uiteen
lopende cursussen en opleidingen. Je 
kunt ook actief worden in besturen en 
commissies.

De VVD werkt. Werk mee. Word lid.
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortejaar:

Geslacht:

Experimenten
wet Stad en 
Milieu
Deze week heeft de Tweede Kamer 
gesproken over de experimentenwet 
Stad en Milieu. In de praktijk blijkt 
dat een aantal milieuwetten zodanig 
werken, dat projecten die goed zijn 
vanuit het oogpunt van milieu en 
woningbouw toch geblokkeerd 
worden. Als één wet wordt overtre
den kan het project niet doorgaan.
De minister van VROM heeft, met 
de steun van de Kamer, voorgesteld 
om in twintig gemeenten een experi
ment te houden, waarbij de gemeen
ten eventueel een milieuwet mogen 
overtreden als in totaliteit maar 
milieuwinst wordt geboekt. In de 
praktijk betekent dit dat wanneer 
een overtreding op één onderdeel 
plaatsvindt op andere onderdelen 
extra gecompenseerd zal moeten 
worden. Om dit mogeliik te maken is 
een wettelijke basis nodig.

Woordvoerder Jan Hendrik Klein 
Molekamp benadrukte het feit dat 
de VVD-fractie achter de intentie 
van het wetsvoorstel staat. Wel 
stelde hij vraagtekens bij de juridi
sche zorgvuldigheid van het voorstel. 
Ook vroeg hij zich af of in het wets
voorstel voldoende rekening is 
gehouden met de mogelijke tegen
gestelde belangen die rond de expe
rimenten kunnen ontstaan.

Aangezien het hier een experimen
tenwet betreft, hechtte de VVD er 
sterk aan om een einddatum in de 
wet op te nemen. Experimenten 
moeten niet eeuwigdurend zijn. 
Immers, niets is permanenter dan 
tijdelijke wetgeving. Om deze eind
datum in de wet vast te leggen 
diende de woordvoerder tezamen 
met PvdA en D66 een amendement 
in met die strekking.

Het wetsvoorstel biedt de mogelijk
heid om op een meer verstandige 
manier de schaarse ruimte in 
Nederland te gebruiken. Het is te 
hopen dat hiermee de toon is gezet 
voor het milieubeleid in de komende 
kabinetsperiode.

Jan Hendrik Klein Molekamp, 
070-3182884

□  Ja, ik wil lid worden.
□  Stuur mij een informatiepakket

Informatie via telefoon: 070-3613061

Of schrijf naar: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Postbus 30836, 2500 GV DEN HAAG
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Formatie
Een regeerakkoord is een afspraak tussen coalitiepartijen. 
Het is een openbaar stuk. Andere fracties in de Tweeae 
Kamer kunnen ernaar verwijzen, maar in principe is het 
een zaak van de coalitiepartijen.

Wat andere fracties, en ieder lid van de Tweede Kamer, 
wèl aangaat, is de regeringsverklaring. Daarin staan de 
plannen van het kabinet voor de komende vier jaar. 
Natuurlijk wil de Kamer daarover debatteren. Dat debat 
moet met een nieuw volwaardig kabinet worden gevoerd, 
dat wil zeggen een kabinet dat door het staatshoofd is 
beëdigd.

In principe was een debat over de stand van zaken in de kabinetsformatie, dat deze week 
op verzoek van de oppositiepartijen is gevoerd, dan ook voorbarig. Er is nog geen regeer
akkoord, laat staan een regeringsverklaring en een nieuw kabinet.
Over de (in)formatie kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. Men onderhandelt 
immers niet op straat.

Natuurlijk heb ik er begrip voor dat mensen ongeduldig worden. Dat ben ik ook. Maar 
mijn collega-fractievoorzitters en ik, onder leiding van de informateurs Wim Kok, Gerrit 
Zalm en Els Borst zijn hard aan het werk. Wij proberen een regeerakkoord te sluiten dat 
het volgende kabinet een stabiele basis geeft. Dat kost tijd en moeite. Maar wij doen er 
alles aan de (in)formatie zo snel mogelijk af te ronden zodat in volle openheid overde 
regeringsverklaring kan worden gedebatteerd. D O CU M EN TA TIECEN TRU M

Frits Bolkestein NEDERLANDSE POLITIEKE
_____________________________________________________ PARTIJEN_________

Tunnel Westerschelde
In 1994 hebben de VVD-ministers Zalm en 
Jorritsma een beslissing over de aanleg van 
de tunnel onder de Westerschelde geno
men. Op woensdag 24 juni jl. is over de 
tunnelwet Westerschelde, dat wil zeggen de 
technische vormgeving van de tunnel, in de 
Tweede Kamer gesprolcen. Wegens ziekte 
van Jan te Veldhuis heeft Jan Geluk het 
woord namens de VVD-fractie gevoerd. Hij 
hield tijdens dit debat zijn maidenspeech.

Bereikbaarheid
De Westerscheldetunnel past precies in de 
VVD-filosofie van bereikbaarheid en het 
oplossen van verkeersknelpunten. Voor de 
provincie Zeeland heeft de aanleg van deze 
tunnel veel voordelen, zowel sociaal als 
economisch. Er komt een betere ontsluiting 
tussen Midden- en Noord Zeeland naar het 
Zuiden. Mist en storm zullen de wederzijdse 
bereikbaarheid niet langer negatief beïn
vloeden. Het betekent ook een verbetering 
van het contact tussen economische centra, 
zoals de havengebieden in Midden Zeeland, 
Zeeuws Vlaanderen en het Belgische achter
land. Dit is goed voor de economische groei 
van de kwetsbare Zeeuwse economie.

De tunnel vervangt de veren Vlissingen- 
Breskens, Kruiningen-Perkpolder en de vier 
veer-inrichtingen. Op termijn zal het Rijk 
met deze tunnel goedkoper uit zijn, omdat 
zij niet meer voor de steeds oplopende rijks
bijdrage voor de instandhouding van deze 
veren noeft op te dragen.
Ten aanzien van de tarieven lijkt het er op 
dat er in de wet een redelijk evenwicht is 
gevonden tussen enerzijds de vrijheid van 
ae ondernemer en anderzijds de belangen 
van de gebruikers van de tunnel. Er is varia
tie mogelijk in de vaststelling van de tarie

ven (zomer-winter- 
tarieven, spitstarie
ven). Het marktme
chanisme zal er voor 
zorgen dat er niet te 
hoge tarieven zullen 
komen. In dat geval 
zullen weggebrui
kers uitwijken naar 
andere wegen.
Bovendien zijn in de wet een aantal 
plafonds vastgesteld.

U itvoering  
De VVD stemt op hoofdlijnen met het wets
voorstel van de regering in. De woordvoer
der wees echter op een aantal zaken die de 
uitvoering van het project kunnen bemoeilij
ken, zoals het bestemmingsplan Borssele.
De Raad van State heeft hierover nog steeds 
een uitspraak gedaan. In het verlengde 
iervan ligt het probleem van de onteige

ningsprocedures bij de grondverwerving. 
Ook deze kwestie kan leiden tot vertraging 
en extra kosten.

NV
Voor de financiering van dit project is geko
zen voor een onorthodoxe constructie. Er is 
een NV-constructie in het leven geroepen 
waarin het Rijk en de Provincie aandeelhou
der zijn. De VVD-fractie vraagt zich af 
waarom niet ook derden, zoals het bedrijfs
leven, kunnen participeren. Dit betekent dat 
zij zullen delen in de winst bij de exploitatie, 
maar ook in de risico's bij de bouw van de 
tunnel.

Inlichtingen Jan Geluk, 070-3183035 en 
Jan te Veldhuis, 070-3182901
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Subsidiëring politieke partijen
In de Tweede Kamer is deze week 
gesproken over de Wet subsidiëring 
politieke partijen. De regering stelt 
voor de huidige indirecte subsidië
ring om te zetten in directe subsidië
ring en het subsidiebedrag met 20 % 
te verhogen. Nu worden in het geval 
van de VVD de Teldersstichting, de 
Haya van Somerenstichting en de 
JOVD gesubsidieerd, in de nieuwe 
situatie gaat er één bedrag naar de 
VVD. Op aandringen van de Kamer 
is wel bepaald dat een deel van dat 
geld geoormerkt is en doorgesluisd 
moet worden naar het politiek- 
wetenschappelijk instituut en de 
jongerenorganisatie.
De regering acht politieke partijen 
essentieel voor het goed functione
ren van de democratische rechts
staat. Daarom wil zij compensatie 
bieden voor de dalende contributie- 
ontvangsten als gevolg van het

Woningbouw
De laatste twee weken zijn er 3 
debatten gevoerd met 
Staatssecretaris Tommel. Allereerst is 
een wijziging van de Woningwet 
behandeld. Enerzijds worden daarbij 
de mogelijkheden vergroot om 
vergunningvrije carports te realise
ren. Anderzijds worden er juist 
beperkingen ingevoerd voor nu 
vergunningvrije bouwwerken als het 
gaat om monumenten en 
beschermde stads- en dorpsgezich
ten met Rijksstatus. Dit laatste is een 
tijdelijke reparatiewetgeving vooruit
lopend op een bredere herziening 
van de bouwregelgeving in de vorm 
van het Bouwbesluit. Helaas heeft de 
behandeling tot een aangenomen 
amendement geleid.

DKP-w oningen
Voorts is op 18 juni overleg gepleegd 
met de Staatssecretaris over minder 

ewenste praktijken rond enkele 
onderden DKP(Dynamische 

Kostprijsj-woningen in de stad 
Groningen. Het gaat om particuliere 
verhuurders die de woningen niet 
steeds voor verhuur beschikbaar stel
den en ook het onderhoud verwaar
loosden. De Staatssecretaris heeft 
één en ander onderzocht en aanlei
ding gevonden om de subsidie terug 
te eisen en de afkoop-subsidie van 
ongeveer 10 miljoen niet te verstrek
ken. Kamerbreed werd de 
Staatssecretaris gesteund met deze 
drastische sanctie. De 
Staatssecretaris gaf tevens aan dat 
dergelijk ongewenste praktijken 
elders gelukkig niet voorkomen. Het 
gaat derhalve om een incident.

dalende ledental.
VVD-woordvoerder Henk Kamp 
noemde het zorgelijk dat het percen
tage kiezers dat lid is van een poli
tieke partij in 40 jaar is gedaald van 
15 naar 2. De partijen van de kiezers 
dreigen partijen van de gekozenen te 
worden. Hij noemde het essentieel 
dat partijen er in slagen meer 
mensen als leden aan zich te binden. 
Daartoe deed hij drie voorstellen:
1. de overheid maakt regelmatig op 
eëigende momenten duidelijk wat 
et belang is van de integrale belan

genafwegingen die binnen politieke 
partijen worden gemaakt en waarom 
het belangrijk is daar als lid van een 
partij aan deel te nemen
2. de partijen spelen daar op in door 
gemakkelijker toegankelijk te worden 
voor potentiële nieuwe leden
3. de brede maatschappelijke discus
sies over onderwerpen als kernener

Tenslotte is op de valreep van dit 
parlementaire jaar, op 25 juni 1998 
de financiële afkoop van langlo
pende met name DKP-subsicties 
behandeld. Het gaat om circa 70.000 
huurwoningen die eertijds zijn 
gebouwd door beleggers en particu
lieren. De eenmalige afkoop 
bedraagt 1,4 miljard. Hiermee 
worden alle nog ruim 30 jaar 
lopende jaarlijkse subsidie-bijdragen 
afgekocht. De VVD is voorstander 
van deze afkoop, te meer omdat 
daarmee ook claims worden afge
kocht die in de miljarden kunnen 
lopen. De PvdA is als enige grote 
fractie tegen deze afkoop omdat 
daarmee de centrale sturing vervalt, 
met name de mogelijkheid om bij 
eventuele verkoop in te grijpen. De 
VVD- fractie juicht het juist toe als 
veel van deze huurwoningen aan 
zittende huurders kunnen worden 
verkocht. Overigens acht de VVD- 
fractie de bestaande uitgebreide 
huurbescherming voldoende waar
borg om ongewenste situaties, zoals 
de eerder geschetste situatie in 
Groningen, te voorkomen. Ook bij 
verkoop van andere, minder bona
fide verhuurders. De Staatssecretaris 
kreeg letterlijk op de valreep het 
groene licht voor deze afkoop- 
operatie.

Inlichtingen Pieter Hofstra 
070-3182886

gie en de toekomst van de luchtvaart 
overlaten aan de politieke partijen, 
waarbij de overheid faciliteiten 
verleent.

De VVD-fractie is van mening dat de 
voerheid de politieke partijen beter 
niet kan subsidiëren. Hoe onafhan
kelijker ze zijn van de overheid, hoe 
beter zij hun functie als brug tussen 
de burgers en de overheid kunnen 
vervullen.
De voorgestëlde regeling zou echter 
zin hebben als overgangsmaatregel, 
indien die benut wordt om de trend 
om te zetten van afnemende partij
politieke betrokkenheid van de 
burgers.

Inlichtingen
Henk Kamp, 070-3182898

Koppelingswet
Deze week is gesproken over de invoe
ring van de Koppelingswet. Deze wet 
maakt het mogelijk gegevensbestan
den van bijvoorbeeld het Gemeentelijk 
Basis Administratie systeem (GBA) te 
koppelen aan het Vreemdelingen 
Administratie Systeem (VAS) of aan de 
Sociale Dienst. Hiermee is geregeld dat 
personen die niet rechtmatig in 
Nederland verblijven geen aanspraak 
kunnen maken op bepaalde van over
heidswege verstrekte voorzieningen. 
Een maand voor de invoering van de 
wet, op 1 juli 1998, kwam er een 
brandbrief van de VNG en de vier 
grote steden waarin werd bericht dat 
invoering van de wet tot grote proble
men zou leiden. Zij stellen voor de 
invoering van de Koppelingswet uit te 
stellen. Ook de PvdA heeft op uitstel 
aangestuurd.
De VVD heeft geconstateerd dat welis
waar niet aan alle formaliteiten is 
voldaan, maar dat dit de invoering van 
de wet niet in de weg hoeft te staan.
Zo is er een overgangsregeling (van 
enkele maanden) getroffen voor 
vreemdelingen waarvan de uitkering 
wordt gestopt, omdat zij ten onrechte 
een uitkering hebben ontvangen. 
Daarnaast heeft minister Melkert van 
Sociale Zaken aangegeven dat onder 
bepaalde voorwaarden gemeenten niet 
hoeven op te draaien voor het ten 
onrechte verstrekken van uitkeringen. 
Dit overwegende is de VVD-fractie van 
mening dat de wet op 1 juli 1998 van 
kracht moet worden en heeft staatsse
cretaris Schmitz van Justitie met klem 
verzocht dit te bevestigen.

Inlichtingen Jan Rljpstra, 
070-3182905
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Historisch Akkoord
Afgelopen vrijdag zijn de Besprekingen over het nieuwe regeer
akkoord afgerond. Ruim twee maanden heb ik onder leiding 
van de drie informateurs Wim Kok, Gerrit Zalm en Els Borst met 
PvdA en D66 onderhandeld.

De gesprekken zijn niet zonder slag of stoot verlopen.
De verschillen van inzicht wareri soms groot. Ik wijs op het 
verlangen van de PvdA meer geld uit te trekken voor ontwikke
lingssamenwerking en op de wens van de VVD niet te bezuini
gen op defensie. Geen van beide punten zijn in het regeerak
koord gehonoreerd. Onderhandelen is geven en nemen. Wat 
daarvan terecht is gekomen, kunt u lezen in deze editie van de 
VVD-Expresse die in zijn geheel is gewijd aan de afspraken die 
voor de komende vier jaar zijn gemaakt.

Hoewel niet alle wensen van de VVD zijn verwezenlijkt, kan toch worden gesproken van 
een historisch akkoord. Ik geef u hiervoor een drietal argumenten.

In de eerste plaats is het akkoord gebaseerd op zetelwinst voor de VVD na een regeerpe
riode. In haar vijftigjarig bestaan heeft de VVD slecht; één keer winst geboekt na deei te 
hebben uitgemaakt van het kabinet. In 1952 ging de VVD er één schamele zetel op vooruit 
na het kabinet Drees I. Ditmaal werden zeven zetels gewonnen.

Ten tweede is dit een akkoord tussen drie partijen waarvan er twee zich aan het uiteinde 
van het politieke spectrum bevinden. Beide partijen gingen er na vier jaar op vooruit en zijn 
in staat gebleken het opnieuw eens te worden. Wie dit alles vier jaar geleden zou hebben 
voorspeld, zou ongetwijfeld het advies hebben gekregen met spoed een arts te raadplegen.

Tenslotte is dit akkoord historisch omdat het doortimmerde financieel-economische beleid 
wordt voortgezet. Handhaving van de zalmnormen w'irborgt dit. Dit betekent dat afgezien 
van meevallende gasbaten alleen meevallers aan de uitgavenzijde van de begroting kunnen 
worden gebruikt voor extra uitgaven. Meevallers aan de inkomstenkant van de begroting 
worden benut voor terugdringing van het schatkisttekort en extra lastenverlichting. 
Bovendien gaat ook dit kabinet uit van een economische groei van 2% per jaar. Men rekent 
zich op voorhand dus niet rijk. Dat is maar goed ook want groeicijfers van meer dan 3% of 
meer na het jaar 2000 acht ae VVD onwaarschijnlijk.

Met deze solide basis durft de VVD onvervaard de uitdaging voor vier jaar aan. Net ais vier 
jaar geleden heeft de fractie unaniem ingestemd met het regeerakkoord. En net als in 1994 
zijn wij goed voor onze handtekening. . r p  C \1TRU M
Frits Bolkestein

...... i —;—l  "■ ■ '■ rM  ^I | locra

REGEERAKKOORD
Zaterdag 18 juli jl. is de VVD-Tweede 
Kamerfractie unaniem akkoord gegaan met 
het regeerakkoord zoals dat is opgesteld 
door ae onderhandelaars Bolkestein, De 
Graaf en Wallage/Melkert. De besprekingen 
vonden plaats onder leiding van de informa
teurs Kok, Zalm en Borst. Omdat ook de 
fracties van PvdA en D66 instemden met 
het akkoord, adviseerden de informateurs 
koningin Beatrix afgelopen maandag Wim 
Kok te benoemen tot formateur. Hij heeft 
inmiddels opdracht gekregen een kabinet te 
vormen dat steunt op het vertrouwen van 
de fracties van PvdA, VVD en D66.
De goedkeuring van de fracties kwam tot 
stand in twee etappes. Donderdag 16 juli jl. 
dienden de fracties op basis van een fractie
vergadering amendementen in op het 
concept-regeerakkoord. Vrijdag spraken de 
onderhandelaars over deze amendementen. 
Zaterdag lag er een definitief akkoord op 
tafel wat door de fracties unaniem werd 
goedgekeurd.
Hieronder volgt een overzicht van de zoge
naamde 'Blauwe Punten', punten die promi
nent in het WD-verkiezingsprogramma 
vermeld staan en die zijn opgenomen in het 
regeerakkoord.
Hierna volgt een overzicht van compromis
sen die zijn gesloten. Tot slot worden grote

maatregelen vermeld die het kabinet van 
plan is te nemen in de komende kabinets
periode.

COLOFON
Dit is een speciale uitgave van VVD- 
Expresse. Deze editie werd mogelijk 
gemaakt door de inzet van: Frits 
Bolkestein, Ronald van den Bos, Jan 
Geluk, Désirée de Groot, Anke van 
der Meer, Heleen Poppens, 
Anoushka Schut, Sander van Sluis en 
Geert Wilders.
Hoofd- en eindredactie: Ernst van 
Splunter.
VVD-Expresse is een uitgave van de 
"Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting".
VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk & De Ridder te 
Scheveningen, pré-postale verwer
king door Adrepak Direct-Mail te 
Den Haag.en 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.
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"BLAUWE PUNTEN"
1. Buitenlandse Zaken 
De VVD heeft de afgelopen jaren sterk 
benadrukt dat de Nederlandse afdrach
ten aan de EU moeten dalen.
Nederland is de grootste netto-betaler 
per hoofd terwijl wij op de welvaarts- 
ladder een middenpositie innemen.
In het regeerakkoord wordt ook 
uitdrukking gegeven aan deze zorg.
Het kabinet zafzich ervoor inzetten dat 
ten opzichte van de huidige nationale 
meerjarencijfers minstens 1,3 miljard 
wordt bezuinigd. Het kabinet bevordert 
verlaging van de landbouwuitgaven en 
de structuurfondsen en pleit voor een 
sterkere relatie tussen de verdeling van 
de EU-uitgaven en de relatieve 
welvaart van de lidstaten.

De bedragen die gemoeid zijn met de 
opvang van asielzoekers zullen vanaf 
1999 voor 125 miljoen extra onder de 
ODA (=official development aid) 
gebracht worden. Het grootste deel van 
de inspanningsverplichting die voort
vloeit uit de internationale afspraken 
over het terugdringen van de broeikas
gassen komt ten laste van de ODA.

2. Justitie
De juridisering van het openbaar 
bestuur wordt teruggedrongen. 
Rechtsbescherming moet in beginsel 
alleen openstaan voor belanghebben
den. De actio popularis, de bezwaar- 
mogelijkheid met name op het terrein 
van milieu en ruimtelijke ordening, die 
ook voor niet-belangnebbenden open
staat, wordt nader bezien.

3. Asielbeleid
De Vreemdelingenwet wordt herzien:
- er komen betere en snellere procedu

res;
- de kwaliteit van de eerste beslissing 

op het asielverzoek wordt verbeterd;
- de eventueel negatieve beslissing op 

het asielverzoek wordt van rechts
wege de titel voor de aanzegging van 
het vertrek en de beëindiging van de 
opvang;

- de bezwaarfase vervalt;
- tegen een beslissing tot weigering van 

de toelating staat beroep bij de rech
ter open, dat in Nederland mag 
worden afgewacht;

- tegen de beslissing in beroep staat 
hoger beroep open, dat niet in 
Nederland mag worden afgewacht;

- het aantal statussen wordt beperkt tot 
twee; de mogelijkheid tot verder
gaande vereenvoudiging zal worden 
onderzocht;

- als asielzoekers niet genoegzaam 
aannemelijk kunnen maken, dat het 
ontbreken van documenten hen niet 
te verwijten valt, kan het asielverzoek 
als kennelijk ongegrond worden afge 
daan; er is dan geen opvang;

- asielzoekers die een tweede of derde

asielverzoek indienen, krijgen geen 
opvang meer;
- het begeleid uitzetten wordt geïnten

siveerd.
Er komen permanente opvangcentra 
voor asielzoekers, die daar bepaalde 
vormen van betaald werk kunnen 
verrichten.

4. Integratie van minderheden 
De achterstandssituatie van die migran
ten die reeds lange tijd in Nederland 
verblijven (oudkomers) zal via taal- en 
inburgeringsprograma’s ongedaan 
worden gemaakt. Daarbij wordt voor
rang gegeven aan werklozen en opvoe
ders. Voor werklozen zal een 
taal/inburgeringsprogramma verplicht 
zijn.
Ter ondersteuning van de kinderen op 
school en de ouders zullen leerlingbe- 
geleiders/sociale mentoren worden 
ingezet.
Bij de start van het onderwijs wordt 
gewerkt aan het inhalen van de taal
achterstand van kinderen die thuis niet 
met de Nederlandse taal opgroeien.
De aanvrager van
gezinshereniging/gezinsvorming moet 
een inkomen hebben ter hoogte van 
tenminste de relevante bijstandsnorm 
voor een echtpaar/gezin in de zin van 
de Algemene Bijstandswet.

5. Bestuurlijke organisatie 
Het stelsel van drie volwaardige, demo
cratisch te controleren bestuurslagen is 
het uitgangspunt. In samenwerking 
met provincies en grote steden, zafde 
regionale sturing en coördinatie door 
de rijksoverheid op randstedelijk niveau 
worden versterkt. Ook elders neeft de 
rijksoverheid bij bovenprovinciale 
vraagstukken een nadrukkelijke inter- 
ventietaak. De integrerende en arbitre
rende rol van de provincies wordt 
versterkt.

In de regio's Amsterdam en Rotterdam 
wordt vooralsnog gekozen voor (func
tionele) samenwerking. Voor 1 januari 
2002 vindt er een evaluatie plaats, 
waarna er een besluit wordt genomen.

6. Grotestedenbeleid 
Dit wordt voortgezet. De coördine
rende bevoegdheid van de bewindsper
soon, verantwoordelijk voor het gsb, 
wordt versterkt. Hij krijgt budgettaire 
medeverantwoordelijkheid voor rijksuit
gaven in het kader van het gsb.
Ook andere steden met vergelijkbare 
problemen kunnen gebruik maken van 
instrumenten van het gsb.

7. Veiligheid
De verantwoordelijkheid voor het 
centrale beheer van de politie komt in

één hand, te weten de minister van 
Binnenlandse Zaken.
De politie wordt uitgebreid met 3.000 
extra agenten en surveillanten. Door 
een efficiëntere en effectievere politie
organisatie komen er 2.000 agenten 
bij. In totaal komen er dus 5.000 extra 
politie-agenten. Aanvullende middelen 
zullen zodanig over de regio's worden 
verdeeld, dat achterstanden in het 
landelijk gebied worden ingelopen.
De minister van Binnenlandse Zaken 
krijgt de bevoegdheid om de politiere
gio's aan te sturen.

8. Onderw ijs
De komende periode zal niet in het 
teken staan van structuurwijzigingen en 
fusies maar in investeren in knelpunten 
en moderniseringen. Het onderwijs 
krijgt de ruimte en verantwoordelijk
heid die het toekomt, daartegenover 
staat dat de publieke verantwoording 
over de kwaliteit van het onderwijs zal 
worden versterkt. Kortom: "bottom- 
up" in plaats van "top-down".

9. Versterken van het beroeps
onderwijs
Er zal geïnvesteerd worden in inventa
risachterstanden en nieuwe taken in 
het beroepsonderwijs. Voor de samen
werking met het bedrijfsleven en het 
bijhouden van de laatste technische 
ontwikkelingen krijgen de technocentra 
een financiële impuls.
Het verlaten van het onderwijs zonder 
diploma zal worden tegengegaan door 
strenger toezicht op de leerplicht, meer 
beroepsgerichte trajecten en samen
werking tussen vbo/mavo en mbo. 
Afgeronde opleidingen op het niveau 
van de praktijk- en assistentenopleidin
gen en HAVO/VWO worden daarbij 
voortaan als volwaardig ("kwalifice
rend") beschouwd.

10. Modernisering van het lera
renberoep
Voor meer carrièreperspectief voor 
leraren worden nieuwe functies inge
voerd gekoppeld aan een nieuwe belo- 
ningsstructuur. Hierbij zal de leraar 
door de schoolleiding mede worden 
beoordeeld aan de hand van geleverde 
prestaties en het verder ontwikkelen 
van zijn of haar capaciteiten.

11. Hoger onderwijs 
In het kader van verdere autonomie- 
vergroting en deregulering in het hoger 
onderwijs zullen HOOP (hoger onder
wijs- en onderzoeksplan) en 
Wetenschapsbudget voortaan maar 1x 
in de vier jaar verschijnen, en zal 
gestreefd worden naar zelfstandige 
bestuursvormen van universiteiten.
Er komen experimenten waarin selectie
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op eindexamenresultaten en motivatie 
in de plaats zal komen van de loting bij 
studies met een studentenstop.

12. Cultuur en media 
In kunst- en cultuurbeleid wordt 60 
miljoen geïnvesteerd.
De positie van de Raad van Bestuur van 
de publieke omroep zal in de nieuwe 
concessiewetgeving verder worden 
versterkt. Uitbreiding van reclame op 
de publieke omroep wordt tegenge
gaan. Het terugbrengen van net aantal 
radiozenders zal worden onderzocht.

13. Verlaging van de belasting
tarieven:
Per 1 januari 2001 zal een herzien 
belastingstelsel worden ingevoerd. 
Hiervoor is 5 miljard lastenverlichting 
beschikbaar gesteld. Het nieuwe belas
tingstelsel leidt tot:
•  Het aantrekkelijker maken van arbeid 

door het vergroten van het verschil 
tussen werken en niet-werken.

•  Verlaging van het tarief van de 
tweede en derde belastingschijf met 
7%

•  Verlenging van de eerste belasting
schijf.

•  Verschuiving van belastingen op 
arbeid naar indirecte belastingen.

14. Zalmnorm 
De succesformule van Zalm blijft 
gehandhaafd. Er wordt wederom uitge
gaan van een behoedzaam scenario dat 
uitgaat van een economische groei van 
2%. Groeimeevallers worden gebruikt 
voor a) extra terugbrenging van het 
financieringstekort; b) extra lastenver
lichting.

15. VROM
Het eigen woningbezit wordt bevor
derd, ook door verkoop huurwoning 
aan huurder (al hoopt de VVD dat het 
wetsvoorstel van het kabinet realis
tischer wordt dan dat van het lid 
Duijvestein). Er zal een beheerste 
ontwikkeling worden ingezet van 
regionaal gedifferentieerde corridors.
Er wordt rekening gehouden met de in 
verband met economische groei 
aanvullende behoefte aan gevarieerde 
bedrijfsterreinen. Het uitgangspunt bij 
de keuze van instrumenten dat het 
milieurendement en de kosteneffectivi
teit centraal staan is vastgelegd. 
Marktconforme instrumenten blijven 
centraal staan in het milieubeleid. Voor

frote grensoverschrijdende milieupro- 
lemen zal zoveel mogelijk internatio

nale afstemming (EU) worden gezocht. 
Er wordt ingezet op versterking van 
innovatieve technologie. De adminis
tratieve lastendruk voor bedrijven 
voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer 
zal in de komende periode worden 
teruggebracht. De reductie van C02- 
uitstoot wordt voor een belangrijk deel

door Joint Implementation en Clean 
Development Mechanism gerealiseerd.

16. Verkeer en W aterstaat 
Er wordt 12 miljard gulden extra uitge
trokken voor bereikbaarheid tot 2010, 
waarvan 5 miljard gulden voor de 
aanleg van wegen. De invoering van 
marktwerking voor het stads- en 
streekvervoer en voor het regionale 
spoor wordt voortgezet. Het prijsver
schil voor brandstoffen tussen 
Duitsland en Nederland zal worden 
verkleind. Verhoging van de accijnzen 
zal gepaard gaan met een gelijktijdige 
verlaging van de houderschapsbelas- 
ting. Voor 1 januari 1999 wordt een 
besluit genomen over de locatie waar 
de groei van de Nederlandse luchtvaart 
wordt geaccomodeerd. Er wordt een 
definitief besluit genomen over de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte. De 
besluitvorming bij grote projecten zal 
worden gestroomlijnd.

17. Economische Zaken 
Bij de uitvoering van overheidstaken 
wordt de afweging gemaakt tussen wat 
een publieke en wat een private taak is. 
De ingezette lijn van marktwerking 
wordt voortgezet.

18. LNV
De Nota Dynamiek en Vernieuwing 
uitgebracht door minister Van Aartsen 
wordt geactualiseerd. Herstructurering 
van sectoren blijft uitgangspunt. 
Herstructurering van ae diverse secto
ren in land- en tuinbouw zal worden 
voortgezet en financieel worden onder
steund. Sectoren zullen zoveel mogelijk 
zelf met een uitwerking komen. Inaien 
dit niet gebeurt, zal de overheid regu
lerend optreden.

Vernieuwing van het platteland zal via 
een samenhangende benadering van 
de inrichting van Nederland in de Vijfde 
Nota aandacht krijgen. Dit geeft ruimte 
voor de ontwikkeling van andere 
dragers voor economische ontwikkeling 
naast landbouw.

Het ammoniakbeleid zal uitsluitend 
worden gebaseerd op het emissiespoor.

Aandacht voor startende ondernemers 
via Starters Overname Regeling (SOR) 
en onderzoek naar andere faciliteiten.

19. Sociale Zaken en 
W erkgelegnheid 
Het (concept-) Regearaccoord van 
Paars II levert maar liefst 450.000 
banen op, waarmee het succesvolle 
werkgelegenheidsbeleid van Paars I 
onverminderd wordt voortgezet. 
Burgers zullen de komende vier jaar 
met een positief inkomenseffect 
worden geconfronteerd. Ook de AOW 
blijft gekoppeld aan de lonen en dus

welvaartsvast. Er komt meer geld voor 
kinderopvang, de opvangcapaciteit zal 
worden verdubbeld. De uitvoeringsor
ganisatie van de sociale verzekeringen 
zal effectiever worden en de poort- 
wachtersfunctie versterkt door de 
Centra voor Werk en Inkomen.

20. Volksgezondheid, W elzijn  
en Sport
Conform ons verkiezingsprogramma zal 
het volume van de zorgverlening met 
ruim 2% toenemen waarbij de nadruk 
zal worden gelegd op de caresector.
Het drie-compartimentenstelsel - 
AWBZ, ziekenfonds/particulier, aanvul
lende verzekering- blijft behouden.
Er vindt substantiële uitbreiding van het 
Persoonsgebonden Budget plaats, 
zowel wat betreft de volume van de 
bestaande regelingen in de sector 
verpleging en verzorging en de 
verstandelijk gehandicapten, als via de 
invoering in andere sectoren zoals de 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen en 
zo mogelijk de geestelijke gezondheids
zorg.
Doelmatigheid in de zorgsector dient te 
worden vergroot. Hiervoor zijn in het 
regeerakkoord een aantal maatregelen 
genoemd. Voor de kunst- en hulpmid
delensector en de geneesmiddelen zal 
op basis van kosten-effectiviteitsanaly- 
ses worden besloten over de toelating 
van middelen.
Daarnaast zal via een doelmatig 
inkoopbeleid besparingen van 300 
miljoen gehaald kunnen worden.
Voorts is in het regeerakkoord opgeno
men dat de implementatie van de 
aanbevelingen uit de MDW-rapporten 
(Marktwerking, Deregulering en 
Wetgeving) " Concurrentie en prijsvor
ming in de gezondheidszorg" en " Het 
ziekenhuis ontketend" een zinvolle 
bijdrage kunnen leveren aan een doel
matige uitvoering van de zorg.
Op het terrein van de geneesmiddelen 
zal bekeken worden ofen zoja welk 
deel van het geneesmiddelenpakket 
kan worden overgeheveld naar het 
derde compartiment (de aanvullende 
verzekering).
Daarnaast wordt er een systeem 
ontworpen ter beheersing van de 
geneesmiddelenuitgaven.
De rol van de arts bij euthanasie zal in 
de wet worden vastgelegd: een arts die 
aan alle zorgvuldigheidseisen voldoet 
en de meldingsplicht vervult, is niet 
strafbaar. Het Kabinet neemt hiertoe, 
bij gelijktijdige intrekking daarvan- het 
initiatiefwetsvoorstel ongewijzigd over 
en zal het terstond als eigen wetsvoor
stel voor advies aan de Raad van State 
voorleggen.
Het sportbudget wordt geleidelijk 
vergroot en dien te worden ingezet 
voor zowel het stimuleren van de 
breedtesport, waaronder de gehandi
captensport, als voor het bevorderen 
van de topsport.
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Overzicht van de maatregelen uit het regeerakkoord
1. Veiligheid
De ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Justitie brengen een integraal veilig
heidsplan uit. Per regio wordt een 
veiligheidscontract tussen rijk, politiere
gio en gemeenten gesloten.

2. Onderw ijs, cultuur en weten
schappen
1. De groo^e in de groepen 1 t/m 4 
zal verder worden verkleind, met als 
eindbeeld 1 leraar op 20 leerlingen in de 
onderbouw
2. Er wordt geïnvesteerd in 
Administratie, beheer en bestuur in het 
basis- en voortgezet onderwijs en in 
achterstanden en nieuwe taken in 
voortgezet- en beroepsonderwijs
3. Aanpassingen in de studiefinancie
ring: prestatienorm voor aanvullende 
beurs in de propedeuse wordt 
geschrapt, het normbudget wordt via 
net leendeel met 100 gulden uitgebreid, 
de maximale leeftijd voor studiefinan
ciering van 27 jaar wordt geschrapt en 
vervangen door een beginieeftijd van 
25 jaar en de prestatienormverhoging 
voor de propedeuse gaat niet door
4. Forse investering voor de invoering 
van moderne informatie- en communi
catietechnologie in het onderwijs

3. LNV
Doorzetten van de reconstructieplannen 
in de varkenshouderijgebieden en tuin
bouw.

Aanvullend beleid betreffende de EU- 
Nitraatrichtlijn, met name voor de 
kwetsbare zandgebieden, via een stimu
lerend pakket van maatregelen inclusief 
financiële ondersteuning.

4. Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid
Er komt een Kaderwet Arbeid en Zorg, 
om te bevorderen dat mensen werk en 
zorgtaken beter kunnen combineren. 
Het bundelen en waar mogelijk uitbrei
den van verlofregelingen alsmede het 
hiervoor genoemde geclausuleerde 
wettelijk recht op deeltijdarbeid zal 
hierin worden geregeld.

De Instroom/Doorstroombanen 
(Melkert/de Grave banen) worden 
uitgebreid.
Om de integratie van inactieven te 
bevorderen worden het aantal in-en 
uitstroombanen uitgebreid. Een deel 
van deze banen zullen bovendien 
worden gereserveerd voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten.

Meer aandacht zal worden besteed aan 
de frequentie van beoordeling van 
arbeidsongeschiktheid, vooraTbij 
psychische problemen. Het volume van 
de arbeidsongeschiktheidsregelingen is 
immers nog te hoog en inzet op reïnte
gratie van arbeidsongeschikten verdient 
nog meer aandacht.

COMPROMISSEN
1. Binnenlandse Zaken
De parlementaire behandeling van de grondwetsherzie
ning met betrekking tot het correctief wetgevingsrefe
rendum (2e lezing) wordt voortgezet. De wetgeving om 
het referendum op centraal en decentraal niveau nader 
vorm en inhoud te geven zal ter hand worden genomen. 
Er wordt een Staatscommissie ingesteld, die zal onder
zoeken op welke wijze de dualisering van het lokale 
bestuursmodel vorm kan worden gegeven, Deze 
commissie zal zich ook bezig houden met de gekozen 
burgemeester.
Het wordt mogelijk wethouders van buiten de raad te 
benoemen.
De benoeming van de burgemeester wordt uit de 
Grondwet gehaald.
Voor de kortere termijn krijgen gemeenten de mogelijk
heid een referendum te houden over de kandidaten voor 
de burgemeesterspost. Dit laat de discretionaire bevoegd
heden van de raad en de Kroon conform de huidige 
Grondwet onaangetast.

2. Onderwijs
De VVD staat terughoudend tegenover het idee van de 
brede school, omdat het gevaar levensgroot aanwezig is 
dat dit leidt tot het afschuiven van de verantwoordelijk
heid voor de opvoeding van kinderen naar het onderwijs. 
Met de latere toevoeging dat de brede school niet mag 
leiden tot een extra taakbelasting voor het onderwijzend 
personeel is dit gevaar ingedamd.
De VVD vindt het niet noodzakelijk om de bestuurlijke 
vormgeving van de samenwerkingsschool (school waarin 
onderwijs van zowel openbare als bijzondere signatuur 
wordt gegeven) wettelijk te regelen, nu een "samenwer- 
kingsbestuur" al wettelijk mogelijk is gemaakt in de afge
lopen regeerperiode. Deze discussie zal nu worden 
vervolgd na uitbrengen van advies door de 
Onderwijsraad,
De VVD is voorstander van het afschaffen van de 
verplichte toetsing van de basisvorming. Zij had dit graag 
in het regeerakkoord opgenomen gezien. Deze discussie 
zal vervolgd worden na de evaluatie van de basisvorming 
in 1999.
De VVD is voorstander van het geheel afschaffen van de 
loting voor studies met een studentenstop. Ook het 
handhaven van de keuzevrijheid bij de OV-kaart met het 
onderbrengen van de kaart onder de prestatiebeurs heeft 
zeker niet de voorkeur van de VVD-fractie. Verder 
betreurt de VVD het dat schrappen van de prestatienorm 
voor de aanvullende beurs in de propedeuse ten koste is 
gegaan van het budget voor de leraar.

3 . F inanciën
Ombuigingen versus intensiveringen. Volgens de 
'Bolkesteinnorm': 0= l, moeten de ombuigingen gelijk zijn 
aan de intensiveringen.
Er wordt 7’A  miljard bezuinigd en 9’A miljard extra uitge
geven. De VVD had deze bedragen liever in evenwicht 
gezien.
De VVD wilde het EMU-tekort terugbrengen tot 1 % in 
2002. In het regeerakkoord is een compromis gekomen 
van 1,2% . Meevallers worden in 1998 en 1999 in eerste 
instantie wel aangewend voor verdere terugbrenging van 
het financieringstekort.

Ecotax
In het belastingplan uit het regeerakkoord worden de 
milieubelastingen verhoogd. De W D  is er voorstander 
van de ecotax alleen te verhogen in Europees verband.

Particulieren en bedrijven worden in deze regeerperiode 
wel adequaat gecompenseerd, waarbij speciale aandacht 
wordt geschonken aan het MKB,

4. Defensie
Op defensie zal tegen de uitdrukkelijke wens van de VVD 
in vanaf 1999 375 miljoen gulden op defensie bezuinigd 
worden.
Aan ODA wordt 0,8 van het BNP besteedt in plaats van 
de door de VVD gewenste 0,7% van het BNP. Daar 
bovenop komt nog 78 miljoen gulden voor hulp aan 
Indonesië,

5 . VRO M
In het regeerakkoord staat dat er een vereveningsregeling 
komt voor onderlinge solidariteit tussen 'rijke' en ‘arme' 
woningcorporaties, De compacte stadbenadering zal 
worden gehandhaafd. Er wordt ingezet op 6% reductie 
van C02-uitstoot ten opzichte van 1990, de VVD vindt 
een stabilisatie reëler, De ecotax zal in het kader van de 
belastingherziening worden verdubbeld.

6. Verkeer en Waterstaat:
Naar de mening van de VVD had er meer geld moeten 
w o rd e n  u itg e tro kken  v o o r  d e  bereikbaarheid. De twee 
coalitiegenoten wilden de maximumsnelheid het liefst 
voor het hele land de hele dag terugbrengen naar 100 
km/h. De VVD wilde dat niet. De afspraak is nu dat de 
maximumsnelheid alleen in de Randstad tussen 7.00 en 
19.00 uur 100 km/h wordt en buiten die tijden en buiten 
dat gebied 120 km/h, tenzij verkeersvoiligheids- of 
geluidsoverlasteisen zich daartegen verzetten.
De W D  heeft uiteindelijk ingestemd met rekeningrijden 
onder de strikte voorwaarde dat de opbrengsten van het 
systeem worden teruggesluisd naar de burger.

7. LNV
Minder gelukkig is de VVD met het buitenproportioneel 
versterken van natuurontwikkeling (natte natuur, natuur
beheer, inrichting van Ecologische Hoofstructuur). Hier 
wordt erg veel geld voor uitgetrokken via ICES-middelen 
(425 mln van 1999-2002 en 1.775 mln van 2003-2010).
In de pluimveesector komt er wellicht een verbod op 
legbatterijen zodra in de komende kabinetsperiode blijkt 
dat er in EU-verband geen sprake zal zijn van een verbod. 
Beschikbaarstelling financiële middelen herstructurering 
glastuinbouw te gering.

8. SoZaWe
Er komt een wettelijk recht op deeltijdwerk maar dit recht 
wordt sterk geclausuleerd. Zwaarwegende bedrijfsbelan
gen kunnen reden zijn een verzoek om deeltijd niette 
honoreren. Het eenzijdig afdwingen van deeltijd is niet 
mogelijk. Werkgever en werknemer zullen overeenstem
ming moeten bereiken over het werken in deeltijd. Bij 
onenigheid hierover kan de werknemer naar de rechter 
stappen. Met deze clausules wordt voorkomen dat een 
wettelijk recht op deeltijd tot problemen zou leiden bij met 
name het Midden- en Kleinbedrijf.

9. VWS
De VVD had graag gezien dat de eigen bijdrage behouden 
zou blijven of zou worden vervangen door een eigen 
risico. De eigen bijdrage is nu helemaal afgeschaft, maar 
daarvoor in de plaats wordt de nominale premie in het 
ziekenfonds verhoogd.
Door het toelaten van zelfstandigen tot de ziekenfonds
verzekering is afgestapt van het ziekenfonds als werkne
mersverzekering. De W D  wil op termijn juist dat iedereen 
zich particulier moet verzekeren.
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Vertrouwen
In dit nieuwe parlementaire seizoen, na 89 dagen formatie, 
hebben wij een nieuw kabinet en een heel aantal nieuwe 
gezichten in de Tweede Kamer. Voor mij als nieuweling is het 
een eer Frits Bolkestein op te volgen als fractievoorzitter. Hij 
heeft acht jaar leiding gegeven aan de VVD-fractie. Ik ben hem 
zeer dankbaar en erkentelijk voor wat hij voor het parlement, 
voor de VVD, en daarmee ook voor de publieke zaak heeft 
gedaan.
Deze week heb ik met mijn collega-fractievoorzitters 
gedebatteerd over de regeringsverklaring. Tijdens dit debat 
neeft een meerderheid van PvdA, D'66 en VVD het vertrouwen 
uitgesproken in het nieuwe kabinet. Daarmee is het kabinet 
Kok-Jorritsma-Borst een parlementair kabinet.

Het regeerakkoord is voor de VVD een zeer aanvaardbaar compromis, waarin, zeer tot 
onze tevredenheid, veel herkenbare VVD-punten zijn terug te vinden. Het motto in ons 
verkiezingsprogramma was ‘investeren in de toekomst'. Dat betekent dat wij moeten 
streven naar welvaart die voor alle burgers in dit land daadwerkelijk bereikbaar is.
Om dit te verwezenlijken is, in de eerste plaats, een stevige, duurzame financiële basis 
noodzakelijk. Dat betekent dat moet worden gewerkt aan net verder terugdringen van het 
financieringstekort en de staatsschuld. Bovendien zijn wij gebaat bij een behoedzaam 
groeiscenario en een strak uitgavenkader volgens de zogenaamde 'Zalm-norm', als 
veiligheidsmarge voor het geval de economische groei tegenvalt.
Als tweede element noem Ik het belastingstelsel voor de 21e eeuw. Dit is van groot 
belang voor de werkgelegenheid, de economische structuur en het versterken van de 
Nederlandse concurrentiepositie. Voor de invoering daarvan is een behoorlijke lasten- 
velichting nodig, met name voor de middengroepen.
Wat dit kabinet ook niet uit het oog mag verliezen is het streven naar werkgelegenheid 
voor iedereen. Er zijn nog 1 miljoen banen nodig voor de groepen die nog niet aan het 
werk zijn. Het gaat om jongeren, herintredende vrouwen, voormalig arbeidsongeschikten, 
immigranten en ouderen. Naast 'werk, werk, werk' past dan ook het motto ‘opleiden, 
opleiden, opleiden'. Deze inspanning is nodig om al deze groepen, met name de lang
durig werklozen, perspectief op een baan te geven.
De VVD-fractie ondersteunt de voorgenomen maatregelen van dit kabinet die tot doel 
hebben meer mensen te laten participeren in de samenleving. Dat is van groot belang 
voor het intact houden en verder tot stand brengen van de sociale cohesie in onze maat
schappij.
Er zijn nog vele aandachtspunten te noemen, maar hier zal tijdens de Algemene 
Beschouwingen in september nadrukkelijker over worden gesproken.

In deze VVD-expresse worden alle nieuwe gezichten in de VVD-fractie aan u voorgesteld. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met deze nieuwe ploeg een goede periode tegemoet 
gaan.

Hans Dijkstal

Erica Terpstra ontvangt onderscheiding 
Gehandicaptenraad
Op vrijdag 28 augustus 1998 heeft 
Erica Terpstra bij naar afscheidsreceptie de 
'drempelslechter' uit handen van de voor
zitter van de Gehandicaptenraad ontvan
gen. Deze onderscheiding wordt uitsluitend 
toegekend aan personen die letterlijk of 
figuurlijk 'drempels hebben geslecht' bij de 
integratie van mensen met een functie
beperking in de samenleving.

"Onder de bezielende leiding van de oud- 
staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport Erica Terpstra heeft het 
ministerie van VWS kracht gezet achter 
belangrijke ontwikkelingen en regelingen als 
het onderzoek naar en net inzetten van een 
wetgevingstraject omtrent het bestrijden 
van discriminatie van mensen met een 
handicap. Ook heeft mevrouw Terpstra zich 
altijd sterk gemaakt voor de invoering van 
het persoonsgebonden budget (pgb) in de 
zorg. Mede dankzij haar inzet is de invoe
ring van het pgb een onomkeerbare ontwik
keling die van groot belang is voor mensen 
die langdurig zorg nodig hebben. 
Staatssecretaris Terpstra heeft er voor

gezorgd dat het gehandicaptenbeleid breed 
op de politieke agenda is gekomen; de nota 
'De perken te buiten' geeft een beeld van 
het gehandicaptenbeleid van de meest be
trokken ministeries. De Gehandicaptenraad 
is gelukkig met het feit dat ook in het nieuwe 
Regeerakkoord grote delen van 'de erfenis' 
van mevrouw Terpstra zijn opgenomen.''

Uit het persbericht van De 
Gehandicaptenraad.

VERDER IN DIT NUMMER:
- Introductie nieuwe kamerleden en kabinet

- Debat over de regeringsverklaring

- Teldersstichting: Klonen en Liberaal 
Reveil

1
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Sinds de verkiezingsuitslag van 6 mei zijn de volgende
nieuwe kamerleden tot de VVD-fractie toegetreden:

Willibrord van Beek Patricia Remak Jan Geluk Atzo Nicolaï Jacques Niederer Gert Jan Opiaat

Frans Weekers Fadime Örgü Els Meyer-Lubbers Geert Wilders Philip Brood Mathijs Udo

Eric Balemans Stef Blok

Kabinet-Kok II 
1998-heden
Dit kabinet trad op 3 augustus 1998 
aan. Het bestaat uit vijftien minis
ters; zes van de VVD, zes van de 
PvdA en drie van D66. Er zijn veer
tien staatssecretarissen; zeven 
PvdA'ers, vijf VVD'ers en twee 
D66'ers.

De kabinetsformatie duurde 89 
dagen. Informateurs waren de heren 
De Vries en Kok (PvdA), Zalm (VVD) 
en mw. Borst (D66); Formateur was 
Wim Kok .

Kabinet Kok II:
- W. Kok, Minister- president, 

Minister van Algemene Zaken
- Mw A. Jorritsma-Lebbink, vice- 

premier en minister van 
Economische Zaken

- Mw E. Borst-Eilers, vice-premier en 
minister van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport

- J J . van Aartsen, minister van 
Buitenlandse Zaken

- H. H. Apotheker, minister van 
Landbouw, Natuur en Visserij

- R.H.L.M . van Boxtel, minister van 
Grotesteden - en integratiebeleid

- F.H.G. de Grave, minister van 
Defensie

- Mw E.L. Herfkens, minister van 
Ontwikkelingssamenwerking

- L.H.L.M .A. Hermans, minister van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen

- A.H. Korthals, minister van Justitie
- Mw T. Netelenbos, minister van 

Verkeer en Waterstaat
- A. Peper, minister van Binnenlandse 

Zaken
- J.P. Pronk, minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu

- K.G. de Vries, minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid

- G. Zalm, minister van Financiën

sta a tsse cre ta risse n :
Mw K.Y.I.J. Adelmund, Onderwijs 
Cultuur en Wetenschappen 
D.A. Benschop, Buitenlandse Zaken 
M.J. Cohen, Justitie 
Mw G.H. Faber, Landbouw, Natuur 
en Visserij
H.A.L. van Hoof, Defensie
J.F. Hoogervorst, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
F. van der Ploeg, Onderwijs Cultuur 
en Wetenschappen
J.W. Remkes, Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu 
W .A.F.G. Vermeend, Financiën 
Mw. J.A. Verstand-Bogaert, Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
Mw A.M. Vliegenthart, 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
G . M. de Vries, Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties
Mw J.M. de Vries, Verkeer en 
Waterstaat
G. Ybema, Economische Zaken

Klonen:
mogelijkheden en 

problemen
Symposium Teldersstichting 

Tijd: 9 september 1998 
Plaats: Hotel Sofitel in Den Haag (naast 

Centraal Station)
Aanvang: 12.30 uur

Centraal op deze bijeenkomst staan de 
dilemma's waarmee het klonderen onze 
samenleving confronteert. Wat betekent 
deze doorbraak in de biotechnologie? Wat 
zijn de voor- en nadelen van het maken 
van kopieën van planten, dieren en 
mensen? Heeft een mens recht op een 
gekloneerd kind?

Sprekers op deze bijeenkomst zijn:
- Drs D.J.D Dees (voorzitter)
- Prof.dr. A.J. van der Eb (hoogleraar 

moleculaire carcinogenese, 
Rijksuniversiteit Leiden)

- Dr R. Strijker (vice-president genetic 
disorders, Pharming)

- Mw E.G. Terpstra (lid Tweede 
Kamerfractie van de VVD)

- Mw prof. dr. H.M. Dupuis (hoogleraar 
medische ethiek, Rijksuniversiteit Leiden)

- Ir S. Rozendaal (wetenschapper Elsevier)

aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
Deelnemers krijgen een preadvies voor de 
bijeenkomst toegestuurd dat is afgedrukt in 
het augustusnummer van Liberaal Reveil. U 
kunt zich aanmelden voor het symposium bij: 
De Teldersstichting 
Koninginnegracht 55a 
2514 AE DEN HAAG 
070-3631948, fax: 070-3631951, e-mail: 
telders@bart.nl

mailto:telders@bart.nl
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Regeringsverklaring

Form atie
De W D-fractie is tevreden met de 
uitkomst van de formatie: een goed 
regeerakkoord en een goed kabinet. 
Fractievoorzitter Hans Dijkstal van 
de VVD heeft echter een aantal 
kanttekeningen geplaatst bij het 
proces van deze formatie. Dit is 
gelegen in het feit dat er drie 
bewindslieden zijn aangewezen tot 
informateur. Wanneer een formatie 
lang duurt, kunnen deze bewindslie
den, die volledig in beslag worden 
genomen door deze formatie, lange 
tijd hun ambt als minister niet uitoe
fenen.
Verder zijn er ook een aantal lastige 
aspecten geweest in verband met de 
ministeriële verantwoordelijkheid. 
Ook een demissionair minister is 
verantwoordelijk voor wat er 
gebeurt op het departement en de 
stukken die dat departement verla
ten. Er kunnen dus geen opdrachten 
aan ambtenaren worden gegeven, 
zonder dat de minister daarvan op 
de hoogte is.

Er moet worden nagedacht hoe met 
dit soort problemen in toekomstige 
formaties moet worden omgegaan.

F in a n c ië le  bas is  
Een stevige en duurzame financiële 
basis is een voorwaarde om de doel
stellingen in het regeerakkoord tot 
uitvoering te brengen. Deze finan
ciële basis berust op drie elementen:

- In de eerste plaats moet worden 
gestreefd naar reductie van het 
financieringstekort en de staats
schuld.

- Ten tweede moet bij het uitgaven
kader worden uitgegaan van een 
behoedzame economische groei 
van 2% (de 'Zalm-norm). Dit om

niet met ongewenste bezuinigin
gen te worden geconfronteerd 
wanneer de economische groei 
tegenvalt.

- Het derde element betreft de 
afspraak over de budgettaire 
meevallers aan de inkomstenkant 
(zoals bijvoorbeeld bij belastingen, 
gasbaten, sociale premies). Die 
mogen niet worden uitgegeven. 
Inkomsten-meevallers die nog 
betrekking hebben op 1998 zullen 
volledig worden benut voor reduc
tie van het EMU-tekort. Vanaf 
1999 optredende inkomstenmee
vallers worden benut voor een 
combinatie van extra EMU-tekor- 
treductie en extra lastenverlichting.

Meevallers
Tijdens het debat ontstond onduide
lijkheid over hoe moet worden 
omgegaan met meevallers wanneer 
het financieringstekort nul is. 
Minister-presiaent Wim Kok is van 
mening dat 50% van deze meeval
lers moet worden besteed aan 
vermindering van de staatsschuld en 
50% aan lastenverlichting. Dit heeft 
de instemming van de VVD.

De PvdA wil meevallers in het geval 
van een begrotingsevenwicht ook 
gebruiken voor extra uitgaven.
In tweede termijn heeft ae regering 
verklaard dat tegen de tijd dat dit 
begrotingsevenwicht is bereikt 
(tekort van nul), het kabinet met een 
voorstel zal komen over hoe de 
meevallers zullen worden besteed. 
Gedacht wordt aan een combinatie 
van investeringen, staatsschuld re
ductie en stortingen in het AOW- 
fonds.

Infrastructuur en bereikbaarheid 
Het bedrijfsleven leidt 1,8 miljard 
gulden schade als gevolg van de file- 
problematiek. Dit heeft eveneens 
grote gevolgen voor de werkgele
genheid. Daarom moet dit kabinet 
een grote inspanning leveren om dit 
probleem op te lossen. De minister
president heeft in de regeringsver
klaring zowel over capacitietsuibrei- 
ding van wegen als over het 
openbaar vervoer gesproken. De 400 
miljoen gulden die voor dit doel zijn 
uitgetrokken, moeten worden uitge
geven aan een snelle uitvoering van 
infrastructurele projecten op dit 
gebied. De VVD heeft er op aange
drongen dat de minister van Verkeer 
en Waterstaat bij de begrotingsstuk
ken van Prinsjesdag met concrete 
voorstellen moet komen.

D efensie
Het is bekend dat de VVD-fractie 
grote moeite heeft met de bezuini

gingen die in het regeerakkoord ten 
aanzien van Defensie zijn afgespro
ken. Fractievoorzitter Dijkstal heeft 
tijdens het debat over de regerings
verklaring nogmaals de bezwaren 
van de VVD op dit punt uiteengezet. 
Afgesproken is dat er 375 miljoen 
gulden perjaar structureel moet 
worden omgebogen. In principe 
houdt de VVD zich aan deze 
afspraak. Maar de fractievoorzitter 
heeft opgemerkt dat straks bij de 
Defensienota en de bij de ‘NATO- 
requirements" opnieuw over de 
uitvoering van de taken van 
Defensie moet worden nagedacht. 
"Er zijn twee uitkomsten denkbaar. 
Wij krijgen een veranderd takenpak
ket, waardoor het mogelijk is dit 
soort bezuinigingen te doen zonder 
dat je de taken in gevaar brengt. Het 
kan ook zijn dat wij een dusdanig 
takenpakket hebben dat wij als het 
ware tegen onszelf aanlopen en dat 
die taken niet kunnen worden uitge
voerd. Dat is het lastige van deze 
afspraak in het regeerakkoord. Dat 
zul je onder ogen moeten zien", 
aldus Dijkstal.

A s ie lb e le id
Op grond van recente gegevens van 
de Intergovernmental Council in 
Genève is gebleken dat Nederland 
meer dan een evenredig deel van de 
opvang van asielzoekers voor zijn 
rekening neemt. In het regeerak
koord zijn op een aantal afspraken 
gemaakt om dit probleem aan te 
pakken. De VVD heeft er op aange
drongen dat bij de memorie van 
toelichting van de begroting van 
Justitie nadere mededelingen 
worden gedaan over de uitvoering 
van de voornemens op het terrein 
van de asielzoekersproblematiek.

COLOFON
De VVD-Expresse is een uitgave 
van de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer. Hoofd- en eindredactie 
Mary-Honor Kloeg.

De WD-Expresse wordt gedrukt 
bij Roeland Druk & De Ridder te 
Schevingen en wordt verspreid 
door Adrepak.
Een jaarabonnement kost f 80,- en 
is scnriftelijk aan te vragen bij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der 
Staten Generaal, Postbus 20018, 
2500 EA Den Haag 
(telefoon, 070-3182875)
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Ministers VVD Staatssecretarissen VVD:

Mw A. Jorritsma-Lebbink, J.J. van Aartsen,
vice-premier en minister van minister van Buitenlandse Zaken 

Economische Zaken

H.A.L. van Hoof, 
Defensie

J.F. Hoogervorst, 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

F.H.G. de Grave, 
Defensie

L.H.L.M.A. Hermans, J.W. Remkes,
Onderwijs Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieu

G.M. de Vries, 
Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

J.M. de Vries, 
Verkeer en Waterstaat

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

- Paars II, de echte test moet nog 
komen
Klaas Groenveld

- Klonen: mogelijheden en problemen 
Preadvies voor een symposium

- Onbetaalbaar openbaar vervoer 
Over de ongeloofwaardigheid van 
de Nederlandse vervoerspolitiek 
Theo Tieleman

- Regeren vanuit het centrum

De positie van de VVD in het poli
tieke spectrum 
M.C.B. Burkens 

- Marianne contra Marjan 
De moeizame betrekkingen tussen 
Nederland en Frankrijk 
Jeroen Bult

-Gedachten over de Koninkrijksrelatie 
M. Wessels

Het kwade geweten der 
co n servatief -1 iberalen  

Bespreking van K. Groenveld, P.G.C. 
van Schie (red.),
Publieke verantwoordelijkheid 
René Cuperus

U kunt dit nummer bestellen door 
f 9,50 over te maken op giroreke- 
ningnummer 240200, ten name van 
‘Stichting Liberaal Reveil, onder ver
melding van ‘Liberaal Reveil 4, 1998'.

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, Mw M.P. Moene, 
Postbus 192, 6700 AD Wageningen. 
Tel. 0317-427655
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NEDERLANDSE POLITIEK!

Kwaliteitskaart s!ffiToïên
Tijdens een Algemeen Overleg op 3 septem
ber jl. over het Onderwijsverslag 1997 is 
onder andere gesproken over de invoering 
van de zogenoemde 'kwaliteitskaart' voor 
scholen in het voortgezet onderwijs. Deze 
kaart moet de prestaties van een school in 
beeld brengen. De kwaliteitskaart geeft 
onder andere inzicht in de resultaten van 
leerlingen bij centrale examens, het percen
tage leerlingen dat doorstroomt naar hogere 
klassen zonder te blijven zitten en de gemid
delde klassengrootte. Zo zou op grond van 
de resultaten de kwaliteit van een school 
kunnen worden afgemeten.
De WD-fractie is een groot voorstander van 
een systeem waarbij de prestaties van een 
school inzichtelijk worden gemaakt. VVD- 
woordvoerder Clemens Cornielje heeft echter 
grote bezwaren bij de manier waarop voor
malig staatssecretaris Netelenbos uitvoering 
heeft gegeven aan de beoordeling van de 
scholen. Zo wordt bijvoorbeeld de sociale en 
culturele achtergrond van leerlingen en de 
ligging van de school 'meegewogen' in de 
beoordeling van een school. Zelfs het feit dat 
een school deel uitmaakt van een brede 
scholengemeenschap wordt als 'verzach
tende omstandigheid' meegerekend.
De uitgebreide correcties op de prestaties 
verdoezelen de daadwerkelijke resultaten van 
een school. Het is nu juist de bedoeling ook 
de verschillen tussen scholen in beeld te 
brengen. Dit levert belangrijke informatie op 
voor ouders die hun keuze voor een school 
moeten bepalen. Maar ook voor de scholen 
zelf zijn deze gegevens van belang. Wanneer 
scholen hun resultaten kunnen vergelijken, 
kan daar een stimulerende werking van uit 
gaan. Bij een negatief oordeel moet een 
school er 'harder tegen aan' om het resultaat 
te verbeteren. Ook voor de overheid zijn de 
resultaten van belang. Wanneer een school 
chronisch slechte resultaten behaalt, is dit 
een reden voor de inspectie het toezicht op 
die school te verscherpen.
Na aandrang van de woordvoerder zegde 
staatssecretaris Adelmund hoe de kwanteits- 
kaart te zullen verbeteren. Helaas bevat de 
eerste oplage - die binnenkort wordt uitge

bracht - het zoge
naamde 'bolletjessys- 
teem'. Daardoor is 
nog geen rechtvaar
dige vergelijking 
mogelijk. De W D - 
fractie zal er op 
toezien dat de kwali
teitskaart verder 
wordt verbeterd.

Inlzichtingen Clemens Cornielje, 
070-3182904

Islamitische
scholen
Bij de staatssecretaris van Onderwijs Karin 
Aaelmund is een aanvraag ingediend tot de 
oprichting van een islamitische school voor 
voortgezet onderwijs in Rotterdam. Voor de 
oprichting van zo'n bijzondere school moet 
aan een aantal criteria worden voldaan. 
Niettemin heeft de staatssecretaris toegezegd 
akkoord te gaan met de oprichting van deze 
school als ook de Tweede Kamer daartoe 
bereid zou zijn.
Formeel hebben Islamitische groepen het 
recht een school op te richten, mits aan de 
criteria hiervoor wordt voldaan. Deze scholen 
wil de VVD geen strobreed in de weg 
leggen. In dit geval voldoet de school niet 
aan de gestelae criteria. Daarom kan de VVD 
niet met de oprichting van de school instem
men. Overigens is de WD-fractie geen voor
stander van aparte Islamitische scholen.
"Wij vinden het beter voor de integratie als 
alle kinderen samen naar school gaan. 
Gescheiden scholen zijn vaak een voorbode 
van een gescheiden samenleving. De W D - 
fractie is juist voor integratie", aldus W D - 
woordvoerder Clemens Cornielje.

Inlichtingen Clemens Cornielje, 
070-3182904

Distributie van geneesmiddelen
Het initiatiefwetsvoorstel-Oudkerk maakt het 
mogelijk dat ziekenhuisapotheken genees
middelen kunnen leveren buiten de muren 
van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld aan 
verpleeghuizen, maar ook aan patiënten die 
na opname onder controle blijven van een 
specialist. Dat betekent dat het wettelijk 
vastgelegde primaat van de gevestigde 
apotneker met deze wet wordt ingetrokken. 
Daarmee nemen concurrentiebeperkingen af, 
waardoor de prikkel tot efficiënt produceren, 
vernieuwing van produkten en verlaging van 
de prijzen wordt gestimuleerd.

In het regeerakkoord zijn bij het onderdeel 
geneesmiddelen in een breder verband - de 
maatregelen zoals genoemd in het rapport 
Koopmans- een aantal voorstellen opgeno
men die met dit initiatiefwetje sporen. W D- 
woordvoerder Anke van Blerck-woerdman 
had het kunnen begrijpen als de initiatiefne
mer zijn wetsvoorstel had teruggetrokken in

afwachting van het kabinetsvoorstel inzake 
het gehele geneesmiddelendossier. De initia
tiefnemer wil echter toch de behandeling van 
het wetsvoorstel doorzetten om de Minister 
duidelijk te maken dat het geneesmiddelen
dossier voortvarend ter hand moet worden 
genomen. De W D  kan zich hier in vinden.

De woordvoerder noemde een aantal facto
ren die de effecten van dit wetsvoorstel 
zouden kunnen belemmeren. Ten eerste het 
feit dat ziekenfondsen nog niet voor het 
totale risico aansprakelijk zijn. Hierdoor is de 
noodzaak tot het uitoefenen van een goede 
kostenbeheersing niet erg groot.
In de tweede plaats kan, zolang de Wet 
Geïntegreerd Medisch-specialistisch Bedrijf 
nog niet definitief is vastgesteld de zoge
noemde 'U-bocht’-constructie niet worden 
voorkomen. Dat wil zeggen dat een patiënt

Vervolg op pagina 2
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Handhaving milieuwetten
Deze week 
heeft de 
Kamer gede
batteerd met 
de ministers 
van VROM en 
Justitie over 
de handhaving 
van de milieu
wetgeving. 
VVD-woord- 
voerder Jan 

Hendrik Klein Molekamp wees erop dat 
het RIVM heeft becijferd dat een 
betere handhaving van de bestaande 
milieuwetten en -regels een milieuwinst 
kan opleveren tot 20 procent. Daarom 
vindt de VVD een strikte handhaving 
essentieel. Dit kwam ook nadrukkelijk 
naar voren in het VVD-verkiezingspro- 
gramma.

De milieuwet- en regelgeving moet 
veel meer worden getoetst op de vraag 
of zij ook effectief is te handhaven. 
Waar nodig zal zij moeten worden 
aangepast. De regelgeving is nu zo 
ingewikkeld dat een goede handhaving 
erg moeilijk is. Zelfs wanneer er over
tredingen worden geconstateerd is het 
vaak de vraag of het Openbaar 
Ministerie het bewijs kan 'rondkrijgen'.

M ilieu - en ve ld p o litie  
De woordvoerder gaf aan dat handha
ving van de milieuwetgeving een veel 
hogere prioriteit moet krijgen bij zowel 
de politie als het Openbaar Ministerie. 
Daarnaast zal ook de kennis van de 
milieuwetgeving bij deze handhavings- 
instanties sterk moeten verbeteren.
Nog veel te vaak zijn er berichten over

illegale dumping van (gevaarlijk) afval 
in natuurgebieden. Daarom heeft de 
woordvoerder gevraagd of de milieu- 
en veldpolitie niet weer in ere hersteld 
kan worden.

Gemeentelijke overheden blijken onvol
doende toegesneden op hun handha
vingstaak. De VVD heeft ervoor gepleit 
deze handhavingstaak elders onder te 
brengen, ofwel bij de provincie ofwel 
bij een vrijwillig samenwerkingsverband 
(zoals de DCMR in het 
Rijnmondgebied). Voor zeer complexe 
en grensoverschrijdende gevallen kan 
worden gedacht aan een landelijke 
Milieu Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (MIOD).

L ik -o p -stu kb e le id  
Verder steunt de VVD het voornemen 
van het kabinet om te komen tot een 
lik-op-stukbeleid voor relatief kleine 
overtredingen. Ook de invoering van 
een systeem van bestuurlijke boeten 
heeft de instemming van de WD-frac- 
tie.
Het probleem van de milieuhandhaving 
lijkt nu van verschillende kanten goed 
te worden opgepakt. Dat heeft lang 
geduurd, er liggen nu goede aanzetten 
tot verbeteringen. Het is nu zaak om 
deze aanzetten te effectueren.

Inlichtingen Jan Hendrik Klein 
Molekamp, 070-3182884

Vervolg van pagina 1 geneesmiddelen

een geneesmiddel bij de openbare 
apotheek haalt en dit vervolgens laat 
toedienen bij de polikliniek. Het 
ziekenhuis kan dan wel het all-in tarief 
rekenen, maar draagt niet alle kosten. 
De kosten van het geneesmiddel 
worden immers door de stadsapotheek 
bij de verzekeraar gedeclareerd. Het 
antwoord van de initiatiefnemer hierop 
was dat het wetsvoorstel niet bedoeld 
is om een allesomvattende regeling te 
presenteren, die alle kosten van 
geneesmiddelen binnen afzienbare tijd 
overzichtelijk en beheersbaar maakt. 
Het is bedoeld om samenwerking te 
stimuleren en prikkels te geven voor 
een efficiënte, prijsbewuste genees
middelendistributie. Aanvullende 
maatregelen voor de U-bocht blijven 
noodzakelijk.

Inlichtingen Anke van Blerck- 
Woerdman, 070-3182917

Fractiebestuur
Het fractieb estuu r  

is a ls volgt sam engesteld :

H.F. Dijkstal voorzitter 
C.G.A. Cornielje vice-voorzitter 

F.W. Weisglas secretaris 
Mw W.C.G. Voüte-Droste 

penningmeester 
J. Rijpstra secretaris personeel 

Mw B.M. de Vries lid

Fraudeonderzoek Bijstanduitkeringen door gemeente Den Bosch
De gemeente Den Bosch heeft, samen 
met een aantal andere gemeenten, 
een onderzoek verricht naar 
bijstandsfraude door Turkse bijstand- 
ontvangers. Hieruit kwam naar voren 
dat een kwart van de onderzochte 
Turkse bijstandontvangers het eigen 
vermogen dat zij bezitten in Turkije, 
niet had opgegeven. VVD-woord- 
voerder Henk Kamp steunt het besluit 
het onderzoek in de overige gemeen
ten en ook met betrekking tot 
bijstandontvangers uit andere landen, 
voort te zetten. Door het 
Inspraakorgaan Turken in Nederland 
(IOT) wordt dit besluit geheel ten 
onrechte als ‘discriminatie’ betiteld.

Fraude
Tijdens een Algemeen Overleg op 2 
september jl. is hierover in de Tweede 
Kamer gesproken. Het IOT heeft 
verschillende redenen naar voren 
gebracht waarom het bezwaarlijk zou 
zijn landbouwgrond en huizen te

beschouwen als vermogen dat moet 
worden betrokken bij ae berekening 
van de bijstand. Zo zouden veel bezit
tingen in Turkije beschouwd worden 
als gemeenschappelijk bezit van de 
familie. Hierbij is niet te achterhalen 
hoe groot het vermogen is dat toebe
hoort aan degene die in Nederland 
een bijstanduitkering ontvangt, aldus 
het IOT. Voormalig minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Ad Melkert heeft de Kamer in een 
brief 15 april jl. uiteengezet dat hij 
het onwenselijk vindt een uitzonde- 
ringsregime voor de vrijlating van 
vermogen in het buitenland in de 
ABW in te voeren. "De bijstand is 
bedoeld als garantie voor mensen die 
in Nederland verblijven en die onvol
doende middelen hebben om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan 
te voorzien", aldus de minister. Een 
dergelijke uitzondering bestaat ook 
niet voor Nederlandse uitkeringsge
rechtigden. De VVD sluit zich volledig

bij de opvat
ting van de 
minister aan.
Bovendien is 
VVD-woord- 
voerder Henk 
Kamp van 
mening dat 
iemand die 
aanspraak wil 
maken op een 
bijstandsuit
kering ten alle 
tijden is verplicht juiste en volledige 
informatie te verstrekken aan de 
Sociale Dienst. Ook wanneer zich 
bijzondere problemen voordoen. Het 
verzwijgen van informatie is in feite 
frauderen. En fraude ondermijnt het 
draagvlak dat bij burgers bestaat voor 
het sociale stelsel in ons land.

Inlichtingen Henk Kamp, 070- 
3182898
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Niet verstandig
Secretaris-Generaal Van Wijnbergen van het ministerie van 
Economische Zaken heeft onlangs zijn twijfels geuit over de 
financieel-economische vooruitzichten van dit kabinet. Dat is 
opmerkelijk omdat deze vooruitzichten in belangrijke mate de 
basis vormen voor het huidige regeerakkoord.

Ik heb mij verbaasd over deze uitspraken. In de eerste plaats betreft het allemaal oud 
nieuws. Al tijdens het debat over ae regeringsverklaring, twee weken geleden, is de 
discussie over de financieel-economische vooruitzichten van ons land, mede naar aanlei
ding van de economische crises in Rusland en Azië, uitgebreid gevoerd. Ik heb toen 
aangegeven dat ik er vertrouwen in heb dat de financiële basis waarop het regeerakkoord 
berust, namelijk het accent op de reductie van het financieringstekort en de staatsschuld, 
het behoedzame scenario en de Zalm-norm, een voldoende veiligheidsmarge biedt voor 
het geval in de tweede helft van de kabinetsperiode de economische groei tegen zal 
vallen. Minister-president Wim Kok heeft dat nog eens onderstreept. De commotie die 
Van Wijnbergen heeft veroorzaakt, was dus onnodig want wij waren door de regering al 
gerust gesteld op dit punt.

Wat mij ook heeft verbaasd is dat een hoge ambtenaar van een ministerie afstand neemt 
van onderdelen van het regeerakkoord. Iedere ambtenaar functioneert onder de verant
woordelijkheid van de minister. Het kan dus niet zo zijn dat een ambtenaar iets anders 
verkondigt dan het officiële kabinetsbeleid. Wat Van Wijnbergen deed is staatsrechtelijk 
onzuiver. Ik kan mij dus goed voorstellen dat minister van Economische Zaken Annemarie 
Jorritsma haar Secretaris-Generaal hierop heeft aangesproken.

Als een topambtenaar iets vindt van het kabinetsbeleid moet hij zich richten tot zijn 
minister, niet tot de media. En commotie maken over oud nieuws vind ik al helemaal 
onverstandig.

Hans Dijkstal

Europees Asielbeleid
Tijdens het 
mondelinge 
vragenuur op 
dinsdag is met 
staatssecretaris 
Cohen gesproken 
over een door 
Oostenrijk 
(Europese Unie- 
voorzitter) opge
stelde discussie

nota over de toekomst van het Europese 
asielbeleid.
"Er is geen land dat zoveel belang heeft bij 
Europese harmonisatie van het asielbeleid 
als Nederland", bracht VVD-woordvoerder 
Henk Kamp tijdens dit mondelinge vragen
uur naar voren. In 1997 bleef het aantal 
asielzoekers dat naar de EU-landen kwam 
gelijk, met Nederland als grote uitzondering. 
Ons land kreeg te maken met een stijging 
van maar lieftst 50 %, een stijging die in de 
eerste maanden van dit jaar verder door
zette. De woordvoerder liet zich daarom 
positief uit over het initiatief van EU-voor- 
zitter Oostenrijk om de ministers van Justitie 
en Binnenlandse zaken van de lidstaten in 
december over een harmonisatievoorstel te 
laten praten. De door Oostenrijk opgestelde 
discussienota bevat een aantal interessante 
elementen. De VVD hoopt dat staatssecre
taris Cohen zich met kracht zal inzetten 
voor harmonisatie. De woordvoerder heeft 
de regering gevraagd de Nederlandse

inbreng in december vooraf met de Kamer 
te bespreken. De staatssecretaris heeft dat 
toegezegd.

Inlichtingen Henk Kamp, 070-3182898
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Buitenlands beleid China
In een 
Algemeen 
Overleg op 
8 september jl. 
is in de
Tweede Kamer 
gesproken over 
netlandenbe- 
leidsdocument 
over China.
Hetlandenbe- 
leidsdocument 
is een produkt 
van de "herij

king": diverse aspecten van het 
buitenlands beleid worden in samen
hang bezien.
Tevens is het een goede illustratie 
van de complementariteit en syner
gie van politieke en economische 
samenwerking. Dit was een belang
rijk thema van de VVD bij de behan
deling van de begroting in de afgelo
pen jaren. In andere woorden: meer 
aandacht voor de economische 
component in het buitenlands beleid.

Nieuwe accenten  
De VVD stemt dan ook in met de 
hoofdlijnen van het beleid van de 
regering inzake China. WD-woord- 
voerder Enric Hessing heeft de 
bewindslieden verzocht het 
Nederlandse belang scherp in het oog 
te houden. Het is evident dat er grote 
kansen liggen voor het Nederlandse

bedrijfsleven. Interessante sectoren 
zijn infrastructuur, waterbeheer, land
bouw, energie, milieu en dienstverle
ning. De regering heeft toegezegd 
binnenkort nadere informatie te ver
strekken over de voortgang van de in 
de afgelopen jaren toegezegde 
ondersteuning op het gebied van 
handel en investeringen in China. 
Minister van Buitenlandse Zaken 
Jozias van Aartsen bevestigde het 
belang van een goede samenhang 
tussen de politieke, economische en 
ontwikkelingsaspecten, in het kader 
van de bilaterale relatie met China.

In dit verband drong de woordvoer
der erop aan dat het beleid op het 
gebied van ontwikkelingssamenwer
king beter zou worden afgestemd op 
het algemene beleid. Er moet meer 
aandacht worden gegeven aan het 
stimuleren van de particuliere sector 
en van het zelfstandig ondernemer
schap in China. Dat is van groot 
belang voor de lokale economie en 
werkgelegenheid. In samenhang 
daarmee moet meer aandacht 
worden gegeven aan scholing. Het 
beleid moet de ontwikkeling van een 
middenklasse in China bevorderen.

A ctualite iten .
De woordvoerder heeft erop gewezen 
dat China, tot nu toe, redelijk heeft 
weten te ontkomen aan de Aziatische

Medische toepassing Marihuana
Deze week is 
met minister 
Borst van 
Volks
gezondheid 
gedebatteerd 
over de moge
lijkheid 
Opiumwet- 
middelen voor 
te schrijven 
voor een 
geneeskundig 
doel.

In 1993 zijn de zogenoemde 'lijsten I 
en II' van de Opiumwet opnieuw 
vastgesteld. Op deze lijsten zijn de 
drogerende middelen, die onder de 
Opiumwet vallen en dus illegaal zijn, 
vastgelegd. Zo is ook hennep onder 
de reikwijdte van de Opiumwet 
gevallen.
Het voorstel van de regering houdt in 
dat de wet zodanig wordt aangepast 
dat een onderscheid kan worden 
gemaakt tussen de verschillende 
Opiumwetmiddelen. Namelijk het 
onderscheid tussen middelen die wel, 
en middelen die niet voor geneeskun

dige toepassing kunnen worden voor
geschreven.
Het gaat met name om het voor
schrijven van hennep (marihuana).
Tot nu toe is door de 
Gezondheidsraad nog niet onomsto
telijk vastgesteld dat hennep een 
geneeskundige werking heeft. VVD- 
woordvoerder Anke van Blerck- 
Woerdman is van mening dat het 
voor de discussie, maar ook voor de 
patiëntenorganisaties die pleiten voor 
medische toepassing van marihuana, 
nodig is dat er een goed onderzoek 
plaatsvindt. Pas dan kan een juist 
oordeel worden gevormd of patiën
ten daadwerkelijk voordeel hebben 
bij het voorschrijven van hennep. 
Zolang hierover nog geen duidelijk
heid bestaat, kan alleen voor weten
schappelijk onderzoek een vergun
ning tot gebruik van hennep worden 
aangevraagd.

Regeringsbureau  
Minister Borst wil zo snel mogelijk 
met experimenten op het gebied van 
medicinaal marihuanagebruik begin
nen. Voor dit onderzoek wil zij

financiële crisis. Ongetwijfeld speelt 
het beheerste financiële beleid van 
China hierbij een belangrijke rol. 
Vervolgens is van gedachten gewis
seld over de rol van China op het 
gebied van stabiliteit en veiligheid, 
zowel in de regio als internationaal. 
Het gaat daarbij om de relaties van 
China met landen als Rusland, India, 
Pakistan, Japan en de VS. Ook de 
samenwerking met de Europese Unie 
werd besproken. In dit kader wordt 
een dialoog gevoerd met China over 
de gewenste ontwikkelingen op het 
gebied van de mensenreenten. Daar 
is gelukkig enige voortgang in te 
bespeuren. Het recente bezoek van 
mw. Robinson, de Hoge Commissaris 
voor de Mensenrechten van de VN, is 
hierbij van groot belang. De besten
dige lijn in deze van de Amerikaanse 
minister Albright (meer-facetten 
benadering) werd breed gesteund. 
Tenslotte neeft de woordvoerder 
aandacht aan de grote overstromin
gen in China besteed. De achterlig
gende problematiek biedt interes
sante kansen voor Nederland, zowel 
voor de overheid als voor het 
bedrijfsleven, om de samenwerking 
met China concreet in te vullen.

Inlichtingen Enric Hessing, 
070-3182889.

hennep uit de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk importeren. 
De PvdA stelde tijdens het debat voor 
een eigen regeringsbureau in te stel
len die opiumverlof kan verlenen voor 
het telen van cannabis in Nederland 
ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek en experimenten. Minister 
Borst gaf aan de oprichting van een 
dergelijk regeringsbureau te willen 
onderzoeken.
De VVD wil op dit moment niet over
gaan tot besluitvorming over een 
eigen regeringsbureau. Een discussie 
hierover is pas zinvol als de genees
krachtige werking van hennep is 
aangetoond. Wanneer zo'n bureau is 
opgezet en wordt toegestaan dat er 
hennep wordt verbouwd, is dit een 
stap die bijna niet meer is terug te 
draaien. Daarom is de instelling van 
een regeringsbureau de VVD-fractie 
op dit moment een stap te ver.

Inlichtingen Anke van Blerck- 
Woerdman, 070-3182917



r e s s e 287

Victory Boogie Woogie
De
Nederlandse 
Bank heeft een 
schenking van 
110 miljoen 
gulden aan 
een particu
liere stichting 
gedaan. Deze 

stichting heeft voor het bedrag van 
80 miljoen gulden het schilderij van 
Piet Mondriaan 'Victory Boogie 
Woogie' aangekocht. VVD-woord-

voerder Atzo Nicolaï zegt over de 
aankoop van dit schilderij: "Het gaat 
om een verschrikkelijk groot bedrag. 
Dat geld had ook aan andere zaken 
kunnen worden uitgegeven".
Volgens de VVD-fractie is de proce
dure die is gevolgd met de oprichting 
van de stichting en de aankoop van 
het schilderij formeel in orde. "Maar 
fraai is het niet", aldus de woord
voerder. Niettemin is de VVD-fractie 
tevreden dat het schilderij in 
Nederland is. Het is immers één van

de belangrijkste werken van één van 
de belangrijkste schilders van deze 
eeuw.
De gulden zal met de invoering van 
de euro verdwijnen. Om het wegval
len van dat cultureel erfgoed te 
compenseren is geld beschikbaar 
gesteld voor de aanschaf van het 
schilderij. Een zelfde situatie zal zich 
dus niet meer voordoen.

Inlichtingen Atzo Nicolaï, 070- 
3182211

Beltarieven KPN Telecom
De Opta (de toezichthouder op de 
telcommarkt) is van mening dat KPN 
Telecom de beltarieven aanzienlijk 
moet verlagen. De Opta baseert zich 
hoofdzakelijk op het behaalde rende
ment van KPN op de telefoondienst. 
KPN daarentegen betoogt dat het 
voortbestaan van de onderneming in 
het geding is. De verlaging van de 
telefoontarieven die KPN moet door
voeren heeft tot gevolg dat ongeveer 
1 miljard gulden minder winst wordt 
gemaakt. Dat is een vermindering 
van eenderde van het bedrijfsresul
taat. Bovendien, zo stelt KPN, zijn de 
tarieven in vergelijking met andere 
landen al laag.
VVD-woordvoerder Atzo Nicolaï 
heeft de scherpe opstelling van KPN

"niet bevordelijk" genoemd om tot 
een goede oplossing te komen. Het 
gaat echter wel om een ingrijpende 
zaak.
De VVD zal zich in haar standpuntbe- 
aling in eerste instantie baseren op 
et oordeel van de Opta. Deze instel

ling die het algemeen belang en de 
concurrentiebevordering in ae gate 
moet houden, is tenslotte niet voor 
niets door de politiek in het leven 
geroepen.
De VVD heeft nog geen oordeel over 
de hoogte van de beltarieven van 
KPN Telecom en de rendementsper- 
centages die daarmee samenhangen. 
Tariefsverlaging is in het belang van 
de consument, maar eveneens is de 
vraag aan de orde of tariefsverlaging

wel concurrentiebevorderend is. En 
dat is, volgens de woordvoerder, het 
belangrijkste criterium.
KPN Telecom zal binnenkort met een 
voorstel komen. Daarna kan de Opta 
een aanwijzing geven. Tegen deze 
aanwijzing kan KPN bij de rechter in 
beroep gaan. De VVD-fractie zal de 
ontwikkelingen nauwlettend in de 
gate houden.

Inlichtingen Atzo Nicolaï, 
070-3182211

Auteursrecht; illegale cd's
Op woensdag 
9 september 
jl. vond het 
debat plaats 
over de wijzi
ging van het 
wetboek van 
strafrecht en 
de auteurswet 
als gevolg van 
de Europese 
antipiraterij- 

verordening. De wetswijziging strekt 
ertoe om naast de invoer ook de 
doorvoer en uitvoer van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen, 
zoals Ccrs en video's, strafbaar te 
stellen. VVD-woordvoerder Otto Vos 
heeft zijn steun voor dit wetsvoorstel 
uitgesproken. De VVD is door de 
jaren neen altijd een voorstander 
geweest van de bescherming van 
auteursrechten, merken modellen 
en/of afbeeldingen. Duidelijke 
wetgeving is noodzakelijk gelet op de 
relatief eenvoudige manier waarop

illegaal veel geld kan worden 
verdiend. In aanvulling op deze steun 
heeft de woordvoerder de volgende 
punten aan de orde gesteld.
Hij heeft gewezen op het feit dat het 
wetsvoorstel zich uitsluitend richt op 
de fysieke in- uit en doorvoer van 
illegale cd’s. Inmiddels blijkt het ook 
via Internet mogelijk te zijn om ille
gaal bijvoorbeeld de nieuwste CD van 
Marco Borsato op de privé computer 
te downloaden. De Minister van 
Justitie heeft toegezegd over dit 
probleemveld een brief aan de Kamer 
te zullen sturen.
De VVD heeft ook aandacht 
gevraagd voor het snelle karakter van 
ae internationale handel in piraten- 
CD's. In de praktijk is lang niet altijd 
de illegale producent in Nederland 
gevestigd, zodat het moeilijk is hem 
in de kraag te pakken. Om dit toch te 
bereiken is goede internationale 
samenwerking noodzakelijk.
De Minister heeft toegezegd over dit 
onderwerp een advies van het

College van procureurs-generaal te 
vragen.
Tot besluit heeft de woordvooerder 
de vermoedelijke betrokkenheid van 
de georganiseerde criminaliteit van 
de illegale produktiehandel in cd's 
aan de orde gesteld. Naar schatting 
bedraagt de illegale omzet circa 75 
miljoen in totaal. Dat opent naar alle 
waarschijnlijkheid lucratieve mogelijk
heden voor de georganiseerde crimi
naliteit. Daarom heeft de woordvoer
der betoogd dat voor een gericht 
vervolgingsbeleid het criminaliteits
beeld beter in kaart moet worden 
ebracht. De Minister van Justitie 
eeft deze zorg gedeeld en heeft 

toegezegd aan de hand van de evalu
atie van net functioneren van het 
landelijk rechercheteam, dat zich 
bezig noudt met inbreuken op 
auteurs- en merkenrecht, op deze 
vraagstelling terug te komen

Inlichtingen Otto Vos, 070-3182900
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Laskampioenschappen voor politici
Afgelopen dinsdag zijn op het Plein 
in Den Haag voor de tweede keer de 
Nationale Laskampioenschappen 
voor politici gehouden. Aanleiding 
voor de eerste laskampioenschappen, 
die plaatsvonden in september 1995, 
was de lancering van een opleidings
project voor langdurig werklozen tot 
lasser. Dit heeft er toe geleid dat
10.000 werklozen een opleiding 
hebben gevolgd waarvan de meesten 
een baan hebben gevonden in de 
Metaal- en Elektrotechnische 
Industrie. De bedoeling is dit initia
tief van sociale partners en participe
rende organisaties voort te zetten

en eventueel uit te breiden. De VVD 
juicht dit soort inspanningen die er 
op zijn gericht werkzoekenden door 
middel van scholing aan een baan te 
helpen, van harte toe.

Een deskundige jury, onder leiding 
van Tweede Kamervoorzitter Jeltje 
van Nieuwenhoven, heeft het 
laswerk van de deelnemende politici 
beoordeeld. Voor de VVD-fractie 
nam Jacques Niederer deel aan het 
kampioenschap. Met veel succes, 
want het VVD-kamerlid bracht het 
tot de tweede plaats. Inlichtingen Jacques Niederer, 

070-3183035

Wet conflictenrecht Huwelijk
Op woensdag 9 september jl. vond 
het debat plaats over de Wet 
conflictenrecht Huwelijk. Deze wet 
regelt de erkenning van huwelijk, 
waarbij partners van verschillende 
nationaliteit zijn betrokken. 
Aanleiding voor de wetswijziging 
was een uitspraak van de Hoge 
Raad. Deze had een huwelijk rechts
geldig beoordeeld dat tussen een 
Marokkaanse man en een 
Nederfands-Marokkaanse vrouw 
was voltrokken op het consulaat 
generaal van Marokko.

Het wetsvoorstel legt vast dat een 
huwelijk waarbij één van de partijen 
(mede) Nederlander is, uitsluitend 
voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand in Nederland kan worden 
voltrokken.
De VVD ondersteunt dit voorstel. 
Daarbij heeft VVD-woordvoerder 
Otto Vos het risico van schijnhuwelij
ken aan de orde gesteld. Bij een 
huwelijk tussen een Nederlander en 
een buitenlander dient vooraf door 
de Nederlandse autoriteiten onder
zocht te worden of er mogeliik 
sprake is van een schijnhuwelijk,

onder meer gericht op het verkrijgen 
van een verblijfsvergunning.

De Woordvoerder heeft de Minister 
van Justitie verzocht om een 
evaluatie van de bestaande voor
zieningen die benut worden bij de 
controle op schijnhuwelijken. Aan de 
hand daarvan moet de Kamer 
worden geïnformeerd. De Minister 
heeft toegezegd de Kamer op korte 
termijn te informeren.

Inlichtingen Otto Vos, 070-3182900

Reactie Pronk op Milieubalans verbaast VVD
De reactie van minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu op de laatste 
milieucijfers (Milieubalans 1998 van 
het RIVM) heeft de VVD-fractie 
verbaasd. De minister heeft de 
indruk gewekt dat het milieu er 
aanzienlijk slechter voorstaat dan 
aanvankelijk werd verwacht. De 
nieuwe cijfers van het RIVM wijken 
echter niet sterk af van de cijfers uit 
de nota ‘Milieurendement van het 
NMP-3', een publicatie van het 
RIVM van maart 1998.

Dat de emissie van broeikasgassen 
nog steeds stijgt was bekend. Voor 
het vorige kabinet was dat dan ook 
reden om aanzienlijke bedragen 
beschikbaar te stellen voor verdere 
terugdringen van broeikasgassen. Er 
is besloten dit geld te gebruiken voor 
structurele oplossigen en niet voor 
het behalen van korte termijnsucces- 
sen. Een juiste beslissing, aldus de 
VVD. Maar dat betekent wel dat de

effecten van deze investeringen pas 
na het jaar 2000 zijn te verwachten.

Inwerkperiode
Op basis van de NMP-3-cijfers van 
het RIVM zijn in het regeerakkoord 
beleidsintensiveringen vastgesteld. 
Deze moeten het milieu de komende 
jaren verder verbeteren. De nieuwe 
RIVM-cijfers geven geen aanleiding 
tot aanscherping van dit beleid. 
Minister Pronk, die meer dan eens 
heeft gezegd weinig kennis van 
milieuzaken te hebben en aan een 
inwerkperiode bezig te zijn, had met 
zijn reactie dus beter even kunnen 
wachten.

Het verheugt de VVD dat de daling 
van de emissie van een groot aantal 
milieuverontreinigende stoffen zich 
heeft voortgezet. In de vorige kabi
netsperiode, maar ook in het regeer
akkoord zijn maatregelen voorgesteld 
die tot een verdere ontkoppeling van 
economische groei en milieudruk

zullen leiden. Wel blijkt dat sommige 
maatregelen weer nadelige gevolgen 
hebben voor andere milieu-onderde- 
len. Dan blijkt dat meer moet worden 
gekeken naar de totale milieugevol
gen van het beleid.

Inlichtingen Jan Hendrik Klein 
Molekamp, 070-3182884
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Schiphol
"Horendol" zegt PvdA-collega Ad Melkert te zijn geworden van 
de gang van zaken rond Schiphol. Hij beklaagt zien er over geen 
inzicht te hebben in de cijfers, de kaarten, de contouren en de 
geluidzones op basis waarvan een beslissing over de toekomst 
van Schiphol moet worden genomen. Zijn partijgenoot en 
huidige minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos 
kan hier, aldus Melkert, niet voor verantwoordelijk worden 

gesteld. Dat klopt, want het is namelijk de verantwoordelijkheid van het hele kabinet.
Dat wil zeggen net huidige kabinet en ik meen me te herinneren dat ook de heer Melkert 
daar in zat. Het siert hem overigens dat hij heeft erkend verantwoordelijkheid voor dit 
beleid te hebben gedragen.

De fractievoorzitter van de PvdA heeft de hoop uitgesproken dat de huidige minister van 
Verkeer en Waterstaat helderheid van zaken zal verschaffen, in de vorm van een ‘schoon- 
schip-startnotitie' zodat we "eindelijk weten waar we aan toe zijn”.
Ik kan mij herinneren dat wij tijdens de vorige kabinetsperiode regelmatig in de minister
raad over de mainport Schiphol hebben gesproken. Dat deden wij aan de nand van cijfer
materiaal dat op dat moment ter beschikking was. Beleid moet namelijk worden bepaald 
op basis van de actuele cijfers. Niet op basis van wilde geruchten. Ik hoop dat de heer 
Melkert dat met mij eens is.
Er moet op zeer korte termijn weer over Schiphol worden gesproken. Het is van het groot
ste belang dat er snel een besluit over de toekomst van deze mainport wordt genomen, 
zowel voor de lange, de middellange als de korte termijn. Want de betekenis van Schiphol 
is cruciaal voor de economische positie van Nederland op de internationale markt.

Hans Dijkstal

Reactie VVD-fractie op de Miljoenennota
Het financiële 
beleid voor 1999 
is in het
Regeerakkoord al 
grotendeels vast
gelegd. De 
Miljoenennota 
1999 bevat over 
het algemeen 
weinig nieuws. 
Door ae economi
sche groei, die 
gemiddeld 3,25%  
bedroeg, is het 
aantal banen in de 

vorige kabinetsperiode met ruim 620.000 
toegenomen. Naar verwachting zal de 
economische groei in 1998 als gevolg van 
de internationale ontwikkelingen procentu
eel afnemen. Maar deze groei zal in 1999 
nog altijd 3% zijn.
Belangrijk is dat de regering expliciet heeft 

ekozen voor het voortzetten van een 
ehoedzaam en solide financieel beleid.

So lide
De VVD-fractie is van mening dat dit solide 
beleid niet alleen tot uiting komt door het 
instellen van een formule voor het omgaan 
met meevallers in tijden van economische 
voorspoed. De Miljoenennota biedt ook 
soelaas wanneer men te maken krijgt met 
tegenwind in deze regeerperiode. Zo is 
ervoor gezorgd dat ons land ook bij tegen
vallende economische groei aan de verplich
tingen in Europees verband, zoals de afspra
ken in het Stabiliteitspact met de 
EMU-deelnemers, kan blijven voldoen. Het 
is inmiddels meer dan 25 jaar geleden dat 
een zo laag EMU-tekort (1,3%) is aange- 
kondigd. Een historische prestatie.

Voor de VVD is van belang dat op alle fron
ten inspanningen worden verricht om de 
werkgelegenheid te bevorderen en de werk
loosheid verder te verminderen. In 1999 
komen er naar verwachting 150.000 banen 
bij.

Daarnaast is het positief waar te nemen dat 
het aantal mensen dat noodgedwongen een 
beroep op een uitkering moet doen, gestaag 
afneemt. Volgens de kabinetsplannen zal 
het komende jaar het aantal mensen dat 
afhankelijk is van een uitkering met zo’n
25.000 afnemen.

Helaas vind als gevolg van de stijging van 
de sociale premies over de hele linie een 
lastenverzwaring plaats. Deze is van tijde
lijke aard en moet de sociale fondsen weer 
op niveau brengen. Na de afronding van 
deze inhaalslag ontstaat in 2001 weer 
ruimte voor lastenverlichting.

Ecotax
Per 1 januari 1999 wordt de eerste verho
ging van de ecotax ingevoerd. De VVD- 
fractie zal deze maatregel vooral beoordelen 
in relatie tot de compensatie in de directe 
belastingen die voor burgers en bedrijven is 
gereserveerd. De verhoging van de ecotax 
(een lastenverzwaring van 1,6 miljard 
gulden) zal worden gecompenseerd door 
een verlaging van de loon- en inkomstenbe
lasting in de eerste belastingschijf en een 
pakket aan maatregelen voor het bedrijfsle
ven ter waarde van 300 miljoen.

Inlichtingen Willibrord van Beek, 070- 
3182899



p  <; <; p 288

Algemene beschouwingen, eerste
Deze week hebben de Algemene 
Beschouwingen plaatsgevonden. Er 
is gedebatteerd over de 
Miljoenennota 1999 en de beleids
voornemens van het nieuwe kabinet 
voor het volgende jaar. 
VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal 
is nagegaan hoe de afspraken in het 
regeerakkoord een vertaling hebben 
gekregen in de begroting van 1999. 
Dit moet ook in de internationale 
context worden bezien. Dan zijn 
twee vragen van belang: wat is de 
positie van Nederland in de wereld 
en wat is het gevolg van de interna
tionale ontwikkelingen op het beleid 
dat dit kabinet voorstaat?

B u iten land se  p o lit ie k  
Als het gaat om de doelstellingen van 
de buitenlandse politiek moet net 
Nederlandse/nationale belang 
worden gediend. In directe zin is dat 
de belangenbehartiging van burgers, 
bedrijven en organisaties in het 
buitenland. Daarnaast is er de belan
genbehartiging in indirecte zin, 
bijvoorbeeld het wegnemen van 
bedreigingen op het terrein van vrede 
en veiligheid, internationale criminali
teit en ae bedreiging van het milieu. 
Om deze bedreigingen het hoofd te 
bieden is een klein land als Nederland 
het meest gebaat bij multilaterale 
samenwerking. Daar moet de priori
teit worden gelegd. Dat neemt niet 
weg dat ook de bi-laterale verbanden 
van groot belang zijn.

V e ilig h e id
De VVD stelde aan de orde hoe een 
klein land als Nederland om moet 
gaan met dramatische conflicten 
zoals in Kosovo, India en Pakistan, 
Albanië en het Midden-Oosten. In 
eerste instantie moet worden gezocht 
naar een oplossing via de 
Veiligheidsraad en de Verenigde 
Naties. Lukt dat niet dat moet 
worden gekeken naar de NAVO. Dit 
blijft het belangrijkste ankerpunt als 
het gaat om het Nederlandse veilig
heidsbeleid. Ten aanzien van de 
uitbreiding van de NAVO is de VVD 
van mening dat de NAVO kan 
worden uitgebreid, maar dat dat niet 
ten koste mag gaan van de slagkracht 
van de NAVO.

C rim in a lite it
Internationale samenwerking op het 
gebied van criminaliteitsbestrijding is 
van groot belang; in multilaterale 
organisaties en, waarschijnlijk doel
matiger, in bi-lateraal verband. Een 
voorbeeld van multilaterale samen
werking is Europol. Europol is effec
tief als net gaat om informatieuitwis- 
seling, maar het is een misvatting te 
denken dat dit orgaan executief poli
tiewerk kan gaan doen. Dat laatste 
botst met de nationale systemen van

strafrecht, opsporing en vervolging in 
de verschillende lidstaten. Bovendien 
bestaat er nog geen behoorlijke 
parlementaire controle op deze peiler 
in de Europese Unie. Daarom is voor
lopig de bi-laterale samenwerking 
met de ons omringende landen meer 
effectief.
Een extra punt van zorg is het inter
nationaal terrorisme. Open democra
tische samenlevingen zijn daarin extra 
kwetsbaar.

In ternationaal m ilieub ele id  
Bij bijna alle milieuproblemen is het 
gelukt de vervuiling te laten dalen 
terwijl productie en consumptie 
groeien. Dat is hoopvol. Het geldt 
alleen niet voor de broeikassenpro- 
blematiek. Nederland kan in interna
tionaal verband meer bereiken. Zo 
levert ons land een financiële en 
technologische bijdrage aan minder 
kapitaalkrachtige landen. De VVD 

leit ervoor ook na te gaan of het in 
et Ontwikkelingssamenwerkings- 

beleid mogelijk is landen te stimule
ren extra milieu-inspanningen te 
doen.
Verder is aandacht gevraagd voor de 
nucleaire risico's in Rusland. De VVD 
heeft de regering gevraagd dit 
probleem op de agenda van de 
Europese Unie te zetten.

In tern atio n a le  co n cu rre n tie 
po sitie
De instabiliteit op de financiële markt 
in Azië en Rusland stemt tot zorgen. 
Dit kan een bedreiging zijn voor de 
economische groei in Nederland. De 
VVD is van mening dat de veiligheids
marge in het regeerakkoord (het 
behoedzame groeiscenario, de reduc
tie van het tekort en de staatsschuld 
en de zgn. Zalmnorm) een voldoende 
veiligheidsmarge bieden. Het kabinet 
heeft in de Miljoenennota een aanvul
lende maatregel aangekondigd. 
Namelijk dat eventuele uitgaven
meevallers als gevolg van een gunstige 
economische ontwikkeling worden 
gereserveerd voor de gevolgen van 
een loonstijging in de jaren 2000- 
2001. Coalitiepartner D66 is het hier 
niet mee eens en vindt dat deze 
meevallers moeten worden besteed 
aan prioriteiten van dit kabinet (milieu, 
zorg, onderwijs). De VVD vindt het 
wel een heel verstandig besluit deze 
extra reservering in te bouwen. Als er 
een bedrag in reserve wordt gehouden 
om de stijging van de lonen te beko
stigen, is het niet nodig, tegen de tijd 
dat het aan de orde is, te bezuinigen 
op punten die nou juist zo belangrijk 
worden gevonden, zoals onderwijs, 
veiligheid en zorg.

O p enbaar bestuur 
De VVD pleit al jaren voor meer slag
vaardigheid in ons openbaar bestuur.

termijn.
In de eerste plaats is daarvoor 
versterking van het primaat van de 
politiek noodzakelijk. Dat wil bijvoor
beeld zeggen, het afslanken van het 
advies- en overlegstelsel en het niet 
ontlopen van verantwoordelijkheden 
door te vluchten in externe onderzoe
ken. Verder is de discussie over de 
kaderwet ZBO's van belang. De VVD 
is eveneens nieuwsgierig naar kabi
netsstandpunt ten aanzien van juridi
sering.

Arbeidsm arkt
Ondanks de spectaculaire resultaten 
die reeds zijn geboekt als het gaat om 
werkgelegenheid, bestaan er toch 
twee lastige problemen. Voor meer 
dan een miljoen mensen, die moeilijk 
bemiddelbaar zijn, waaronder 
WAO'ers, ouderen, herintredenden 
vrouwen en allochtonen, zijn geen 
banen beschikbaar. Voor hen moet 
een extra inspanning worden gedaan 
om ze aan een baan te helpen.
Het tweede probleem betreft het 
gebrek aan gekwalificeerde arbeids
krachten. Het betreft technische 
MBO’ers en HBO'ers en technici, 
economen en juristen voor specifieke 
bedrijfssectoren als de bouw, de 
gezondheidszorg en de zakelijke 
dienstverlening. Dit vereist, volgens 
de fractievoorzitter van de VVD, een 
initiatief van sociale partners, het 
onderwijsveld en de overheid om een 
gezamenlijke structurele aanpak van 
deze krapteproblematiek te bewerk
stelligen.
De VVD maakt zich eveneens zorgen 
over het tekort aan leerkrachten dat 
al zeer binnenkort zal ontstaan. 
Daarom heeft de VVD-fractie het 
kabinet gevraagd hiervan een analyse 
te geven en te bekijken hoe dit 
probleem kan worden opgelost.

M o b ilite it
Infrastructuur is het sleutelwoord 
voor bereikbaarheid. In dat licht kan 
de betekenis van Schiphol en 
Rotterdam niet worden overschat. 
Deze is cruciaal voor ons economisch 
beleid en dus ook voor het sociale 
beleid in Nederland. Daarom is de 
VVD van mening dat Schiphol de
20.000 extra vluchten, die door het 
kabinet zijn toegestaan, mag uitvoe
ren.
Het kabinet heeft toegezegd dat de 
Kamer aan het eind van het jaar 
nader over de problematiek rond 
Schiphol zal worden geïnformeerd. 
Behalve deze twee belangrijke main- 
ports zijn er ook nog een aantal 
andere interessante havens en lucht
havens, onder andere Vlissingen, 
Delfzijl, Amsterdam, 
Maastricht/Aken-airport, Eelde en 
Eindhoven.
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A sielvraagstuk  
Volgens de laatste raming voor dit 
jaar zal het aantal asielverzoeken 
oplopen tot 40.000. Dit zou voor 
1999 verder kunnen stijgen tot
48.000. De vraag is wat de financiële 
consequenties zijn en hoe zich dit 
vertaalt in de begroting 1999.
De VVD is erg geschrokken van de 
signalen die erop wijzen dat rekening 
moet worden gehouden met een 
oploop naar 60.000. Dit brengt 
ernstige problemen in de opvang met 
zich mee.
In Duitsland, een land dat ook erg 
veel asielzoekers opneemt, zijn de 
aantallen inmiddels gestabiliseerd. 
Interessant is om te bezien hoe dat 
komt.
Het is van belang dat de afspraken 
die zijn gemaakt in het regeerakkoord 
zo snel mogelijk worden gerealiseerd. 
De VVD heeft er op aangedrongen 
dat de herziening van de 
Vreemdelingenwet zo snel mogelijk 
moet plaatsvinden.

Tweede termijn 
inbreng 
Algemene 
Beschouwingen
In zijn antwoord aan de Tweede 
Kamer heeft minister-president Kok 
op het merendeel van de vragen een 
bevredigend antwoord gegeven.
Veel punten zijn gezien de tijd heel 
kort aan de orae geweest. Maar in 
het najaar, bij de behandeling van de 
afzonderlijke begrotingen, kunnen 
vele onderwerpen die in het debat 
zijn besproken, nader worden uitge
werkt.

Op een aantal punten is VVD-fractie- 
voorzitter Hans Dijkstal in zijn tweede 
termijn teruggekomen.

Nederlandse bijdrage  
internationale rechtsorde  
De Nederlandse bijdrage aan de 
internationale rechtsorde wordt 
steeds groter. Behalve het 
Internationaal gerechtshof is in ons 
land het Joegoslaviëtribunaal en het 
Internationaal strafhof gevestigd.
Kort geleden is Nederland gevraagd 
hier ook de berechting van de 
Lockerbie-terroristen te laten plaats
vinden. Dit zegt iets over de goede 
naam die Nederland op dit terrein 
heeft in de internationale gemeen
schap. Dit brengt ook verplichtingen 
met zich mee omdat er voortdurend 
voor moet worden gezorgd dat ons 
eigen rechtsstelsel die goede naam 
ook verdient. Er moet goed worden 
nagedacht over de voorwaarden

waarop die taken moeten worden 
ingevuld. Ten eerste moet er brede 
internationale steun zijn. Ten tweede 
moeten er goede internationale 
afspraken worden gemaakt over de 
wijze waarop de taken moeten 
worden ingevuld. In de derde plaats 
moeten afspraken worden gemaakt 
over een eerlijke en volledige veilig- 
heidsanalyse. Het moet dan gaan 
over de wijze waarop wij mensen in 
hechtenis nebben, hoe getuigen hier 
komen en hoe rechters in de 
Lockerbiezaak hun werk moeten 
doen.
Kortom, de veiligheidsrisico's moeten 
goed onder ogen worden gezien 
zodat goed kan worden beoordeeld 
of de veiligheidsmaatregelen, inclu
sief de financiële middelen, toerei
kend zijn.

M eevallers econom ische groei 
De strikte scheiding tussen inkomsten 
en uitgavenkaders is vastgelegd in 
het regeerakkoord. Dat is niet voor 
niets omdat hiermee de budgetdisci
pline wordt gegarandeerd. Dat is 
voor de VVD een belangrijk principe 
waaraan moet worden vastgehouaen. 
De fractievoorzitter heeft nogmaals 
benadrukt dat de VVD van harte 
instemt met de reserveringen die zijn 
ingeboekt om loonstijgingen te 
bekostigen. Wanneer daarvoor geen 
bedrag zou worden gereserveerd, 
bestaat het risico dat moet worden 
bezuinigd op punten die iedereen nu 
juist zo belangrijk vindt, zoals bijvoor
beeld onderwijs, zorg en veiligheid.

Asielzaken
Het probleem van het snel stijgende 
aantal asielaanvragen moet voortva
rend worden aangepakt. Dit vanwege 
de financiële consequenties en de 
problemen in de opvang van asiel
zoekers.
De VVD drong in de tweede termijn 
nogmaals aan op een snelle behande
ling van de herziening van de 
Vreemdelingenwet. Het wetsvoorstel 
zou in ieder geval voor Pasen naar de 
Tweede Kamer moeten worden 
gestuurd.
Daarnaast is aandacht gevraagd voor 
de terugkeer van Bosnische vluchte
lingen. Het overgrote deel van Bosnië 
is momenteel veilig genoeg. In 
Nederland kunnen vluchtelingen op 
vrijwillige basis naar hun land terug
keren. Dat betekent in de praktijk aat 
maar zeer weinig vluchtelingen ons 
land verlaten. In Duitsland is dit 
anders geregeld. Als een gebied veilig 
is, kan een vluchteling vrijwillig zijn 
terugkeer naar zijn land regelen. Als 
dat niet voor een bepaalde tijd is 
gebeurd, wordt zijn/haar terugkeer 
onvrijwillig bewerkstelligd. Het groot
ste deel van de vluchteling kiest 
daarom maar voor de vrijwillige 
terugkeeroptie. De VVD heeft voor
gesteld dit instrument van onvrijwil
lige terugzetting te gebruiken om

daarmee vrijwillige terugkeer van 
vluchtelingen te bereiken.
De regering is gevraagd het oplossen 
van het mensensmokkelprobleem tot 
prioriteit te maken.
Ook moet op zeer korte termijn een 
oplossing worden gevonden voor het 
gebrek aan opvangplaatsen. Door de 

rote toestroom van asielzoekers is 
et fysiek steeds moeilijker om een 

opvangplek te vinden. Een deel van 
de oplossing kan liggen in het bekor
ten van de asielprocedure. Wanneer 
snel en krachtdadiger wordt opgetre
den, wordt het voor asielzoekers die 
toch al weinig kans maken te worden 
opgenomen, minder aantrekkelijk om 
naar Nederland te komen. Het gaat 
hen vaak alleen om de tijdelijke 
opvang tijdens de procedure.
Daarmee worden opvangplaatsen 
voor mensen die het echt nodig 
hebben, bezet gehouden.

Verder heeft de heer Dijkstal de rege
ring gevraagd snel opheldering te 
geven over de besteding van ae 400 
miljoen gulden voor infrastructuur die 
nog niet concreet is ingevuld.
Hierover moet de Kamer nog voor de 
behandeling van de Begroting van 
Verkeer en Waterstaat worden geïn
formeerd.
Ook is nogmaals met klem verzocht 
om een analyse en een plan van 
aanpak voor het tekort aan leerkrach
ten.

CDA
Tijdens de eerste termijn is de CDA- 
fractie gevraagd waarom zij geen 
tegenbegroting hebben ingediend. 
GroenLinks is nier wel mee gekomen. 
Dit biedt de oppositie de mogelijk
heid om alternatieve voorstellen, met 
een financiële dekking, aan te geven. 
Het CDA heeft deze moeite niet 
genomen. Zij kunnen echter niet te 
vrijblijvend opereren in het aangeven 
van alternatieve wensen. Volgens de 
regels van dit Huis kunnen alleen 
tijdens de Algemene Beschouwingen 
en de Financiële Beschouwingen 
verschuivingen worden voorgesteld 
die betrekking hebben op de hele 
begroting. Tijdens de behandeling 
van de afzonderlijke begrotingen 
kunnen alleen verschuiving worden 
voorgesteld binnen die begroting.
De VVD verwacht dus van het CDA 
dat zij na de financiële beschouwin
gen niet meer met wijzigingsvoorstel
len komen die betrekking hebben op 
de gehele begroting.
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Individuele koopbijdrage eigen woning
Interuptiedebat
D ijksta l-M elkert

Dijkstal: "Wij praten over een wets
voorstel (initiatiefwetsvoorstel 
Duivesteyn over koopbijdrage eigen 
woning) Ik heb de heer Melkert drie 
weken geleden gevraagd hoe wij 
daar verder mee omgaan. Het was 
mij inmiddels opgevallen dat hierover 
in het regeerakkoord afspraken 
waren gemaakt. Het leek er even op 
dat het wetsvoorstel van de heer 
Duivesteyn in de Kamer zou worden 
behandeld. Toen werd hier echter 
verklaard dat de PvdA zo niet in 
elkaar steekt en gewoon aan haar 
woord kon worden gehouden. Toen 
ben ik weer gerust achterover gaan 
zitten."

Melkert: "De heer Dijkstal kan ons 
aan het regeerakkoord houden. Als 
zijn fractie, de fractie van D66 of 
andere fracties willen afwachten 
waar de regering mee komt, dan 
wachten wij af. Ik vind het echter 
niet getuigen van respect voor leden 
van deze Kamer die de moeite

nemen om een initiatiefwetsontwerp 
verder voor te bereiden, om de 
belangrijke vragen van onder andere 
de heer Hofstra met voorrang te 
beantwoorden en te zeggen: hier ligt 
het, kijk nou een s wat er inhoudelijk 
aan de orde is. De heer Dijkstal wil 
toch niet suggereren dat het alleen 
voor de vorm belangrijk is dat het 
kabinet met iets komt."

Dijkstal: "De heer Melkert raakt bij 
mij een gevoelige snaar door over 
respect te spreken. De vorige keer 
spraken wij over het regeerakkoord. 
De inkt was nog niet droog of de 
heer Duivesteyn sprong op zijn fiets 
en reed naar de heer Biesheuvel. Vier 
dagen later kregen wij een nota van 
wijziging.
Ik heb heel veel vragen over de 
financiële basis van net wetsvoorstel. 
Voorlopig heb ik daar nog weinig 
over gelezen. Ik heb ook vragen over 
de toegankelijkheid. Waar leg je de 
drempel? Wanneer kunnen mensen 
kopen en hoe verhoudt die drempel 
zich met het risico dat mensen hun 
betalingen, ook op de lange termijn,

niet meer kunnen doen? Ook daar 
ben ik heel erg in geïnteresseerd. 
Wordt dit dan afgewenteld op de 
overheid of is dit risico voor ae 
mensen zelf? Hoe ga je om met de 
ongelijke behandeling? Ik denk 
bijvoorbeeld aan de overdrachtsbe
lasting. Soms zijn koopwoningen 
voor mensen van de ene groep wel 
toegankelijk en voor de andere groep 
niet. Er zijn veel vragen van finan
ciële, bestuurlijke en juridische aard. 
Daar is het wetsvoorstel van 
Duivesteyn in tekortgeschoten. De 
vraag of het effectief is om in de 
Kamer aan de hand van dat wets
voorstel al die vragen te beantwoor
den, is dan legitiem. Ik geef de 
verzekering dat wij op veel van die 
vragen het antwoord van de regering 
wensen te horen. Is het dan niet 
effectiever om de regering te vragen 
zo snel mogelijk op ae vragen die 
van de zomer een rol hebben 
gespeeld, te antwoorden, opdat wii 
net wetsvoorstel hier zo snel mogelijk 
kunnen behandelen?"

en LastenverlichtingReserve looneisen
Interruptiedebatje  
De Hoop Sch e ffe r-D ijksta l

Dijkstal: "Het was denkbaar dat de 
tegenvallende economische ontwik
keling in Rusland en/of Azië de VVD 
gedwongen had te zeggen dat het 
standpunt, dat wij anderhalve maand 
geleden innamen en dat is vermeld in 
net regeerakkoord, niet meer houd
baar was. Ik heb in het vorige debat 
gezegd en ik herhaal het nu: wij 
vinden dat daarin geen aanleiding 
ligt om de veiligheidsafspraken op dit 
punt aan te scherpen. Daar zit het 
probleem niet. Het probleem zit in de 
aannames inzake de ontwikkeling 
van de lonen in de jaren 2000, 2001 
en 2002. Het kabinet zegt: dat zien 
wij somberder in dan ten tijde van de 
onderhandelingen over het regeerak
koord en wij vinden het verstandiger 
ons behoedzaam op te stellen en een 
marge in te bouwen. Daar ben ik het 
mee eens en dus steun ik dat."

De Hoop Schetter:"Als u zo over
tuigd zou zijn van de soliditeit, ook 
op langere termijn, van hetgeen dit 
kabinet zich voorneemt, had u toch 
nu al niet die extra reserve nodig? Ik 
weet een ding van de vakbeweging.
Ik zie geen enkele aanvoerder van 
een vakcentrale in 2001 of 2002 een 
looneis formuleren die ligt rond 1 %. 
Daar zullen wij het snel over eens 
zijn. Uw probleem is dat u hiermee 
aangeeft, hoewel u iets anders zegt: 
het is inderdaad niet solide, want ik

weet niet hoe het allemaal op 
langere termijn zal lopen en ik heb 
een extraatje nodig."

Dijkstal:" Ik kan niet precies beoor
delen hoe het in juli is gegaan, maar 
ik kan de heer De Hoop Scheffer nu 
al voorspellen dat wij in de loop van 
deze kabinetsperiode telkens nieuw 
cijfermateriaal krijgen dat niet hele
maal meer correspondeert met wat 
staat in het regeerakkoord. Telkens 
zal daarbij de vraag moeten worden 
beantwoord: wat doen wij nu? 
Voorzover er in het regeerakkoord 
meer processuele afspraken over zijn 
gemaakt, kom je ermee weg en 
voorzover dat niet het geval is, zal je 
er telkens op moeten reageren. Dat 
lijkt mij een hee normale zaak."

De Hoop Scheffer: "Als het in dit 
land zo zou zijn dat wij als parlemen
tariërs en leden van de regering de 
loonontwikkeling in de hand hadden, 
zou ik u een eind kunnen volgen, 
maar dat hebben wij niet. Dat wordt 
niet in deze zaal uitgemaakt. U 
vraagt van sociale partners loonmati
ging. Dat is op zichzelf goed. 
Tegelijkertijd zit er een kabinet dat al 
voor volgend jaar zegt: wij geven uit, 
geven uit en geven uit. Daar zit een 
spanning tussen."

Dijkstal:"Zeker. Dan wil ik graag nog 
een opmerking over maken, voorzit
ter, ook in de richting van de heer 
De Hoop Scheffer. Dan kom je op

het belangrijke thema hoe je kan 
proberen om de loonmatiging die wij 
van de afgelopen jaren kennen ook 
in de komende jaren te realiseren. 
Daarbij speelt het onderwerp 'lasten
verlichting' natuurlijk een belangrijke 
rol. Dan kom ik tot het punt dat de 
heer De Hoop Scheffer ook in eerste 
termijn heeft aangeduid, namelijk de 
lastenverzwaring voor 1999. Ik mag 
eraan herinneren dat ik dit punt in 
het debat over de regeringsverklaring 
zelf aan de orde heb gesteld, omdat 
toen duidelijk was om de redenen die 
wij allemaal kennen dat wij in 1999 
te maken zouden krijgen met een 
lastenverzwaring van 1,5 miljard. Ik 
wist toen overigens nog niet dat het 
1,5 miljard was. Er circuleerden toen 
bedragen tussen 1,5 mld en 2 mld. Ik 
heb het kabinet de vraag gesteld: 
hoe moet ik, gezien de afspraken in 
het regeerakkoord over lastenverlich
ting, ae verzwaring in 1999 zien? 
Mag ik ervan uitgaan dat het bete
kent dat het kabinet in de jaren erna 
een lastenverlichting van 6,5 mld tot 
stand brengt, bestaande uit 5 mld uit 
het regeerakkoord plus 1,5 mld aan 
het ongedaan maken van deze 
lastenverzwaring? () Politiek is van 
belang dat het kabinet zich houdt 
aan de afspraken over de lastenver
lichting, dus inclusief de correctie 
inzake 1999. Als dat goed wordt 
ingezet, put ik daar de hoop uit van 
een loonmatigende werking."
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Tienpuntenplan Ouderenbeleid
Meer dan twee miljoen Nederlanders zijn ouder dan 65 jaar. Zij 
zijn een belangrijke bevolkingsgroep in onze samenleving.
Voor ouderen geldt eigenlijk wat voor iedereen geldt: haal het 
beste uit jezelf. Ouderen hebben hun eigen verantwoordelijkheid 
en moeten mee kunnen praten en beslissen over hun toekomst. 
Als de overheid zich al met ouderen bemoeit, moet deze bemoei

enis vooral niet betuttelend zijn, maar slechts een steuntje in de rug.
Het ouderenbeleid van de VVD is gebaseerd op de liberale beginselen van vrijheid, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid 
van alle mensen.
Voor de VVD is het van groot belang dat ouderen langer op eigen benen kunnen staan. 
Een goede zorgsector moet daartoe bijdragen. Waar nodig moeten er extra middelen bij. 
In het VVD-verkiezingsprogramma, maar ook in het regeerakkoord is daar ruimschoots 
aandacht aan besteea.
Een tweede prioriteit is de financiering van de AOW. Na een leven lang werken heeft 
iedereen reent op een basispensioen waaraan niet wordt getornd. Daarom is de VVD voor 
een weIvaartsvaste AOW. Om ook in de toekomst een welvaartsvast basispensioen te 
kunnen garanderen, heeft minister Zalm van Financiën een AOW-Spaarfonas opgericht. 
Een goed basispensioen is immers belangrijk voor een onbezorgde oude dag.
De VVD is tegen leeftijdsdiscriminatie. Als ouderen actief willen deelnemen aan de 
samenleving, moeten zij daarvoor de mogelijkheden krijgen. We moeten beter beseffen 
dat de kennis en ervaring van ouderen waardevol is. Het moet dus mogelijk zijn dat 
ouderen kunnen blijven werken na hun 65-jarige leeftijd. Daarom wil ae VVD dat er 
uitzicht komt op flexibilisering van de pensioenleeftijd.

Ouderen moeten net als anderen mensen in deze samenleving hun eigen keuzes kunnen 
maken. Afgelopen vrijdag heb ik de ouderenbeurs bezocht in Utrecht. Deze beurs zal 
ongetwijfeld een goede invloed hebben gehad op de keuzebepaling voor mensen in deze 
leeftijdsgroep. Maar ook de VVD wil haar steentje bijdragen. Daarom hebben wij een 
tienpuntenplan (zie pagina 4 van deze editie) geformuleerd waarin de kernpunten staan 
van het ouderenbeleid dat de VVD voorstaat.

Hans Dijkstal

Infrastructuurprojecten van de regio's
investeringsstromen, projecten versneld 
kunnen worden uitgevoerd. Ook ziet de 
minister van Verkeer en Waterstaat moge
lijkheden voor regionale medefinanciering.
De woordvoerder heeft de minister 
gevraagd of mag worden verwacht dat, als 
net MIT er is en de financiële vertaling naar 
de projecten heeft plaatsgevonden, de 
minister stappen zal zetten voor het afslui
ten van regionale investeringscontracten.
Ook deze vraag werd met ja beantwoord.
Voor de regio's is het dus zaak alert te blij- ■■ 
ven. *
De VVD wacht met veel belangstelling het 
MIT af dat half oktober zal verschijnen.

In het mondelinge vragenuur van dinsdag 
22 september 1998 is met minister 
Netelenbos van Verkeer en Waterstaat 

esproken over de voortgang met betrek- 
ing tot de aanleg van infrastructuurprojec

ten. Dit naar aanleiding van een uitzending 
van het programma ‘Buitenhof waarin de 
minister haar zorgen uitsprak over de 
beloften die destijds door minister May 
Weggen aan de regio zijn gedaan. Omdat 
de financiële onderbouwing ontbreekt, is 
het nu de vraag of in alle gevallen aan die 
beloften kan worden voldaan.

In het regeerakkoord is een extra bedrag 
van 10 miljard afgesproken voor de aanleg 
van wegen, spoorwegen, vaarwegen, etc. 
tot 2010. Ook met dit extra geld zal het 
volgens minister Netelenbos een moeilijke 
opgave zijn om de meest nijpende knelpun
ten op korte termijn aan te pakken. Hoe een 
en ander uitvalt, zal pas blijken als de 
nieuwe Meerjarenraming Infrastructuur 
(MIT) zal verschijnen.
VVD-woordvoeraer Nellie Verbugt heeft 
tijdens dit debat naar voren gebracht dat de 
VVD er erg aan hecht dat er goede afspra
ken met de regio's worden gemaakt. Dat 
houdt in dat deze afspraken ook financieel 
goed moeten zijn onderbouwd. De minister 
heeft de VVD-fractie verzekerd dat het 
mogelijk zal zijn dat door een goede samen
werking met de regio's, bijvoorbeeld door 
bundeling van financieringsstromen en

Inlichtingen Nellie Verbugt, 070-3182892

Verder in dit nummer:
• IMF/Wereldbank
• Rijksrecherche
• Wateroverlast
• Rijksoctrooi wet
• Geluidshinderbeleid
• Tienpuntenplan Ouderen



r e s s e 289

IMF en Wereldbank
Aan de orde 
was het func
tioneren van 
het
Internationaal 
Monetair 
Fonds (IMF) 
en de
Wereldbank in 
relatie tot de 
financiële 
crises in Azië 
en Rusland.

De crises in Azië en Rusland hebben 
het IMF en de Wereldbank met de 
neus op de feiten gedrukt. De 
belangrijkste lessen die daar tot nu 
toe uit zijn geleerd betreffen: 
het belang van zorgvuldig binnen
lands financieel beleid, het versterken 
van de financiële sector in ontwikke
lende economiën, het verbeteren van 
het toezicht door het IMF 
en de noodzaak van een betere 
lastenverdeling tussen de publieke en 
de private sector, zowel bij het voor
komen als bij het beheersen van 
crises. Deze problemen zijn in de 
afgelopen maanden onvoldoende 
aangepakt, zowel door de overheden 
van de betreffende landen als door 
het IMF.

Van essentieel belang is het op korte 
termijn verbeteren van de kwaliteit 
van het toezicht door het IMF. Dit 
vereist in de eerste plaats het verbe
teren van het rapportage systeem. 
Ook moet het publicatiebeleid 
worden verbeterd. 
VVD-woordvoerder Enric Hessing 
heeft erop gewezen dat er met 
betrekking tot het versterken van de 
financiële sector in opkomende 
economiën grote mogelijkheden 
liggen voor Nederland, met name op 
het gebied van advisering door 
deskundigen.

De rol van het IMF 
Door de recente financiële crises in 
Mexico, Azië en Rusland (en de drei- 

ing in Brazilië) is de aandacht van 
et IMF sterk uitgegaan naar het 

verlenen van grootschalige 
betalingsbalans steun. FHet effect 
hiervan is zeer beperkt geweest. Het 
fonds zou meer de rol van catalysa- 
tor van financiering door anderen op 
zich moeten nemen. Nog belangrij- 
ker is het goed vervullen van de 
kerntaken, zoals beter toezicht 
vooraf en verbeteren van de infor
matievoorziening en de transparan
tie.
Bij het financieren van betalingsba

lanstekorten hebben in de afgelopen 
maanden politieke overwegingen 
een belangrijke rol gespeeld. Dat is 
een gevaarlijke ontwikkeling. Het 
IMF is geen politiek orgaan. Dat 
moet het ook niet worden.

De po sitie  van Nederland in 
het IMF
Nederland is een zeer loyaal lid van 
het IMF en vertegenwoordigt tevens 
een kiesgroep van elf landen uit 
Midden- en Oost-Europa. Nu de 
situatie in Rusland op monetair en 
financieel-economisch gebied zo 
dramatisch is verslechterd en er 
nauwelijks meer een basis is voor 
samenwerking met het IMF, zullen 
de eerder toegezegde kredieten 
voorlopig moeten worden bevroren. 
Tegen deze achtergrond lag de 
vraag voor of Nederland moet 
instemmen met een verhoging van 
ons quotum, onze structurele 
bijdrage aan het IMF, van ruim 9 
miljard naar 14 miljard gulden. De 
woordvoerder vond dat een zaak 
van "ja,mits" en heeft een lijst met 
voorwaarden voorgelegd aan de 
minister van Financiën.

Inlichtingen Enric Hessing, 
070-318.2889

VVD blij met toezegging kabinet om de getroffenen 
van wateroverlast financieel te steunen
Afgelopen week werd een deel van 
Nederland voor de derde keer in vijf 
jaar door enorme wateroverlast 
getroffen. Veel gezinnen en bedrij
ven zijn hierdoor ernstig gedupeerd. 
Naar aanleiding van de wateroverlast 
in 1993 en 1995 is in 1997- met 
name op aandringen van oud VVD- 
kamerlid Jos van Rey - de Wet 
Tegemoetkoming Schade bij Rampen 
en Zware Ongevallen door ae 
Tweede Kamer aangenomen. Deze 
wet biedt de mogelijkheid tot scha
devergoeding als gevolg van water
overlast. Aan een eventuele vergoe
ding zijn wel een aantal 
randvoorwaarden verbonden. Zo 
moet er op grote schaal materiële 
schade zijn geleden . Bovendien 
moet er sprake zijn van schade die 
niet te verzekeren is. Deze wet die 
recent in werking is getreden, 
bewijst zijn nut veel sneller dan 
menigeen had verwacht.

VVD-landbouwwoordvoerder Jan 
Geluk heeft enkele getroffen percelen 
bezocht. De schade was groter dan 
hij had verwacht: “ Hele gebieden 
stonden onder water. Ik schat dat in 
Zeeland alleen al zo'n 4000 tot 6000

hectare oogst verloren is gegaan". De 
VVD is daarom blij met de toezeg
ging van het kabinet de getroffenen 
van de wateroverlast financieel te 
steunen. De VVD hoopt dat er snel 
duidelijkheid komt over de omvang 
van de schade die door een zoge
naamde quick-scan moet worden 
vastgesteld.. Daarbij kan gebruik 
worden gemaakt van de ervaring van 
land- en tuinbouworganisaties, 
waterschappen en bijvoorbeeld 
hagelschaae-taxateurs.

Schadevergoeding  
Inmiddels heeft het kabinet bekend 
gemaakt dat er een schadevergoe
ding zal worden toegekend.
Dit zal gelden voor particulieren en 
bedrijven.

Voor bedrijven zal de uitkering van 
de schade als volgt worden berekend: 
Er geldt een drempelbedrag van 2000 
gulden en een vergoeding van 65% 
van de schade. De eigen bijdrage in 
de schade wordt gemaximeerd op
10.000 gulden. Voor particulieren 
geldt een andere berekening.
Hierover kunt u informatie inwinnen 
bij de onderstaande woordvoerders.

Schadegebied
Nog steeds zijn de schadegebieden 
niet bekend gemaakt. Ook zal nog 
worden nagegaan voor welke onder
nemers en overige gedupeerden een 
vergoeding volgens de wet gerecht
vaardigd is.

De VVD dringt er bij de regering op 
aan hierover zo spoedig mogelijK 
duidelijkheid te verschaffen. De 
getroffenen hebben hier recht op. De 
taxaties van de te velde staande 
gewassen moeten zo snel mogelijk 
worden verricht. Het debat over de 
wateroverlast zal volgende week in 
de Tweede Kamer worden gevoerd.

Jan Geluk (Landbouw), 
070-3183881, 06-53775907

Theo van den Doel 
(Rampenbestrijding),
070-3182891,06-55821348
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Rijksoctrooiwet
Donderdag 24 
september jl. 
is net wets
voorstel Rijks
octrooiwet in 
de Tweede 
Kamer behan
deld. Voor de 
VVD heeft 
Thijs Udo het 
woord

fevoerd, die 
ij deze gele

genheid zijn maidenspeech hielof.
Met een octrooi verkrijgt de octrooi
houder een exclusief gebruiksrecht 
van een uitvinding. Dit is van essen
tieel belang voor de innovatie van 
een bedrijf. Bovendien voorkomt 
octrooi-informatie duplicatie van 
onderzoek en ontwikkelingswerk bij 
de vervaardiging van nieuwe produk- 
ten.

Het wetsvoorstel Rijksoctrooiwet 
behandelt het herstel van enkele 
onvolkomenheden van de 
Rijksoctrooienwet 1995 en het 
vervallen van de verplichte domicilie- 
keuze voor buitenlandse octrooiaan- 
vragers. Het vervallen van de domici- 
liekeuze heeft twee redenen. Ten 
eerste het verbod op discriminatie in 
de octrooibehandeling van onderda
nen van verschillende landen. Ten 
tweede maken moderne communica
tiemiddelen de aanvragers goed 
bereikbaar. Dit maakt de octrooihou
der onafhankelijk van de plaats van 
vestiging.

De woordvoerder heeft de octrooi- 
verlening breed aan de orde gesteld.

Vergroting van de kennisintensiteit is 
namelijk van zeer groot belang voor 
de economische ontwikkeling van ons 
land. Octrooi-informatie levert een 
goed inzicht in de stand van de tech
niek, in technologische trends en 
geeft inzicht in Research en 
Developmentactiviteiten van anderen 
in binnen- en buitenland.

In vergelijking met andere landen 
wordt in Nederland buitengewoon 
weinig octrooi aangevraagd. In ons 
land vragen nog geen 2 mensen 
(1,95) per 10.000 inwoners octrooi 
aan. In andere landen ligt de score 
beduidend hoger. In Denemarken is 
de aanvraag 3,1 per 10.000 inwo
ners, in Duitsland en Zweden 5,3, en 
in de VS en Japan respectievelijk 4,8 
en 25,5.
De reden waarom Nederland achter
blijft is dat met name het Midden- en 
Kleinbedrijf (MKB) terughoudend is in 
het aanvragen van octrooien. 
Nederlandse ondernemers vinden de 
aanvragen vaak te duur. Andere 
redenen zijn de onbekendheid met de 
procedure, het gebrek aan commer
cieel voordeel op korte termijn, 
onzekere marktperspectieven en een 
lage verwachting van de octrooi- 
effecti viteit.
Met name starters en jonge bedrijven 
maken te weinig gebruik van 
octrooien als informatiebron en als 
middel om concurrentievoorsprong te 
beschermen. Toch is het van wezen
lijk belang dat deze ondernemers 

ebruik kunnen maken van een voor 
en aantrekkelijk octrooiverlenings- 

systeem. Juist om tegenspel te 
kunnen bieden aan buitenlandse

Geluidshinderbeleid
In het kader van het project Marktwer
king, Deregulering en Wetgevings
kwaliteit (MDW), waarin regelgeving 
op diverse terreinen wordt doorgelicht 
en aanbevelingen worden gedaan om 
de werking ervan te verbeteren, is in 
1996 door een speciale werkgroep ook 
de Wet geluidhinder tegen het licht 
gehouden. Dit heeft geresulteerd in de 
nota Modernisering Instrumentarium 
Geluidhinderbeleid waarover op 24 
september jl. in de Kamer is gespro
ken.

De nota geeft een eerste aanzet tot 
een soort herstructurering van het 

eluidhinderbeleid. De lokale over- 
eid krijgt primair de verantwoording 

voor de ontwikkeling en de uitvoe
ring van regelgeving omtrent dit 
thema. De VVD ondersteunt dit 
beleid. VVD-woordvoerder Thijs Udo 
merkte tijdens het overleg op dat de 
starre centralistische regelgeving

heeft geleid tot onnodige belemme
ringen in het maatschappelijk verkeer. 
Daarom moet er een maatschappelijk 
kader komen dat de burger meer 
kansen geeft actief te participeren en 
mee te besluiten met ae plaatselijke 
besturen.

Het is de bedoeling het geluidhinder
beleid te decentraliseren en te komen 
tot een formulering van gebiedsge
richte geluidsbelasting. Dat wil 
zeggen dat bij het geluidhinderbeleid 
voor ieder gebied een maximaal 
toelaatbare geluidbelasting wordt 
bepaald. Deze grenswaarden kunnen 
onderling sterk verschillen.
Gemeenten hebben de taak een 

eluidsreductie zoveel mogelijk zelf te 
epalen.

Nu voor de gemeenten in de nieuwe 
situatie meer ruimte wordt geboden 
voor flexibiliteit en maatwerk, zullen 
de bestuurlijke en administratieve

bedrijven. Tenslotte moet iedere Willy 
Wortel een Dagobert Duck kunnen 
worden.
Het ministerie van Economische Zaken 
heeft voor het MKB extra aandacht als 
het gaat om kennisoverdracht en 
samenwerking. Er is een aanvullend 
budget voor doelgroepenbeleid uitge
trokken. Het is de vraag of dit alles 
wel voldoende is om het MKB in de 
nabije toekomst over de streep te trek
ken. Daarom is het aangekonaigde 
onderzoek naar een uniforme en alge
meen aanvaarde methodiek van 
octrooiverlening zeer nodig.
De woordvoerder constateerde dat 
ook Nederlandse universiteiten het 
octrooisysteem nog niet goed benut
ten. Universiteiten kunnen kennisvra
gers uit het bedrijfsleven bedienen bij 
innovatie van hun produkten. De VVD 
heeft de regering gevraagd in overleg 
met universiteiten te stimuleren dat de 
octrooiverlening als incentive wordt 
gebruikt voor zeer waardevolle weten
schappers. Hierdoor wordt de binding 
met de universiteit versterkt. Meer 
aandacht voor octrooien lijkt voor 
Nederlandse universiteiten en HBO- 
instellingen een onontbeerlijk instru
ment Het imago van deze instellingen 
zal er wel bij varen.
In tweede termijn heeft de woord
voerder een motie ingediend waarin 
de regering wordt gevraagd een 
Actieplan op te stellen om de 
Nederlandse achterstand met betrek
king tot octrooiverlening in te halen. 
Deze motie is kamerbreed onder
steund.

Inlichtingen Thijs Udo, 06-54757499

consequenties nog ongewis zijn. Het 
verder terugbrengen van de adminis
tratieve lastendruk hangt samen met 
de broodnodige doorzichtigheid en 
kenbaarheid van regelgeving op het 
gebied van geluid. De VVD heeft de 
minister van VROM gevraagd of hij al 
enig inzicht heeft in ae financiële 
consequenties van het beleid.

De VVD-fractie ziet de Nota 
'Modernisering Instrumentarium 
Geluidbeleid’ als een constructieve 
nota naar een nieuwe aanpak die 
vooral rekening houdt met regionale 
omstandigheden. Maar ten aanzien 
van de positie van de burger en het 
bedrijfsleven dient er wel voor te 
worden gewaakt dat er geen onno
dige administratieve- en financiële 
lastenverlichting optreedt.

Inlichtingen Thijs Udo, 06-54757499
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VVD-Tienpuntenplan 
'Ouderen hebben de toekomst'

Elisabeth 
Meijer-Lubbers

A ctieve  Ouderen

1. Ouderen zijn net als iedereen in 
ons land vrij in het maken van keuzes, 
hebben recht op medezeggenschap in 
onze samenleving en op participatie in 
het maatschappelijk leven.

2. Leeftijdsgrenzen die ouderen in 
hun vrijheid beperken om deel te 
nemen of een bijdrage te leveren aan 
de samenleving op welke manier dan 
ook moeten worden afgeschaft.

3. Ouderen staat het volledig vrij zich 
in te zetten op de arbeidsmarkt 
zolang zij daar zelf voor kiezen. Hun 
positie op de arbeidsmarkt moet niet 
alleen behouden blijven maar 
versterkt worden. De ervaring uit hun

arbeidzaam leven die ouderen leveren 
mag niet onderschat worden en is de 
moeite waard om ook nu nog in te 
zetten.

4. Er dienen mogelijkheden gescha
pen te worden voor een flexibele

ensionering. Ook moet de keuzevrij- 
eid van individuele (oudere) werkne

mers ten aanzien van de voor hun 
geldende pensioenovereenkomsten 
worden vergroot.

5. De technologie moet bereikbaar 
en begrijpelijk zijn en blijven voor 
ouderen. Daarom is het zeer gewenst 
dat nieuwe communicatie- en infor
matietechnologie toegankelijk is voor 
iedereen.

W onen

6. Ouderen moeten in de gelegen
heid worden gesteld in vrijheid te 
kunnen kiezen zo lang mogelijk zelf
standig te kunnen blijven wonen in 
hun eigen gekozen woonomgeving.

7. Niet alleen is het nodig om oude 
woningen waar nodig aan te passen 
of nieuw te bouwen woningen voor 
ouderen eigentijds en praktisch te

Functioneren Riiksrecherche

Jacques 
I  /V/eaerer

De minister van Justitie heeft een 
nota uitgebracht over de taken en 
het functioneren van de rijksrecher
che. Dit naar aanleiding van het in 
1992 door het organisatie-adviesbu- 
reau AEF uitgebrachte onderzoeks
rapport.

Wat in de nota opvalt is dat de 
hoeveelheid rijksrecherche-onderzoe- 
ken bij de politie afneemt. Dit komt 
voor een belangrijk deel door de 
oprichting van interne onderzoeks
bureaus bij de regiokorpsen. 
VVD-woordvoerder Jacques Niederer 
heeft in zijn schriftelijk commentaar 
op deze nota aangegeven dat de 
VVD-fractie instemt met de vorming

van interne onderzoeksbureaus. Deze 
bewaken immers de interne kwaliteit 
en integriteit van het politieoptreden. 
De woordvoerder vraagt zich alleen 
af of niet het gevaar bestaat dat 
deze bureaus zich te veel op het 
terrein van de rijksrecherche gaan 
begeven. Ten alle tijden moet 
worden voorkomen dat de politie 
‘rechter in eigen zaak’ speelt of zelfs 
maar de schijn daartoe wekt. De 
VVD wil dus van de regering 
antwoord op de vraag: wie bewaakt 
de bewaker? In elk geval niet de 
bewaker zelf, maar juist de rijksre
cherche in de opsporingsfase en de 
onafhankelijke rechter in de uiteinde
lijke afdoening van de zaak.
Over deze kwestie zal later dit jaar 
verder met de regering van gedach
ten worden gewisseld.

Inlichtingen Jacques Niederer, 
070-3183882

ontwerpen naar de behoeften van 
ouderen, ook het verkeers- en 
vervoersbeleid dient bij uitstek reke
ning te houden met de wensen van 
ouderen.

Zorg

8. Ook de zorg voor ouderen dient 
zich aan te kunnen passen aan de 
wensen van ouderen. Ouderen 
moeten kunnen kiezen voor zorg op 
maat.

9. Ouderen die wonen in een 
verpleeg- of verzorgingshuis hebben 
reent op privacy. Wanneer nieuwe 
verpleeg- of verzorgingshuizen 
gebouwd worden, nu en in de 
toekomst, dient men meer rekening 
te houden met woon- en leefkwali
teit voor ouderen.

10. In verpleeg- en verzorgingshui
zen dienen ouderen te allen tijden 
gerespecteerd te worden wanneer zij 
persoonlijke wensen hebben ten 
aanzien van hun persoonlijke levens
stijl.

Inlichtingen Elisabeth Meijer,
070 - 3183035

COLOFON

De WD-Expresse is een uitgave 
van de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer.
Redactie Mary-Honor Kloeg.

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Roeland Druk & De Ridder te 
Schevingen en wordt verspreid 
door Aarepak.

Een jaarabonnement kost f 80,- en 
is senriftelijk aan te vragen bij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der 
Staten Generaal, Postbus 20018, 
2500 EA Den Haag 
(telefoon, 070-3182875)
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d o c u m e n ta tie c e n tr u m  
NEDERLANDSE POLITIEKE

p a r t ije n

Een nieuw begin
Met de overtuigende overwinning van de SPD bij de verkiezingen 
in Duitsland, is een einde gekomen aan 'het tijdperk-Kohl'. 
Zestien jaar heeft bondskanselier Helmut Kohl de Duitse politiek 
bepaald. Maar net als na de lange regeerperioden van de 
Conservatieven in Groot-Brittannië en het CDA in Nederland 
wenst de kiezer op een gegeven moment een verandering van de 

verhoudingen. Zo had de Paarse coalitie een verfrissende werking op het politieke bestel 
in Nederland en was het goed dat het CDA eens niet als vanzelfsprekend deel uitmaakte 
van het kabinet.
Hier houdt de vergelijking met wat er in Duitsland gebeurt wel op. Positief is dat de 
Duitse Liberale partij, de FDP, opnieuw de kiesdrempel heeft gehaald. Helaas is de kans 
dat zij mee zal regeren sterk afgenomen.

Een verandering van politieke actoren mag niet ten koste gaan van de stabiliteit in het 
gevoerde beleid. Dat leidt tot onrust en kan zowel op nationaal- als internationaal niveau 
nadelige gevolgen hebben.
'Een nieuw begin', waar de politiek leider van de SPD Gerhard Schröder over spreekt, 
moet worden vormgegeven door 'das Neue Mitte', het Nieuwe Midden. Hoe dat Nieuwe 
Midden in Duitsland er uit zal gaan zien, is nog even de vraag. De SPD meent vooralsnog 
dat het zetelaantal van de Grünen en de SPD samen voldoende is om een coalitie te 
vormen. De coalitie-onderhandelingen zullen binnenkort beginnen. Naar de programma
tische inhoud van deze nieuw te vormen regering kijk ik met grote spanning uit. Ik hou er 
eerlijk gezegd mijn hart voor vast.
Schröder heeft al aangegeven dat het buitenlands beleid en het veiligheidsbeleid van 
Duitsland ongewijzigd zal blijven. Dat moet ook. Het zou toch ondenkbaar zijn dat 
Duitsland tegen de NAVO en deelname van Duitse militairen aan VN-operaties is, zoals de 
Grünen dat willen.De veranderingen die de SPD heeft aangekondigd zullen met name 
plaatsvinden op het binnenlandse politieke terrein. De nadruk zal liggen op de bestrijding 
van de werkloosheid, een streven waar niemand tegen zal zijn. Maar Duitsland heeft zich 
eveneens gecommitteerd aan de verplichtingen die verband houden met de Europese 
Monetaire Unie. Een en ander betekent dat er een behoedzaam financieel beleid moet 
worden gevoerd en dat de collectieve lastendruk niet uit de hand mag lopen. Het is de 
vraag of een linkse coalitie in staat is een stevig financieel beleid te voeren en de druk te 
weerstaan om het geld vooral aan sociale programma's te besteden. Duitsland is onze 
belangrijkste handelspartner. Een instabiel Duitsland kan ons land veel schade berokkenen.

Hans Dijkstal

Schadevergoeding Wateroverlast
In een Algemeen Overleg op 1 oktober jl. is 
met staatssecretaris De Vries van Binnen
landse Zaken en Koninkrijkszaken gesproken 
over de schadevergoedingsregeling naar 
aanleiding van de extreme regenval op 13 en 
14 september dit jaar. In een brief aan de 
Tweede Kamer is deze regeling bekend 
gemaakt (zie ook vorige VVD-expresse)
De vergoedingspercentages en de bedragen 
voor eigen risico en ook de maximering daar
van voor bedrijven vindt de VVD alleszins 
redelijk en billijk. De maximale eigen bijdrage 
voor bedrijven is 10.000 gulden. De VVD- 
fractie had echter wel vragen bij de toepas
sing van de schadevergoeding aan derden als 
loonwerkers, aardappelsorteerbedrijven en 
vlasindustrie. De staatssecretaris heeft toege
zegd dit nog te willen bezien.
Voor particulieren is een andere vergoedings- 
systematiek gekozen. Voor hen geldt geen 
maximumschadebedrag, maar een eigen 
bijdrage. Deze is behoorlijk hoog. Zo moet 
een particulier voor de inboedelschade boven 
de 30.000 gulden de helft zelf betalen. Liever 
had de VVD gezien dat ook voor deze groep 
een maximum eigenbijdrage-regeling was 
ingesteld.
Voor alle gedupeerden is van belang dat zij zo 
snel mogelijk informatie krijgen over de 
uitvoeringsregeling en de termijn waarop de

schade wordt vergoed. Hierover zal binnen
kort een ministeriële regeling verschijnen. De 
VVD heeft aangedrongen op een voorschot 
voor bedrijven die over onvoldoende liquide 
middelen beschikken om het bedrijf voort te 
zetten.

Om vang schadegebied  
De staatssecretaris neeft op verzoek van de 
VVD toegezegd flexibeler om te gaan met de 
grenzen van de schadegebieden en in overleg 
met de provincies tot een voor alle partijen 
acceptabeler gebiedsindeling te komen. De 
Kamer wordt nier zo spoedig mogelijk over 
geïnformeerd.
De regering heeft aangegeven het functione
ren van de verschillende partijen die bij de 
rampenbestrijding en hulpverlening betrokken 
zijn geweest, te evalueren. De VVD onder
steunt dit voornemen. Overigens heeft de 
woordvoerder een woord van dank gericht 
aan de brandweer, de politie, de hulpverle
ningsdiensten, het personeel van de krijgs
macht en de vrijwilligers die zich hebben 
ingezet om de schade zoveel mogelijk te 
beperken.

Inlichtingen Theo van den Doel 
(Rampenbestrijding),070-3182891 
Jan Geluk (Landbouw)

1
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Algemene Zaken
Bij de behandeling van de Begroting 
Algemene Zaken 1999 richtte VVD- 
woordvoerder Jan te Veldhuis nog 
eens de aandacht op de zware weer
somstandigheden die ons Koninkrijk 
twee keer deze maand hebben getrof
fen: de extreme regenval in Nederland 
en de orkaan Georges op de 
Bovenwindse Eilanden.
In beide gevallen is veel schade aange
richt. Voor Nederland is een goede 
schaderegeling getroffen. De VVD 
hoopt dat de regering ook een ruim
hartige opstelling zal kiezen voor de 
eilanden Saba, St. Eustatius en St. 
Maarten, in die gevallen dat de schade 
niet op een normale manier kan 
worden hersteld.
Overigens is de VVD van mening dat 
de financiële situatie op de 
Nederlandse Antillen zorgelijk is. 
Ondanks he feit dat Nederland per 
iaar 2000 gulden per Antilliaan 
beschikbaar stelt, dreigt een begro
tingstekort van 10 a 11 procent, is er 
een enorme staatsschuld en een grote 
achterstand bij de terugbetaling van 
schulden. Daarom heeft de VVD de 
minister-president gevraagd welke 
activiteiten hij, als voorzitter van de

Rijksministerraad, onderneemt om er 
voor te zorgen dat wordt vastgehou
den aan de tussenkomst van het IMF 
om deze ellendige financiële omstan
digheden te saneren.

Coördinerende ministerschappen  
De VVD vraagt zich af wat hoe de 
coördinerende bevoegdheid van de 
minister-president zien verhoudt tot de 
bevoegdneden van gewone coördine
rende ministers. Wordt daardoor niet 
de staatsrechtelijke verantwoordelijk
heid van de minister-president voor de 
samenhang en de eenheid van het 
regeringsbeleid ondermijnd? De VVD 
is van mening dat de coördinatie 
binnen het kabinet uitsluitend dient 
plaats te vinden door de minister
president.

Extreem -rechts
De VVD is verheugd over het feit dat 
de CD door de kiezers uit het parle
ment is gehouden. De kracht van de 
Nederlandse democratie is blijkbaar 
sterk genoeg om extremistische 
elementen uit zichzelf te laten verdwij
nen. "Voor een tolerante samenleving 
is een actieve gemeenschapszin nodig,

Islamitische School
Hans Goslinga sloeg met zijn artikel in 
Trouw van zaterdag 26 september jl. 
over Paars en het islamitisch onderwijs 
de plank volledig mis. Kort gezegd 
suggereerde hij aat de VVD zich tegen 
de oprichting van islamitische scholen 
keerde. Goslinga baseerde zich niet op 
de feiten. Integendeel, het artikel stond 
vol insinuaties. Over demagogie gespro
ken!
De feiten. Ik heb mij nimmer tegen de 
oprichting van islamitische scholen 
gekeerd. Van 'aanhoudend verzet' tegen 
net stichten van islamscholen is dan ook 
helemaal geen sprake. Bij voortduring 
heb ik gesteld dat de VVD niemand een 
strobreed in de weg zal leggen om eigen 
scholen te stichten. Hierbij dienen van
zelfsprekend de wettelijke regels in acht 
te worden genomen.
Sinds 1994 maak ik deel uit van de 
Tweede Kamer. Iedere (parlementair) 
journalist behoort te weten dat ik me in 
de vorige regeerperiode tegenover de 
vrijheid van onderwijs juist niet onver
schillig heb gedragen! Vanuit protestants 
christelijke en rooms katholieke kring 
heb ik nimmer een dergelijk verwijt 
gekregen. Een dergelijke beschuldiging 
van een parlementair journalist komt 
desondanks bij mij hard aan. Ik besef dat 
het weinig zin heeft om hiervoor excuses 
te verlangen. Een columnist mag immers 
schrijven wat hij wil.
Tijdens het overleg Plan van Scholen heb 
ik allereerst opgemerkt dat het niet rele
vant is of wij islamitisch (voortgezet)

onderwijs wenselijk of onwenselijk 
vinden. Wij dienen de regels voor het 
stichten van scholen gewoon toe te 
passen. Daarom steunen wij Karin 
Adelmund (PvdA) in haar afwijzing. Het 
heeft niets te maken met 'meten met 
twee maten', ‘het te strikt toepassen van 
de regels' of 'het makkelijk terzijde 
schuiven van initiatieven van allochto
nen', maar het heeft alles te maken met 
gelijke behandeling.
Daartoe uitgedaagd door collega Rabbae 
heb ik mijn persoonlijke opvatting gege
ven dat gescheiden scholen vaak een 
voorbode zijn van een gescheiden 
samenleving. Dat vind ik een weinig 
wenkend perspectief. Ik ben voor inte- 

ratie. Liever samen dan apart. Wellicht 
ad ik de zwaar beladen term apartheid 

beter achterwege kunnen laten en de 
term segregatie moeten gebruiken.
Het is de vraag of een aparte islamitische 
zuil anno 1998 het meest geschikte 
voertuig is voor sociale emancipatie. In 
moslimkringen wordt hierover een stevig 
debat gevoerd. De opvolger van Rabbae 
als directeur van Forum, de heer Arslan, 
acht dit niet de juiste weg, terwijl de 
heer Van Bommel islamitische scholen 
juist toejuicht (Volkskrant, 24 september 
1998). Tijdens het eerdergenoemde 
overleg heb ik de heer Van Bommel 
gelijk gegeven dat men het recht op het 
stichten van islamitische scholen heeft 
conform artikel 23 van de Grondwet en 
dat de VVD daar niet aan wil tornen. Ik 
heb me tevens aan de kant geschaard

en respect voor andere groepen en 
andersdenkenden. Dat geldt voor 
meerderheden ten opzichte van 
minderheden, maar ook voor minder
heden ten opzichte van meerderhe
den", aldus Te Veldhuis. Het is 
volgens de VVD-fractie mogelijk 
binnen het raamwerk van onze 
huidige Grondwet een dergelijke 
samenleving in stand te houden. De 
Grondwet hoeft dus niet te worden 
aangepast, zoals in de vorige periode 
door D66 is gesuggereerd.

Topambtenaren 
In ae afgelopen maanden hebben 
inmiddels vier topambtenaren, door 
middel van uitspraken in het open
baar, afstand genomen van het rege
ringsbeleid. Deze gang van zaken is 
staatsrechtelijk onjuist. De ministeriële 
verantwoordelijkheid geldt namelijk 
ook voor uitlatingen van ambtenaren. 
De VVD is van mening dat de minis
ter-president structurele maatregelen 
moet nemen om dergelijke incidenten 
in de toekomst te voorkomen.

Inlichtingen Jan te Veldhuis, 
070-3182901

van de heer Arslan, die gescheiden scho
len onwenselijk vindt met het oog op de 
integratie.
Tenslotte vraag ik mij af waar ik mij met 
betrekking tot net artikel van Hans 
Goslinga meer aan gestoord heb, aan 
een journalist die de feiten niet kent of 
één die vooringenomen is. Ik denk het 
laatste, want de feiten spreken voor zich.

Clemens Cornielje (Ingezonden brief 
Trouw, 27 september 1998). 
070-3182904

Kinderporno
Op 30 september jl. is een Algemeen 
Overleg gevoerd over Kinderporno. 
"Kindermisbruik is een van ae ergste 
en meest onvoorstelbare misdrijven. 
Er is sprake van een uiterst ongelijke 
machtsverhouding. Het heeft bij 
slachtoffers gevofgen voor de rest 
van hun leven. Niet alleen het bedrij
ven, maar ook het verspreiden van 
kinderporno is weerzinwekkend. 
Daarom moet op effectieve wijze 
worden omgegaan met deze proble
matiek en moeten de juiste prioritei
ten worden gesteld", aldus VVD- 
woordvoerder Atzo Nicolaï

Er is tijdens het overleg gesproken over 
twee Drieven van minister van Justitie
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Financiële Beschouwingen
Deze week hebben de Financiële 
Beschouwingen op de Begroting 1999 
plaatsgevonden. De nieuwe finan- 
cieel-woordvoerder voor de VVD, 
Willibrord van Beek hield bij deze 
gelegenheid zijn maidenspeech.

Financiële so lid ite it 
Financiële soliditeit moet het kenmerk 
zijn van het beleid van Paars II. Het 
solide financiële beleid van Paars I 
heeft immers een goede invloed gehad 
op de enorme groei van de werkgele
genheid.
De VVD is akkoord gegaan met de 
afspraken die ten aanzien van het 
financiële beleid in het Regeerakkoord 
zijn vastgelegd. Daarbij is net van 
belang dat op korte termijn de midde
len die zijn uitgetrokken voor beleids
intensiveringen ook daadwerkelijk 
worden besteed. Maar ook de afge
sproken ombuigingen moeten worden 
gerealiseerd. De woordvoerder heeft er 
op gewezen dat bij onverhoopt sterk 
verlaagde economische groei de nu 
voorgestelde afspraken slechts 
beperkte mogelijkheden bieden om de 
problemen op te lossen. Het fiancie- 
ringstekort loopt dan sterk op, terwijl 
Nederland is gebonden aan net inter
nationale 3%-criterium. Juist bij een 
sterk tegenvallende economische groei 
mag het financieringstekort niet verder 
stijgen en moeten lastenverzwaringen 
voor burgers en bedrijven worden 
voorkomen.

De woordvoerder heeft het kabinet 
gevraagd geen nadere voorwaarden te 
verbinden aan de extra middelen die 
via het gemeentefonds en het provin
ciefonds naar de lagere overheden 
vloeien. Gemeenten en provincies 
hebben recht op deze bedragen zonder 
voorwaarden vooraf.

Ecotax
In de belastingplannen voor 1999 is 
voorzien dat volgend jaar de eerste

verhoging van de ecotax zal worden 
ingevoerd. De VVD is nooit een warm 
voorstander geweest van deze belas
ting. Dit omdat wordt verwacht dat de 
resultaten op het gebied van energie
besparing zeer gering zullen zijn. De 
VVD is akkoord gegaan omdat het een 
onderdeel is van een groter fiscaal 

akket. Van belang is dat wordt voor- 
omen dat met name kleinere bedrij

ven de dupe worden van deze maatre- 
el. Daarom heeft de regering voor 
et Midden-en Kleinbedrijf een 

adequaat pakket van compenserende 
maatregelen toegezegd. De VVD gaat 
er van uit dat elke gulden aan energie
belasting die extra wordt betaald, 
weer wordt teruggegeven. De staats
secretaris heeft toegezegd dat hij bij 
het belastingplan 1999 meer mogelijk
heden voor compensatie zal presente
ren.

Middengroepen 
Uit de voorstellen voor de belasting
herziening 21e eeuw is gebleken dat 
de middengroepen er iets minder goed 
van af komen dan de lagere en de 
hogere inkomens. De woordvoerder 
heeft er met klem op gewezen dat hier 
nog eens goed naar moet worden 
gekeken. Zonodig moeten er extra 
middelen worden gereserveerd om een 
evenwichtige belastingverlaging te 
realiseren.

Infrastructuur
Jarenlang is er te weinig geïnvesteerd 
in infrastructuur. Om deze achterstand 
in te lopen, zijn in het nieuwe regeer
akkoord substantiële bedragen uitge
trokken voor investeringen. 
Desalniettemin zal de financiële ruimte 
nog onvoldoende zijn. Daarom moet 
naar extra mogelijkheden worden 
gezocht. In de eerste plaats binnen de 
eigen begroting van Verkeer en 
Waterstaat. Maar daarbij moet ook 
naar mogelijkheden worden gezocht 
geïnteresseerde marktpartijen bij de

financiering van infrastructuurprojec
ten te betrekken.

Europese financiën  
Voor de VVD is van groot belang dat 
de Europese Unie ook in de toekomst 
een restrictief uitgavenbeleid voert.
Een aantal indicaties wijzen echter in 
de verkeerde richting. In de eerste 
plaats heeft de Landbouwraad, tegen 
de zin van Nederland, enkele maanden 
geleden besloten tot extra uitgaven. 
Ten tweede stuurt de Europese 
Commissie in de discussie over de 
financiële perspectieven tot 2006 (in 
het kader van Agenda 2000) aan op de 
handhaving van het 
Eigenmiddelenplafond op 1,27%. De 
VVD-fractie is echter van mening dat, 
rekening houdend met de uitbreiding 
van de Europese Unie, voldoende 
middelen kunnen worden gegenereerd 
binnen het huidige niveau van de 
begroting. De VVD-fractie steunt dan 
ook de inzet van het kabinet het uitga
venniveau van 1999 te baseren op een 
plafond van maximaal 1,1% EU/BNP. 
Een derde punt van zorg is de alsmaar 
slechter wordende Nederlandse netto 
betalingspositie binnen de EU.
De VVD verwacht daarom van de 
regering een spijkerharde opstelling 
wanneer het gaat om budgetbeheer
sing, om de verdeling van de afdrach
ten van de lidstaten aan Brussel en de 
verbetering van de ontvangsten van 
Nederland uit Brussel.

De woordvoerder heeft eveneens 
aandacht gevraagd voor de kosten die 
zijn verbonden aan de invoering van 
de Euro en de verhoging van de BTW 
van 17,5 naar 19,0 procent. Hij heeft 
het kabinet gevraagd waar mogelijk te 
zorgen voor financiële compensatie 
voor met name het MKB.

Inlichtingen Willibrord van Beek, 
070-3182899

Benk Korthals die hij naar de Kamer 
heeft gestuurd in antwoord op de vele 
vragen naar aanleiding van de 
Zandvoortse zedenzaak van deze 
zomer. Ook de uitspraak van de Hoge 
Raad dat het ‘in voorraad' hebben van 
kinderporno moet worden opgevat als 
het 'in bezit hebben' ervan, is in het 
overleg aan de orde geweest. De VVD 
sluit zich bij deze benadering van de 
Hoge Raad aan en acht ook enkelvou
dig bezit strafbaar. Naar aanleiding van 
deze interpretatie zal ook de wet op dit 
punt moeten worden bijgesteld.
Tijdens het overleg was ook de tussen
rapportage politionele zedenzorg van 
de inspectie voor de politie aan de orde. 
Over ae definitieve rapportage moet

nog in de Kamer worden gesproken. De 
minister heeft toegezegd dat er begin 
volgend voorjaar een plan van aanpak 
aan de Kamer wordt gestuurd.
Het is belangrijk dat er betere mogelijk
heden komen voor werkgevers, bij 
bijvoorbeeld scholen, voor het checken 
van risico's bij het aannemen van perso
neel. De verstrekking van verklaringen 
van goed gedrag moeten beter en zorg
vuldiger worden geregeld. Een en ander 
zal door het ministerie worden uitge
werkt.
Veel van de kinderporno wordt ver
spreid via internet. In principe hebben 
providers geen verantwoordelijkheid 
voor wat via het net wordt verspreid. 
Wel moeten er afspraken worden

gemaakt met serviceproviders om de 
politie betere mogelijkheden te geven 
voor opsporing en vervolging van 
kinderporno.
Er zal tevens worden onderzocht of er 
een landelijk rechercheteam en een 
landelijke officier van Justitie zal worden 
benoemd om kinderporno op te sporen. 
De VVD is van mening dat het functio
neren van de Jeugd-en Zedenpolitie 
beter en herkenbaarder moet worden 
georganiseerd. Over hoe dit precies 
moet worden vormgegeven, wacht de 
VVD-fractie de voorstellen van de rege
ring af.

Inlichtingen Atzo Nicolaï,
070-3182888
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Uitbreiding NAVO
Deze week heeft de Tweede Kamer 
edebatteerd over de ratificatie van 
e verdragen waarin Polen, Tsjechië 

en Hongarije toetreden tot de NAVO. 
De VVD heeft tijdens het debat over 
de uitbreiding van de NAVO in 1997 
drie voorwaarden gesteld:

1. Uitbreiding van de NAVO mag 
alleen plaatshebben indien zij de 
stabiliteit in Midden-en Oost- 
Europa bevordert.

2. De samenwerking met Rusland 
mag niet worden beschadigd.

3. Europa mag niet door een nieuwe 
scheidslijn worden gedeeld.

Het perspectief van toetreding heeft, 
zo kan worden gesteld, zeer gunstig 
gewerkt op de stabiliteit van Midden- 
Europa.
Ten tijde van het debat over de 
NAVO in 1997 had de woordvoerder 
van de VVD-fractie, Frits Bolkestein, 
bedenkingen over de reactie die de 
uitbreidingsplannen van de NAVO 
zouden veroorzaken in Rusland. De 
risico's van een verslechtering in de 
verhouding met Moskou zijn echter

meegevallen. De politiek-economi- 
sche verslechterde situatie in Rusland 
op dit moment heeft interne oorza
ken en staat dus los van de NAVO. 
Om het overleg met Rusland verder 
te verbeteren heeft de NAVO een 
Permanente Gezamenlijke Raad 
opgericht.
Aan de eerste twee voorwaarden is 
dus voldaan. Ten aanzien van het 
derde criterium kan worden gesteld 
dat de uitbreiding in feite een harde, 
oude scheidslijn neeft verzacht. Bij 
iedere organisatie is er altijd een 
verschil tussen leden en niet-leden. 
Dat is per definitie zo. Maar met alle 
niet-toetreders, waaronder Rusland 
en Oekraine, zijn inmiddels intensieve 
samenwerkingsprogramma's ('part
nership for peace'-overeenkomsten) 
ontwikkeld. De NAVO staat open 
voor nieuwe leden.

Nieuwe toetreding  
In artikel 10 van het Verdrag van 
Washington zijn een aantal vereisten 
neergelegd ten aanzien van het 
NAVO-liamaatschap. Zo is vereist dat 
een land een stabiel democratisch

bestel heeft, dat het land verdedig
baar is, dat er politieke solidariteit 
bestaat tussen de leden en dat het 
land een vreedzaam beleid voert. Dit 
laatste criterium heeft ertoe geleid 
dat landen als Roemenië, Hongarije, 
Oekraïne, Slowakije en Tsjechië met 
elkaar een groot aantal afspraken 
hebben gemaakt over de manier 
waarop zij met eikaars minderheden 
omgaan. Deze verdragen zijn in het 
licht van alle pijn die deze problemen 
in de geschiedenis hebben veroor
zaakt, al verbazingwekkend. De paci- 
ferende werking aie het gevolg is van 
het perspectief op toetreding tot de 
NAVO is een belangrijke overweging 
om landen aan het bondgenootschap 
te laten deelnemen. Wanneer een 
eventuele toetreding van andere 
landen in de toekomst aan de orde is, 
moet van geval tot geval worden 
beoordeeld of een dergelijke uitbrei
ding van het bondgenootschap zinvol 
is.

Inlichtingen Joris Voorhoeve, 
070-3182921

Korte termijnproblematiek Schiphol
De afgelopen weken is er veel 
verwarring ontstaan over de groei 
van Schiphol en de geluidsoverlast 
die dat veroorzaakt. Hier volgt een 
kort overzicht van wat zich de afge
lopen tijd heeft afgespeeld.

In de Planologische Kern Beslissing 
(PKB) Schiphol uit 1996 staat dat er 
tot de aanleg van de vijfde baan 
(vooralsnog gepland in 2003) maxi
maal 15.100 woningen binnen de 35 
Ke-zone mogen liggen. Dat wil 
zeggen dat er maximaal 15.100 
woningen een bepaalde mate van 
geluidhinder van de luchthaven 
Schiphol mogen ondervinden. Deze 
woningen worden uiteraard wel 
geïsoleerd. De geluidhinder mag niet 
buiten een van te voren omschreven 
geluidszone plaatsvinden.

Amsterdam Airport Schiphol (AAS) 
moet elk jaar een Gebruiksplan indie
nen waarin onder andere staan het 
totale aantal vliegbewegingen en het 
aantal geluidbelaste woningen. Eind 
1997 heeft AAS een Gebruiksplan 
voor 1998 ingediend met 360.000 
vliegbewegingen en 8.400 geluidbe
laste woningen. Om niet bij de 
concurrentie achter te blijven, had 
Schiphol echter behoefte aan meer 
vliegbewegingen.

Schiphol wilde graag 400.000 vlieg
bewegingen en had daartoe in janu
ari 1998 een gewijzigd Gebruiksplan

1998 ingediend. Dit vond het kabi
net teveel. Uiteindelijk presenteerde 
het kabinet een compromis in maart 
van dit jaar. Schiphol mocht de 
komende vijf jaar, tot de vijfde baan 
was aangelegd, ieder jaar 20.000 
extra vliegbewegingen uitvoeren 
onder gelijktijdige verlaging van het 
aantal geluidbelaste woningen onder 
de 15.100. Volgens berekeningen die 
het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR) had 
uitgevoerd was dat mogelijk. In een 
brief van 6 maart 1998 werd het 
streefgetal van 12.000 geluidbelaste 
woningen genoemd. In 1998 mocht 
Schiphol dan 380.000 vliegbewegin
gen uitvoeren. Een en ander moest 
worden uitgewerkt in een uitvoe- 
ringsmemorandum tussen luchtvaart
sector en overheid. In het uitvoe- 
ringsmemorandum, dat aan de 
Kamer werd aangeboden bij brief 
van 10 juli 1998, werd echter vastge
houden aan het wettelijke aantal van 
15.100 woningen en werd het streef
getal van 12.000 niet meer 
genoemd.

Toen Schiphol eind augustus het 
Gebruiksplan voor 1999 indiende 
was het uitgangspunt 400.000 vlieg
bewegingen en 14.000 geluidbelaste 
woningen. Volgens Schiphol was het 
niet mogelijk het streefgetal van
12.000 uit de brief van 6 maart te 
halen. Schiphol beweert nu dat het 
NLR de gegevens die Schiphol heeft

aangeleverd onjuist heeft geïnterpre
teerd en het NLR beweert dat 
Schiphol onjuiste gegevens heeft 
aangeleverd. Aanstaande dinsdag is 
er een hoorzitting met die instanties 
over deze problematiek in de Tweede 
Kamer en woensdag volgt dan een 
debat met de minister van Verkeer 
en Waterstaat.

Jan te Veldhuis, 070-3182901 
Sander van Sluis, beleidsmedewerker 
Verkeer en Waterstaat,
070-3182865

COLOFON
De VVD-Expresse is een uitgave 
van de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer.
Redactie Mary-Honor Kloeg.

De WD-Expresse wordt gedrukt 
bij Roeland Druk & De Ridder te 
Schevingen en wordt verspreid 
door Adrepak.

Een jaarabonnement kost f 80,- en 
is scnriftelijk aan te vragen bij de 
VVD-fractie, Tweede Kamer der 
Staten Generaal, Postbus 20018, 
2500 EA Den Haag 
(telefoon, 070-3182875)
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

.  -  , PARTIJENMargreet
Heel verdrietig hebben we deze week vernomen dat onze oud- 
collega Margreet Kamp is overleden. Zij heeft afscheid van ons 
genomen na een strijd die zij moedig heeft gevoerd, maar die 
niet was te winnen.
Margreet is van 1982 tot mei 1998 lid geweest van de Tweede 
Kamer. Zestien jaar lang heeft zij zich in onze fractie ingezet voor 

het liberale gedachtengoed, met name op het gebied van Volksgezondheid en Welzijn. 
Door haar lange ervaring in de Kamer was haar algemene kennis van zaken enorm. Zij kon 
op het gebied van bijna ieder beleidsterrein een nuttige bijdrage in de fractie leveren. 
Margreet was een warme persoonlijkheid en altijd zeer betrokken bij het maatschappelijk 
leven. Vrije tijd had zij bijna niet. Werkbezoeken, spreekbeurten, fora, overleg met ae 
achterban, en partijaangelegenheden namen al haar tijd in beslag.

Wij zullen haar scherpe analyses en haar nimmer aflatende strijd de liberale grondbegin
selen in de politiek bevestigd te zien, erg missen.

Ons medeleven gaat uit naar haar naasten. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke 
periode. Voor velen van ons was het een eer om met haar te hebben mogen samen - 
werken.

Hans Dijkstal

Schiphol
Deze week hebben een hoorzitting en een 
plenair debat plaatsgevonden over de 
geluidszones rond Schiphol. 
VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis wees 
nog eens op de kwalijke effecten die het 
gevolg zijn van de onzekere positie waarin 
Schiphol op dit moment verkeert. Northwest 
Airlines dreigt de alliantie met KLM op te 
zeggen en British Midland vraagt zich af of 
zij ae samenwerking met Schiphol nog wel 
willen voortzetten. Daar zou de Kamer ook, 
of meer, bij stil moeten staan.
In de Planologische Kernbeslissing (PKB) 
inzake Schiphol is afgesproken dat zowel de 
milieuomstandigheden zouden verbeteren 
als de economie zou worden versterkt door 
op de mainport Schiphol een nieuwe vijfde 
baan aan te leggen. Als die vijfde baan er 
komt zullen niet maximaal 15.100 wonin- 

en, maar slechts 10.000 woningen geluids- 
inder ondervinden. Dat is een milieuwinst 

van 33% voor ongeveer 15.000 mensen.
De vijfde baan zal ook de veiligheid voor de 
omwonenden aanzienlijk verbeteren.
Kortom, minder mensen hebben overlast, 
het imago van Schiphol wordt dan niet 
beschadigd, de luchtvaartsector wordt een 
perspectief geboden en de werkgelegenheid 
zal groeien. Te Veldhuis daagde de collega- 
partijen opnieuw uit om die vijfde baan via 
een noodwet zo snel mogelijk te realiseren.

De fe iten  (zie ook VVD-expresse 290)
Er is commotie ontstaan over de vraag of 
het vorige kabinet de Kamer juist heeft 
geïnformeerd over de feiten rond de toege- 
stane hoeveelheid woningen die door 
geluidshinder zijn belast.
In februari 1998 heeft het NLR (Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) de rege
ring voorgelegd dat vijf jaren lang telkens
20.000 extra vluchten konden worden uitge
voerd bij een aantal van 12.000 geluidbe
laste woningen. Dat was dus ruim binnen de 
wettelijke grens van 15.100 belaste wonin
gen. Niemand heeft toen dat aantal betwist, 
niet Schiphol, niet de Rijksluchtvaartdienst,

niet de regering en niet de Tweede Kamer. 
Op 6 maart heeft minister Jorritsma het 
kabinet meegedeeld dat de luchtvaartsector 
zich niet wilde committeren aan die 12.000 
woningen. De meest betrokken ministers uit 
het vorige kabinet, Kok, Jorritsma, De Boer, 
Wijers en Melkert, besloten echter het getal
12.000 toch als streven in de brief naar de 
Kamer op te nemen. Daarbij werd vermeld 
dat dit streven binnen de genoemde rand
voorwaarde van 15.100 woningen in de PKB 
viel.
Vervolgens deelde de minister mee dat een 
MER-procedure in 1999 zou moeten aanto
nen of het streefgetal van 12.000 woningen 
kan worden gehaald. Het ging dus om een 
inspanningsverplichting en niet om een 
resultaatsverplichting. Voor de VVD geldt: 
15.100 is de wet, 12.000 is het streven.
In het Uitvoeringsmemorandum tussen de 
regering en de luchtvaartsector staat 
(alleen) dat Schiphol binnen de PKB-limiet 
van 15.100 moet blijven. De VVD-fractie is 
van mening dat het beter was geweest als 
het kabinet nog eens expliciet nad gemeld 
dat zij met de luchtvaartsector niet tot over
eenstemming was gekomen over de 12.000 
woningen. Maar de verwarring die hierover 
achteraf is ontstaan, is gedeeltelijk onte
recht. Iedereen had kunnen lezen dat over 
het streefgetal niet werd gesproken en 
niemand heeft toen aan ae bel getrokken. 
Ook na de hoorzitting van 7 oktober jl. 
heeft de VVD niet de indruk dat zij door het 
kabinetscompromis van 6 maart 1998 op 
het verkeerde been is gezet. Wel is de VVD 
geïrriteerd over de opstelling van oud-minis- 
ter van VROM, Margreet de Boer, die 
mede-verantwoordenjk was voor de beslis
sing te streven naar 12.000 woningen en 
hier nu voor wegloopt. Zij was niet alleen 
verantwoordelijk voor het kabinetsbesluit, 
maar was of kon ook op de hoogte zijn van 
alle feiten.

Inlichtingen:
Jan Te Veldhuis, 070-3182901
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Arbowet

Stef Blok

Deze week is gesproken over een 
wijziging van ae Arbowet. De 
Arbowet regelt de arbeidsomstandig
heden van werknemers.
Het belang van goede arbeidsom
standigheden kan niet genoeg 
worden benadrukt, aldus W D- 
woordvoerder Stef Blok, die in dit 
debat zijn maidenspeech hield. Plezier 
op het werk is van grote invloed op 
de kwaliteit van het bestaan. 
Bovendien heeft een goed arbeids
omstandighedenbeleid een positieve 
invloed op de produktiviteit van een 
werknemer.
Met de invoering van de WULBZ en 
de PEMBA is het belang van de werk
gever bij het voeren van een doel
treffender arbeidsomstandighedenbe
leid sterk toegenomen. Het 
ziekteverzuim is inmiddels gedaald 
van 7% in 1990 tot ongeveer 5% op 
dit moment. De Arbowet bevat 
echter ook een aantal administratieve 
verplichtingen die zwaar op het 
bedrijfsleven drukken, zonder dat zij 
aantoonbaar bijdragen aan de verbe
tering van de arbeidsomstandighe
den. Daarom heeft het kabinet beslo

ten een aantal wijzigingen in de wet 
aan te brengen, waarover deze week 
in de Kamer is gedebatteerd.

W ijz ig ingen
• De werkgever is in dit wetsvoorstel 

niet langer verantwoordelijk voor 
het 'welzijn' van een werknemer, 
maar voor een zo goed mogelijk 
arbeidsomstandighedenbeleid.

• De verplichting voor ondernemin
gen met meer dan 100 werknemers 
voor het opstellen van een 
Arbojaarplan en een 
Arbojaarverslag vervalt. In plaats 
daarvan moet een onderneming 
eenmalig een Plan van Aanpak 
maken dat alleen moet worden 
bijgesteld als de omstandigheden 
daarom vragen.

• Er komt een instemmingsrecht van 
de Ondernemingsraad met betrek
king tot Arbo-zaken.

• Er mogen ook op CAO-niveau of 
ondernemingsniveau afspraken 
worden gemaakt die afwijken van 
de algemene bepalingen. Dit schept 
de mogelijkheid tot meer maat
werk. Uiteraard mag geen afbreuk 
aan het beschermingsniveau van de 
werknemer worden gedaan.

• De Arbeidsinspectie krijgt de moge
lijkheid om bestuurlijke boeten op 
te leggen.

De VVD heeft het wetsvoorstel op 
grond van een aantal criteria beoor
deeld. Zo moet de regelgeving aan 
voldoende normen, die recht doen 
aan het belang van goede arbeidsom
standigheden, voldoen. De regelge

ving mag niet tot nodeloze adminis
tratieve lastendruk leiden. Er moet 
ruimte zijn voor maatwerk per bedrijf 
of bedrijfstak en de regelgeving mag 
niet uit de pas lopen met Europese 
regelgeving. Ten aanzien van dit laat
ste punt heeft de VVD geconstateerd 
dat Nederland op een aantal gebie
den veel verder gaat dan de Europese 
normen.
Nu het mogelijk wordt voor de 
Arbeidsinspectie boeten op te leggen, 
is van belang dat daarvoor voldoende 
objectieve normen zijn. De VVD heeft 
daarom gevraagd een evaluatie op dit 
punt uit te voeren nadat de wet enige 
tijd van kracht is geweest.

De VVD ondersteunt het wetsvoorstel 
in zijn huidige vorm, omdat het een 
juiste balans vormt tussen het terug
dringen van administratieve lasten
druk en het handhaven van 
voldoende bescherming van werkne
mers.
Andere partijen in de Tweede Kamer 
hebben echter een groot aantal 
amendementen ingediend. Als zou 
betekenen dat hierdoor de adminis
tratieve lastendruk wordt uitgebreid 
zonder dat dit ten goede komt aan de 
doelstelling van de wet, kan dat bete
kenen dat de positie van de VVD 
verandert.

Inlichtingen:
Stef Blok, 070-3182910

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1999
VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis 
heeft tijdens de behandeling van de 
Begroting Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties op een aantal deel
terreinen ‘piketpaaltjes' geslagen 
voor de discussie die op deze punten 
nog moet worden gevoerd.

Grote Stedenbeleid  
Het gaat bij het Grote Stedenbeleid 
(GSB) om problemen op het gebied 
van (nieuwe) werkgelegenheid, 
economische versterking, bestrijding 
van armoede, (jeugd)criminaliteit, 
tweedeling in grote steden, integratie 
van levensgemeenschappen en bevol
kingsgroepen, drugsproblematiek en 
diversiteit van woningen en bewo
ners. Het beleid kan alleen maar 
slagen als het integraal wordt 
gevoerd. Het succes hangt af van de 
mate waarin minister van Boxtel tot 
een goede samenwerking met de 
andere ministers komt. Om de voort- 

ang van het beleid goed te kunnen 
eoordelen heeft de woordvoerder

gevraagd om een jaarlijks overzicht 
van enerzijds doelstellingen en maat
regelen, en anderzijds van bereikte 
resultaten en prestaties.

Dualism e op decentraal niveau 
In het Regeerakkoord is afgesproken 
dat er meer dualisme op decentraal 
bestuursniveau moet komen. Een 
nieuw op te richten Staatscommissie 
zal zich met dit vraagstuk bezighou
den. De VVD gaat er van uit dat de 
commissie zich ook buigt over het 
dualisme op provinciaal niveau.
De VVD-fractie tendeert naar 
dualisme op decentraal niveau. Er 
zitten voor- en nadelen aan. Een 
voordeel is dat een groter reservoir 
aan beschikbare kwaliteit voor het 
dagelijks bestuur beschikbaar komt.
Er komt ook een heldere scheiding 
tussen de macht en controle op de 
macht.
Maar er zitten ook keerzijden aan het 
systeem. Kleine gemeenten zullen 
minder behoefte hebben aan een

dualistisch systeem dan grotere 
gemeenten.
Bij dualisme bestaat de kans dat er 
vertechnocratisering in het openbaar 
bestuur ontstaat; zeer deskundige 
wethouders tegenover ‘vriietijdspoli- 
tici'. Bovendien is bij een dualistisch 
systeem niet duidelijk wie er aan het 
hoofd van de gemeente staat. Nu is 
dat de gemeenteraad. Wordt dat in 
de toekomst het college van 
Burgemeester en wethouders (B&W)? 
Kan het college van B&W dan een 
gemeenteraad ontbinden waarna 
nieuwe verkiezingen moeten worden 
uitgeschreven? De VVD zou wensen 
dat de Staatscommissie zich ook over 
deze kwesties uitspreekt.

Referendum over 
burgem eesters-aanbeveling 
De VVD is bij het tekenen van het 
Regeerakkoord akkoord gegaan met 
de mogelijkheid een referendum te

Vervolg op pagina 4
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Begroting Landbouw 1999
Deze week is gedebatteerd over de 
Begroting Landbouw Natuurbeheer 
en Visserij 1999. Woordvoerder voor 
de dierlijke sector is Gert Jan Opiaat, 
woordvoerder Internationaal, 
Platteland, en plantaardige sector is 
Jan Geluk en woordvoerder op het 
gebied van Natuurbeheer is Wim 
Passtoors.

In de visie van VVD-woordvoerder 
Gert Jan Oplaat zou het landbouwbe
leid vooral 'liberealistisch' moeten 
zijn, dat wil zeggen: liberaal, realis
tisch en elastisch.

L iberaal
Liberaal betekent onder andere dat er 
keuzevrijheid moet zijn voor de 
consument. De VVD-fractie is voor
stander van biologische landbouw, 
maar geen voorstander van verplichte 
bio-dynamische weken in overheids- 
restaurants!
Liberaal betekent ook eigen verant
woordelijkheid. In dat opzicht steunt 
de VVD de wens van de 
Melkveehouderij het fonds dat is 
opgericht voor politionele dierziekten 
zelf te willen beheren. De melkvee

houders hebben inmiddels 70 miljoen 
gulden in het fonds gestort, maar 
kunnen niet zelf over dit geld 
beschikken. De VVD ondersteunt het 
voorstel van de sector mede verant
woordelijkheid te nemen voor het 
beheer en de inningen. Hiertoe is een 
motie ingediend.

R e a lis t isch
Onder een realistisch landbouwbeleid 
verstaat de VVD ‘duidelijkheid’ en 
‘haalbaar en betaalbaar'. Ten aanzien 
van het aanvullende beleid dat nog 
moet worden geformuleerd als 
gevolg van de nitraatrichtlijn, is de 
VVD van mening dat niet exact de 
zelfde regels van toepassing moeten 
zijn voor de hele sector (generiek 
beleid), maar dat meer sprake moet 
zijn van maatwerk.
Het amoniakbeleid moet niet geba
seerd worden op depositie maar op 
emissie. Het depositiebeleid gaat uit 
van de afstand van het bedrijf tot een 
natuurgebied. Dit is bepalend voor de 
hoeveelheid vee die een boer mag 
houden. Veel eerlijker is om te kijken 
naar de daadwerkelijke uitstoot van 
ammoniak uit een stal. Dan wordt de

Internationaal landbouwbeleid
VVD-woordvoerder Jan Geluk wees 
nog eens op het feit dat de landbouw 
bijna een kwart van onze totale 
export uitmaakt. Iedereen die met 
land- en tuinbouw te maken heeft 
beseft dat er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen economie 
en milieu.
De besprekingen van Agenda 2000, 
de uitbreiding van de Europese Unie 
en de onderhandelingen in de WTO 
zullen van grote invloed zijn op de 
Nederlandse landbouw. De liberalise
ring die de sector als gevolg van deze 
ontwikkelingen zal treffen, zal een 
verlaging betekenen van landbouw
prijzen. Dit is zorgelijk omdat de

Natuurbeheer
VVD-woordvoerder op het gebied 
van Natuurbeheer Wim Passtoors 
heeft eveneens gepleit voor een ‘libe
realistisch' beleid.
Het beleid is liberaal als in het agra
risch en particulier natuurbeheer 
gebruik wordt gemaakt van het eigen 
initiatief van particulieren, natuuror
ganisaties, het oude staatsbosbeheer 
en agrarische natuurverenigingen en 
natuurcoöperaties.
Het beleid is realistisch als er doelen 
worden gesteld die haalbaar en 
controleerbaar zijn.
Het natuurbeleid moet ook elastisch 
zijn en op flexibele wijze gebruik 
maken van de mogelijkheden.

wereldmarktprijzen, als gevolg van de 
crises, ook sterk dalen. Juist dan is 
van belang dat de concurrentiekracht 
van de Nederlandse landbouwsector 
wordt versterkt. Dat betekent dat 
behoedzaam moet worden omgegaan 
met het steeds strenger maken van 
de regels van milieu en dierenwelzijn. 
Het heeft immers weinig zin de kip 
met de gouden eieren te slachten.
De VVD pleit voor een voorwaartse 
verdediging. Dat wil zeggen behoud 
van concurrentiekracht, zodat daad
werkelijk geld in de landbouw kan 
worden verdiend. Alleen dan kunnen 
zaken als natuur- en milieubeheer, 
dierenwelzijn en de vitaliteit op het

De woordvoerder heeft gepleit voor 
een snelle voortgang in net 
Programma Beheer. Er zijn zorgen 
over de financiering en ae goedkeu
ring van de plannen door de 
Europese Unie. De woordvoerder 
waarschuwde voor overregulering en 

leitte voor een goede toegankelijk- 
eid van het programma voor nieuwe 

deelnemers.
Bij de vorming van ruige Natuur, 
zoals bijvoorbeeld moerassen, met 
name in de buurt van woonkernen, 
blijkt dat er gevaar kan ontstaan voor 
de volksgezondheid. Zo zou in de 
moerasgebieden weer malaria kunnen 
voorkomen. De VVD heeft de rege-

emissie (uitstoot) het uitgangspunt. 
De VVD heeft nogmaals aangedron
gen op een snelle invoering van inte- 
rimbeleid voor varkensboeren. Dit 
interimbeleid moet meer duidelijkheid 
geven ten aanzien van verplaatsings- 
en beëindigingsregelingen zolang ae 
Reconstructiewet nog niet van kracht 
is.

E la stisch
De VVD heeft gepleit voor een elas
tisch, d.w.z. flexibel, beleid met 
betrekking tot de verhandelbaarheid 
van varkensrechten. Zo moet er snel 
een wijzigingsvoorstel komen die de 
verhandelbaarheid van varkensrech
ten in gebieden met een lage concen
tratie van varkenshouderijen, moge
lijk maakt (zgn. grondrechten). Ook 
heeft de VVD nogmaals aangedron
gen op een betere knelgevallenrege
ling voor varkensboeren die door 
situaties van overmacht geen gebruik 
kunnen maken van de huidige rege
ling.

Inlichtingen:
Gert Jan Opiaat, 070-3182881

platteland kunnen worden gegaran
deerd en betaald.

P la tte lan d sb e le id  
In een discussienota over het 
toekomstig LNV-beleid stelt de minis
ter de vitalisering van het platteland 
centraal. Hij stelt hiervoor een bedrag 
van 3,5 miljard gulden beschikbaar. 
Het betreft echter al toegezegd geld 
dat reeds een bestemming heeft. De 
VVD vraagt zich af waar ae minister 
het geld voor het ambitieuze platte
landsbeleid vandaan haalt, juist 
gezien de moeilijkheden die de sector

Vervolg op pagina 4

ring gevraagd hiernaar onderzoek te 
laten verrichten.
In het regeerakkoord is vastgelegd 
dat ook de Landbouwuniversiteit 
Wageningen een steentje bij moet 
dragen aan de gestelde bezuinigingen 
op ae LNV-begroting. Voor de VVD 
is van belang aat dit niet ten koste 
gaat van de efficiency van de oplei
ding. De VVD heeft zich wel 
verbaasd over de wens van D66 om 
deze bezuiniging weer ongedaan te 
maken. Ook zij nebben het 
Regeerakkoord immers getekend.

Inlichtingen:
Wim Passtoors, 070-3182890
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Nederlandse deelname luchtacties Servië

Jan Dirk Blaauw

In een brief aan de Tweede Kamer op 
8 oktober 1998 hebben minister Van 
Aartsen van Buitenlandse Zaken en 
minister De Grave van Defensie 
meegedeeld dat Nederland onder 
bepaalde condities bereid is mee te 
doen aan luchtacties tegen Servië.

De bereidheid van president 
Milosevic van Servië om aan de eisen 
van de Veiligheidsraad te voldoen en 
zich terug te trekken uit Kosovo, blijft 
ondanks alle diplomatieke en poli
tieke inspanningen uit. Om de 
gewelddadigheden te beëindigen en 
een humanitaire ramp te voorkomen, 
worden militaire acties op Servisch 
grondgebied overwogen. Doel van de

operatie is een staakt-het-vuren te 
bereiken.
Als de NAVO tot acties overgaat, is 
Nederland bereid zestien F-16 vlieg
tuigen ter beschikking te stellen en 
twee tankvliegtuigen.
Nederland neemt aan de acties deel 
als aan drie voorwaarden is voldaan:
1. Het Toetsingskader moet strikt 
worden gehanteerd. Dat wil onder 
andere zeggen dat er een duidelijk 
mandaat moet zijn, heldere comman
dostructuren en een duidelijk 
omschreven doel.
2. Er moet consensus bestaan in de 
Noord Atlantische Raad. Er is geen 
sprake van een 'coalition of the 
willing’, maar alle zestien NAVO- 
landen moeten akkoord gaan met 
deze actie.
3. Een zo groot mogeliike meerder
heid van landen moet bereid zijn om 
de luchtacties uit te voeren.

Op grond van deze informatie steunt 
de VVD-fractie de regering in haar 
opvatting dat bij blijvende weigering 
van Servië om resolute 1199 uit te 
voeren, militair ingrijpen legitiem is. 
Op de vraag van VVD-woordvoerder

Jan Dirk Blaauw hoe de Russische 
opstelling is in deze situatie, 
verklaarde de minister dat Rusland via 
alle mogelijke kanalen op de hoogte 
wordt gehouden.
De woordvoerder wilde eveneens 
weten hoe groot het 'grondgebied' is, 
waarop de acties worden uitgevoerd. 
Het gaat om heel Servië en Kosovo. 
Verder is de VVD-fractie verzekerd 
dat Nederlanders die zich nu op dit 
grondgebied bevinden (waaronder 
waarnemers en militaire politie), in 
veiligheid zijn gebracht.
Wanneer een staakt-het-vuren wordt 
bereikt en Milosevic bereid is aan 
onderhandelingen deel te nemen, 
ontstaat een nieuwe situatie. Op dat 
moment is een peace-keeping opera
tie noodzakelijk om het staakt-het- 
vuren te handhaven. Hiervoor is wel 
een nieuwe VN-resolutie vereist. Op 
dit moment is de inzet van grond
troepen volstrekt niet aan de orde.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

Vervolg van pagina 2, Begroting

houden waarin de bevolking een 
voorkeur kan uitspreken voor een 
nieuwe burgemeester. Het gaat 
slechts om een aanbeveling. Voorop 
staat dat de burgemeester door de 
Kroon benoemd blijft. Bij de behan
deling van een aankomend wetsvoor
stel is voor de VVD van belang dat:
1. voor iedere gemeente dezelfde 
regelingen zullen gelden.
2. dat er een opkomstpercentage 
wordt vastgesteld.

3. er wordt gereguleerd hoe de 
uitslag wordt bepaald. Wordt het een 
absolute of relatieve meerderheid?

Ju rid iserin g
Nogmaals heeft de VVD gewezen op 
de juridisering van de samenleving. 
Hoewel rechtsbescherming van de 
burger voor de VVD van groot belang 
is, is deze op bepaalde punten te ver 
doorgeschoten. Dat wil zeggen dat 
de overheid niet meer kracntdadig 
kan optreden door de overdaad aan 
rechtsbeschermende regels waarop

belangengroepen zich kunnen beroe
pen. Te Veldhuis heeft een aantal 
suggesties voorgelegd die het de-juri- 
diseringsproces kunnen bevorderen, 
zoals het verkorten van de procedu
res, beperking van de kring van 
beroepsgerechtigden, het stellen van 
dwingende termijnen en de invoering 
van de lex specialis of één activitei
tenvergunning.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901

Vervolg van pagina 2, Landbouw

te wachten staat in het kader van 
Agenda 2000 en de WTO. De minis
ter spreekt van een regionale aanpak. 
De woordvoerder had de nodige 
vragen bij de invulling van de zoge
noemde 'regionale enveloppen' die 
de verschillende regio's tegemoet 
kunnen zien.
In het kader van de kernopdracht 
‘leefbaar platteland' die LNV zich 
heeft gesteld is het vreemd dat wordt 
bezuinigd bij het Stimuleringskader. 
Een vitaal platteland is juist gebaat bij 
dit Stimuleringskader dat is gericht op 
innovatief ondernemerschap.
De woordvoerder heeft ook aandacht 
gevraagd voor de glastuinbouw die 
een belangrijke inspanning levert in 
het verminderen van het broeikasef
fect. De C02-emissie is in 1997 
teruggebracht tot 7,5%.

Herstructurering van de glastuinbouw 
kan dit effect vergroten door gebruik 
te maken van restwarmte van de 
industrie. Het geld dat bijvoorbeeld 
voor C02-reductie en bodemsanering 
is gereserveerd kan worden ingezet 
voor de herstructurering van de glas
tuinbouw. Dat is weer van belang 
voor de vitalisering van het platteland.

Inlichtingen:
Jan Geluk, 070-3182914

COLOFON

Het vijfde Mr Annelien Kappeyne 
van de Coppello forum:

Criminaliteit & diversiteit
Over de mogelijke invloed van buitenlandse overheden via 
criminele mantelorganisaties in Nederland, interetnisch 

eweld, de relatie tussen politie en allochtone jongeren etc. 
unt u discussiëren onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. 

U. Rosenthal en een deskundig torum, bestaande uit: 
prof. dr. F. Bovenkerk; mr. A .W .H . Doctors van Leeuwen; 
mw. prof. dr. J. Junger-Tas en mw. dr. L. Mulder 
Datum Maandag 26 oktober 1998
Tijd 20.00 uur
Plaats : Pieterskerk te Leiden.
Kosten ƒ 15,-

Voor meer informatie: Mr Annelien Kappeyne van de 
Coppello Stichting, tel: 020 624 26 27

De VVD-Expresse is een uitgave van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
Redactie Mary-Honor Kloeg.
De VVD-Expresse wordt gedrukt bij Roeland Druk & De Ridder te 
Schevingen en wordt verspreid door Adrepak.
Een jaarabonnement kost f 80,- en is schriftelijk aan te vragen bij de 
WD-fractie, Tweede Kamer der Staten Generaal,
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag (telefoon, 070-3182875)
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PARTIJEN

Het verkeerde signaal
Sinds enige maanden bereiken ons allerlei signalen over asiel- 
aangelegenheden. Signalen over de opvang en signalen over de 
aantallen asielzoekers die ons land bereiken. Eén ding is duide
lijk, het gaat om een groot probleem.
De discussie in Nederland, maar ook in ons parlement, richt zich 
vooral op de vraag hóe deze mensen moeten worden opgevan

gen. Mag dat in een tent zijn en hoe moet die tent er dan uitzien? Moeten er wachtlijsten 
komen of moeten mensen zelf maar een heenkomen zoeken? Collega Henk Kamp heeft 
deze discussie voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer gevoerd, helder, zakelijk en 
consequent.
Terwijl men heftig discussieert over de manier waarop asielzoekers moeten worden 
ondergebracht, gaan velen voorbij aan het probleem waar staatssecretaris Cohen van 
Justitie écht mee zit. Dat is de sterke stijging van de instroom van asielzoekers, ook 
vergeleken met andere landen, zoals Duitsland. Dit jaar hebben 47.000 mensen asiel 
aangevraagd in Nederland. Voor volgend jaar wordt een stijging tot 67.000 aanvragen 
verwacht, als er niets verandert. Niet alleen de opvang wordt dan vrijwel onmogelijk, 
maar ook de IND en de rechtbanken kunnen de hoeveelheid werk niet meer aan.
Ook de inspanningen die worden verricht om mensen die in ons land mogen blijven, in 
deze samenleving te laten integreren, kunnen bij een dergelijke grote instroom niet meer 
worden volgehouden. Het zou zelfs ten koste kunnen gaan van de echte vluchtelingen, 
die hard asiel nodig hebben.
Het is van groot belang er voor te zorgen dat minder mensen, die om economische rede
nen asiel aanvragen, naar Nederland komen. Maar als de Tweede Kamer dan alleen maar 
praat over de manier waarop wij de mensen moeten opvangen, is de signaalwerking naar 
de landen van herkomst en de mensensmokkelorganisaties bepaald niet de juiste. Zou 
iemand die een mensensmokkelorganisatie heeft minder actief te werk gaan als hij onze 
debatten hoort? Alleen wanneer de opvang van asielzoekers in Nederland daadwerkelijk 
beperkter wordt en wanneer mensen worden teruggestuurd als hun land van herkomst 
veilig is, zal Nederland als opvangland minder aantrekkelijk worden.
Dat signaal moeten wij afgeven.

Hans Dijkstal

Begroting Economische Zaken
Hoewel de aandelenkoersen op de 
Amsterdamse beurs dalen en ae financiële 
crises in Azië en Rusland somber stemmen, 
is het doemdenken over een eventuele 
economische crisis in Nederland niet terecht. 
Lastenverlichting en het gedegen financiële 
beleid dat dit kabinet voert, staan borg voor 
stabiliteit. Wel is de vraag legitiem, aldus 
VVD-woordvoerder Hella Voüte-Droste, of 
de concurrentiepositie van het Nederlandse 
bedrijfsleven sterk genoeg is om de interna
tionale economische situatie het hoofd te 
kunnen bieden. Daarom moeten de instru
menten die het ministerie van Economische 
Zaken tot zijn beschikking heeft, zoals het 
verstrekken van investeringsprogramma's en 
het stimuleren van marktwerking en dere
gulering, strategisch worden ingezet.

Door een gezonde marktwerking kunnen 
nieuwe ondernemers tot de markt toetre
den. Het aantal ondernemers in Nederland 
is in vergelijking tot andere landen gering. 
Bovendien groeien kleine bedrijven in ons 
land nauwelijks door. Daarom moeten 
onnodige belemmeringen en verstarrende 
regelgeving voor starters en andere onder
nemers ongedaan worden gemaakt.
Er moet met name worden ingezet op 
bevordering van de werkgelegenheid in 
kansrijke sectoren, zoals Informatie-en 
Communicatietechnologie (ICT), Bio
technologie en Electronic Commerce. ICT 
vormt de uitdaging van de economische 
ontwikkeling in Nederland. Vijftig procent 
van de nieuwe bedrijven is hieraan gerela
teerd. Dit zal groeien tot 70% in de 21e

eeuw. Door beter gebruik te maken van ICT 
zal de administratieve lastendruk verminde
ren en de bereikbaarheid tussen burgers en 
bedrijfsleven worden vergroot. De overheid 
kan de ontwikkeling van ICT stimuleren 
door als 'launching customer’ (eerste afne
mer) op te treden, de introductie van 
computers in het onderwijs te stimuleren en 
de overheidsinitiatieven op het gebied van 
ICT beter te stroomlijnen. Ook is een grote 
taak te verrichten in het oplossen van net 
Milleniumprobleem.

M arktw erk ing en overheid  
De regering heeft de Tweede Kamer 
onlangs bericht over de tweede Markt
werking, Deregulering en Wetgevings- 
operatie (MDW). Marktprikkels kunnen de 
doelmatigheid bevorderen en zijn het 
middel om uitvoerders van publieke taken te 
confronteren met de gevolgen van hun 
handelen. Een aantal sectoren, zoals 
bijvoorbeeld de electriciteits-en energiesec
tor, zullen efficiënter en klantgerichter 
moeten gaan werken.
Wanneer er meer marktconform wordt 
gewerkt, moet ook het toezicht op het 
gebied van mededinging scherper worden. 
Dit is een van de kerntaken van de over
heid. De samenwerking tussen de talrijke 
toezichtsorganen; de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa), OPTA en 
DTE enerzijds en DNB, STE en de 
Verzekeringskamer anderzijds, moet beter 
worden gerealiseerd om 'versnippering' te

Vervolg op pagina 4
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Victory Boogie Woogie Asielbeleid
VVD-woordvoerder Atzo Nicolaï, die 
in dit debat zijn maidenspeech hield, 
bracht naar voren dat de VVD-fractie 
het verheugend vindt dat Nederland 
nu een van de belangrijkste schilde
rijen van een van de oelangrijkste 
schilders van deze eeuw in bezit heeft 
en ten toon kan stellen.
Aan de inhoudelijke voorwaarden 
waaraan de schenking van De 
Nederlandsche Bank (DNB) had 
moeten voldoen, is wat betreft de 
VVD-fractie voldaan. Er is geen 
sprake van lagere winstafdracht van 
DNB aan de Staat en het werk is in 
eigendom overgedragen aan de staat. 
Een ander punt betreft de juridische 
aspecten,waar het rapport van de 
Rekenkamer zich op concentreert. De 
betrokken bewindspersonen hebben 
overtuigend aangegeven dat de 
schenking, vooral gezien het unieke 
en eenmalige karakter (het verdwij-

Vorige week is in de Tweede Kamer 
gesproken over de Wet Medische 
Keuringen (WMK). In deze wet is 
onder andere geregeld dat bedrijven 
geen medische keuringen mogen 
laten uitvoeren bij sollicitanten of 
vragen mogen stellen over de 
gezondheid van de sollicitant. Deze 
wet wordt fors overtreden. Nog 13% 
van de bedrijven laat medische 
keuringen uitvoeren en 37% van de 
bedrijven stelt nog steeds vragen over 
de gezondheid.

Op grond van de WMK hebben 
sociale partners drie jaar de tijd 
afspraken te maken over de aanstel
lingskeuringen. Het kabinet verwacht 
dat er binnen die termijn geen bedrij
ven meer zullen zijn die arbodiensten 
standaard medische keuringen zullen 
laten uitvoeren. Binnen driejaar na 
inwerkingtreding van de WMK zal 
volgens ae wet een onafhankelijke 
klachtencommissie zijn ingestela door 
representatieve organisaties van 
werkgevers, werknemers, verzeke
raars, consumenten, patiënten en 
artsen. Bij deze commissie kunnen 
sollicitanten met klachten terecht.

De WMK is inmiddels negen maan
den van kracht. Dat is kort, maar het 
aantal overtredingen van de wet is 
zeer omvangrijk. Ook het kabinet is 
die mening toegedaan. Het kabinet 
heeft sociale partners tijdens het 
recent gehouden najaarsoverleg 
opgeroepen een klachtencommissie in 
te stellen.
Gelet op het hoge aantal overtredin
gen van de wet is er alle aanleiding 
aat niet jaren wordt gewacht maar zo

nen van de gulden) niet in strijd is 
met doel en taak van DNB. De VVD 
ziet daarom niet de noodzaak van het 
alsnog slaan van een Koninklijk 
Besluit (art. 4, lid 4 Bankwet). Maar 
met de redenering van de minister 
van Financiën om daar toch toe over 
te gaan om het besluit een nog 
bredere formele basis te geven, heeft 
de VVD-fractie geen moeite.
Dit alles neemt niet weg dat de VVD 
de gang van zaken politiek gezien 
niet erg fraai vindt. Het belangrijkste 
bezwaar is dat de bewindslieden er in 
ruimere kring over hadden moeten 
spreken, tenminste met de staatsse
cretaris van Cultuur. Aan gezien dit 
ook door de minister-president is 
erkend, is voor de VVD de kous af.

Inlichtingen:
Atzo Nicolaï, 070-3182888

snel mogelijk een klachtencommissie 
in het leven wordt geroepen. Indien 
op korte termijn met de voorbereidin
gen daartoe wordt begonnen zal het 
nog enige tijd duren voordat deze 
commissie feitelijk zal kunnen func
tioneren. De voorbereidingen daartoe 
zullen de nodige tijd vergen.

In een motie hebben de coaltiepar- 
tijen D66, VVD en PvdA het kabinet 
gevraagd, in het geval over enkele 
maanden blijkt dat de hiervoor 
genoemde representatieve organisa
ties nog steeds niet voornemens zijn 
op korte termijn een onafhankelijke 
klachtencommissie in te stellen, net 
kabinet zelf voorbereidingen zal 
moeten treffen om een dergelijke 
commissie in te stellen. Ook is het 
kabinet gevraagd om in de tussentijd 
alvast een meldpunt te creëren waar 
mensen hun klachten kunnen depo
neren tot de commissie functioneel 
zal zijn. Staatssecretaris Hoogervorst 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft positief op de 
motie van de coalitie gereageerd en 
zal de motie ook uitvoeren. VVD- 
woordvoerder Geert Wilders hoopt 
dat sociale partners zelf de komende 
maanden zullen besluiten een onaf
hankelijke klachtencommissie in te 
stellen. Mocht dat echter onverhoopt 
niet gebeuren dan zal het kabinet, 
gelet op het forse aantal wetsovertre
dingen, hier haar eigen verantwoor
delijkheid moeten nemen.

Inlichtingen:
Geert Wilders, 070-3182867

Op 14 oktober is in een algemeen 
overleg met staatssecretaris Cohen 
van justitie gesproken over het asiel
beleid. Dit naar aanleiding van een 
brief van de staatssecretaris waarin hij 
meldde dat bij een omvang van de 
instroom van asielzoekers waarvan nu 
sprake is de beleidsuitvoering in de 
gehele keten uit de rails loopt. In 
1996 kwamen 22.000 asielzoekers 
naar Nederland, vorig jaar 34.000, dit 
jaar naar verwachting 47.000 en voor 
1999 komen de prognoses uit op een 
aantal tussen de 60.000 en 67.000. 
Cohen noemt de ontwikkeling zeer 
zorgwekkend.
VVD-woordvoerder Henk Kamp wees 
er op dat Nederland al een veelvoud 
aan asielzoekers opvangt van de 
andere landen van de Europese Unie 
en dat dit aantal ondertussen in vier 
jaar dreigt te verdrievoudigen. De 
meeste asielzoekers zijn geen vluchte
ling in de zin van het 
Vluchtelingenverdrag, maar slagen er 
toch in te blijven. Dat is een uitnodi
ging aan mensensmokkelorganisaties 
om hun klanten naar Nederland te 
leiden. De directe kosten van de 
instroom van asielzoekers lopen in 
een jaar tijd op van f 2 miljard tot f 3 
miljard. De indirecte kosten zijn 
tenminste nog eens zo hoog (rapport 
Geelhoed, 1994).
De brief van de staatssecretaris 
mondt uit in de voornemens om de 
behandelcapaciteit van de IND op te 
voeren van 35.000 naar 65.000 
aanvragen per jaar en de opvangca
paciteit van het COA van 42.000 op
85.000 per eind 1999. De VVD is van 
mening dat krachtige maatregelen 
moeten worden genomen om de 
instroom van asielzoekers te verklei
nen en de uitstroom van uitgeweze
nen te vergroten. De mensen die op 
de vlucht zijn voor vervolging mogen 
daarvan niet de dupe worden. In ae 
landen van herkomst moet het beeld 
gecorrigeerd worden dat je als niet- 
vluchteYing een goede kans hebt om 
Nederland in te komen en daar te 
blijven. Dat kan alleen door de 
werkelijkheid in Nederland te veran
deren. De woordvoerder deed daar
toe een aantal concrete suggesties, 
waaronder het beëindigen van de 
opvang en zo mogelijk het afwijzen 
van de asielaanvraag van personen 
die niet meewerken of valse informa
tie verstrekken. Bovendien stelde hij 
dat Nederland in Europees verband 
zodanig krachtig op harmonisatie van 
het asielbeleid moet aandringen dat 
resultaten worden behaald. De 
andere EU-landen kunnen niet 
verwachten dat Nederland aan alles 
meewerkt, maar met lege handen 
blijft staan als het om het asielbeleid 
gaat.

Klachtencommissie Medische Keuringen moet bij 

v oorkeur  door  sociale partners worden ingesteld
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Begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu 1999
De begroting Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu 1999 
loopt een beetje vooruit op een 
aantal belangrijke nota's die nog 
moeten verschijnen en waarin de 
beleidsontwikkelingen zullen worden 
aangeven voor de langere termijn.
Het kabinet komt omstreeks het jaar 
2000 met een Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening, waarin op hoofdlijnen de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling 
van Nederland zal worden aangege
ven. Vooruitlopend hierop zal nog 
voor het einde van dit jaar een ‘hout- 
koolschets' van dit beleid naar de 
Kamer worden gestuurd. Ook voor 
de volkshuisvesting zullen nieuwe 
beleidslijnen worden uitgezet, die 
verder worden uitgewerkt in de nota 
‘Wonen in de 21e eeuw. Deze 
verschijnt ook in 2000.
In het Regeerakkoord zijn een aantal 
belangrijke wegwijzers voor dit 
toekomstige beleid uitgezet.

De VVD-punten uit het Regeer
akkoord, zoals de corridor-benadering 
en de rood/groencombinaties lijken in 
de toekomstige beleidsuitwerking te 
zullen worden geminimaliseerd.

Corridors zijn zones tussen twee 
economische centra. Dit zijn vaak 
interessante vestigingsplaatsen voor 
het bedrijfsleven. VVD-woordvoerder 
Nellie Verbugt betreurt de uitspraken 
van de minister die corridor-ontwikke- 
ling wil minimaliseren.

In het regeerakkoord staat ten 
aanzien van rood/groencombinaties 
dat in gebieden met een restrictief 
beleid, zoals het Groene Hart, actief 
moet worden gewerkt aan ondersteu
ning van natuur-en landschapsont- 
wikkeling (groen). Daarbij kan rood, 
dat wil zeggen bebouwing, onder
steunend zijn voor groen. De VVD wil 
hierbij ook de provincies betrekken.

VIN EX
De VVD is nooit een warm voorstan
der geweest van het rigide VINEX- 
beleid. In de eerste plaats omdat het 
planmatig op de markt brengen van 
grote aantallen woningen kan leiden 
tot marktverstoringen. Bovendien is 

ebleken dat het VINEX-woningaan- 
od vaak niet voldoende aansluit met 

wat de consument wenst. Dat bete
kent dat de kooplustige consument

veelal woningen buiten de VINEX- 
lokaties prefereert.
Om in de toekomst te waarborgen 
dat VINEX-woningen waardevast blij
ven, heeft de VVD tijdens een eerder 
overleg gepleit voor een kwaliteitsim- 

uls voor de VINEX-wijken. Gedacht 
an worden aan een proefprofiel 

waarbij ook de marktsector is betrok
ken. Zo zou bijvoorbeeld op de 
VINEX-lokaties in lagere dichtheden 
kunnen worden gebouwd.

Volgens staatssecretaris Remkes van 
VROM zullen in de nieuwe nota 
‘Wonen in de 21e eeuw’ de woon
wensen van de consument heel 
duidelijk centraal staan. Daar sluit de 
VVD zich van harte bij aan. Dit roept 
spanning op met eerder geuite opvat
tingen van minister Pronk die voor 
meer overheidssturing, de maakbare 
samenleving en de compacte stad 

leit. Voorae VVD is belangrijk dat in 
et toekomstige beleid keuzevrijheid 

blijft bestaan voor de burger.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892

Milieu
Bij de behandeling van het milieuge- 
deelte van deze begroting zijn door 
VVD-woordvoerder Jan Hendrik Klein 
Molekamp de volgende hoofdpunten 
naar voren gebracht:

1. De VVD ziet geen reden tot 
verdere aanscherping van het 
milieubeleid, anders dan beleids
aanpassingen die voortvloeien uit 
het NMP-3 en het regeerakkoord;

2. De VVD is van mening dat de 
overheid zelf meer kan doen om

Vervolg van pagina 2, asielbeleid

De knop moet om en de staatssecre
taris dat moet doen: het aantal asiel
zoekers dat naar Nederland wil 
komen moet minder worden en 
uitgewezenen moeten uit Nederland 
vertrekken. Dat zal onvermijdelijk 
gepaard gaan met problemen en de 
staatssecretaris zal de steun van de 
Kamer hard nodig hebben. Op de 
steun van de VVD-fractie kan hij 
rekenen, maar de VVD-fractie rekent 
ook op resultaat.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898

bij haar eigen activiteiten een 
meer milieuvriendelijke opstelling 
te hebben. Dat geldt zowel voor 
de rijksoverheid als voor veel 
gemeentelijke overheden;

3. De VVD verwacht van de minister 
een actiever beleid om hergebruik 
te bevorderen en verwacht dat 
bestaande belemmeringen voor 
hergebruik van afval en produkten 
zullen worden weggenomen. De 
motie-Klein Molekamp c.s. moet 
zo snel mogelijk worden uitge
voerd;

4. De VVD heeft opgemerkt dat de 
vergroening van het belastingstel
sel soms slecht kan uitpakken voor 
het milieu. De negatieve effecten 
van deze vergroening zouden 
beter in kaart moeten worden 
gebracht;

5. De VVD wil dat de provinciale 
afvalgrenzen per 1 januari 1999 
verdwijnen, zoals dat is afgespro- 
ken. De noodzakelijke AMvB zal 
binnen twee weken in het 
Staatsblad moeten staan;

6. De VVD wil dat de administratieve 
lasten die voortvloeien uit de Wet 
milieubeheer met minstens 25% 
afnemen. Dat betekent een 
verlichting van 500 miljoen gulden 
per jaar. De VVD verwacht hier

voor voorstellen van het kabinet 
en vraagt om een voortvarende 
uitvoering van de motie-Klein 
Molekamp c.s. op dit punt;

7. De VVD wil dat ae minister in 
internationaal kader de echte 
milieuproblemen bespreekt en 
initiatieven voorbereidt. Het gaat 
om het kappen van oerwoud, 
waarbij de VVD heeft aangegeven 
dat hiervoor extra middelen uit 
het ODA-budget kunnen worden 
benut. Het gaat ook om het 
beperken van de nucleaire risico's 
in Midden- en Oost-Europa en het 
in kaart brengen van de risico's 
van nucleaire dumping, zoals die 
in het recente verleden hebben 
plaatsgevonden.

8. De VVD verwacht van deze minis
ter een betrouwbaar en consistent 
beleid en dus geen hernieuwde 
strijd over nieuwe normen. Dat is 
in net belang van het milieu op 
korte en lange termijn.

Inlichtingen:
Jan Hendrik Klein Molekamp,
070-3182884
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Topsporters verdienen steun Nederlandse Overheid
In januari 1998 heeft de Nederlandse 
Atleten Commissie aan de toenmalige 
staatssecretaris Terpstra een handvest 
aangeboden waarin wordt gepleit om 
sociale voorzieningen en studiemoge
lijkheden voor topsporters te verbete
ren. Atleten die de top willen berei
ken hebben hier nagenoeg een 
volledige dagtaak aan. Het ontbreekt 
hen vaak aan de mogelijkheid om 
naast hun sport te studeren, te sollici
teren of te werken. Sponsors kunnen 
de kosten van de sportbeoefening 
draaglijk maken want het moet wel 
betaald worden.
In de wereld van de topsport zijn er 
grote verschillen als het om de 
inkomsten van topsporters gaat. 
Topvoetballers hebben veelal een 
inkomen dat jaarlijks de 1 met zes 
nullen waarschijnlijk te boven gaat.

Vervolg van pagina 1, begroting EZ

voorkomen. Bovendien moet het 
toezicht op bedrijfseconomische 
gronden plaatsvinden en niet op 
grond van politieke motieven.

Bere ikbaarhe id  
Een goede bereikbaarheid is voor
waarde voor economische ontwikke
ling. De mainports Schiphol en 
Rotterdam zijn daarbij van essentiële 
betekenis. Daarom heeft de VVD 
nogmaals gepleit voor de aanleg van 
de vijfde baan op Schiphol via 
versnelde wetgeving (lex specialis). 
Door de aanleg van deze baan kan 
Schiphol zijn omzet en werkgelegen
heid vergroten. Bovendien zal het 
aantal geluidsbeslaste woningen met 
5000 afnemen.

M idden-en K le in b e d rijf  (M K B ) 
Het MKB is de banenmotor van ons 
land. Helaas is het ondersteunings- 
instrumentarium van Economische 
Zaken weinig bekend bij het MKB.
Een betere stroomlijning van het 
aantal regelingen zou dit kunnen 
verbeteren.
Bovendien moet worden gewerkt aan 
een betere aansluiting van het onder
wijs op de arbeidsmarkt. Er is bijvoor
beeld een groot tekort aan vakbe
kwaam en technisch geschoold 
personeel (10.000 IT'ers). De banen
groei aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt moet juist worden gesti
muleerd, met name in kansrijke 
sectoren als ICT en Toerisme.
Ook heeft de VVD nog eens aange
drongen op de uitvoering van de 
VVD-motie waarin de regering wordt 
gevraagd de administratieve lasten
druk met 25% te verlagen.

Inlichtingen:
Hella Voüte-Droste, 070-3182907

Dit steekt schril af met het inkomens- 
plaatje van een zwemmer of een 
turner. Zij betalen zelf per jaar een 
kleine 12.000,= respectievelijk
9.000, = om hun sport op topniveau 
kunnen beoefenen. De investeringen 
van de niet-valide topsporters zijn 
nog hoger vanwege alleen al de vele 
reiskosten.

Erkenning
Het beoefenen van sport op het 
hoogste niveau kan niet meer worden 

ezien als een leuke hobby of bezig- 
eid. Als een atleet de wereldtop 

maar ook de Nederlandse top wil 
bereiken dan moet daar veel opzij 
voor worden gezet en fors worden 
geïnvesteerd En dan kan het na jaren 
van training voorkomen dat de inzet 
voor niets is geweest. En wat dan ? 
Geen baan, geen studie afgerond. 
NOC*NSF probeert door maatschap
pelijke begeleiding de topsporters 
voor te bereiden op een werkzaam 
leven na een actieve sportperiode.
Dat is goed, maar toen ben ik van 
mening dat het feit dat iemand die 
topsporter is te weinig erkenning en 
waardering in Nederland krijgt. Met 
als gevolg dat een aantal naar het 
buitenland vertrekken omdat de faci
liteiten daar beter zijn. Bovendien is 
sport toch ook een visitekaartje voor 
een land. Hoeveel mensen zitten er 
wel niet voor de tv. tijdens de 
Olympische Spelen of andere grote 
sportevenementen. Als een 
Nederlander een medaille behaald is 
ons halve land in rep en roer. Het is 
jammer als topsporters vanwege 
financiële redenen hun sport verstek 
moeten laten gaan.

Fonds voor de Topsporter 
Vier jaar geleden heeft Erica Terpstra 
het Fonds voor de Topsporter opge
richt. Met de renteopbrengsten van 
het met 50 miljoen gulden gevulde 
fonds kunnen atleten een zeer 
bescheiden onkostenvergoeding krij
gen van ongeveer 500,= per maana. 
Uit onderzoek is gebleken dat 75% 
van de ondervraagde topsporters een 
bruto inkomen heeft dat onder de
10.000, = per jaar ligt.
In februari van dit jaar heb ik de 
staatssecretaris om een reactie 
gevraagd over de slechte financiële 
positie van topsporters. In haar 
antwoord stelde zij dat een oplossing 
kan zijn het Fonds voor de Topsporter 
tot ongeveer 100 miljoen gulden te 
verhogen waardoor het oorspronke
lijke doel, het verstrekken van een 
uitkering aan topsporters, bereikt kan 
worden.
De nieuwe staatssecretaris van Sport, 
Margo Vliegenthart, heeft bij haar 
aantreden gesteld dat onderzocht zou 
moeten worden of in navolging van 
de Wet Inkomsten Kunstenaars (WIK)

er ook een dergelijke regeling voor 
sporters getroffen zou moeten 
worden. Onder strikte voorwaarden 
kunnen topsporters dan een bepaalde 
tijd een basisinkomen van de over
heid krijgen. Op zich een nobel stre
ven maar het departement van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zal hier toestemming voor moeten 
geven. Ik vraag me echter af of een 
aergelijke zware regelgeving noodza
kelijk is voor de ongeveer 300 
topsporters die hiervoor in aanmer
king kunnen komen. Immers de 
uitvoering van een dergelijke regeling 
zal evenals bij de WIK bij ae gemeen
ten komen te liggen en voorzie ik een 
administratieve rompslomp voor de 
topsporter en dat is wel het laatste 
waar hij of zij op zit te wachten.
Mijn idee gaat meer in de richting 
van het benutten van het Fonds voor 
de Topsporter. Indien het ministerie 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid maar misschien ook 
een pensioenfonds het Fonds aanvul
len tot 150-200 miljoen gulden, dan 
kunnen uit de rente opbrengst onge
veer 300 topsporters een inkomen 
krijgen van 2500,= per maand.

Het voordeel van een dergelijk Fonds 
ligt ook nog op een ander vlak. In de 
jaren zestig, zeventig en tachtig werd 
de term staatsamateur veelvuldig 
gebruikt als sporters uit de voorma
lige DDR en Sovjet Unie weer een 
vracht medailles haalden. De vele 
privileges die deze topsporters 
kregen, zoals onbeperkt kunnen trai
nen in privé accommodaties, een 
eigen trainer, het beste materiaal en 
(nu fel bekritiseerde) medische bege
leiding , zorgden voor ongekende 
successen. Ter eer en meerder glorie 
van het vaderland werden de sport
prestaties breed uitgemeten. De 
goede prestaties werden gebruikt om 
ook het politieke systeem te promo
ten. Sport werd als een politiek 
instrument gebruikt en ae invloed en 
bemoeienis van de overheid was 
enorm groot.
Overheidsbemoeienis is goed als het 
gaat om het scheppen van voorwaar- 
aen die kunnen leiden tot het leveren 
van sportprestaties waar sporters 
maar ook toeschouwers van kunnen 
genieten. Wil men sporters op korte 
termijn de gelegenheid geven om 
topsport te kunnen blijven bedrijven 
dan moet er een extra investering in 
het Fonds voor de Topsporter komen. 
Het is niet alleen een financiële steun 
in de rug maar het geeft ook blijk van 
grote waardering voor de topspor
ters.

Jan Rijpstra, Lid VVD-fractie 
Tweede Kamer der Statengeneraal
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Discipline PARTIJEN
Een gezonde financiële huishouding van de Europese Unie is van 
essentieel belang voor het economische en politieke draagvlak 
van Europa. Ook met de op handen zijnde uitbreiding van de 
Unie met nieuwe lidstaten is een sober financieel beleid noodza
kelijk. Daarom streeft de Nederlandse regering naar een vermin
dering van de Nederlandse afdrachten aan de EU met 1,3 miljard 

gulden. Dat is ook in het Regeerakkoord vastgelegd.
Daarbij komt dat Nederland verhoudingsgewijs veel meer afdraagt aan de Europese Unie 
dan andere landen. De inzet van de Nederlandse regering is daarom om tot een eerlijker 
verdeling van de lasten over de lidstaten te komen en tot een evenwichtiger verhoucfing 
tussen de bijdragen aan de Unie en de ontvangsten uit de verschillende Europese fond
sen. Namens het Nederlandse kabinet heeft premier Kok in Europees verband aangekon- 
digd dat Nederland de vaststelling van de meerjarenbegroting van de Unie zal blokkeren 
als de Europese partners niet aan de wensen van de Nederlandse regering tegemoetko
men.

Ik verwacht dat het zover niet zal komen. Waar ik mij wel zorgen over maak is of de 
nationale regeringen van de andere lidstaten een even gedegen financieel-economisch 
beleid voorstaan als wordt nageleefd door onze regering. Zo is van groot belang dat, op 
weg naar de invoering van de EMU, het stabiliteitspact wordt nageleefd en de onafhan
kelijkheid van de Europese Centrale Bank blijft gehandhaafd. Voorstellen van sommige 
politiek leiders om de rente te verlagen met ae bedoeling de economische ontwikke
lingen bij te sturen, doen het ergste vermoeden. Ik reken er op dat het Nederlandse 
kabinet hier de voet dwars zal zetten.

Het is te hopen dat de regeringen van de verschillende Europese lidstaten, ook na de 
politieke verschuivingen aie zich onder andere in Duitsland, Groot-Brittannië en Italië 
hebben voorgedaan, ae juiste koers blijven varen. Ook bij parlementariërs vereist dat de 
nodige discipline, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Hans Dijkstal

VVD wint bij gemeenteraads
verkiezing Deventer
Deze week hebben de herindelingsverkiezin- 
gen in Deventer en Diepenveen plaatsgevon
den. De gemeente Diepenveen is bij de herin
deling in de gemeente Deventer opgegaan.
De verkiezingen hebben tot een gunstig 
resultaat voor de VVD geleid.

De VVD heeft twee zetels gewonnen in de 
gemeenteraad van Deventer en gaat daar
mee van vijf naar zeven zetels. De PvdA 
heeft een zetel verloren en heeft nog tien 
zetels in de raad. De afstand tussen PvdA en 
VVD is nog nooit zo klein geweest. De 
lokale partijen Deventer Belang en 
Algemeen Belang Diepenveen zijn gefuseerd 
en hebben samen ook zeven zetels. 
Hieronder een overzicht:

nu vorige verkiezingen

PvdA 10 11
VVD 7 5
Lokaal 7 5
CDA 5 5
D66 2 4
GroenLinks 4 3
SP 1 -

Christ.rechts 1 -

Libertijnen 0 1

Van de Diepenveense afdeling van de VVD 
zijn in totaal zeven afgevaardigden in de 
gemeenteraad gekozen. Zij zijn dus goed 
vertegenwoordigd (7 van ae 37 zetels).

Els Meijer-Lubbers, Tweede Kamerlid voor 
de VVD en vooralsnog wethouder voor de 
VVD in Deventer is zeer verheugd over het 
goede verkiezingsresultaat dat de VVD 
neeft behaald. Zij dankt iedereen die zich 
voor de VVD-campagne bij deze verkiezin
gen heeft ingespannen.

Verder in dit nummer:
• Verdrag van Maastricht

• Export biologische, nucleaire en 

chemische wapens

• Export uitkeringen

• Consumentenzaken

• VVD-bijeenkomst Deventer

• Infrastructuur

VVD OP INTERNET: vvd_tk .n l
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Verdrag van Amsterdam
Op 2 oktober 1997 werd het Verdrag 
van Amsterdam ondertekend. Dit 
verdrag regelt een aantal aanpassin
gen van de verdragen betreffende de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschappen. Deze week vond 
het wetgevingsoverleg in de Tweede 
Kamer plaats. VVD-woordvoerder, 
Enric Hessing, constateerde dat het 
verdrag blijk geeft van een toene
mend realisme met betrekking tot de 
EU en wees op de nadruk die is 
gelegd op het respecteren van de 
nationale identiteit van de lidstaten, 
evenals op het streven naar meer 
subsidiariteit, democratisering en 
transparantie.

Staatsrechte lijke  elem enten.
De VVD-fractie is positief over de 
ingevoerde sanctie tegen schending 
van de fundamentele rechten van de 
mens, de constitutionele kwaliteit, de 
toename van meerderheidsbesluitvor
ming, de verbeterde procedure inzake 
het medebeslissingsrecht van het 
Europees Parlement, het principe van 
flexibiliteit c.q. door lidstaten in te 
stellen nauwere samenwerking en het 
protocol inzake de versterking van de 
subsidiariteit.

V isum -, as ie l- en 
im m igratiebele id .
De VVD vindt communautarisering 
van het visum-, asiel- en immigratie
beleid een goede zaak. Maar met 
betrekking tot de resultaten hiervan 
moeten voorlopig geen hoge 
verwachtingen worden gekoesterd. 
Daarom is het van groot belang dat

ons nationaal beleid op dit gebied zo 
spoedig mogelijk wordt geïntensi
veerd.
Met betrekking tot de besluitvorming 
op dit gebied, zoals die in het nieuwe 
verdrag is geregeld, hadden alle 
partijen kritische opmerkingen. De 
parlementaire betrokkenheid blijft 
voorlopig beperkt tot een adviesrol 
voor het Europees Parlement. Dat 
werd algemeen gekwalificeerd als te 
mager. Een amendement inzake 
instemming vooraf, op dit gebied, 
door de Tweede Kamer, krijgt waar
schijnlijk brede steun.
De woordvoerder heeft eveneens 
gepleit voor een strengere aanpak 
van de asielzoekersproblematiek op 
Europees niveau, op basis van 
versterkte samenwerking tussen een 
aantal geïnteresseerde lidstaten. Het 
nieuwe verdrag biedt hiertoe de 
mogelijkheid, waardoor we niet meer 
afhankelijk zijn van unanimiteit. Ook 
is gevraagd naar maatregelen om te 
voorkomen dat de prejudiciële 
bevoegdheden van het Europese Hof 
tot onbedoelde vertragingen gaan 
leiden.

O verige onderwerpen  
Op het gebied van de politiële en 
justitiële samenwerking wees de VVD 
op het belang van de nieuwe kader
besluiten met betrekking tot de crimi
naliteitsbestrijding. De samenwerking 
op dit gebied laat echter nog veel te 
wensen over.
De VVD is geen voorstander van de 
nieuwe werkgelegenheidsparagraaf. 
Verdragsteksten scheppen geen

banen. Produktieve banen worden 
gegenereerd door het bedrijfsleven. 
Het nationale financieel-economisch 
beleid moet daaraan dienstbaar zijn. 
De lidstaten hebben verschillende 
economische structuren en culturen. 
De specifieke sterke kanten daarvan 
moeten worden gestimuleerd. De 
VVD zal de regering houden aan de 
afspraak dat deze paragraaf geen 
extra geld gaat kosten. Het zou beter 
zijn de betalingsbalanstekorten zo 
spoedig mogelijk verder terug te drin
gen, conform het Stabiliteitspact. Dat 
is goed voor de werkgelegenheid.

Tevens is de regering verzocht zich 
actief in te zetten voor het versterken 
van de rol van de Europese 
Commissie en voor besluitvorming 
van de Raad met gekwalificeerde 
meerderheid, op het gebied van de 
handelspolitiek.
Op het gebied van het gemeenschap
pelijk buitenlands- en veiligheidsbe
leid blijft het vetorecht gehandhaafd. 
Dit is van belang om te voorkomen 
dat de kleine landen buitenspel 
worden gezet. Ook met betrekking 
tot de geleidelijke bepaling van een 
gemeenschappelijk defensiebeleid is 
de VVD zeer terughoudend. De VVD 
blijft de NATO beschouwen als de 
hoeksteen van het Nederlandse 
veiligheids- en defensiebeleid.

Informatie:
Enric Hessing, 070-3182889.

Proliferatie van nucleaire, biologische en 
chemische wapens
Door de toenemende mobiliteit van 
civiele en militaire kennis is het bijna 
voor elk land mogelijk om chemische, 
biologische en nucleaire wapens te 
ontwikkelen. De recente kernproeven 
in India en Pakistan en de raketlance
ring door Noord-Korea hebben dat 
nog eens aangetoond. Het feit dat 
zo'n 30 landen op de zwarte lijst van 
'verdachte' landen kunnen worden 
gezet schetst de omvang van het 
wereldwijde probleem.

De VVD fractie is van mening dat de 
proliferatie van massavernietigings
wapens en hun overbrengingsmidde
len (raketten) in verschillende delen 
van de wereld zorgwekkend is. Het al 
dan niet ondertekenen van interna
tionale verdragen op het gebied van 
chemische, nucleaire en biologische 
wapens zou volgens VVD-woord

voerder Theo van den Doel een crite
rium moeten zijn voor het al dan niet 
verstrekken van ontwikkelingsgelden.

De VVD vindt dat de proliferatie van 
massavernietigingswapens hoger op 
de Europese veiligheidsagenda moet 
komen. Er heerst een gezapige 

edachte dat het hier gaat om landen 
ie verder weg liggen en daardoor 

toch geen directe bedreiging voor het 
Europese continent vormen. Maar dat 
is kortzichtig.

Ook wees de woordvoerder op het 
gebrek aan internationale aandacht 
voor de gevaren van de chemische 
wapenvoorraden in Rusland. Voor het 
opruimen van de chemische wapen
voorraden in Rusland is 6 miljard 
dollar nodig. Tot nu toe is 250 
miljoen gulden beschikbaar. De rest

moet Rusland zelf opbrengen. Gezien 
de economische en politieke crisis in 
dit land ligt het niet erg voor de hand 
dat dit geld er komt en dat er een 
begin wordt gemaakt met de groot
schalige vernietiging van de deze 
wapenvoorraden. De risico's voor het 
Europese continent worden onder
schat, zo vond de woordvoerder.
Aan de gevaren van een chemische 
dreiging heeft de Nederlandse krijgs
macht altijd veel aandacht besteed. 
Dat geldt niet voor de biologische 
dreiging. De regering erkent de 
achterstand op dat gebied. 
Waarschuwings- en detectiemiddelen 
ontbreken. De VVD wil graag weten 
wanneer de Kamer voorstellen op dat 
gebied tegemoet kan zien?

Vervolg op pagina 3
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Export uitkeringen

Deze week heeft de plenaire behan
deling van de Wet Beperking Export 
Uitkeringen plaatsgevonden. 
Woordvoerder voor de VVD is Geert 
Wilders die in dit debat zijn maiden
speech heeft gehouden.

Nederland kent tot nu toe als enige 
land in de Europese Unie het perso
naliteitsbeginsel in de sociale zeker
heid. Dat houdt in dat uitkeringsge
rechtigden waar dan ook in het 
buitenland hun, Nederlandse, uitke
ring krijgen toegekend.
Met deze Wet Beperking Export 
Uitkeringen wordt dit personaliteits
beginsel vervangen door het territo
rialiteitsbeginsel. Hierdoor worden in 
beginsel geen uitkeringen uitbetaald 
aan personen die buiten Nederland 
wonen tenzij aan een aantal voor
waarden is voldaan.
Met deze wet wordt niet in eerste 
instantie beoogd het aantal geëxpor
teerde uitkeringen te beperken 
(hoewel het uitkeringsregime wel 
strenger wordt), maar om verbetering 
aan te brengen in de fraudebestrij
ding en de handhaafbaarheid van 
geëxporteerde uitkeringen.

De uitkeringen kunnen alleen nog 
worden geëxporteerd naar die landen 
waarmee Nederland een verdrag 
heeft gesloten. Een verdrag waarin 
bovendien de handhaafbaarheid goed 
is geregeld. De VVD hoopt dat met 
alle landen waar veel uitkeringen naar 
worden geëxporteerd, het mogelijk 
zal zijn een handhavingsverdrag af te 
sluiten.
In de wet is een overgangstermijn 
opgenomen van drie jaar. Als met 
een land binnen deze drie jaar geen 
handhavingsverdrag is afgesloten, 
kunnen naar dat land geen uitkerin
gen meer worden geëxporteerd. De 
VVD wil geen uitzondering op deze 
regeling maken. De bilaterale verhou
ding met landen of de politieke situ
atie in bepaalde landen mag niet van 
invloed zijn op de effecten van deze 
wet. Fraudebestrijding van 
Nederlandse uitkeringen staat immers 
voorop.
De WW is de enige uitkering die het 
territorialiteitsbeginsel al kent. Met 
dit wetsvoorstel worden de

Ziektewet, de WAO, de AAW, de 
Toeslagenwet, de AKW en de Anw 
hieraan toegevoegd. Het kabinet 
heeft, terecht, een uitzonderingsposi
tie gemaakt voor de AOW. Het basis 
AOW-deel kan als enige ook naar 
niet-verdragslanden worden geëxpor
teerd.
Ten aanzien van de partners in de EU 
en de drie Verdragspartners bij de 
Europese Economische Ruimte (EER) 
is beperking van de export van uitke
ringen niet mogelijk. Het EU-recht 
laat dat niet toe. In de EG-verorde- 
ning zijn bovendien al handhavings- 
bepalingen opgenomen. Voor de 
vaak oudere overwinteraars in Zuid- 
Europese landen zal deze wet dan 
ook geen gevolgen hebben.
Het feit dat de export van uitkeringen 
in EU/EER-verband niet kunnen 
worden beperkt, mag niet leiden tot 
een verminderde aandacht voor een 
betere handhaving en fraudebestrij
ding binnen Europa. Daarom heeft de 
woordvoerder de regering gevraagd 
de Kamer periodiek overae voort
gang en de resultaten van de inspan
ningen op dit gebied te informeren. 
Staatssecretaris Hoogervorst van 
Sociale Zaken heeft ait toegezegd.

De VVD heeft samen met de andere 
coalitiepartners bedongen dat de wet 
twee jaar na inwerkingtreding zal 
worden geëvalueerd. Dan kan ook 
worden bezien hoe het met de 
inspanningen gaat om verdragen met 
anaere landen te wijzigingen of te 
sluiten.
De VVD-fractie was en is nog steeds 
een voorstander van invoering van 
het woonlandbeginsel in de 
Kinderbijslagswet (AKW). Dat wil 
zeggen dat de hoogte van de kinder
bijslag wordt aangepast aan de 
hoogte van het levensonderhoud in 
het land waar het kind zich bevindt. 
Hiervoor is nu helaas geen meerder
heid in de Kamer te vinden. De 
woordvoerder gaf aan dat indien hier 
in de toekomst wel een meerderheid 
voor ontstaat, de VVD niet zal schro
men dit punt opnieuw op de politieke 
agenda te zetten.

Inlichtingen:
Geert Wilders, 070-3182867

Vervolg van pagina 2, Proliferatie

De bewindslieden van Defensie en 
Buitenlandse Zaken delen de zorg van 
de VVD fractie. Ze zullen dit onder
werp zo snel mogelijk ter bespreking 
op de agenda van NAVO en ae 
Europese Unie laten zetten. Ook is 
een notitie toegezegd over de drei
ging van deze wapens tegen 
Nederlands grondgebied. Dit geldt 
met name voor de dreiging die

Consumenten
zaken
In een Algemeen Overleg over de 
Consumentenraad heeft de VVD het 
belang van een goede belangenbe
hartiging van consumenten nog eens 
onderschreven, met name als het 
gaat om gezondheid, veiligheid en 
voorlichting.
De VVD ziet hier met name een rol 
voor het particuliere initiatief, inge
vuld door consumentenbonden. 
Daarbij kan ook het instrument van 
convenanten met het bedrijfsleven 
een nuttige rol spelen. De overheid 
heeft met name een rol op het gebied 
van regelgeving

De VVD is geen voorstander van nog 
verdergaande initiatieven op 
Europees niveau. De Europese 
Commissie heeft een budget van 114 
miljoen ECU ter beschikking gesteld 
voor voorlichting en ondersteuning 
van consumentenbonden. De VVD is 
van mening dat Nederland met dit 
voorstel niet moet instemmen. De 
invulling van consumentenbeleid die 
verder gaat dan harmonisatie van 
regelgeving, moet aan de afzonder
lijke lidstaten worden overgelaten.
Dit onderwerp leent zich bij uitstek 
voor subsidiariteit.

Met betrekking tot de ontwikkeling 
van handel op internet is VVD- 
woordvoerder Stef Blok van mening 
dat de consument vooral is gebaat D ij 
duidelijkheid over welk recht van 
toepassing is: het recht van het land 
van de koper of het recht van het 
land van ae verkoper. Gezien het 
internationale karakter van internet 
ligt het meer voor de hand dat de 
OESO regels op dit gebied ontwik
kelt, en niet de Europese Unie.
Daarbij moet ervoor worden gezorgd 
dat onnodige strenge regelgeving die 
verdere ontwikkeling van de handel 
op internet bemoeilijkt, wordt verme
den.

Inlichtingen:
Stef Blok, 070-3182910

uitgaat van terroristische groeperin
gen. De minister van Defensie zegde 
op verzoek van de VVD toe dat hij de 
dreiging van nbc wapens en de 
verdediging daartegen ook mee zal 
nemen in het beleid dat ten grond
slag zal liggen aan de nieuwe defen
sienota die begin 2000 verschijnt.

Inlichtingen:
Theo van den Doel, 070-3182891
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VVD-bijeenkomst Deventer
Hieronder enige punten uit de 
toespraak van fractievoorzitter voor 
de VVD in de Tweede Kamer Hans 
Dijkstal bij de verkiezingsbijeenkomst 
in Deventer:

De VVD vindt dat het kabinet te 
aarzelend is begonnen in een onno
dig onrustige sfeer in de coalitie. De 
coalitie bleek verdeeld tijdens de 
discussie die ontstond over de econo
mische groeicijfers, de toekomst van 
Schiphol en de problemen rond de 
instroom en opvang van asielzoekers.

Paars II is een nieuw kabinet, met een 
nieuw regeerprogramma en veel 
nieuwe mensen c.q. mensen op 
nieuwe posten. Dat betekent een 
nieuwe uitdaging

In zijn toespraak heeft de heer 
Dijkstal het kabinet gevraagd:
1. te zorgen voor een degelijke basis. 

Dat wil zeggen dat een solide 
financieel beleid de peiler is 
waarop het kabinet moet bouwen.

2. te investeren in de toekomst.
Doen wat in het regeerakkoord is 
afgesproken. Meer geld komt 
beschikbaar voor het wegwerken 
van wachtlijsten in de zorg. Ook 
zijn er meer middelen omknel- 
punten op de wegen en in het 
openbaar vervoer op te lossen. 
Ook in het onderwijs moet in 
mensen en klassenverkleining 
worden geïnvesteerd.

3. actuele en opkomende problemen 
op te lossen met enige daad
kracht.

Van belang voor de toekomst zijn in 
ieder geval:
• een goede bereikbaarheid, met 

name voor het economische 
verkeer. Daarom moet prioriteit 
worden gegeven aan mainports, de 
verbetering van achterstandverbin- 
dingen en net oplossen van knel
punten in het wegennet;

• Integrale doorvoering van een 
nieuw belastingstelsel;

• Bevordering van de export, met 
name in de agrarische sector.

Met betrekking tot het werkgelegen
heidsbeleid moet het tempo worden 
verhoogd. Nog steeds staan teveel 
laagopgeleide mensen langs de kant. 
Dat gelat ook voor langdurig werklo
zen. In het vervolg van het najaars
overleg moet hierover worden 
gesprolcen. Tijdens de eerste zitting 
zijn gelukkig wijze woorden gespro
ken over loonmatiging.

De VVD voelt weinig voor een brede 
maatschappelijke discussie over de 
toekomst van de Nederlandse 
Defensie. Het kabinet dient zelf de 
lijnen uit te zetten in de Defensienota.

De suggestie van de Britse premier 
Tony Blair om binnen de Europese 
Unie ruimte te scheppen voor "geza
menlijk operaties van een aantak EU- 
lidstaten" wijst de VVD-fractie van de 
hand. De VVD houdt vast aan de

Infrastructuur
Met het oog op milieu, geluidsover
last en meer in het algemeen, de 
kwaliteit van de leefomgeving, is tot 
2010 een budget uitgetrokken van 2 
miljard dat is bedoeld voor inpas- 
singswensen van infrastructuur die 
uitgaan boven de wettelijke en 
beleidsmatig bepaalde vereisten.
Uit dit budget is voor de periode 
1999-2002 al een bedrag van 400 
miljoen gereserveerd voor de 
versnelde aanleg van projecten. De 
VVD ‘claimt’ dit hele bedrag voor de 
aanleg van wegen.
Tevens doet de VVD een beroep op 
de PvdA en D66 om ook het reste
rende budget van 1,6 miljard in te 
zetten voor een versnelde aanleg van 
wegenprojecten die bijdragen aan 
een verbetering van het leefklimaat 
(bijvoorbeeld doordat zwaar vracht-

transatlantische band met de 
Verenigde Staten, met name binnen 
de NAVO.

verkeer uit de woonomgeving wordt 
gehaald).

Niet alle projecten zijn even snel uit 
te voeren. Met projecten die al eerder 
in uitvoering kunnen worden geno
men, zal snel moeten worden begon
nen. Anderzijds zijn er projecten die 
een langere voorbereidingstijd nodig 
hebben. Daarom zal van ae mogelijk
heid gebruik moeten worden 
gemaakt om binnen, en tussen 
beleidspakketten, tijdelijk te schuiven. 
Dit met behoud van prioriteitsstelling 
over de volle periode tot 2010. Zo 
kan elke gulden zo gericht mogelijk 
worden ingezet.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892

LIBERAAL REVEIL
Onlangs verscheen een nieuwe editie van 
van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting.
In dit nummer staan de volgende artikelen

Liberaal Reveil', een uitgave

• Tolerantie en taboes Heleen Dupuis

• Diaboliseer het klonen niet Simon Rozendaal

• Kloneren van dieren?
Ja, mits... Elly Plooij-Van Gorsel

• Kloneren van dieren? 
Nee, tenzij...

• Van mediabeleid naar

Erica Terpstra

communicatiebeleid Paul J.H.M . Luijten

• Einde van de monarchie? S.W. Couwenberg

• Hoe het verdrag van 
Amsterdam te begrijpen M. Patijn

• Van Marx tot markt Hans H.J. Labohm

U kunt dit nummer bestellen door f 9,50 over te maken op girorekening- 
nummer 240200, ten name van 'Stichting Liberaal Reveil nr. 5 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 
vooreen abonnement bij: Liberaal Reveil, Koninginnegracht 55a,
2514 AE Den Haag.
Telefoon: 070-3631948.
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Investeren in de toekomst
Deze week is in de Tweede Kamer de Begroting Justitie 1999 
behandeld. Een van de positieve punten die zijn te constateren is 
dat het algemene criminaliteitsniveau daalt. Maar waar ik me 
grote zorgen over maak is dat de criminaliteit onder de jeugd 
stijgt, niet alleen in omvang, maar ook de ernst van de delicten 
neemt toe. Een bijzonder punt van aandacht is de relatieve over

vertegenwoordiging van allochtone jongeren.
Wat dit probleem nog nijpender maakt, is dat het wapenbezit onder jongeren opvallend 
hoog blijkt te zijn. Mede in reactie daarop heeft minister Korthals van Justitie voorge
steld de strafmaat op wapenbezit te verhogen.
De stijgende jeugdcriminaliteit is niet alleen onaanvaardbaar voor de samenleving, ook 
voor het toekomstbeeld van de jongeren zelf is het zeer schadelijk.
In de vorige kabinetsperiode is een belangrijke aanzet gegeven om tot een gedegen 
aanpak van het probleem te komen. Er is met name gewerkt aan een structuur waarin 
Rijk, provincie en gemeenten met de maatschappelijke organisaties die zich met dit 
probleem bezighouden, samenwerken. Het wordt nu tijd dat er concrete resultaten 
worden geboekt.
De eerste prioriteit ligt bij een degelijk preventief beleid. De centrale richtlijn moet zijn 
dat afwijkend gedrag vroegtijdig wordt gesignaleerd door eenieder die bij de jeugd is 
betrokken. Dit moet gepaard gaan met een hulpaanbod door de overheid voor ouders of 
verzorgenden, die primair de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van de 
jeugd.
Bij crimineel gedrag moet snel worden gereageerd. De 'Haltbureaus' spelen hierbij een 
belangrijke rot. Als er straffen moeten worden opgelegd, dan bij voorkeur zoveel moge
lijk taak- en leerstraffen. Immers dan gaat de straf gepaard met maatregelen die zijn 
gericht op het bieden van een positief perspectief aan de jeugd in onze samenleving.
Het is de VVD er veel aan gelegen om zoveel mogelijk jongeren van een crimineel 
levenspad af te houden en perspectief te bieden op een betekenisvoller leven. De jeugd 
is onze toekomst en daarin moeten we blijven investeren!

Hans Dijkstal

Klachtenbehandeling
Het onderdeel 
interne klachtenbe
handeling is een 
aanvulling op de 
Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). 
In de Awb wordt het 
bestuursrechtelijk 
rechtsverkeer tussen 
bestuursorganen en 
de burger geregeld. 
Daarin is ook opge
nomen op welke 
wijze geschillen over 

de uitoefening van (niet- 
strafrechtelijke)publiekrechtelijke bevoegd
heden worden beslecht. Woordvoerder voor 
de VVD in het debat over het onderdeel 
interne klachtenbehandeling was Philippe 
Brood die bij deze gelegenheid zijn maiden
speech hiela.
Het recht zich met klachten tot het bestuur 
te kunnen wenden is in het vijfde artikel van 
onze grondwet verankerd. Maar de wijze 
waarop aan de bescherming van het indi
vidu gestalte wordt gegeven, komt in 
toenemende mate op gespannen voet te 
staan met sociale en economische belangen. 
Dit proces wordt aangeduid met juridise
ring. Juridisering vormt een rem op de 
economische ontwikkeling, aldus ae woord
voerder, omdat door de trage besluitvor
ming die hiervan het gevolg is ook de 
economische groei kan worden vertraagd. 
Daarom is de VVD op zoek naar een nieuw 
rechtstatelijk evenwicht.
Het klachtenrecht kan, mits het goed wordt

gehanteerd, bijdragen aan een aanzienlijke 
versterking van de kwaliteit van de besluit
vorming en de kwaliteit van de bestuurlijke 
organisatie. Het kan ook bijdragen aan 
dejuridisering. Een snelle arhanaeling van 
klachten kan conflictbeheersend werken en 
bijdragen tot het tiidig signaleren van 
fouten en potentiële conflicten door de 
overheid. Maar dan moet wel worden stil
gestaan bij het leereffect van de bezwaar
schriftprocedure.
Uit onderzoek blijkt dat hiervoor bij overhe
den nauwelijks belangstelling bestaat. Ook 
de minister neeft ondersteuning van het 
leerproces afgewezen met een verwijzing 
naar de eigen verantwoordelijkheid van de 
bestuursorganen.
Juist omdat er zo weinig belangstelling voor 
dit leereffect bestaat bij bestuursorganen is 
de VVD van mening dat een licht instru
ment in het leven moet worden geroepen 
om de leereffecten een vaste plaats in het 
ontwikkelingsproces van het openbaar 
bestuur te geven. De woordvoerder heeft 
daarom een amendement ingediend waar
door klachten, bevindingen en conclusies 
worden geregistreerd. Hiervan moet jaarlijks 
een verslag worden gemaakt wat moet 
worden gepubliceerd.
Naar de mening van de VVD moet dit leer
effect bijdragen aan een betere klachtenaf
handeling waardoor dejuridisering ook hier 
wordt bevorderd.

Inlichtingen:
Philippe Brood, 070-3182915
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Eerste reactie op het MIT 1999-2003
1 . De VVD-fractie is in hoofdlijnen 
positief over het nieuwe MIT. 
Allereerst geldt dat voor het eerst in 
jaren er structureel meer geld wordt 
uitgetrokken voor investeringen in de 
bereikbaarheid. Tot 2010 is net totale 
budget verhoogd van 53 mld tot 67 
mld. Dit is een verhoging met onge
veer 25 % ten opzichte van het slot 
van Paars I. Ook tijdens Paars I zijn 
de infra-gelden reeds met een aantal 
miljarden verhoogd. Een tweede posi
tief element is dat er veel geld wordt 
geïnvesteerd in openbaar vervoer 
(zowel stadsgewestelijk als in het 
landelijk spoorwegnet), en ook in 
verbeteringen voor goederenvervoer 
via rail en via water. Zodoende 
worden alternatieven voor personen - 
en vrachtauto belangrijk uitgebreid. 
Dit is een goede aanpak, vooral voor 
de verdere versterking van de econo
mie. Deze extra investeringen in 
infrastructuur zijn het gevolg van de 
WD-inzet, en niet in de laatste plaats 
van onze bewindslieden Jorritsma en 
Zalm.
2 . Helaas overtreft het aantal nuttige 
en noodzakelijke projecten het totale 
beschikbare budget, ondanks de 
genoemde verhoging. Het gaat in 
totaal om wensen van ongeveer 100 
mld tegenover een beschikbaar 
budget van de eerdergenoemde 67 
mld. Bij de kabinetsformatie heeft de 
VVD zich ingezet voor nog meer geld 
voor bereikbaarheid. Helaas waren 
onze coalitiepartners hiertoe niet 
bereid. Daarom worden we nu 
geconfronteerd met een te groot gat 
tussen wensen en middelen. Dit gaat 
vooral ten koste van de tijdige 
aanpak van diverse knelpunten op 
ons wegennet. Kortom: de VVD is 
van mening dat er meer geld moet 
worden gegenereerd voor de investe
ringen in onze wegen.
3 . Extra investeringsmogelijkheden 
voor de wegen zullen gevonden 
moeten worden binnen de financiële 
spelregels van het Regeerakkoord, en 
uiteraard biedt alleen het verschuiven 
van het ene naar het andere project 
geen oplossing. De VVD-fractie pleit 
voor de volgende acties:
a. Met het oog op milieu, geluids
overlast en meer in het algemeen de 
kwaliteit van de leefomgeving, is tot 
2010 een budget uitgetrokken van 2 
mld, bedoeld voor inpassingswensen 
die uitgaan boven de wettelijke en 
beleidsmatig bepaalde vereisten. Uit 
dit budget is voor 1999-2002 reeds 
een bedrag van 400 mij gereserveerd 
voor de versnelde aanleg van projec
ten. De VVD "claimt’' dit gehele 
bedrag voor wegcapaciteit. Tevens 
doet de VVD een beroep op de PvdA 
en D66 om ook het resterende 
budget van 1,6 mld in te zetten voor 
een versnelde aanleg van wegenpro
jecten, die sterk bijdragen aan een

verbetering van het leefklimaat, 
bijvoorbeeld doordat zwaar vracht
verkeer uit de woonomgeving wordt

ehaald.
. er dienen via het Fonds 

Economische Structuurversterking 
extra middelen te worden gegene
reerd, die dan aan de wegen ten 
goede moeten komen
c. het efficiënt benutten van belas
tinggelden maakt het noodzakelijk 
om nog niet in invoering genomen 
projecten te toetsen op soberheid 
overigens zonder nut -en noodzaak
discussie te herhalen. Dit betekent 
meer doen met het beschikbare geld. 
Nieuwe plannen moeten van het 
begin af aan sober worden ontwor
pen.
d. het stroomlijnen en versnellen van 
procedures, waar de VVD al jaren 
voor pleit, en een efficiënte planvoor- 
bereiaing zullen ook leiden tot extra 
financiële ruimte
e. een regionale aanpak, leidend tot 
regionale afspraken, zal ook tot een 
grotere doelmatigheid leiden
f. substantieel extra budget kan en 
moet worden gegenereerd via private 
financiering, en het mede betrekken 
van andere overheden en bedrijfsle
ven bij de financiering van de projec
ten. Het gaat dan niet alleen om voor 
- of medefinanciering, maar vooral 
om een geheel andere wijze van 
projectontwikkeling. Gedacht moet 
worden aan het systeem van betaal- 
stroken waarbij de opbrengsten de 
kapitaal - en exploitatie -lasten 
moeten dekken en aan gecombi
neerde ontwikkeling van weginfrast
ructuur met de ontwikkeling van 
bedrijfsterreinen, woon - of recreatie
gebieden.
4 . Bij de vaststelling van het MIT zal 
ook een belangrijke rol moeten 
spelen, welke afspraken eerder zijn 
gemaakt. In hoeverre alle claims 
gehonoreerd kunnen worden hangt 
af van enerzijds het beschikbare geld 
en anderzijds van de juridisch 
bestuurlijke status van de gemaakte 
afspraken. Het kabinet zal binnenkort 
een overzicht van alle afspraken over
leggen, mede op verzoek van de 
VVD-fractie. De VVD-fractie 
verwacht niet dat daarbij sprake zal 
zijn van een "chaos” , zoals nu door 
andere fracties wordt gesteld. Het 
verschil tussen middelen en wensen 
blijft overigens zodanig groot, dat 
duidelijke politieke keuzes noodzake
lijk zijn, en kabinet en parlement 
dienen hierbij ook hun eigen beleids
ruimte te kunnen benutten.
5 . Niet alle projecten zijn even snel 
uitvoeringsgereed. Met projecten die 
reeds eerder in uitvoering genomen 
kunnen worden, zal een aanvang 
genomen moeten worden. Anderzijds 
zijn er projecten die een langere 
voorbereidingstijd nodig hebben.

Daarom zal van de mogelijkheid

februik gemaakt moeten worden om 
innen en tussen beleidspakketten 

tijdelijk te schuiven, met behoud van 
prioriteitsstelling over de volle 
periode tot 2010. Dit om elke gulden 
zo gericht mogelijk in te zetten. Bij de 
verdere voorbereiding voor de MIT- 
behandeling zal de VVD-fractie 
concreet aangeven welke wegenpro
jecten zij alsnog extra binnen de 
planperiode wiluitvoeren. Ter voor
bereiding hierop zal de fractie overleg 
voeren met onze gedeputeerden en 
wethouders. Overigens zal de behan
deling van het MIT deze keer meer 
tijd vergen, te meer omdat het kabi
net pas in de eerste helft van 1999 de 
Kamer nader zal informeren over het 
overleg met diverse regio's.

Inlichtingen:
Pieter Hofstra, 070-3182886 en 
Nellie Verbugt, 070-3182892

Asielbeleid
Veertien dagen geleden heeft VVD- 
woordvoeraer Henk Kamp aan de 
staatssecretaris van justitie gevraagd 
of hij snel met een wijziging van de 
Vreemdelingenwet komt ter uitwer
king van de afspraken van het 
regeerakkoord en of hij snel binnen 
de huidige regels met krachtige maat
regelen komt om te bereiken dat 
minder niet-vluchtelingen als asiel
zoeker naar Nederland komen en 
meer afgewezen asielzoekers 
Nederland verlaten. Die maatregelen 
moeten de criminele mensensmokke
laars er toe brengen hun klanten niet 
meer bij voorkeur naar Nederland te 
laten gaan, asielzoekers ontmoedigen 
onjuiste of onvolledige informatie te 
geven en Nederland meer in de 
Europese pas laten lopen. Het gaat 
over het aanscherpen van het sanc
tiebeleid, het landenbeleid en het 
terugkeerbeleid.
Met betrekking tot het landenbeleid 
bestempelde de woordvoerder de 
beleidsconclusie van het kabinet naar 
aanleiding van het ambtsbericht over 
Bosnië als te terughoudend.
Nederland is nu begonnen met het 
intrekken van een deel van de voor
waardelijke verblijfsvergunningen van 
het kleine deel van de Bosniërs dat 
niet de vluchtelingenstatus (A-status) 
kreeg. Daar staat net heldere Duitse 
beleid tegenover: vluchtelingensta- 
tussen werden niet verleend, alle 
verleende gedoogverklaringen 
worden in principe ingetrokken en 
iedereen die het land moet verlaten 
wordt in principe verwijderd. Er wordt 
geen rekening gehouden met de

Vervolg op pagina 3
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Begroting Justitie 1999
Op 4 en 5 november jl. is de begro
ting Justitie 1999 in de Tweede Kamer 
behandeld. In de zomer hebben de 
onderhandelingen over het regeerak
koord plaatsgevonden die een vert
aling zullen krijgen in een groot aantal 
nota's en wetsontwerpen. VVD- 
woordvoerder Michiel Patijn heeft 
tijdens dit debat daarom een aantal 
doelstellingen voor de lange termijn 
aangegeven waarvan de VVD-fractie 
vindt dat die prioriteit moeten krijgen.

Kw alite it van de rechtstaat 
In het Regeerakkoord en de Memorie 
van Toelichting is ruim aandacht aan 
de verbetering van de kwaliteit van 
de rechtstaat en het terugdringen van 
juridisering besteed. Waar het om 
gaat is dat een goed evenwicht wordt 

evonden tussen de kwaliteit en het 
oelmatig functioneren van de over-

Vervolg van pagina 2 Asielbeleid

plaats van herkomst, men wordt 
teruggeplaatst naar het land Bosnië. 
Inmiddels zijn 150.000 van de
350.000 Bosniërs uit Duitsland 
vertrokken en de uitstroom gaat 
door. De woordvoerder bepleitte voor 
Nederland dezelfde lijn te volgen: 
nieuwe asielzoekers uit Bosnië afwij
zen, uitgeprocedeerden laten terug
keren, voorwaardelijke verblijfsver
gunningen intrekken en A-statussen 
heroverwegen. Dat laatste was altijd 
al mogelijk maar in Nederland op een 
enkele uitzondering na nog niet 
eerder toegepast. Anders aan staats
secretaris Conen en de PvdA-woord- 
voerder voelden ook de woordvoer
ders van het CDA en D66 voor het 
heroverwegen van de A-statussen van 
Bosniërs. De discussie wordt volgende 
week in de Kamer voortgezet.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898

M achtiging voorlopig verb lijf  
In een debat met de staatssecretaris 
van Justitie heeft VVD-woordvoerder 
Jacques Niederer gepleit voor een zo 
spoedig mogelijke invoering van de 
zogenaamde machtiging tot voorlo
pig verblijf. Deze machtiging is een 
soort visum die de vreemdeling bij de 
Nederlandse ambassade in zijn eigen 
land moet aanvragen voordat hij 
daadwerkelijk naar Nederland komt. 
De woordvoerder heeft benadrukt 
dat uitzonderingen op dit mvv- 
vereiste met grote terughoudendheid 
dienen te worden toegelaten en dat 
deze zo nauwkeurig mogelijk moeten 
worden omschreven om misbruik 
tegen te gaan.

Inlichtingen:
Jacques Niederer, 070-3182916

heid en het bestuur enerzijds en de 
rechten van de individuele burger 
anderzijds. De bescherming van de 
individuele belangen van de burger 
zijn op dit moment overgeaccentu
eerd. Dat leidt tot verstopping van de 
rechtspleging en de publieke dienst
verlening aan de burger. Dit komt 
onder andere tot uitdrukking in de 
doelmatigheid in de opsporing in 
relatie tot de rechten van de 
verdachte, in de beheersbaarheid van 
de instroom van vluchtelingen versus 
de rechten van hen die bescherming 
zoeken en in de effectiviteit van 
bestuur versus het recht van bezwaar 
en beroep.
Het hervinden van een goed even
wicht is essentieel voor het behoud 
van het politieke draagvlak voor de 
door ons gekoesterde waarden, het 
vertrouwen in de rechtshandhaving 
en de instandhouding van het asiel
recht. In dat licht heeft de VVD-frac
tie de Regering gevraagd een grote 
inzet te betrachten bij ae invulling 
van de afspraken uit net 
Regeerakkoord over dejuridisering. 
O ok de verbetering van de handhaaf
baarheid van de wet- en regelgeving 
en vermindering van administratieve 
lastendruk zijn daarbij van belang.
Een notitie hierover is door de minis
ter toegezegd.

Rechterlijke organisatie  
De VVD ondersteunt het voornemen 
het Openbaar Ministerie te hervor
men langs de lijnen van het Rapport 
Leemhuis.
Onlangs is de achterstand bij de 
behandeling van zaken bij de recht
banken veelvuldig in het nieuws 
gekomen. De VVD vindt het zeer 
terecht dat de minister stelling heeft 
genomen tegen de massale sepone- 
ringen waarmee de rechtbanken deze 
werkachterstand ongedaan willen 
maken. De VVD heeft vooral 
behoefte aan een heldere analyse die 
inzicht geeft in de omvang en de aard 
van het probleem. De minister heeft 
een notitie hierover toegezegd.
De VVD-fractie ondersteunt de maat
regelen die de minister wil nemen om 
de capaciteit van de rechtbanken op 
korte termijn te vergroten. Daarbij 
past ook het initiatiefwetsvoorstel 
van de VVD en de PvdA over de 
uitbreiding van de bevoegdheid van 
de politierechter.

V eiligheid  op straat 
Om de veiligheid op straat te verbe
teren is een integrale bestuurlijke 
benadering nodig. Het accent moet in 
de eerste plaats liggen op het 
aanpakken van maatschappelijke 
oorzaken van straatgeweld in het 
kader van het ‘grote steden beleid' . 
Op grond hiervan moet een gedegen 
preventief beleid worden ontwikkeld

ten aanzien van de jeugd en bijzon
dere risicogroepen in de samenleving. 
Uit preventief oogpunt, maar ook om 
een snelle opsporing van geweldscri- 
minelen mogelijk te maken, moet de 
politie meer zichtbaar zijn op straat. 
Dat betekent niet alleen meer "blauw 
op straat", maar ook “blauw meer op 
straat".
De VVD wacht de aangekondigde 
nota van de regering over integrale 
veiligheid af. De woordvoerder heeft 
speciale aandacht gevraagd voor het 
tegengaan van excessief alcoholge
bruik, beteugeling van het vuurwa
penbezit, neutralisering van het voet
balgeweld, slachtofferhulp, preventie 
van winkeldiefstal en veiligheid in het 
openbaar vervoer. De minister is het 
met de VVD eens dat onder andere 
versterking van een gespecialiseerde 
aanpak hieraan moet bijdragen.
De VVD heeft minister Korthals van 
Justitie een notitie gevraagd over de 
aanpak van de georganiseerde crimi
naliteit op Europees niveau.

A sie l- en Vreem delingenbeleid  
Voor de VVD staat voorop dat 
mensen die vervolging hebben te 
vrezen, in Nederland bescherming en 
gastvrijheid dienen te krijgen. Maar 
het asielrecht in ons lana wordt 
uitgehold door het oneigenlijk 
gebruik van de asielprocedure door 
grote aantallen andere migranten. 
Bestuurlijk en juridisch is het 
bestaande beleid niet meer houdbaar. 
Het Regeerakkoord geeft een goed 
kader voor een nieuwe benadering. 
De VVD zal de implementatie hiervan 
kritisch volgen. Maar het beleid dat is 
afgesproken in het regeerakkoord 
heeft pas effect op de langere 
termijn. Ook voor de korte termijn 
moeten bestuurlijke maatregelen 
worden genomen om de instroom te 
beperken, de doorstroom te versnel
len en de terugkeer van uitgeproce
deerden naar hun land te vergroten. 
De VVD heeft in dit verband 
gevraagd naar de effecten van de 48- 
uurs maatregel voor de aanmeldcen
tra, de uitbreiding van het mobiel 
vreemdelingentoezicht, de actiepro
gramma's ter beteugeling van onge
wenste migratie in de EU en het 
Schengenverband en de maatregelen 
ter bevordering van de terugkeer van 
uitgeprocedeerden.
Bij ongewijzigd beleid wordt de 
instroom van asielzoekers geschat op
60.000 in 1999. De VVD gaat er van 
uit dat de regering een samenstel van 
maatregelen zal nemen om de 
instroom te beperken, waardoor deze 
zorgelijke prognose niet hoeft uit te 
komen.

Inlichtingen:
Michiel Patijn, 070-3182902
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Hoe verder met het Koninkrijk der Nederlanden?
Over de begroting voor Nederlands 
Antilliaanse en Arubaanse Zaken 
voor het jaar 1999 is deze week in de 
Kamer gedebatteerd.
De verhoudingen met vooral de 
Antillen (en in mindere mate met 
Aruba) worden al enige jaren geken
merkt door openlijke en ondemuidse 
spanningen.
Ik kan dat als volgt toelichten. 
Arubanen en Antillianen zijn net 
zoveel Nederlander als Europese 
Nederlanders. Zij hebben alle bijbeho
rende rechten van het Nederlander
schap. Maar ze hebben niet dezelfde 
plichten, en vallen ook niet onder de 
Nederlandse overheid. Het land 
Nederland draagt daarentegen wel 
grote verantwoordelijkheden. 
Nederland moet volgens het Statuut 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
de rechtsorde, de mensenrechten, en 
de deugdelijkheid van bestuur waar
borgen. Nederland kan daar zelfs 
internationaal op worden aangespro
ken. Als vanuit Nederland wordt 
gevraagd om aan deze basisvoor
waarden te voldoen, wordt nogal 
eens verontwaardigd of met een 
vermeend gevoel van miskenning 
gereageerd

Voorbeelden
Het financiële huishoudboekje van de 
Antillen ziet er allerbelabberdst uit: 
een financieringstekort van meer dan 
10%, grote achterstanden bij de 
belastinginning en bij de aflossing van 
de zeer noge schulden. Van elke 
gulden die binnenkomt, gaat 70 cent 
naar ambtenaren en ambtelijke 
kosten. Daardoor blijft er nauwelijks 
geld over om te investeren in een 
Betere economie, in infrastructuren, 
onderwijs, verbetering van achters
tandswijken, opvang en begeleiding 
van de jeugd, etc. Met de vorige 
Regering-Pourier is daarom afgespro
ken om een drastische saneringskoers 
in te slaan volgens de lijnen van het 
IMF. De nieuwe Regering-Römer, 
waarvan ook de partij van voormalige 
vakbondsleider Cova deel uit maakt, 
wil die afspraak niet meer nakomen. 
Maar wil (natuurlijk) wel steun uit 
Nederland blijven ontvangen.
Ander voorbeeld: de situatie in de 
gevangenis de Koraalspecht op 
Curacao is mensonterend, zo niet 
middeleeuws. Verkrachtingen, 
verminkingen en mishandelingen zijn 
regelmatig voorgekomen. De mensen
rechten worden Dij voortduring 
geschonden. Ook het land Nederland 
is daar inmiddels twee keer op aange
sproken door een speciale Europese 
onderzoekscommissie.

Nog een voorbeeld: er ontstaat grote 
verontwaardiging op de Antillen als 
PvdA-wethouder van der Aa uit 
Amsterdam jonge Antilianen wil regis

treren om ze op die manier beter te 
kunnen opvangen en integreren in de 
Nederlandse samenleving. B.v. door 
ze dan de Nederlandse taal en/of een 
vak te laten leren. Daarbij moeten we 
bedenken dat -omgekeerd- Neder
landers wèl een vestigingsvergunning 
nodig hebben voor de Antillen en 
Aruba. Zij moeten aantonen dat ze 
werk en inkomen hebben. De toela- 
tingsdrempel is hoog. Nederlanders 
worden soms geweerd.
Aan de ene kant zien we dus, geluk
kig, een steeds sterkere politieke 
emancipatie en politieke verzelfstandi
ging op de Antillen en Aruba. Aan de 
andere kant zit het verre van snor met 
de deugdelijkheid van bestuur en de 
bescherming van mensenrechten, en 
neemt de financiële "Verelendung" 
van met name de Antillen Loe. Men 
claimt enerzijds grote onafhankelijk
heid en zelfstandigheid, maar is 
anderzijds niet in staat om de eigen 
broek op te houden. Dit levert steeds 
meer onderlinge irritaties op. (Ook al 
veroorzaken de orkanen Louis (1995) 
en Georges (1998) tijdelijk en terecht 
een gevoel van solidariteit en lotsver
bondenheid).

Dialoog
Ik vind dat we een open en eerlijke 
dialoog met elkaar moeten aangaan 
over de toekomst van de verhoudin
gen tussen de drie landen van het 
Koninkrijk. Moeten we op de huidige 
weg doorgaan? Zouden ae Antillen en 
Aruba wellicht volledig onafhankelijk 
moeten worden? Is een soort 
Gemenebest-constructie het overwe

en waard, zoals tussen Engeland en 
aar voormalige kolonieën? Of 

zouden de Antillen en Aruba een 
provincie van Nederland kunnen 
worden, op de manier zoals Frankrijk 
relaties onderhoudt met de 
Caraïbische gebiedsdelen Martinique, 
Guadeloupe en het Franse deel van 
Sint Maarten? Of is er een soort 
tussen-oplossing?
Ik stel deze vraag mede tegen de 
achtergrond dat Nederland steeds 
meer opgaat in de Europese bewe
ging. Anderzijds zoeken de Antillen en 
Aruoa steeds meer toenadering tot de 
Organisatie van Caraïbische Staten. 
Het zal zeker niet gemakkelijk zijn om 
veranderingen aan te brengen. Want 
in het Statuut van het Koninkrijk is 
een vetorecht gegeven aan alle 3 
landen. En de Antillen en Aruba zullen 
niet gemakkelijk bereid zijn om hun 
(voor-)rechten op te geven. Maar 
waarom zou Nederland van haar kant 
steeds maar weer om de hete brij blij
ven heenlopen? Hebben we al niet te 
lang de politiek van pappen en 
nathouden gevolgd? Het wordt tijd 
dat we het juk van ons historische 
schuldgevoel van ex-kolonisator 
afleggen. Als de Antillen ondersteu

ning van Nederland willen blijven 
ontvangen, maar ook aandringen op 
grotere politieke onafhankelijkheid, 
aan is het toch logisch en redelijk dat 
wij van onze kant eisen dat de 
Antillen dan voldoen aan redelijke 
voorwaarden van deugdelijk bestuur?! 
Als de Antillen dat niet willen, ligt het 
dan niet in de rede om ons samen te 
oriënteren op aanpassing van de 
onderlinge relaties?
Wat mij betreft, handhaven we onze 
koninkrijksrelaties, en gaan we met 
elkaar om op basis van gelijkheid en 
gelijkwaardigheid. Maar, gelijke rech
ten moeten wel gepaard gaan met 

elijke plichten: een fatsoenlijk huis- 
oudboekje, deugdelijk openbaar 

bestuur, en b.v. een gelijke toelatings
regeling over en weer (reciprociteit): 
gelijke monniken, gelijke kappen. Na 
aanvankelijke afscheidingsplannen, 
heeft Aruba toch gekozen voor het 
blijven binnen het Koninkrijk, via een 
status aparte. De bevolking van de 
Antillen wil ook graag de warme 
deken van het Koninkrijk over zich 
heen houden, zo blijkt uit enquêtes.
En ik heb de stellige indruk en hoop 
dat ook de Nederlandse Regering en 
het Nederlandse Parlement, inclusief 
de VVD, dat nastreven. Maar ik zeg 
daar in één adem bij: voor wat, hoort 
wat. Als de Antillen en Aruba politiek 
100% serieus genomen willen 
worden, moeten zij ook 100% hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen op 
voor Nederland belangrijke basisbe
ginselen van het openbaar bestuur.

Varianten
Als men daar niet toe bereid is, 
komen -wat mij betreft- ook andere 
varianten voor toekomstige relaties in 
beeld. Ik erken dat ook die modellen 
allemaal pro's en contra’s kennen. Ik 
vraag de regering in het Kamerdebat 
om die (theoretische) varianten aan 
de Tweede Kamer voor te leggen. 
Daarover zouden we dan een open en 
eerlijke discussie met alle betrokkenen 
moeten gaan voeren. Primair met de 
Nederlandse Antillen zelf. Maar ook 
binnen de Nederlandse politiek. Elk 
volwassen en zichzelf respecterend 

olitiek bestel moet zo’n discussie aan 
unnen, zonder direct in emotionele 

sferen terecht te komen. Problemen 
worden doorgaans niet opgelost door 
er met een grote boog omheen te 
lopen.

Dit artikel van Jan Te Veldhuis uit het 
Algemeen Dagblad van 3 november 
jl. vormt de hoofdlijn van zijn inbreng 
bij de begroting over Antiliaanse en 
Arubaanse Zaken.
Telefoon: 070-3182901
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Soms gebeurt er iets waardoor veel problemen waar wij ons zo 
druk om maken, totaal in het niet vallen. Zo'n gebeurtenis was 
de orkaan Mitch, die een verwoestende uitwerking had op 
Midden-Amerika. Naar verwachting zal het dodental in dit 
gebied oplopen tot 25.000. Twee miljoen mensen zijn dakloos 
geworden en de materiële schade is niet te overzien.

Het is moeilijk te bevatten wat een leed deze natuurramp heeft veroorzaakt. Talloze 
mensen hebben hun dierbaren verloren en velen dreigen slachtoffer te worden van epide
mieën die zijn uitgebroken. Daarnaast zijn duizenden mensen al hun bezittingen kwijtge
raakt. Er is voor velen van hen geen zicht meer op werk, omdat een groot aantal onderne
mingen is verwoest.
Afgezien van het persoonlijk leed dat is veroorzaakt, is deze ramp ook een tragedie voor 
de ontwikkeling van Midden-Amerika. De orkaan heeft veel van wat de afgelopen jaren 
in deze landen is opgebouwd in één klap weggevaagd. Dat is niet alleen voor die landen, 
maar voor de hele regio een slechte zaak.
In internationaal verband wordt overlegd over de opschorting van terugbetaling van de 
buitenlandse schuld van enkele getroffen landen. Ik sta daar in principe niet onwelwil
lend tegenover. In ieder geval ondersteunt de VVD het voorstel van minister Herfkens 
van Ontwikkelingssamenwerking om Honduras 2,2 miljoen gulden aan rente en aflossin
gen kwijt te schelden. Eerder dit iaar besloot Nederland af te zien van het innen van de 
zogenoemde schuldendienstverplichtingen van Nicaragua die 19,2 miljoen gulden 
bedroegen.
De Verenigde Naties en tal van afzonderlijke landen zijn inmiddels hulpacties begonnen, 
in Nederland bijvoorbeeld, hebben de gezamenlijke omroepen een nationale inzame
lingsactie georganiseerd. Een goed initiatief. Nederland heeft inmiddels zo'n 7,4 miljoen 
aan noodhulp voor Midden-Amerika toegezegd, waarvan 5 miljoen als startbijdrage voor 
de nationale actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties en het Landelijk 
Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua. Als de actie op 1 december 1998 meer dan 5 
miljoen gulden heeft opgebracht, zal de Nederlandse regering dit bedrag verdubbelen.
Dit kan natuurlijk nooit al het leed verzachten maar het is in ieder gevafeen
bijdrage aan de wederopbouw van deze landen waaraan zo snel mogelijk moet worden
begonnen.

Hans Dijkstal

Koninkrijksrelaties
Deze week is in de Tweede Kamer verder 
gesproken over de begroting Koninkrijks
relaties (Nederlands Antilliaanse- en 
Arubaanse zaken).
WD-woordvoerder Jan te Veldhuis 
betreurde het dat de andere coalitiepartijen 
het niet aandurfden om een uitgebreide 
discussie te voeren over de vier varianten 
die de VVD heeft genoemd met betrekking 
tot de toekomstige koninkrijksrelatie met de 
Antillen (zie ook VVD-expresse 294).

V oogdijregeling
Aan ae orde was ook de nota ‘migratie 
Antilliaanse jongeren' van minister Van 
Boxtel en staatssecretaris De Vries. In deze 
nota worden maatregelen besproken die 
moeten leiden tot een beperking van de 
toestroom van minderjarige Antillianen naar 
Nederland.
Deze jongeren zullen worden verplicht zich 
uit te schrijven op de Antillen en in te schrij
ven bij een Nederlandse gemeente. 
Bovendien moeten zij een voogd hebben in 
Nederland. Wanneer aan deze verplichtin
gen niet wordt voldaan, geldt een boete van 
5000 gulden.
Voor de VVD gaat deze regeling eigenlijk 
niet ver genoeg. Het zou in de eerste plaats 
ook moeten gelden voor meerderjarigen. In

beginsel moeten dezelfde regels voor alle 
Nederlanders in het Koninkrijk gelden. Dat 
betekent dat voor Antillianen die naar 
Nederland komen hetzelfde geldt als voor 
Nederlanders die zich op de Antillen willen 
vestigen; de garantie op werk en inkomen, 
en anders geen toelating.
De nota van de regering is echter wel een
stapje in de goede richting. Er hangt nu een
soort zwaard van Damocles boven de
Antilliaanse overheid, omdat dit voorstel
ook bepaalt dat wanneer na een halfjaar
blijkt dat deze voogdijregeling onvoldoende b h
werkt er ook andere regelingen in beeld 4
komen die veel strenger zijn: een vestigings-
regeling, een toelatingsregeling of een
visumplicht.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901

Verder in dit nummer:
• Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
• Kroonbenoemingen
• Bosniers met A-status
• Vijfde baan Schiphol
• Leeftijdsdiscriminatie
• Verdrag van Amsterdam
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Bosniërs met A-status

Henk Kamp

De veel te hoge toestroom naar 
Nederland van asielzoekers die geen 
vluchteling zijn of die in een ander 
land asiel hadden moeten aanvragen, 
is vooral het gevolg van het beeld dat 
bestaat bij mensensmokkel-organisa- 
ties en hun klanten. Zij verkeren in de 
veronderstelling dat het niet moeilijk 
is Nederland binnen te komen en dat 
de kans om uiteindelijk te mogen blij
ven groot is. De niet echt op gang 
komende uitstroom van afgewezen 
asielzoekers en van personen van wie 
de status kon worden ingetrokken, 
bevestigen dat beeld.

In dit verband vindt de VVD het dan 
ook vreemd dat de staatssecretaris in 
alle asielzoekerscentra, bij wijze van 
dagstructurering, wekelijks 15 uur les 
wil laten geven in onder andere de 
Nederlandse taal en oriëntatie op de 
Nederlandse samenleving. Aan alle 
asielzoekers, ook zij die door de 
IND zijn afgewezen, waarvan het 
bezwaar is afgewezen of zelfs het 
beroep is afgewezen en die ons land 
kunnen verlaten. Dat is nu absoluut 
een verkeerd signaal.

B osn iërs
Tot het Akkoord van Dayton in 
november 1995 zijn aan 13.000 
Bosniërs categoriaal/collectief A- 
statussen verleend als ware het voor
lopige vergunningen tot verblijf 
(vvtv's). Na november 1995 kwamen 
daar nog eens 4.000 bij op grond van 
een uitspraak van de Reditseenheids- 
kamer, hoewel de toenmalige staats
secretaris dat eigenlijk niet meer 
wilde. Daarnaast zijn na Dayton nog 
760 voorwaardelijke verblijfsvergun
ningen (vvtv's) verleend. De staatsse
cretaris wil een deel van die vvtv's 
intrekken, voorzover het personen uit 
meerderheidsgebieden betreft. Alle 
overige statushouders - 17.000 blij
ven hier.
Per saldo is dus het resultaat dat 
enkele honderden van de in totaal 
bijna 18.000 Bosnische statushouders 
in Nederland gaan vertrekken. Van 
de 350.000 Bosniërs in Duitsland zijn 
er inmiddels al tenminste 150.000 
vertrokken - een Duitse functionaris 
had het zelfs over een aantal van
300.000 dat eind van dit jaar vertrok
ken zal zijn - en dat proces is nog in 
volle gang. Dit verschil in beleidsre- 
sultaten bevestigt opnieuw het beeld 
dat de mensensmokkel-organisaties 
en hun potentiële klanten van 
Nederland hebben.
Daarom is de VVD-fractie van 
mening dat:

♦ A-statussen niet collectief moeten 
worden verleend,

• net als Duitsland, Nederland de 
Bosniërs terug moet laten keren 
naar het land Bosnië en niet naar 
een bepaald gebied. Het Duitse

beleid is bijzonder relevant, omdat 
Duitsland het overgrote deel opving 
van de Bosniërs die tijdens de 
burgeroorlog hun land verlieten.

• moet gelden dat wanneer Bosnië 
veilig genoeg is voor Bosniërs uit 
Duitsland en voor Bosniërs uit 
Nederland met een vvtv, het land 
ook veilig genoeg is voor Bosniërs 
met een A-status (die is verleend 
als ware het een vvtv).

• anders dan voorheen gebruik moet 
worden gemaakt -op zorgvuldige 
wijze- van de mogelijkheid A- 
statussen tot maximaal 5 jaar terug 
te heroverwegen indien de situatie 
in het land van herkomst is verbe
terd. Het ligt voor de hand te 
beginnen met de Bosniërs die 
collectief een A-status kregen.

De hoofdlijn met betrekking tot 
Bosnië moet zijn dat nieuwe aanvra
gen als ongegrond moeten worden 
afgewezen. Uitgeprocedeerden 
moeten vertrekken, vvtv's moeten 
worden ingetrokken en A-statussen 
moeten worden heroverwogen.
De Kamer zal met steun van de VVD- 
fractie een motie aannemen van 
D66’er Dittrich waarin de staatssecre
taris gevraagd wordt ten spoedigste 
met een notitie en een beleidsvoorstel 
met betrekking tot de houders van 
een A-status te komen. De discussie 
zal dan worden voortgezet.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898

Leeftijdsdiscrimi

Deze week is in de Tweede Kamer 
gesproken over leeftijdsdiscriminatie. 
Het maken van onderscheid op basis 
van het kenmerk leeftijd is een veel 
voorkomend verschijnsel in onze wet
en regelgeving. Zo bestaat onder 
andere een leeftijdsonderscheid voor 
kiesrecht, deelname aan het verkeer 
en het arbeidsproces.

natie
VVD-woordvoerder Philippe Brood 
bracht tijdens het overleg naar voren 
dat het debat over leeftijdsdiscrimina
tie een van de fundamenten raakt 
van de liberale politieke uitgangspun
ten. Voor liberalen is diversiteit de 
voorwaarde voor maatschappelijke 
ontwikkeling.
Het gelijkheidsbeginsel is voor hen 
een garantie dat deze diversiteit 
wordt bewaakt. Daarom zijn het juist 
de liberalen die het gelijkheidsbegin
sel in hun beginselprogramma 
hebben staan.

De afgelopen jaren hebben vooral 
ouderen zich actief tegen dit leeftijds
onderscheid verzet. Ouderen zijn zich 
bewust geworden van de diversiteit 
die bestaat binnen hun leeftijdsgroep 
en beschouwen een uniforme behan
deling niet meer als redelijk en 
gerechtvaardigd. Deze bewustwor

ding heeft geleid tot een toegenomen 
politieke en juridische activiteit.

P o litieke  a c tiv ite it  
Door de toegenomen politieke activi
teit is de kwestie 'leeftijdsdiscrimina
tie' algemeen op de politieke agenda 
gekomen. Inmiddels is een onderzoek 
gedaan naar leeftijdsgrenzen in wet 
en regelgeving. Bij dit onderzoek is 
de regelgeving door lagere wetgevers 
niet betrokken. Op verzoek van de 
VVD wordt dit onderzoek ook op dit 
niveau verricht.
Met betrekking tot werving en selec
tie is een wetsvoorstel in voorberei
ding ter bestrijding van leeftijdsdiscri
minatie.

Ju rid isch e  a c tiv ite it  
Volgens de regering is een verdere

Vervolg op pagina 3
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Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

"Niemand weet precies waar men 
aan toe is bij het gebruik van opspo
ringsmethoden. Dit gebrek aan norm
stelling heeft ertoe kunnen leiden dat 
in Nederland op heel verschillende 
wijze opsporingsmethoden door poli
tie en justitie is ingezet". Met dit 
citaat uit het rapport van de parle
mentaire enquêtecommissie startte 
VVD-woordvoerder Otto Vos het 
debat over het wetsvoorstel bijzon
dere opsporingsmethoden. Hij wees 
erop dat uit het onderzoek van de 
enquête naar voren is gekomen dat 
een te grote mate van vrijheid voor 
politie en justitie bij het gebruik van 
opsporingsmethoden niet goed heeft 
gewerkt. Daaruit is ondermeer de IRT 
affaire naar voren gekomen, waarbij 
onder regie van politie en justitie op 
grote schaal hard- en softdrugs op de 
markt zijn gekomen. Het vertrouwen 
in de rechtstaat heeft daardoor een 
deuk opgelopen. Bovendien zijn 
diverse politieonderzoeken stukgelo
pen ornaat de rechter uiteindeliik de 
gehanteerde opsporingsmethode niet 
legitiem achtte.
De VVD is in grote lijnen akkoord 
met het wetsontwerp. Het komt 
tegemoet aan zowel de noodzaak tot 
normering als de wenselijkheid om de 
opsporingspraktijk niet al te gedetail
leerd vast te leggen. Politie en justitie

dienen over voldoende slagkracht te 
beschikken om op effectieve wijze de 
opsporing uit voeren. Daarnaast 
meldt het VVD partijprogramma als 
uitgangspunt dat politie en justitie 
hun bevoegdheid tot opsporing aan 
de wet dienen te ontlenen.

Georganiseerde crim in a lite it  
De woordvoerder heeft aandacht 
gevraagd voor het grote gevaar dat 
georganiseerde criminaliteit voor de 
samenleving vormt. Hij heeft gewe
zen op de verschillende varianten 
zoals de handel in soft- en harddrugs, 
de mensensmokkel en de gokbran
che. Het is daarom van groot belang 
dat politie en justitie over de 
bevoegdheid beschikken om zoge
naamd proactief naar georganiseerde 
criminaliteit onderzoek te doen. Dat 
betekent dat politie en justitie zich in 
een vroegtijdig stadium moeten 
kunnen richten op een complexe 
organisatie van feiten en personen 
om vervolgens daaruit gegevens te 
verzamelen die voor de uiteindelijke 
strafrechtelijke vervolging van 
verdachten relevant zijn. Het wets
voorstel legaliseert het proactief 
opsporingsonderzoek, en komt dus 
aan deze wens tegemoet.
Vos heeft ook gesproken over de 
middelzware en lokale criminaliteit.
De VVD is van mening dat carrières 
van criminelen in de kiem moeten 
worden gesmoord om te voorkomen 
dat zij uitgroeien tot geharnaste 
georganiseerde criminelen. Minister 
van Justitie Benk Korthals heeft op 
hierop geantwoord dat het wetsvoor
stel voldoende toegesneden is om 
ook zich ontwikkelende criminele 
verbanden tot voorwerp van onder
zoek te maken.

Doorlaten van drugs
Tijdens het debat hebben alle woord

voerders ruimschoots gediscussieerd 
over de meest riskante opsporings
methode te weten het doorlaten van 
drugs c.q. stoffen die voor de volks
gezondheid een gevaar kunnen zijn. 
Met name heeft de discussie zich 
toegespitst op het wettelijk veranke
ren van het verbod op het doorlaten 
van onder meer hard- en softdrugs. 
Ook de minister is hiervan een voor
stander.

Ook de inzet van criminele burger
infiltranten is vanuit de kamer voor
werp van grote kritiek gebleken. 
Hierbij moet gedacht worden aan 
criminelen die onder regie van politie 
en justitie criminele activiteiten conti
nueren om aldus binnen dat milieu 
informatie te vergaren. De woord
voerder is bij voorkeur voor de inzet 
van informanten en politiële infiltran
ten. De minister heeft de Kamer 
toegezegd het gebruik van criminele 
burgerinfiltranten te zullen stoppen. 
Hij is voorstander van het gebruik van 
"front store firma's", dat wil zeggen 
dekmantel firma's die bijvoorbeeld de 
suggestie wekken voor criminelen 
geld te kunnen wit wassen.

De VVD gaat op hoofdlijnen akkoord 
met dit wetsontwerp. Ook vanuit 
politie en justitie is nerhaaldelijk 
gevraagd om vaste grond onder de 
voeten zodat georganiseerde crimine
len met succes kunnen worden opge
spoord en afgestraft.

Inlichtingen:
Otto Vos, 070-3182900

Vervolg van pagina 2, discriminatie

regeling niet nodig, omdat artikel 1 
van de Grondwet voldoende bescher
ming geeft.
Dit blijkt in de praktijk niet het geval. 
Juridische actie op dit punt heeft 
geleid tot een groot aantal procedu
res die zelden een positief resultaat 
hebben voortgebracht. Dat komt 
omdat er een onderscheid is tussen 
de politieke interpretatie van artikel 1 
van de Grondwet en de interpretatie 
die de rechterlijke macht hanteert.
De wetgever hanteert op grond van 
artikel 1 van de Grondwet een aantal 
criteria op grond waarvan leeftijdsdis
criminatie toelaatbaar is. Het maken 
van dit onderscheid is toegestaan 
indien wordt aangegeven waarom 
onderscheid naar leeftijd noodzakelijk

en geschikt is om het beoogde doel 
te bereiken.
De rechterlijke macht laat onder
scheid naar leeftijd toe wanneer kan 
worden aangegeven dat hiervoor 
redelijke en objectieve gronden 
bestaan.
Een beroep op het noodzakelijkheids- 
criterium wordt afgewezen. De rech
terlijke macht is namelijk van mening 
is dat het de taak van ae regelgever is 
om te bepalen wanneer onderscheid 
naar leeftijd noodzakelijk is en 
wanneer niet. Dit noodzakelijkheids- 
criterium is nu net de basis waarop 
verweer tegen leeftijdsdiscriminatie 
doelmatig kan zijn. De interpretatie 
die de rechtelijke macht aan artikel 1 
van de Grondwet geeft is dus onbe
vredigend en zou opnieuw moeten 
worden gedefinieerd. Daarom heeft

de woordvoerder de regering 
gevraagd of het juridisch mogelijk is 
aat het onderscheid in interpretatie 
wordt weggewerkt.
Alleen wanneer er een algemene 
regeling wordt geformuleerd waarop 
iemand zich tegen leeftijdsdiscrimina
tie kan beroepen, waarbij ook het 
noodzakelijkheidscriterium onderdeel 
van de wet wordt, heeft een juridi
sche procedure tegen deze vorm van 
discriminatie pas zin. En vormt het 
gelijkheidsbeginsel een échte bescher
ming tegen leeftijdsdiscriminatie.

Inlichtingen:
Philippe Brood, 070-3182915
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Verdrag van Amsterdam
Na een wetgevingsoverleg is de 
behandeling van net Verdrag van 
Amsterdam plenair afgerond (zie 
VVD-expresse 293).

De VVD is als pro-Europese partij 
voor de interne markt, voor een libe
rale handelspolitiek van de Europese 
Unie, voor de EMU (binnen de marge 
van de opgestelde criteria), voor een 
zo effectief mogelijk buitenlands 
beleid en voor een Europees milieu
beleid. Ten aanzien van de Europese 
handelspolitiek heeft de VVD een 
motie ingediend, waarin zij de rege
ring vraagt zich in te zetten voor een 
aanpassing van het EG-verdrag zodat 
de rol van de Europese Commissie in 
de handelspolitiek wordt versterkt en 
de besluitvorming van de Europese 
Raad met gekwalificeerde meerder
heid kan worden uitgebreid. Deze 
motie is aangenomen.
De VVD is naast een pro-Europese 
ook een realistische partij. Daarom 
moet de Europese Unie zich beperken 
tot de kerntaken. Zij moet zich niet 
bezighouden met taken die beter en 
effectiever op een ander niveau van 
besluitvorming kunnen worden geno
men. De VVD heeft een motie 
meeondertekend waarin de regering 
wordt gevraagd te bevorderen dat

maatregelen die door de EU zijn 
genomen, vergezeld gaan van een 
motivering waarom de EU tot die 
maatregel is overgegaan. Ook deze 
motie is aangenomen.

Per saldo is de VVD positief over het 
Verdrag van Amsterdam. De VVD- 
fractie is van mening dat er, met het 
oog op de democratie in Europa, 
altijd een parlement moet zijn (natio
naal of Europees) dat het laatste 
woord heeft. Dat is met het Verdrag 
van Amsterdam nog niet helemaal 
bereikt, maar het verdrag is ontegen
zeglijk een stap in de goede richting, 
aldus VVD-woordvoerder Frans 
Weisglas.
Een instemmingsrecht vooraf voor het 
Nederlandse parlement op het terrein 
van asiel-, visa- en immigratiebeleid 
in de periode dat genoemde beleid
sterreinen nog niet zijn overgeheveld 
naar de communautaire pijler heeft 
de instemming van de VVD. Het 
amendement dat hierover is inge
diend is aangenomen.

Weisglas bracht nogmaals naar voren 
dat de VVD een voorstander is van 
een gezond financieel-economisch 
beleid zoals dat is vastgelegd in het 
Verdrag van Amsterdam en het

Stabiliteitspact. Vooral na het aantre
den van de nieuwe Duitse regering 
heeft zich een aantal verontrustende 
ontwikkelingen voorgedaan. Het 
betreft bijvoorbeeld ae voorstellen tot 
verlaging van de rente en een nogal 
interventionistisch uitgavenbeleid ter 
wille van de werkgelegenheid. De 
Duitse bondskanselier heeft zich 
openlijk gemengd in het beleid van 
de Centrale Bank. Dit alles lijkt in te 
gaan tegen het Stabiliteitspact en de 
onafhankelijkheid van de Europese 
Centrale Bank.
De voorstellen van bondskanselier 
Schröder tot het sluiten van een 
'Europees werkgelegenheidspact' met 
verbindende en te controleren doel
stellingen, stemmen bij de VVD tot 
ongerustheid. Fractievoorzitter 
Dijkstal heeft een en ander tijdens de 
partijraad van de VVD op 31 oktober 
al tot uitdrukking gebracht in de 
hoop dat premier Kok dit aan de 
bondskanselier zal overbrengen. De 
premier heeft dat inmiddels met 
bondskanselier Schröder besproken, 
die heeft gezegd dat Duitsland zich 
aan de EMU-afspraken zal houden.

Inlichtingen:
Frans Weisglas, 070-3182903

Vijfde baan Deconstitutionalisering
KroonbenoemingDeze week is in de Tweede Kamer 

gesproken over het wetsvoorstel 
waarin de 406 procedures, die nodig 
zijn om beschikkingen, vergunningen 
en ontheffingen a f te geven voor de 
aanleg van ae vijfde baan op 
Schiphol, worden gestroomlijnd.

VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis 
bracht nog eens naar voren dat de 
juridisering in Nederland extreme 
vormen heeft aangenomen. Na tien 
tot dertien jaar is eindelijk een besluit 
genomen over de aanleg van de 
vijfde baan. Daarna moeten er nog 
406 procedures worden afgewerkt 
voordat daadwerkelijk kan worden 
overgegaan tot de aanleg van de 
baan.

De VVD had liever gezien dat er een 
lex specialis was gekomen om tot een 
stroomlijning van de procedures te 
komen, maar hier is nog altijd niet 
voldoende steun voor in de Kamer. 
Daarom ondersteunt de VVD dit 
voorstel van de regering, waardoor 
de aanleg van de vijfde baan in ieder 
geval niet later dan in 2003 zal zijn 
gerealiseerd, zo wordt beoogd.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901

Dit wetsvoorstel beoogt de burge
meestersbenoeming en de benoemin
gen tot Commissaris van de Koningin 
door de Kroon uit de Grondwet te 
halen. Deze deconstitutionalisering 
biedt op termijn (na de volgende 
Tweede Kamerverkiezingen) de 
mogelijkheid om de aanstellingswijze 
van burgemeesters en Commissarissen 
van de Koningin bij gewone wet te 
regelen (in plaats van in de Grond
wet).

De VVD heeft zich hier altijd tegen 
uitgesproken omdat wij niet de weg 
willen openen naar het invoeren van 
een gekozen burgemeester (zie ook

VVD-expresse 223).
Op uitdrukkelijke wens van D66 is 
deconstitutionalisering van de 
Kroonbenoeming in het Regeer
akkoord opgenomen. De VVD is een 
partij die zich aan de afspraken houdt 
en gaat daarom akkoord met dit 
voorstel. Niet van harte, maar omdat 
het een kwestie is van geven en 
nemen bij het vormen van een 
nieuwe coalitie.

Geruststellend is dat, net als de VVD, 
ook de PvdA en het CDA niet voor 
een rechtstreeks gekozen burgemees
ter zijn, zoals D66 dat wil. Met dit 
wetsvoorstel blijft de Kroonbenoe
ming gewoon bestaan (hoewel niet 
meer in de Grondwet verankerd) en 
zolang de VVD in de coalitie zit, zal 
zij zien daar ook voor blijven inspan
nen.

Inlichtingen:
Jan te Veldhuis, 070-3182901
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Modernisering lerarenberoep
De onderwijsbonden bereiden zich voor op stevige onderhande- 
lingen over de nieuwe leraren-CAO. Zij zetten in op een flinke 
salarisverhoging voor leraren met als argument dat de slechte 
werkomstandigheden waaronder deze beroepsgroep gebukt 
gaat, moeten worden gecompenseerd. Dit zou de enige moge
lijkheid zijn om het gebrek aan goede leraren, dat in de 

toekomst dreigt te ontstaan, te voorkomen.
Deze onderhandelingen zijn in eerste instantie een zaak van de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen en de Onderwijsbonden. Maar ik ben van mening dat de 
nieuwe CAO-onderhandelingen niet alleen in het teken moeten staan van generieke sala
risverhogingen. Net zo belangrijk is het om iets te doen aan het imago van deze beroeps
groep. Om ae aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten, moet aandacht worden 
besteed aan de modernisering van het leraarschap. Daarvoor zijn dynamiek, groeimoge
lijkheden en het stimuleren van kwaliteit noodzakelijk.
Als eerste stap in deze richting heeft de VVD zich sterk gemaakt voor het invoeren van 
'competentiebeloning'. Dat wil zeggen dat het honorarium niet alleen moet worden 
gebaseerd op anciënniteit, maar ook op competentie. Bij competentie gaat het om meer 
aan alleen de prestaties van leerlingen. Zo moet ook worden gekeken of een leraar breed 
inzetbaar is (in onder- en bovenbouw), of hij of zij les kan geven op verschillende 
schooltypes (MAVO/HAVO/VWO) en of iemand in staat is om eindexamenklassen les te 
geven. Verder kan het salaris afhangen van de mate waarin een leraar met onderwijsver
nieuwing kan omgaan en of een leerkracht doet aan leerlingbegeleiding of de begelei
ding van jongere collega's. Dit alles hoort bij een goed personeelsbeleid, waarin ook 
ruimte is voor om- en bijscholing en mobiliteit.
Het opmerkelijke is dat uit recent onderzoek is gebleken dat de helft van de zittende 
leraren en 70% van de bestuursleden positief tegenover de invoering van competentiebe
loning staat. Het is een effectief instrument om jongeren te interesseren voor net leraren
beroep. Wij hebben deze mensen in het onderwijs hard nodig!

Hans Dijkstal

Integraal veiligheidsbeleid
Op maandag 16 november is in een wetge
vingsoverleg over het deel 'Politie' van de 
Begroting Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gesproken.

Het beleid zal met name zijn beslag krijgen in 
het Integraal Veiligheidsplan dat in het voor
jaar van 1999 zal verschijnen en het Beleids
plan Nederlandse Politiel 999-2002, dat dit 
jaar aan de Kamer wordt aangeboden.
In het garanderen van veiligheid speelt de 
olitie een bijzondere en centrale rol. Maar 
et is niet uitsluitend de taak van de politie 

om zorg te dragen voor een veilige samen
leving. Ook maatschappelijke organisaties 
en zorgverlenende instellingen hebben hun 
verantwoordelijkheid. Woningbouw-en 
buurtverenigingen kunnen veel betekenen 
voor het aanzien van de woonomgeving, 
scholen en leerplichtambtenaren moeten 
ongeoorloofd schoolverzuim tegengaan, en 
Riagg’s, welzijnsinstellingen en gemeente
lijke overheden hebben een functie bij de 
opvang van verschillende probleemgroepen. 
Het veiligheidsbeleid vraagt dus om een 
integrale aanpak. Iedere instelling moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen, zodat de poli
tie meer aan haar eigenlijke taken kan 
toekomen. Een integraal veiligheidsbeleid 
mag niet betekenen dat uiteindelijk iedereen 
verantwoordelijk is, maar niemand verant
woordelijkheid neemt. Daarom moet de 
minister er op toezien dat bij het opstellen 
van regionale veiligheidsplannen en het slui
ten van veiligheidscontracten wordt uitge
gaan van een sluitende aanpak. Iedere orga
nisatie blijft verantwoordelijk voor zijn eigen 
taak en moet daarop kunnen worden 
aangesproken.

In het Regeerakkoord zijn afspraken 
gemaakt over uitbreiding van het aantal 
politiefunctionarissen. Deze uitbreiding zal 
consequenties hebben voor de opleidingsca
paciteit van het politieonderwijs. VVD- 
woordvoerder Clemens Cornielje heeft 
voorgesteld een basis-veiligheiasopleiding 
op MBO-niveau in te stellen. Een belangrijk 
voordeel is dat de werving onder 
VBO/MAVO-schoolverlaters veel gemakke
lijker kan plaatsvinden.
Deze opleiding kan dienen als basis voor 
verschillende functies in de veiligheidssfeer. 
Het kan de grondslag zijn voor de opleiding 
tot surveillant of agent, maar ook tot 
medewerker bij een particuliere bewakings
dienst.

In spectie
De Inspectie voor de politie moet bijdragen 
aan de verdere kwaliteitsverbetering van het 
werk van de politie. De VVD is van mening 
dat de Inspectie, die onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid valt, in volle vrijheid 
en onafhankelijkheid moet kunnen opere
ren. Onafhankelijk van het departement en 
onafhankelijk van de korpsen. De VVD 
hecht er zeer aan van een ongefilterde 
beschrijving van de bevindingen van de 
Inspectie kennis te kunnen nemen. Alleen zo 
kan de Inspectie een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van het politie-apparaat en 
zodoende aan het gevoel van veiligheid bij 
de burgers.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904
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Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Bibi de Vries

Deze week is de begroting Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen 1999 in 
de Tweede Kamer behandeld. Voor de 
VVD-fractie heeft Clemens Cornielje 
naast het algemeen deel, gesproken 
over het basis-, voortgezet- en 
beroepsonderwijs. Voor de onderde
len ‘hoger onderwijs' en 'studiefinan
ciering' was Bibi de Vries woordvoer
der namens de VVD-fractie.

In het verleden lag het accent in de 
beleidsvoering vooral op ‘de maak
bare samenleving'. Dat heeft geleid 
tot het steeds opnieuw invoeren van 
nieuwe beleidsplannen wat voor veel 
onrust in de onderwijswereld heeft 

ezorgd. Met het huidige regeerak- 
oord 1998-2002 wordt hiervan 

afstand genomen. "Het voortdurend 
centraal opleggen van vernieuwingen 
en systeemwijzigingen verhoudt zich 
niet meer met de verantwoordelijke 
school", aldus Clemens Cornielje. 
“Voor het onderwijsbeleid in de 
komende periode is daarom van 
belang dat er aandacht is voor lopend 
beleid, goed bestuur, het oplossen 
van knelpunten en toetsing van en 
toezicht op de kwaliteit van het 
onderwijs".
Er moet terughoudend met nieuw 
beleid en wetgeving worden omge
gaan om het vertrouwen tussen net 
ministerie en het onderwijsveld te 
herstellen. Alleen door het onderwijs 
voldoende rust te bieden, kan de 
eigen verantwoordelijkheid van scho
len voor onderwijskwaliteit ook waar 
worden gemaakt.
De VVD-fractie is verheugd over het 
feit dat sinds lange tijd extra geld 
voor onderwijs is vrijgemaakt. Deze 
2,25 miljard gulden zal bijna niet 
worden besteed aan nieuw beleid 
maar voornamelijk aan het uitvoeren 
van reeds voorgenomen beleid, het 
inlopen van achterstanden en het 
oplossen van knelpunten.

Bero ep so nd erw ijs  
Tijdens de vorige kabinetsperiode is 
veel aandacht besteed aan de verbe
tering van het beroepsonderwijs. 
Dankzij de afspraken in het regeerak
koord en de moties Cornielje en 
Bolkestein is de financiële positie van 
de BVE-instellingen aanzienlijk verbe
terd. De VVD-fractie wil nu aat er 
afspraken worden gemaakt over:
• de samenwerking tussen VBO en 

MBO op het gebied van beroepsge

richte trajecten, zoals de assistente
nopleidingen;

• het tegengaan van ongediplomeerd 
schoolverlaten;

• het nieuw leven inblazen van de 
beroepsbegeleidende leerweg (leer
lingwezen).

•de verbetering van de afstemming 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt;

• de doorstroom van MBO en HBO; 
•de vergroting van de kwaliteit van

het management;
• de imagoverbetering van de techniek 

en het technisch beroepsonderwijs.

ICT
De vorige minister heeft gouden 
bergen beloofd op het gebied van 
ICT-onderwijs. De middelen bleven 
echter ver achter bij de verwachtin
gen die zijn gewekt bij het onderwijs
veld. De VVD heeft daar steeds voor 
gewaarschuwd. Naast een slechte 
financiële onderbouwing was ook de 
aansturing van het project onduide
lijk. Beleidsinhoudelijk viel ook veel 
op de plannen van oud-minister

Hoger Onderwij
Ook ten aanzien van het Hoger 
Onderwijs is er voor gekozen geen 
grote stelselwijzigingen door te 
voeren. Deze 'rust' in het hoger- 
onderwijsbeleid heeft de instemming 
van de VVD-fractie. Wel is afgespro
ken dat er 200 miljoen gulden moet 
worden bezuinigd; 100 miljoen bij het 
HBO en 100 miljoen bij de 
Universiteiten. Helaas valt daar niet 
aan te ontkomen, omdat de coalitie
partijen hebben besloten op andere 
onderdelen van het onderwijsgebied 
te intensiveren.
De VVD-fractie is zeer verheugd over 
het feit dat minister Hermans van 
OCW nu al met de onderwijswereld 
tot een akkoord is gekomen hoe die 
bezuinigingen moeten worden gere
aliseerd.

M arkt
In het kader van deregulering en 
autonomie zouden universiteiten zich 
meer op de markt moeten richten om 
zo meer geld binnen te krijgen, aldus 
VVD-woordvoerder Bibi de Vries. De 
VVD-fractie is er van overtuigd dat 
ondernemende universiteiten door 
marktgerichtheid hun academische 
onafhankelijkheid en prestige kunnen 
vergroten. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat in het belang van het 
fundamenteel onderzoek ook de 
overheid zijn bijdrage moet blijven 
leveren. Het aandeel dat door onder
nemingen aan het verrichten van 
onderzoek door universiteiten wordt 
bijgedragen mag echter best groter 
worden.

Ritzen aan te merken. Zo is de VVD 
geen voorstander van voorhoede
scholen die een voorhoedepositie 
innemen. De tweede generatie scho
len moet ook voluit de kans krijgen 
om de benodigdheden voor compu- 
teronderwijs aan te schaffen 
Ondanks de zware kritiek op de plan
nen van de voormalige minister van 
Onderwijs is bij de onderhandelingen 
over het Regeerakkoord ruim twee 
keer zoveel geld voor ICT vrijge
maakt. Bovenop het bestaande 
bedrag van 240 miljoen is 670 
miljoen gulden uitgetrokken voor het 
ICT-project. Daar komt nog eens 
structureel 250 miljoen gulden bij.
Het is aan de nieuwe minister van 
Onderwijs om ambities en middelen 
met elkaar in evenwicht te brengen. 
De woordvoerder heeft de minister 
gevraagd zijn plannen met betrekking 
tot ICT nader toe te lichten.

Inlichtingen:
Clemens Cornielje, 070-3182904

Loting
De regering zal binnenkort met een 
wetsvoorstel over loting komen. De 
VVD is er een voorstander van dat 
met decentrale toelating kan worden 
geëxperimenteerd. Dat past in het 
streven van meer autonomie voor 
universiteiten. Het is bemoedigend 
dat alle universiteiten aan het experi
ment willen meewerken. Bij de 
behandeling van het wetsvoorstel kan 
over dit onderwerp nader worden 
gediscussieerd.

K w alite it en Studeerbaarheid  
Het is nog te vroeg om een oordeel 
te geven over het structurele effect 
van het fonds Kwaliteit en 
Studeerbaarheid. Wel is er een groei
end besef over kwaliteit, zowel bij de 
universiteiten als de studentenbon- 
den. De woordvoerder wees er op dat 
de rol van studenten in de medezeg
genschapsraden en de opleidings
commissies van belang is om dit 
kwaliteitsbesef te behouden en te 
versterken.
Uit onderzoek door de Inspectie deze 
zomer, is gebleken dat bij 35 oplei
dingen nog geen opleidingscommissie 
is ingesteld, terwijl dit sinas 1997 
verplicht is. Dit kan een punt van 
aandacht zijn bij het door de vorige 
minister aangekondigde vervolgon
derzoek naar het functioneren van 
opleidingscommissies.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908
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Begroting Verkeer en Waterstaat
Deze week is de begroting Verkeer en 
Waterstaat 1999 behandeld.
Het mobiliteitsbeleid voor de langere 
termijn zal worden vorm gegeven in 
het Nationaal Verkeer en Vervoers
plan dat in 1999 zal uitkomen. Voor 
de VVD is van belang dat hierbij 
wordt gelet op de volgende zaken: 
•Burgers en bedrijven moeten 

kunnen kiezen tussen diverse 
vervoerstechnieken. Via marktwer
king en prijsmechanisme streeft de 
overheid daarbij naar een optimale 
marktverdeling. Uitgangspunt is dat 
de directe en indirecte kosten zoveel 
mogelijk door de gebruiker worden 
gevoeld, naar plaats, tijd en 
vervoerwijze.

• Via ruimtelijke ordening en ook via 
prijsmechanisme moet een optimale 
vervoersbehoefte worden nage
streefd.

• Door inzet van moderne technologie 
moet de relatie economische groei 
versus leefbaarheid zoveel mogelijk 
worden ontkoppeld. De overlast van 
het verkeer is bijvoorbeeld te 
beheersen door elektronische gelei
ding van het autoverkeer op drukke 
snelwegen en het gebruik van scho
nere motoren.

Voor het mobiliteitsbeleid op korte 
termijn moet in het bijzonder worden 
ingezet op het invoeren van anti-file 
maatrelegelen. Dat betekent in 
concreto:
• Invoeren van een inhaalverbod voor 
vrachtwagens op alle snelwegen in 
de spitsuren en op drukke wegen

tussen 7.00 en 19.00 uur.
• Invoering van het 100/120 snel- 

heidsregime in de Randstad
• het gebruik maken van de vlucht

strook bij hardnekkige en structurele 
files. Dit in combinatie met een 
stringente snelheidsbeperking

• het doseren of eventueel afsluiten 
van toeritten tijdens de spitsuren

• het bevorderen van carpoolen en 
telewerken.

Het beleid staat of valt met een goede 
organisatie. Daarom heeft VVD- 
woordvoerder Pieter Hofstra voorge
steld een antifileplatform in te stellen 
die het beleid moet coördineren. 
Vooral snel in te voeren maatregelen 
moeten aan de orde komen.
Ten aanzien van het wegvervoer 
moet op zeer korte termijn worden 
begonnen met experimenten met de 
zogenaamde 'eco-truck' (25,5 meter 
lang) die vooral ‘s nachts kan rijden. 
Ook moet worden ingezet op harmo
nisatie van de Europese regelgeving 
ten aanzien van de voertuiglengte. 
Daarnaast moet worden begonnen 
met experimenten waarbij het trans
port wordt verschoven van vervoer 
over de weg naar de binnenvaart.

F in an cierin g  in frastructuu r  
De VVD is blij met het extra geld dat 
voor infrastructuur is uitgetrokken. 
Terecht gaat daarvan een groot deel 
naar openbaar vervoer en megapro
jecten. Helaas blijft er weinig over 
voor allerlei wegenprojecten. Er zal

meer geld voor wegen moeten 
worden gegenereerd door versobe
ring in de aanleg (geen dure tunnels 
etc.), procedure-versnelling en doel
matige planvoorbereiding en vooral 
Publiek-Private-Samenwerkings 
projecten, waaronder betaalstroken.

De VVD is blij met de afspraken in 
het Regeerakkoord over marktwer
king in het Openbaar Vervoer. De 
besluitvorming en de wetgeving laten 
alleen lang op zich wachten. Daarom 
heeft de woordvoerder bij de rege
ring aangedrongen op spoed ten 
aanzien hiervan.

In het overleg over de vierde nota 
‘Waterhuishouding’ zal daar verder 
over worden gesproken. Dan moet 
aan de orde komen hoe het staat met 
het internationaal overleg over 
beheersing van rivierwater; er moet 
voortvarend worden gewerkt aan 
dijkverhogingen; er moet worden 
gekeken naar het bemalingsbeleid 
van de waterschappen en naar de 
bergingscapaciteiten.

Over Schiphol, de regionale lucht
vaart en het vliegverkeer op de 
kortere afstanden zal binnenkort met 
de Regering worden gesproken. De 
VVD is tegen beperking van binnen
landse- en het europese korte- 
afstands-vliegverkeer.

Inlichtingen:
Pieter Hofstra, 070-3182886

Wateroverlast in Noord Nederland
De regering heeft voor NO-Nederland 
de Wet tegemoetkoming schade bij 
rampen en zware ongevallen (WTS) 
van kracht verklaard en dezelfde 
schadevergoeding toegepast als die in 
september voor ZW-Nederland was 
vastgesteld. Voor de VVD-fractie is 
niet duidelijk waarom de norm op 75 
mm regen is gesteld, terwijl voor ZW- 
Nederland in september nog de norm 
van 100 mm per 48 uur gold. De 
vraag is of bij wateroverlast de 
hoeveelheid neerslag het maatge
vende criterium moet zijn. Temeer 
daar in veel gebieden wateroverlast is 
ontstaan als gevolg van bestuurlijke 
beslissingen om erger te voorkomen. 
VVD-woordvoerder Theo van den 
Doel heeft aandacht voor de exacte 
vaststelling van het schadegebied 
gevraagd. Met name met Drente 
diende volgens de woordvoerder nog 
nader overleg plaats te vinden. De 
VVD, maar ook de andere regerings
partijen vroegen zich af, indien 
dergelijke natuurverschijnselen zich 
met enige regelmaat blijven voordoen

de WTS wel het juiste instrument is 
om toe te passen. De regering heeft 
toegezegd zich hier over te buigen en 
te bezien of het risico, bijvoorbeeld 
door reguliere verzekeringen, af te 
laten dekken.
De woordvoerder vroeg ook om een 
evaluatie van het bestuurlijk optre
den. Tijdens de overlast hebben zich 
met name problemen voorgedaan die 
meerdere provincies betroffen en 
onduidelijk is wie op dat moment de 
verantwoordelijkheid moet dragen 
voor de coördinatie. Zo hadden de 
beslissingen die in Drente werden 
genomen gevolgen voor de water
overlast in Groningen en Overijssel.

De gebieden die buiten de gebieds- 
aanduiding van de WTS vallen, 
komen in aanmerking voor de oogst- 
schaderegeling. Deze regeling houdt 
in dat 70% van de schade aan gewas
sen die verloren zijn gegaan, wordt 
vergoed. Het geldt vooralsnog niet 
voor suikerbieten, snijmais en gras.
Bij de WTS geldt een eigen risico van

maximaal 10.000 gulden. Bij de 
oogstschaderegeling heeft ieder 
bedrijf per gewas een eigen risico van 
30%. Beide regelingen moeten 
voldoen aan de normen van de 
Europese Unie. Aan het eigen risico 
van 30% bij de Oogstschaderegeling 
is dus niet te tornen. 
VVD-woordvoerder Jan Geluk is over 
het algemeen tevreden met de getrof
fen regeling. Ook moet aandacht 
worden besteed aan omzetschade 
door onder andere loonwerkers, 
sorteerbedrijven en aardappel bedrij
ven, evenals opgeslagen gewassen en 
meerjarige intensieve gewassen. 
Daarnaast heeft de woordvoerder 
gepleit voor het opzetten van een 
verzekering of schadefonds in 
Europees verband als structurele 
oplossing voor calamiteiten in de 
landbouw.

Inlichtingen:
Theo van den Doel, 070-3182891 en 
Jan Geluk, 070-3182914
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Wisseling van de macht
Hieronder een fragment uit de 
toespraak van Frits Bolkestein voor 
de Kamercentrale Amsterdam, 12 
november 1998.

Sinds kort worden de grote Europese 
landen geregeerd door linkse kabinet
ten. In Engeland heerst Tony Blair 
alleen met ministers van zijn eigen 
Labour partij. In Frankrijk wordt 
minister president Lionel Jospin 
gesteund door Groenen en commu
nisten. In Duitsland zijn het sociaal 
democraten en Groenen die de lakens 
uitdelen. En in Italië is sinds kort de 
ex-communist d'Alema aan de macht. 
Betekent dit dat Europa plotseling 
een ruk naar links heeft gemaakt? 
Neen. In Frankrijk, Engeland en 
Duitsland zijn het normale wisselin
gen van de macht. Na al die jaren 
Margaret Thatcher en in haar kielzog 
John Major; na al die jaren Helmut 
Kohl was het tijd voor verandering. 
Der Dicke muss weg, was het parool 
in Duitsland en daar viel niet tegenop 
te boksen. Wat betreft Frankrijk: dat 
land is altijd aan het veranderen want 
bij elk der laatste vijf verkiezingen 
heeft het electoraat de oppositie aan 
de macht gebracht.
Daarbij komt dat de sociaal-democra- 
tische premiers nogal verschillen.
Tony Blair beroept zich op de Derde 
Weg. Hij is deels christendemocraat 
deels liberaal en in ieder geval geen 
klassieke socialist. Daarin lijkt hij op 
onze eigen Wim Kok, die een paar 
jaar geleden ook zijn ideologische 
veren heeft afgeschud. Lionel Jospin 
is nog de meest klassieke socialist. De 
jacobijnse slagschaduw rust op iedere 
Franse politicus. Die is nationalist en 
interventionist, of hij nu Chirac of 
Jospin heet. Het is en blijft moeilijk in 
Frankrijk liberalen te vinden.

En in Duitsland? Waar staat Gerhard 
Schröder voor? Als minister president 
van Nedersaksen was hij voor hoge 
subsidies. Die deelstaat is er finan
cieel dan ook slecht aan toe. Als 
kanselierskandidaat noemde hij zich 
de vriend van de ondernemers. Maar 
zijn ondernemende vriend Stollman, 
die minister van economische zaken 
zou worden, hield het voor gezien. 
Dat kwam door Oskar Lafontaine. 
Wat Gerhard Schröder wil is nog niet 
duidelijk. Wat Oskar Lafontaine wil, is 
des te duidelijker. Hij wil terug naar de 
jaren zeventig. In het bijzonder wil hij 
oanen scheppen door geld uit te 
geven. Een Keynesiaanse stimulerings- 
olitiek dus. In de jaren zeventig 
ebben wij gezien wat die oplevert: 

aanzienlijke overheidstekorten en een 
werkloosheid die niet daalt maar stijgt. 
Er wordt in Duitsland wel geschreven 
over het Modell Holland. Welnu, wat 
Nederland heeft laten zien, is dat 
schatkisttekort, werkloosheid en

lastendruk tegelijk kunnen dalen. Het 
is niet nodig geld uit te geven om 
banen te laten ontstaan. Sterker: 
overheidstekorten kosten op de lange 
duur banen. Zij vernietigen werk. In 
ons land hebben wij duur leergeld 
betaald. Maar Lafontaine, de 
Napoleon van de Saar, trekt zijn neus 
daarvoor op. Het Saarland is nage
noeg failliet.
Wat in Duitsland gebeurt, is voor 
Nederland niet zo maar van acade
misch belang. Een derde van onze 
uitvoer gaat daarnaartoe. Als het in 
Duitsland druppelt, regent het hier. 
Maar niemand weet wat er in 
Duitsland gaat gebeuren. Veel zal 
afhangen van de politieke verhoudin
gen. Hoe zal de fractie der Groenen 
zich in de Bondsdag opstellen jegens 
de Groene ministers? Hoe zal ae 
machtsstrijd tussen Schröder en 
Lafontaine verlopen? Voorlopig heeft 
Gerhard Schröder die verloren. 
Niemand kan ontsnappen aan de 
zwaartekracht van de economie. Ook 
Francois Mitterand moest in 1982 een 
U-bocht maken toen zijn linkse 
programma onhaalbaar bleek. De 
Duitse exportbelangen zijn zeer 
aanzienlijk. De invloed van de Duitse 
industrie is dus zeer groot. Het is dan 
ook best mogelijk dat het allemaal 
wel meevalt: dat een jacobijn als 
minister geen jacobijnse minister is en 
dat het beleid van het kabinet-Kohl 
im Grossen und Ganzen wordt voort
gezet.
Maar dat betekent ook dat de nood
zakelijke hervormingen van de Duitse 
welvaartsstaat de ijskast ingaan. Zal 
het kabinet-Schröaer in staat zijn te 
doen wat het kabinet-Kohl niet is 
gelukt? Natuurlijk niet. Aan de ene 
kant zullen de Nederlandse expor
teurs dus hun kostenvoordeel ten 
opzichte van Duitsland houden. Maar 
aan de andere kant zal er weinig 
veranderen aan de Duitse werkloos
heid.
Werk ontstaat door lagere lasten en 
minder regels. Een soepel werkende 
arbeidsmarkt is essentieel. Ik zie de 
Duitse minister van Financiën nog 
niet overgaan tot een deregulerings
operatie. Zolang hij dat niet doet, kan 
hij een substantiële banengroei wel 
vergeten. En daar zit meteen het 
gevaar, want Lafontaine zal geneigd 
zijn dat doel te bereiken door geld uit 
te geven.
Daarmee kan hij in conflict komen 
met het Stabiliteitspact. In dat 
verdrag hebben alle EU-lidstaten zich 
verplicht te streven naar een begro
ting dichtbij evenwicht of in over
schot. Gaat Duitsland daaraan 
voldoen? Ik krijg niet de indruk dat 
het de hoogste prioriteit van Oskar 
Lafontaine is. En als Duitsland voor 
financiële laksheid kiest, wie zal dan 
aandringen op de beloften van het

Stabiliteitspact behalve Nederland? 
Wij en Wim Duisenberg staan dan 
alleen. Wat komt er dan terecht van 
de euro die zo hard zou zijn als de 
mark?
Het was dus verstandig van Hans 
Dijkstal te zeggen dat hij zich zorgen 
maakte "over net risico van financiële 
instabiliteit die het gevolg is van een 
nieuwe Duitse politiek onder leiding 
van de SPD-ministers". De VVD is 
altijd voor de euro geweest en is dat 
nog steeds. Daarom hebben wij ook 
voor het Verdrag van Maastricht 
gestemd. En de muntunie, die 
binnenkort van start gaat, heeft zijn 
nut en belang al bewezen. Want 
terwijl de Aziatische valuta op en 
neer dansen, blijven de Europese 
valuta zich rustig gedragen. Gesteld, 
wij hadden niet tot de muntunie 
besloten. Denk eens aan de valuta- 
onrust die hier dan zou zijn ontstaan, 
met speculatieve aanvallen op de 
Franse franc en de lire.

Maar de euro heeft een achillespees 
en dat zijn de begrotingstekorten. Die 
moeten onder controle blijven. Daar 
is nu veel minder aandacht voor dan 
een jaar geleden. Het stringente 
begrotingsbeleid van minister Gerrit 
Zalm vindt nog maar weinig navol
ging. Te veel Europese ministers 
denken nu dat een dergelijk beleid 
slecht is voor de werkgelegenheid. 
Maar, zoals gezegd, het tegendeel is 
het geval.
Gelukkig is er nog de Bundesbank en 
die heeft de eerste aanval van Oskar 
Lafontaine afgeslagen. Hij wilde een 
lagere rente zonder dat daar 
afdoende reden voor was. Een rente
verlaging kan de structurele oorzaken 
van de werkloosheid niet wegnemen. 
Noch zullen consumenten meer gaan 
besteden, als ze geen vertrouwen 
hebben in de economie. Dat vertrou
wen kan alleen worden hersteld door 
structurele maatregelen, dat wil 
zeggen door herziening van de 
sociale zekerheid en door belasting
hervormingen. Die klus kunnen 
Tietmeyer en Duisenberg niet voor 
Schröder en Lafontaine opknappen. 
Socialisten willen altijd goedkoop 
geld en Lafontaine is geen uitzonde
ring. Maar Hans Tietmeyer, baas van 
de Buba, heeft Lafontaine beleefd 
aangehoord en vervolgens de rente 
niet verlaagd. De onafhankelijkheid 
van de Bundesbank staat in de Duitse 
grondwet. En ook al zegt Lafontaine 
dat hij die onafhankelijkheid respec
teert, hij zou niets liever anders doen 
dan zijn politieke handen op het 
Duitse geldbeleid leggen. Dat kan 
alleen maar tot ellende leiden. Maar 
het blijft oppassen geblazen, want 
volgend jaar moet Tietmeyer aftreden 
en niemand weet wie hem opvolgt.
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Een uiterste inspanning
Nederland heeft in de afgelopen decennia herhaaldelijk deelge
nomen aan internationale vredesoperaties. In dit kader is in de 
afgelopen weken in de Kamer veelvuldig gesproken over een 
eventuele Nederlandse deelname aan een waarnemingsmissie in 
Kosovo.

De VVD-fractie maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de verificateurs die in het 
gebied moeten gaan opereren. Daarom is onze woordvoerder Jan Dirk Blaauw niet 
onmiddellijk akkoord gegaan met het uitzenden van Nederlandse waarnemers. In een 
algemeen overleg met de betrokken bewindslieden en later in een plenair kamerdebat 
heeft hij een uiterste inspanning gedaan om de veiligheidsgaranties voor de verificateurs 
te vergroten.
Deze week liet het kabinet de Kamer per brief weten dat zij tegemoet wil komen aan het 
verlangen van een aantal fracties door te zoeken naar nieuwe maatregelen die de veilig
heid van de waarnemers moet verbeteren. Minister Van Aartsen heeft dat inmiddels 
gedaan tijdens het bezoek dat hij afgelopen dinsdag aan de minister van Buitenlandse 
Zaken van de Verenigde Staten, Albright bracht.
Ik ben van mening dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het 
oplossen van de crisis in Kosovo. Maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor de 
mensen die wij naar dat gebied zenden. Omdat het kabinet na aandringen van de VVD- 
fractie extra inspanningen heeft verricht, wordt de kans dat de VVD-fractie een missie 
naar Kosovo kan steunen, een stuk groter.

Hans Dijkstal

Kosovo

Om te kunnen beoordelen of de Servische 
leider Miloscevic zich houdt aan de uitvoe
ring van de Veiligheidsraad-resoluties 1199 
en 1203 en de afspraken die zijn gemaakt 
met VN-gezant Holbrooke, zijn twee verifi- 
catie-systemen in het leven geroepen. Een 
op de grond en een in de lucht.

De NAVO zal zorgdragen voor verificatie 
vanuit de lucht. De Nederlandse deelname, 
zo stelt de regering voor, zal bestaan uit een 
Orion P3C, die daarvoor een extra uitrus
ting krijgt. Tegen deze operatie heeft de 
VVD geen bezwaar.

Voor de verificatie op de grond wordt de 
Kosovo Verification Mission (KVM) inge
steld die in handen is van de OVSE. De 
KVM moet gaan bestaan uit 2000 ongewa
pende waarnemers die een diplomatieke 
status zullen krijgen en die afkomstig zullen 
zijn uit de OVSE-lidstaten. De Nederlandse 
regering stelt voor 30 tot 50 grondverifica- 
teurs te leveren. VVD-woordvoerder Jan 
Dirk Blaauw bracht in het overleg naar 
voren dat hij grote zorgen heeft over de 
veiligheidsgaranties van de waarnemers. 
Ornaat de waarnemers ongewapend zijn, 
zijn ze uitermate kwetsbaar. Bovendien is in 
de overeenkomst met Holbrooke afgespro
ken dat de Federale Republiek Joegoslavië

(FRJ) zorg zal dragen voor de veiligheid van 
de waarnemers. Ook daar kunnen vraagte
kens bij worden gezet.

Mede op aandringen van de VVD-fractie 
heeft de Nederlandse regering zich ingezet 
voor de oprichting van ae Extraction Force 
(EF). Deze EF, nu een militaire troepen
macht onder leiding van Frankrijk, zal in 
actie komen als de veiligheid van de waar
nemers in het geding is, ofwel evacuatie 
moet worden uitgevoerd. De VVD gaat 
akkoord met een Nederlandse deelname aan 
de EF, maar vindt daarbij nadere invulling 
van een aantal randvoorwaarden noodzake- 
lijk.

Vanwege de bezorgdheid over de veiligheid 
van de waarnemers, had de VVD sympathie 
voor een motie van het CDA waarin de 
regering werd opgeroepen nog geen besluit 
te nemen over het uitzenden van 
Nederlandse grondverificateurs.
Om tegemoet te komen aan de bezwaren 
die bij een groot deel van de partijen leef- ■■ 
den, heeft de regering aangeboden opnieuw a 
met de Kamer te overleggen en te onder
zoeken of er mogelijkheden zijn de veilig
heidsgaranties van ae waarnemers te 
vergroten.
Na dat voorstel was het niet opportuun de 
CDA-motie in stemming te brengen. Omdat 
de motie niet is aangehouden, heeft de 
VVD tegen de motie gestemd.
De VVD zal op grond van het overleg dat 
binnenkort met de regering zal worden 
gevoerd een nieuwe afweging maken.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

VVD OP IN TERN ET: vvd -tk .n l
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Jaaroverzicht Zorg/Begroting Volksgezondheid, Welzi
Deze week heeft in de Tweede Kamer de behandeling van het Jaaroverzicht Zorg (JOZ) en de begroting Volksgezond

Volksgezondheid
Vanaf 1999 zal de financiële ruimte 
voor de gezondheidszorg jaarlijks met 
ruim 1,4 miljard gulden worden 
vergroot. Het bedrag dat voor deze 
kabinetsperiode extra aan zorg zal 
worden besteed, loopt op tot ruim 
5,6 miljard gulden in 2002. Dit geld 
zal met name worden gebruikt voor 
het terugdringen van wachttijden, 
vermindering van de werkdruk in de 
verpleging en de verzorging en 
enkele specifieke doelen zoals prak- 
tijkondersteuning bij huisartsen en 
uitbreiding van het persoonsgebon
den budget (pgb).

Bij de behandeling van de JOZ ston
den twee onderwerpen centraal:
• de Meerjarenafspraken
• de stijgende kosten van geneesmid

delen

M eerjarenafspraken  
Het kabinet wil rust creëren in het 
veld van de gezondheidszorg. Door 
middel van een nieuwe bestuurlijke 
aanpak, namelijk het maken van 
meerjarenafspraken met de diverse 
deelsectoren in de zorg, moet die rust 
worden gerealiseerd. De VVD kan 
zich in principe goed in deze aanpak 
vinden, maar heeft een aantal kantte
keningen bij de verplichtingen en de 
verantwoordelijkheden die uit de 
meerjarenafspraken voortvloeien. De 
VVD is van mening dat de partijen 
moeten kunnen worden aangespro
ken op hun resultaten, maar dat de 
minister uiteindelijk altijd eindverant
woordelijk blijft.
Volgens de nieuwe bestuurlijke 
aanpak dienen verzekeraars en 
zorgaanbieders prestatie-afspraken te 
maken op regionaal niveau over 
onder andere het zorgvolume en de 
maximaal aanvaardbare wachttijden. 
De verzekeraars krijgen tot taak de 
budgetten te bewaken. Dat mag, zo 
bracht VVD-woordvoerder Anke van 
Blerck-Woerdman naar voren, even
min leiden tot ontslag van de eind
verantwoordelijkheid van de minister. 
In beginsel is het goed dat naar meer 
samenhang in de zorg wordt 
gestreefd, maar dat mag geen wette- 
lijke vertaling krijgen. Verdere stap
pen in de richting van regiovorming 
in de AWBZ zullen door ae VVD 
worden afgewezen. Dat leidt namelijk 
tot monopolisme van zorgaanbieders 
en verzekeraars en is dus niet in over
eenstemming met wat de VVD wenst: 
keuzevrijheid en deregulering.

Er zijn in de afgelopen periode twee 
moties van de VVD-fractie ingediend 
om iets te doen aan het tekort aan

huisartsen. Een onderzoek waaruit 
moet blijken of er extra huisartsen 
nodig zijn, zoals de minister voorstelt, 
is dus niet nodig en werkt alleen 
maar vertragend. De VVD-fractie 
meent dat capaciteitsuitbreiding van 
huisartsen onderdeel moet zijn van de 
meerjarenafspraken.
Dat betekent ook dat opleidingscapa
citeit van huisartsen moet worden 
vergroot.

Geneesm iddelen  
Het kabinet verwacht dat de verrui
ming van het budget voor 
Volksgezondheid niet voldoende zal 
zijn om de stijgende kosten van 
geneesmiddelen te dekken. Bij onge
wijzigd beleid wordt in 2002 een 
overschrijding verwacht van 1,7 
miljard gulden. Er zullen afspraken 
moeten worden gemaakt met de 
veroorzakers van de kosten in de 
sector. De farmaceutische industrie 
mag daarbij niet worden vergeten. 
Bovendien zullen er ombuigingen 
moeten worden gerealiseerd binnen 
de farmaciesector zelf. Zo wordt 
overwogen zelf-zorgmiddelen uit het 
ziekenfondspakket te halen en zoge
naamde 'hardlopers' (maagzuurrem- 
mers en cholesterrolverlagers) alleen 
op indicatie te vergoeden.

De VVD is van mening dat het 
probleem zichzelf niet oplost door de 
reclame door de geneesmiddelenin
dustrie aan te pakken. Artsen zullen 
naar de mening van de VVD 
voldoende in staat zijn, niet te veel 
op de verleidingen van de industrie in 
te gaan. Extra wetgeving om de klan
tenbinding door de industrie aan 
banden te leggen zal niet door de 
VVD worden ondersteund.
Om de geneesmiddelenprijzen in de 
hand te houden heeft de woordvoer
der een motie ingediend waarin de 
regering wordt verzocht het systeem 
van margeconcurrentie in de 
farmaceutische kolom los te laten en 
te vervangen door prijsconcurrentie.

Donorregistratie  
Eerder dit jaar is een grootschalige 
campagne gestart om meer mensen 
ertoe te brengen zich tot donor te 
laten registreren. Uit de laatste 
berichtgeving blijkt dat die registratie 
eigenlijk nog niet tot het gewenste 
resultaat heeft geleid. Veel mensen 
lijken de beslissing nog even uit te 
stellen. Er zou nog een directe korte 
voorlichtingscampagne moeten 
komen om mensen te wijzen op het 
belang van het inzenden het registra
tieformulier.

Xenotransplantatie
Dit betreft de transplantatie van dier

lijke organen bij mensen. Uit een 
persbericht is gebleken dat de minis
ter enkele stappen wil zetten om deze 
vorm van transplantatie toe te staan. 
Uit het advies van de Gezondheids
raad komt naar voren dat de gezond
heidsrisico's nog veel te groot zijn. 
Daarom heeft ae VVD gepleit voor 
een moratorium in deze ontwikkeling 
om de voor en tegens nog eens goed 
af te kunnen wegen en de ethische 
aspecten rond de mens en het dieren
welzijn via een maatschappelijk debat 
te bespreken. Daarna zal een en 
ander moeten worden besproken in 
een debat in de Tweede Kamer.

Reclam ecode tabaksprodukten  
Afgespoken is dat de reclamecode op 
tabaksprodukten vijf jaar zou gelden 
en dat een evaluatie plaatsvindt voor
dat de Europese richtlijn hierover zal 
worden ingevoerd. De minister lijkt 
gaandeweg al met die evaluatie bezig 
te zijn. De reclamecode geldt tot 
medio mei 1999. Pas daarna kan 
worden begonnen met het evalueren 
van de werking van de reclamecode. 
Hierover moet in de Kamer verder 
worden gedebatteerd.

Inlichtingen: Anke van Blerck- 
Woerdman, 070-3182917

Sport
VVD-woordvoerder Jan Rijpstra heeft 
tijdens de Begroting Volksgezondheid 
Welzijn en Sport aandacht gevraagd 
voor de erkenning van de sportge
neeskunde als klinisch specialisme.
Ook heeft de woordvoerder de minis
ter gevraagd welke stappen zullen 
worden ondernomen om zorgverze
keraars meer te betrekken bij grote 
preventieve projecten op het terrein 
van het terugdringen van sportbles- 1
sures. Hier is naar de mening van de 
VVD-fractie ook een taak voor de 
fysiotherapeuten en de sportfysiothe- 
rapeuten weggelegd.

Topsport
De topsporters in Nederland steken 
veel geld en tijd in hun sportbeoefe
ning en krijgen hiervoor onvoldoende 
financiële ondersteuning. De woord
voerder heeft er voor gepleit om 
eenmalig de opgespaarde rente uit 
het Fonds voor de Topsport te 
gebruiken voor de aanloop tot de 
Olympische- en Paralympische Spelen 
in 2000. Dit om het probleem voor 
de korte termijn te verlichten. Voor 
de langere termijn moet een meer 
structurele oplossing worden gevon
den en kan worden gedacht aan een 
grotere bijdrage aan het Fonds voor



e s s e 297

en Sport 1999
Welzijn en Sport 1999 plaatsgevonden, 

de Topsport.
Rijpstra heeft een interdepartemen
tale haalbaarheidsstudie gevraagd 
naar de organisatie van grootschalige 
evenementen in Nederland. Hij denkt 
hierbij aan de Olympische en 
Paralympische Spelen in 2012, het 
WK-Voetbal en de WK-atletiek.

Inlichtingen:
Jan Rijpstra, 070-3182905

Welzijn
Op het onderdeel Welzijn heeft 
mevrouw Els Meijer namens de VVD 
het woord gevoerd. Zij hield bij deze 
gelegenheid haar maidenspeech.

De VVD kan zich goed vinden in de 
keuze om extra prioriteit te geven 
aan ouderen en thuiszorg. Ruim 36% 
van de intensiveringen vloeit hier 
naar toe.
Door de vergrijzing en de vermaat
schappelijking van de zorg wordt het 
beroep op de zorg voor ouderen 
buiten de muren van verzorgings- en 
verpleeghuizen versterkt.
De exra-muralisering van de zorg, de 
zorgvernieuwing, de bevordering van 
de doelmatigheid van de zorgverle
ning en het scheiden van wonen en 
zorg betekent een heroriëntatie op de 
structuur en de uitgangspunten van

de ouderenzorg. De woordvoerder 
bracht naar voren dat de VVD 
uitdrukkelijk vasthoudt aan het belang 
dat zij hecht aan de scheiding tussen 
wonen en zorg. Dit om de keuzemo
gelijkheden ten aanzien van de 
woningkeuze en zorg te vergroten.
De VVD hecht er aan dat bij het 
vormgeven van het ouderenbeleid 
wordt gelet op meer keuzevrijheid en 
verantwoordelijkheid voor ouderen. 
Ook samenhang, afstemming en 
transparantie moeten kernpunten 
vormen van het beleid voor de volle 
breedte van de zorgverlening.

Persoonsgebonden budget 
De VVD heeft de initiatieven van 
voormalig staatssecretaris Terpstra 
om te komen tot het persoonsgebon
den budget (PGB) voluit gesteund.
Het is een succesvol instrument 
geworden voor mensen die er over 
beschikken en eveneens voor de 
mensen die het werk moeten uitvoe
ren. Daarom is de VVD van mening 
dat de PGB moet uitgroeien tot een 
volwaardig alternatief voor zorg in 
natura. De woordvoerder heeft dan 
ook nogmaals aangedrongen op de 
uitvoering van de kamerbreed 
gesteunde motie-Van Blerck waarin 
ae regering wordt gevraagd minstens 
10% van de jaarlijkse groeiruimte in 
de 'care' ter beschikking te stellen 
voor de uitbreiding van het persoons
gebonden budget.

Geweld op straat
In een Algemeen Overleg op 24 
november jl. is in de Tweede Kamer 
gesproken over geweld op straat.

"De straat is van iedereen” , zo begon 
VVD-woordvoerder Atzo Nicolaï. 
Zelden zijn zoveel de mensen de 
straat op gegaan om hun verontwaar
diging te uiten tegen zinloos geweld. 
Massaal is geprotesteerd tegen de 
terreur van een kleine groep. Maar de 
veiligheid op straat is een verantwoor
delijkheid van iedereen. Slechts enke
len nemen die verantwoordelijkheid 
en een aantal van hen is hier slacht
offer van geworden, zoals Joes 
Kloppenburg en Meindert Tjoelker.
"Zij zijn de verzetshelden van deze 
tijd” , aldus de woordvoerder. 
Uiteraard heeft ook de overheid de 
plicht om op te treden tegen geweld 
op straat Er moet repressief worden 
opgetreden door politie en justitie. 
Dat betekent onder andere dat er 
meer 'blauw' op straat aanwezig 
moet zijn op tijden en plaatsen waar 
het het hardst nodig is. Daarbij is van 
belang de politie de burgers kent en

dat de politie gekend wordt. Er moet 
dus meer worden gewerkt met wijk
agenten en surveillance te voet.
Ook preventieve maatregelen kunnen 
bijdragen aan de veiligheid op straat, 
zoals meer verlichting en het sluiten 
van horecagelegenheden in geval van 
herhaald geconstateerd bezit van 
wapens en/of harddrugs.
Er moet in eerste instantie worden 
elet op het handhaven van 
estaande regelgeving. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de Bepalingen in de 
Drank- en horecawet en de strafwet. 
Hierin is opgenomen dat geen alcohol 
mag worden geschonken voor jonge
ren onder de zestien jaar, geen sterke 
drank voor jongeren onder de acht
tien jaar en geen alcohol voor iemand 
die al dronken is of een gevaar zou 
kunnen opleveren voor de veiligheid.

Nicolaï is van mening dat 'zinloos 
geweld' geen goede term is. Geweld 
gebruiken om iemand te beroven, is 
net zo zinloos. Daarom is de term 
‘doelloos geweld' gepaster.
De VVD is het eens met de concrete

De VVD betreurt het dat de staatsse
cretaris ter drukking van de huize- 
hoge administratieve kosten niet 
heeft gekozen voor het door de 
Ziekenfondsraad geadviseerde 
verhoogde forfaitaire bedrag voor 
budgethouders.

M aa tsch ap p e lijk  werk 
Met de minister is de VVD van 
mening dat de positie van het alge
meen maatschappelijk werk moet 
worden versterkt. De woordvoerder 
heeft de minister daarom gevraagd of 
zij de oorzaken en de toename van 
de hulpvraag aan het algemeen 
maatschappelijk werk wil onderzoe
ken en wil bezien of ondersteuning 
door bestaande hulpinstantie 
voldoende is gewaarborgd.

De woordvoerder vroeg aandacht 
voor het in het Regeerakkoord 
genoemde sociale cohesie in de 
maatschappij. In dat verband ziet de 
VVD de nieuwe Welzijnsnota met 
belangstelling tegemoet en hoopt dat 
aan de opvang van dak- en thuislo
zen hoge prioriteit zal worden gege
ven.

Inlichtingen:
Els Meijer-Lubbers, 070-3182883

maatregelen die de regering in een 
brief van 19 november jl. heeft 
aangekondigd om tegen dit geweld 
op straat op te treden.
Zo is voorgesteld 'groepsaansprake- 
lijkheid’ te introduceren. Op die 
manier kan gemakkelijker tot veroor
deling worden overgegaan wanneer 
niet precies kan worden bewezen 
welk persoon een (dodelijke) klap 
heeft uitgedeeld.
Ook wordt de mogelijkheid onder
zocht anoniem of vertrouwelijk 
aangifte te doen of informatie te 
geven.
Begin volgend jaar wordt een voort
gangsnotitie van de regering 
verwacht. De VVD hecnt er aan dat 
prioriteit wordt gegeven aan de 
bestrijding van doelloos geweld.
Dat betekent onder andere dat voor
gestelde maatregelen ook een vert
aling moeten krijgen in wetsvoorstel
len.

Inlichtingen:
Atzo Nicolaï, 070-3182888
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Wijziging Vreemdelingenwet: ongedocumenteerden
Met dit wetsvoorstel wordt het 
mogelijk een asielaanvraag af te 
wijzen indien de asielzoeker niet over 
documenten beschikt en niet aanne
melijk kan maken dat het ontbreken 
daarvan hem niet toe is te rekenen. 
Het gaat om documenten met 
betrekking tot de identiteit, de natio
naliteit, de reis en het vluchtrelaas.

De toestroom naar Nederland is 
buitenproportioneel hoog. Bij een 
eerdere gelegenheid heb ik gezegd 
dat Nederland per hoofd van de 
bevolking een veelvoud opvangt van 
alle andere landen van de Europese 
Unie. Een vergelijking met andere 
Westerse landen elders in de wereld 
is zo mogelijk nog schokkender. Het 
traditionele beloofde land voor 
emigranten is de Verenigde Staten 
van Amerika met 271 miljoen inwo
ners. De VS kregen in 1996 vijf keer 
zoveel asielaanvragen als Nederland.
Ik merk daarbij op dat als in Amerika 
een gezin asiel aanvraagt, dat als één 
aanvraag wordt geteld. In het eerste 
half jaar van 1998 kregen de 
Verenigde Staten er nog slechts iéts 
meer aan Nederland, volgend jaar 
zullen het er naar verwacnting minder 
zijn. Ik heb het nu niet over aanvra
gen per hoofd van de bevolking, 
maar over absolute getallen: in de 
Verenigde Staten van Amerika 
worden volgend jaar naar verwach
ting minder asielaanvragen ingediend 
dan in Nederland.

Dit kan zo niet doorgaan, er móet 
wat gebeuren en gelukkig gebeurt er 
ook wat. De VVD-fractie hecht grote 
waarde aan de afspraken die in het 
Regeerakkoord zijn gemaakt en deelt 
het ongeduld van de PvdA-fractie om 
de Vreemdelingenwet te verbeteren. 
De aanscherping van het landenbe- 
leid oftewel net vvtv-beleid, waartoe 
het kabinet vorige week besloot op 
voorstel van staatssecretaris Cohen, is 
een belangrijke stap in de goede rich
ting en datzelfde geldt zeker ook 
voor het wetsvoorstel dat nu aan de 
orde is.

Ongedocum enteerden  
De bedoeling van het wetsvoorstel is 
glashelder: nu is het nog een pré als 
je als asielzoeker niet zijnde vluchte
ling geen documenten hebt. Je maakt 
het daarmee de IND en de andere 
diensten moeilijk en vergroot zo je 
kans om in Nederland te mogen blij
ven. Met dit wetsvoorstel is dat afge
lopen en dat is maar goed ook. 
Iedereen weet -bijvoorbeeld- datje 
geen vliegtuig binnen komt zonder 
eerst tenminste twee keer je docu
menten te tonen. Zij die echter op 
Schiphol het vliegtuig verlaten en 
asiel aanvragen, nebben op dat 
moment meestal geen documenten

meer. Sterker nog, men stelt zelfs niet 
te weten met welk toestel men arri
veerde. Met grote moeite kan de 
Marechaussee dat in de helft van de 
gevallen nog achterhalen.

In deze omstandigheden is het nodig 
de zaak om te draaien. Wie geen 
papieren heeft, op Schiphol, in 
Zevenaar of in Rijsbergen, moet maar 
uitleggen waarom niet. Is die uitleg 
niet aannemelijk, dan is het einde 
oefening. Voor de echte vluchteling 
voor wie Nederland de eerste veilige 
plek is, zal dat nooit een probleem 
zijn. Hij of zij hoeft slechts de waar
heid te vertellen, documenten, valse 
documenten of geen documenten, dat 
is niet van belang. Hij kan volledige 
medewerking verlenen, wat hij zegt 
kan bij controle niet onjuist blijken. 
Deze echte vluchteling wordt dus niet 
de dupe en dat mag ook niet.

Moet de staatssecretaris niet nog een 
verstandige stap verder gaan? Als

De maatregelen uit het belastingplan 
vloeien grotendeels voort uit het 
regeerakkoord. De energie- en 
geDruikersbelasting wordt verhoogd. 
Dit wordt gecompenseerd door een 
verlaging van de loon- en inkomsten
belasting.

Er komt een knip in de eerste schijf 
met een verlaging van het tarief van 
per saldo 0,6% ten opzichte van 1998. 
De ecotax zal worden verhoogd. De 
VVD-fractie heeft zich in het verleden 
geen voorstander getoond van de 
ecotax, omdat de terugsluis naar met 
name het midden- en kleinbedrijf zo 
moeilijk is te realiseren. Dat is ook nu 
weer gebleken. Er zijn bedrijven en 
instellingen, waaronder (sportvereni
gingen, die met de huidige middelen 
om belasting terug te sluizen, niet 
kunnen worden bereikt.
Aan het CBS is de opdracht gegeven 
om in kaart te brengen wat de inko
mensgevolgen voor de verschillende 
sectoren zijn. Het resultaat van dit 
onderzoek zal worden betrokken bij 
de uitwerking van de volgende tran
ches ecotax.

In het regeerakkoord is expliciet vast
gelegd dat "voor bedrijven, in het 
bijzonder het kleinbedrijf, een 
adequaat totaalpakket van compense
rende maatregelen, ook buiten de 
fiscale sfeer, moet worden gereali
seerd". De regering heeft de Kamer 
verzekerd zich aan deze afspraak te 
houden. De effecten van dit jaar zullen 
dan volgend jaar, wanneer er betere 
methoden zijn, worden meegenomen.

iemand op Schiphol zegt niet te 
weten met welk vliegtuig hij 
aankwam, of in Zevenaar beweert in 
Istanbul in een vrachtwagen te zijn

S t en in Nederland weer te zijn 
omen, of in Rijsbergen valse 

documenten toont als waren ze echt, 
of ontkent in Duitsland te zijn 
geweest terwijl men daar over zijn 
vingerafdrukken beschikt, kortom als 
iemand niet aannemelijk kan maken 
te goeder trouw te zijn en volledig 
mee te werken, zou de staatssecreta
ris in die gevallen de aanvraag niet als 
kennelijk ongegrond moeten afwij
zen? Kan dat binnen de huidige 
wettelijke bepalingen en zo ja, is hij 
daar toe bereid?
De VVD hoopt dat het wetsvoorstel 
op 1 februari a.s. in werking kan 
treden.

Henk Kamp, 070-3182898

W ater
De regering heeft voorgesteld water 
onder het algemene tarief van de 
BTW van 17,5% te brengen (voor
heen 6%). De VVD-fractie vindt het 
niet passen dat mineraalwater onder 
het lage BTW-tarief valt en drinkwa
ter onder het hoge tarief. Daarom is 
een amendement ingediend dat regelt 
dat de eerste zestig gulden van de 
waterrekening van een huishouden 
onder het oude 6% -tarief blijft vallen. 
De gedachte hierbij is dat ervan wordt 
uitgegaan dat de kosten van drinkwa
ter niet zullen stijgen, omdat dit 
bedrag van f 60,= gelijk staat aan de 
kosten van 20 a 30 kubieke meter 
water per jaar. Dat is ruim voldoende 
om aan de gemiddelde jaarlijkse 
drinkwaterbehoefte van een huishou
den tegemoet te komen. Deze maat
regel verdient geen schoonheidsprijs. 
In 1992 heeft de Tweede Kamer de 
motie-Van der Vaart aangenomen, 
waarin is uitgesproken dat de 
verbruiksbelasting van alcoholvrije 
dranken moet worden afgeschaft.
Deze motie is nooit uitgevoerd. De 
VVD heeft een motie ingediend 
waarin de regering wordt gevraagd de 
motie-Van der Vaart te betrekken bij 
de vormgeving van het belastingstelsel 
21e eeuw. Dit om een eerste stap te 
zetten bij het afschaffen van de belas
ting op alcoholvrije dranken. Deze 
motie wordt door een meerderheid in 
de Kamer ondersteund.

Inlichtingen:
Bibi de Vries, 070-3182908

Belastingplan 1999
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Steun waar nodig
Deze week werd de begroting van Ontwikkelingssamenwerking 
over 1999 in de Tweede Kamer behandeld. Joris Voorhoeve 
bracht hier de visie van de VVD-fractie goed voor het voetlicht. 
De VVD kent een belangrijke rol toe aan het eigen bedrijfsleven 
in de ontwikkelingslanden. Ook, of zelfs juist in de ontwikke- 
lingslanden komen de meeste banen in het midden- en kleinbe
drijf tot stand. De steun van Nederland moet dan ook gericht zijn 
op het bevorderen van het lokale bedrijfsleven. Uiteindelijk 
moeten de individuen en bedrijven van de hulp profiteren, en 
niet de regering van het ontwikkelingsland.
Maar een vrije economische ontwikkeling komt alleen ten goede 
aan diegenen, die ook in staat zijn om van die ontwikkeling te 

profiteren. Zaken als goed onderwijs, een toereikende gezondheidszorg, drinkwater zijn 
in dat kader broodnodig.
De VVD-fractie staat pal achter het kabinet waar het gaat om de concentratie van de 
inspanningen van Nederland op een beperkter aantal Tanden. De ontwikkelingsuitgaven 
worden geconcentreerd op landen die voldoen aan een aantal criteria. Ten eerste moet 
het ontwikkelingsgeld van Nederland in landen terecht komen waar daadwerkelijk 
armoede heerst. Maar bovendien moet het geld in die landen dan wel terecht komen 
waar het terecht hoort te komen: bij die mensen die een steun in de rug nodig hebben 
om te kunnen profiteren van de economische ontwikkeling. De randvoorwaarden van 
deugdelijk bestuur en goed beleid in de ontvangende landen moeten daarvoor zorgen. Ik 
wens het minister Herrkens dan ook alle succes met de strikte toepassing van de criteria.

Hans Dijkstal

De Eems Antilliaanse
Op 2 december heeft de Kamer overlegd met 
minister Pronk over de Duitse plannen om in 
de deelstaat Niedersaksen, in ae monding 
van de Eems, een zogenaamd Sperrwerk te 
bouwen. De Eems mondt uit in de Dollard en 
de Waddenzee, en het werk wordt op zoda
nig korte afstand van de Nederlands/Duitse 
grens uitgevoerd dat het werk consequenties 
kan hebben voor Nederlands grondgebied.
De motivatie en ook de werking van het 
Sperrwerk is tweeërlei. Allereerst biedt het 
bescherming tegen stormvloeden vanuit de 
Noordzee. Het tweede motief betreft het 
tijdelijk vergroten van de diepgang in de 
Eems, door het naar zee stromende rivierwa
ter op te stuwen. Dit is nodig voor de grote 
Meyer werf, die wereldwijd zeer grote cruis
eschepen levert. Het Sperrwerk wordt, a la 
onze stormvloedkering Nieuwe Waterweg 
en Oosterscheldedam, zodanig uitgevoera 
dat deze alleen gebruikt wordt bij stormvloe
den en het afvoeren van een gereed schip. 
Dit zal gemiddeld slechts 2 keer per jaar net 
geval zijn. In de normale situatie is er sprake 
van een normale open verbinding.
De woordvoerder, Pieter Hofstra, stelde dat 
het Sperrwerk slechts af en toe in werking 
wordt gesteld waardoor de effecten op 
voorhand beperkt zijn. Voor Nederland gaat 
het nu om 3 mogelijke effecten. Allereerst 
moet worden voorkomen dat de waterkwa
liteit van Dollard en Waddenzee wordt 
geschaad.Voorts kan er extra hoog water 
optreden langs de aangrenzende Groninger 
zeekust. Dit zou kunnen leiden tot dijkver
hoging en extra maatregelen voor de water
afvoer vanuit Groningen. Indien maatrege
len nodig zijn dienen die, ook financieel, 
onderdeel van het Duitse project te zijn, 
aldus Hofstra. Het derde punt betreft de 
economische ontwikkeling. De Duitse 
Meyer-werf is een zeer grote regionale 
werkgever, waar ook Nederlanders werken. 
Een verdere expansie van Meyer is daarom 
van groot belang voor de werkgelegenheid 
in het Eems/Dollardgebied.

Nadere informatie:
Pieter Hofstra, 070-3182889

jongeren
Deze week vond er een overleg in de Kamer 
plaats over de nota 'Migratie Antilliaanse 
Jongeren'.
Volgens de woordvoerder Jan te Veldhuis 
toont de notitie de onmacht om kansloze 
en/of risicovolle Antilliaanse jongeren effec
tief tegen te houden.
Te Veldhuis denkt dat het probleem van de 
Antilliaanse jongeren met name komt door 
de sledhte economische situatie op de 
Antillen zelf. Zolang er 70 cent van elke 
binnenkomende gulden wordt besteed aan 
ambtelijke uitgaven resteert er te weinig 
geld voor noodzakelijke uitgaven als infrast
ructuur, marktgeoriënteerde investeringen 
onderwijs en jongerenhulp. Het is volgens 
de woordvoerder dan ook geen wonaer dat 
er zoveel sociale ellende bestaat en de 
werkloosheid op bijvoorbeeld Cura^ao 
behoorlijk groot is. Dit is de reden dat vele 
jongeren naar Nederland komen.

De notitie van Minister van Boxtel richt zich 
echter niet zozeer op de economische 
aanpak op de Antillen maar meer op hoe de 
toestroom naar Nederland kan worden 
beperkt en als ze dan toch komen welke 
opvangmogelijkheden er zijn.
De woordvoerder was het met een aantal 
daadkrachtige punten uit de notitie wel 
eens. Tot medio 1999 wordt er gewerkt aan 
een aantal nieuwe maatregelen als een 
ontmoedigingsbeleid, een voogdijregeling, 
uitschrijving uit het Antilliaanse bevolkings
register en inschrijving in het Nederlandse, 
goede voorlichting aan potientiele vertrek
kers en informatie-uitwisseling tussen de 
Antillen en Nederland.
Mocht de toestroom naar Nederland zich in 
1999 niet beperken dan komen er wat de 
VVD betreft aanvullende juridische maatre
gelen in beeld, zoals een toelatingsregeling 
of een vestigingsregeling.

Nadere informatie:
Jan te Veldhuis 070-3182901
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Defensiebegroting
De begroting voor 1999 is een tussen- 
begroting. Veel zaken zijn afhankelijk 
van de keuzen die in de Defensienota 
zullen worden gemaakt. De begroting 
laat zien dat de reorganisaties nog 
niet zijn afgerond. De komende vier 
jaar moet het personeelsbestand nog 
bijna met zo'n 3000 fulltime functies 
worden teruggebracht. In dat verband 
heeft de defensiewoordvoerder Theo 
van den Doel wederom de aandacht 

evraagd voor de inspanningen om 
et personeel zoveel mogelijk te 

herplaatsen in plaats van te ontslaan. 
In dit kader vroeg hij aandacht voor 
de situatie in Den Helder.

D efensienota
De VVD heeft ervoor gepleit dat de 
Defensienota in 2000 zou verschijnen. 
Dat tijdstip sluit naadloos aan bij de 
discussie die dan binnen NAVO heeft 
plaatsgevonden. Ook de lopende 
reorganisaties binnen de krijgsmacht 
zijn aan praktisch afgerond.
De bezuinigingstaakstelling voor 
volgend jaar is ingevuld door het 
uitstellen van investeringen. De vraag 
is echter of het verstandig is dat voor 
de begroting 2000 nog een keer te

OZB
Kosten taxaties
De afgelopen jaren zijn de kosten van 
de wettelijk verplichte ozb-taxaties 
van woningen en bedrijven gestegen 
tot jaarlijks 175 miljoen in plaats van 
de oorspronkelijk geraamde 85 
miljoen.

VVD-woordvoerder Ruud 
Luchtenveld drong in het Algemeen 
Overleg over de Gemeentefinanciën 
dan ook sterk aan op een terugdrin
ging van de kosten. Weliswaar heeft

doen. Een ander argument, dat voor 
de VVD zwaar mee weegt is om de 
onzekerheid voor het personeel niet 
langer te laten duren aan strikt nood
zakelijk is.

D oorstrom ing M arechaussee 
personeel naar p o lit ie  
De woordvoerder vroeg ook 
aandacht voor de doorstroming van 
BBT-personeel van de Kmar naar de 
politie. De Politie en de Kmar vissen 
op de arbeidsmarkt in dezelfde vijver. 
Tot nu toe gaat bij de jongeren de 
voorkeur uit naar de Kmar. Toch is 
het van belang dat er meer blauw op 
straat komt. Binnenlandse Zaken en 
Defensie dienen op dat punt de 
handen in een te slaan. Op die wijze 
kan een reguliere doorstroom van de 
Kmar naar de politie na het einde van 
het BBT contract soepel plaatsvinden.

Kosten vred eso p era tie s 
In de defensiebegroting zien wij een 
trend ontstaan naar steeds hogere 
exploitatiekosten. Dat is zorgelijk. Dit 
wordt, zo staat vermeld in de begro
ting, veroorzaakt door de uitvoering 
van vredesoperaties. Al een aantal

ook het Rijk een rechtsreeks belang 
bij goede en zorgvuldige waardebe
paling, maar dit mag geen vrijbrief 
zijn voor ongebreidelde kostenover- 
schrijdingen. Uiteindelijk ondervinden 
Gemeenten, Rijk en Waterschappen, 
en dus uiteindelijk de burger, hier 
immers financieel nadeel van. De 
VVD-woordvoerder pleitte er dan ook 
voor om de kosten tot onder de 100 
miljoen terug te dringen. Daarmee wil 
de VVD dus ten minste 75 miljoen 
per jaar bezuinigen.

jaren geleden heeft de VVD-fractie 
opgemerkt dat deze extra kosten 
voor vredesoperaties worden onder
schat. De woordvoerder heeft een 
notitie van de regering gevraagd 
zodat dit punt op de politieke agenda 
komt te staan.

N ationale  taken k rijg sm acht 
Naar aanleiding van de recente 
wateroverlast vroeg Theo van den 
Doel meer aandacht voor de natio
nale taken van defensie. Eén van die 
taken is bijstandsverlening. De VVD 
fractie vindt dat die taak niet onder
schat mag worden. De krijgsmacht is 
door haar slagvaardig optreden en de 
grote aantallen personele en mate
riële middelen waar over zij beschikt, 
de enige organisatie om snel bij cala
miteiten steun te kunnen verlenen. In 
dit verband is aan de bewindslieden 
gevraagd of de paraatheid om 
bijstand te verlenen wel toereikend is 
geregeld of heeft hier ook het bezui- 
nigingsmes toegeslagen?

Nadere informatie:
Theo van den Doel, 070-3182891

heeft de woordvoerder gepleit voor 
een revolving fund voor grote 
tentoonstellingen en voor het creëren 
van meer fiscale mogelijkheden ten 
behoeve van de monumentenzorg 
(t.b.v. niet-woonhuismonumenten als 
molens, kerken, kastelen enz.). Ook 
heeft de woordvoerder voorgesteld 
om te komen tot een 'Geweld Code 
Commissie', een commissie waarin 
omroepen en videobranch vertegen
woordigd zijn en die zorgdraagt voor 
het terugdringen van geweld op tele
visie.

Inlichtingen:
Atzo Nicolaï, 070-3182888

Vrijstelling substraatteelt 
In het algemeen overleg ging 
Luchtenveld verder in op de ozb-vrij- 
stelling voor de substraatteelt. In 
december 1997 werd de motie Van 
der Hoeven/Remkes aangenomen, 
waarin de regering werd opgedragen 
om deze vrijstelling in de Gemeente
wet op te nemen. Pas op 2 december 
jongstleden kwam minister Peper met 
een afwijzend kabinetsstandpunt. Het

Vervolg op pagina 3

Cultuurbegroting
Afgelopen maandag is in de Tweede 
Kamer de cultuurbegroting bespro
ken. VVD-woordvoerder Atzo Nicolaï 
heeft uiteengezet wat het uitgangs
punt van de VVD is: 'Hoe meer maat
schappelijke bemoeienis van de over
heid met cultuur, hoe minder cultuur 
haar maatschappelijke functie kan 
vervullen. Cultuur ontstaat niet van 
bovenaf, maar van onderop. Het 
belangrijkste criterium is kwaliteit.' 
Het standpunt van de VVD-fractie 
staat haaks op ideeën die staatssecre
taris Van der Ploeg in de media naar 
buiten gebracht heeft. 'Hij stuurt aan 
op zaken als jong, multiculti, en 
nieuw en vergelijkt de Stones ten 
onrechte met opera', aldus de VVD- 
woordvoerder.

De VVD zal het cultuurbeleid van 
deze staatssecretaris toetsen op basis 
van: 1) integraliteit - worden rege- 
ringsbreed culturele aspecten meege
wogen (onderwijs, fiscus, ruimtelijke 
ordening enz.)? - en 2) selectiviteit, 
dat wil zeggen 'geen verdere versnip
pering, maar keuzes durven maken'. 
De VVD onderschrijft cultureel onder
nemerschap van kunstinstellingen, 
waardoor een betere wisselwerking 
met het publiek ontstaat. Volgens de 
VVD staat cultuur niet tegenover de 
commercie, maar functioneert cultuur 
in een marktsituatie.
Mede door de opstelling van de VVD 
vindt het plan van de staatssecretaris 
om intendanten voor rijkssubsidiëring 
aan te stellen geen doorgang. Voorts
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Buitenlandse zaken
"Idealisme, pragmatisme en 
realisme" zijn de uitgangspunten van 
ons buitenlands beleid. WD-woord- 
voerder Enric Hessing kon zich hierin 
vinden, maar vroeg minister van 
Aartsen nader aan te geven wat dit in 
de praktijk betekent en tot welke 
prioriteiten dit leidt. Door de sterke 
verwevenheid van economieën en het 
open karakter van financiële markten 
zijn financieel-economische ontwik
kelingen snel wereldwijd merkbaar. 
We zullen alert moeten blijven, want 
ook onze veiligheid en welvaart zijn 
kwetsbaar.
En veiligheid en welvaart krijg je niet 
cadeau.

V eilig he id  en cris isbeheersin g  
In april 1999 zal het nieuwe strate
gisch concept van de NAVO 
worden vastgesteld. Denkbaar is een 
taakuitbreiding van de NAVO op het 
gebied van vredesoperaties. Een 
ander belangrijk punt is de mogelijk
heid van een zelfstandig NAVO- 
mandaat indien een VN-mandaat niet 
haalbaar blijkt. De Tweede Kamer zal 
begin volgend jaar hierover van 
eaachten wisselen. Ook is een 
iscussie gewenst over "nieuwe 

veiligheidsbedreigingen” zoals inter

nationale criminaliteit, drugshandel, 
terrorisme, extremisme, lokale 
machtsconflicten, nucleaire risico's en 
milieurampen. Vooral de vraag hoe 
ze beheersbaar kunnen worden 
gemaakt, is van groot belang.

B ila te ra le  sam enwerking 
Er kan actiever gebruik worden 
gemaakt van de complementariteit en 
synergie van economie en politiek: 
buitenlandse economische activiteiten 
kunnen onze politieke positie verster
ken en omgekeerd. Een goed voor
beeld hiervan zijn de buitenlandse 
bezoeken van bewindslieden gecom
bineerd met een parallelle economi
sche missie. De regering is gevraagd 
hier meer strategisch gebruik van te 
maken. De bilaterale betrekkingen 
zullen worden verbreed en verdiept. 
Ook werd aandacht gevraagd voor 
de culturele component van bilaterale 
samenwerking, inclusief onderwijs en 
onderzoek.

Europese Unie
Agenda 2000 zal de komende maan
den veel aandacht vragen.
Het gaat daarbij vooral om de samen
hang tussen de uitbreiding en de 
daartoe benodigde aanpassingen van

Ontwikkelingssamenwerking
De enorme armoede in wereld noopt 
ons, de beperkte publieke middelen 
te concentreren op de bestrijding van 
armoede en verarming in landen die 
goed worden bestuurd. Zolang rege
ringen en internationale organisaties 
de juiste voorwaarden scheppen, 
zullen de veelbelovende, dynamische 
ontwikkelingslanden veel kapitaal uit 
het OESO-gebied kunnen aantrek
ken. Goed bestuur heeft ook gevol
gen voor de defensie-uitgaven van 
ontwikkelingslanden. Regeringen die 
massavernietigingswapens ontwikke
len, en/of veel hogere militaire uitga
ven doen dan de veiligheid van het

Vervolg van pagina 2 (OZB)

kabinet had dit de Kamer in 1997 
moeten melden, en niet bijna een jaar 
na de aanvaarding van de motie. 
Bovendien geldt het belang van de 
tuinbouwsector nog steeds. De VVD 
riep de partijen die de motie steun
den dan ook op om de rug recht te 
houden en hekelde de draai die D66 
lijkt te maken. Die partij stelde 
bovendien de hele vrijstelling voor de 
cultuurgronden ter discussie.

Inlichtingen:
Ruud Luchtenveld, 070 - 3182896

eigen land vereist, moeten de conse
quenties daarvan zien in verminde
ring van de internationale financiële 
hulp.
Binnen deze landen dient de hulp aan 
de onderzijde van de maatschappij te 
worden geconcentreerd, op die acti
viteiten die de markt juist laat liggen. 
Dat zijn dus de sociale basisvoorzie
ningen: basis gezondheidszorg, - 
onderwijs, drinkwater, sanitatie, 
basis-behuizing.

In Nederland nemen wij elkaar vooral 
de maat in goede bedoelingen en 
minder in goede resultaten. In de 
ontwikkelingssamenwerking worden 
de doeleinden gemeten als inspan
ning, en niet als resultaat. Een risico 
van uitgavendoelen is, dat ze kunnen 
leiden tot creatief boekhouden, 
misschien ook dubbeltellen en enige 
bestedingsdwang aan het einde van 
het jaar, om toch vooral de kwantita
tieve maatstaven te halen, terwijl het 
gaat om concrete resultaten.
Er is 2,4 miljard gulden aan Suriname 
uitgegeven sinds 1975. Suriname is 
echter enorm achteruitgegaan door 
slecht bestuur en beleid. Zonde van 
het geld. We hoeven geen dikke 
Wereldbankstudies telezen om te 
weten dat een deel van de ontwikke
lingshulp veel beter besteed zou 
kunnen worden. Daarom is het goed,

het gemeenschappelijk landbouwbe
leid, sanering van de structuurfond
sen en van ae financiële perspectie
ven voor de periode 2000-2006.
Gelet op de noodzaak om de uitga
ven van diverse overheden te beheer
sen, conform de EMU-afspraken èn in 
het belang van de werkgelegenheid, 
zal ook de EU een sober financieel 
beleid moeten gaan voeren. Het stre
ven van minister Zalm naar reële 
nulgroei krijgt steeds meer steun.

Geen im m igratie land 
Tenslotte merkte de woordvoerder op 
dat Nederland geen immigratieland is 
en dat ook niet moet worden. Hij 
verzocht de minister dit duidelijk te 
maken aan alle Nederlandse ambas
sades.
Dit om misverstanden te voorkomen 
die zouden kunnen ontstaan naar 
aanleiding van een recente nota 
waarin gesproken wordt over 
Nederland als immigratieland. Dat is 
niet verstandig.

Nadere informatie:
Enric Hessing, 070-3182889

dat Suriname voor het huidige kabi
net eindelijk gewoon als één van de 
vele landen in de wereld wordt 
behandeld. Geen goed beleid en 
bestuur? Dan ook geen regerings
hulp. Overigens zou het ook nuttig 
zijn, als er eens een goede evaluatie
studie kwam over de ontwikkelings
samenwerking met de Antillen en 
Aruba. Wij hebben rekeningen 
betaald zonder de Antillen tot een 
effectiever bestuur en goed econo
misch beleid te prikkelen.

Tenslotte de multilaterale hulp. Wij 
moeten ook deze stroom kritisch op 
resultaten bekijken en concentreren. 
Sommige internationale organisaties 
laten hun werk goed doorlichten, 
maar andere doen dat niet. Sommige 
voeren een zakelijk personeelsbeleid, 
andere worden misbruikt om mensen 
van de eigen nationaliteit in onder te 
brengen en politieke invloed uit te 
oefenen ten koste van het eigenlijke 
werk. Ik zou graag zien dat 
Nederland als relatief grote donor 
krachtige stappen nam om misstan
den aan te pakken, samen met gelijk
gestemde leden. Niet goed? Dan 
minder geld.

Nadere informatie:
Joris Voorhoeve, 070-3182921
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Op 2 december hield Frits Bolkestein 
in Leiden de Thorbeckelezing, onder 
de titel 'Weg met de romantiek, of: 
wat is eigenlijk het probleem?' In de 
lezing ging hij onder meer in op het 
dualisme in de gemeentelijke organi
satie, en het ambt van de verkozen 
burgemeester. Hieronder volgt een 
fragment van de lezing.

De benadering van de Staatkunde 
door De Witt, Spinoza en Thorbecke 
hebben een gemeenschappelijk 
kenmerk dat past in de rationalisti
sche traditie van het Nederlandse 
Liberalisme. Staatkundige verande
ring is gericht op een probleem dat 
moet worden opgelost zonder dat 
daarbij de historische ontwikkeling 
van de staatkunde uit het oog wordt 
verloren. Zij hangt dus samen met de 
dienende functie die de staat voor 
vrede, vrijheid en de bevordering van 
welvaart moet vervullen.

Een liberale staatkunde is daarom 
gebaseerd op een viertal vragen:
• Wat is het probleem?
• Raakt dat probleem een van deze 

drie dienende functies?
• Welke doelstellingen van het 

bestaande stelsel worden door de 
verandering geraakt?

• Wegen de voordelen van verande
ring op tegen de nadelen?

Voor de staatkundige vernieuwing 
van de gemeentelijke organisatie is 
onlangs een staatscommissie onder 
leiding van professor Elzinga 
benoemd. Deze commissie moet zich 
buigen over een tweetal staatkundige 
begrippen met betrekking tot het 
functioneren van de gemeente.

De gemeente kent nu een hoogste 
orgaan in de vorm van de gemeente
raad die uit zijn midden de wethou
ders kiest. Deze monistische verhou
ding is onderwerp van onderzoek 
waarbij wordt bezien of men ook 
wethouders van buiten de gemeente
raad mag aantrekken zodat de 
wethouders een grotere zelfstandig

heid ten opzichte van de gemeente
raad krijgen. De andere zaak die door 
de commissie wordt onderzocht is de 
vraag hoe de gemeente aan zijn 
burgemeester moet komen. Op basis 
van het regeerakkoord is deze staats
commissie nu aan het bezien hoe een 
eventuele invoering van het verkozen 
burgemeesterschap zich zou verhou
den tot de dualisering van het lokale 
bestuursmodel en welke juridische en 
andere gevolgen er aan verbonden 
zouden zijn.

Wat is nu eigenlijk het probleem dat 
men met deze staatkundige verande
ringen zou willen oplossen? Ten 
aanzien van de wethouders gaat het 
vooral om een kwaliteitsverbetering. 
De ervaring leert dat het niet altijd 
mogelijk is goede wethouderskandi- 
daten op de lijst voor de gemeente
raad te krijgen. Er is dus een reden 
om wethouders buiten raadsverkie
zingen om te verkrijgen. Deze reden 
raakt ook een van ae drie kerntaken 
van de staat want de kwaliteit van 
het openbaar bestuur is een belang
rijke ractor in de welvaartsontwikke
ling.

Voordeel van het bestaande stelsel is 
daarentegen dat de burger meer 
greep heeft op de vraag wie zijn 
gemeente bestuurt. De wethouder is 
tenslotte een verkozen raadslid. Deze 
greep biedt ook garantie voor een 
kerntaak, namelijk de bescherming 
van de vrijheid, die is gediend met 
controle op het bestuur. Ter nuance
ring hiervan geldt dat men vaak zijn 
wethouders niet kent, collegiaal 
bestuur de verantwoordelijkheid 
ondoorzichtig maakt en dat ook 
andere mechanismen, zoals de publi
citeit en medebewind, op de wethou
der werkzaam zijn.

De kwaliteit van het bestuur, gericht 
op de kerntaken van de Staat, maakt 
dat bij beantwoording van de vier 
bovengenoemde vragen de casus 
voor de verkozen wethouder waar
schijnlijk minder sterk uitvalt dan die 
voor de wethouder van buiten de 
raad.

Naast de wethouder komt ook de 
positie van de benoemde burgemees
ter aan de orde. Voor één partij was 
de verkozen burgemeester zelfs een 
halszaak bij de vorming van het 
tweede paarse kabinet. Onduidelijk is 
en blijft waarom dit zo belangrijk 
wordt gevonden. De burgemeester is 
een van de meest herkenbare figuren 
in onze samenleving. Samen met de 
Koningin, de minister-president en 
Sinterklaas behoort hij tot de meest 
aansprekenden in het openbare 
leven. De burgemeester geniet het 
vertrouwen van de bevolking, gelet

op de warme gevoelens die hem 
meestal ten deel vallen. Over onvrede 
omtrent het functioneren van de 
benoemde burgemeesters zijn geen 
algemene klachten te horen. Hier in 
Leiden wordt bijvoorbeeld op zeer 
uitbundige wijze van de huidige 
burgemeester afscheid genomen. 
Gelet op de verantwoordingsplichten 
van de benoemde burgemeester zijn 
er ook geen vrijheidsbedreigende 
situaties bekend, waarmee hij een 
kerntaak van de staat zou kwetsen.

Bij de grondwetsherziening van 1848 
is de functie van de benoemde 
burgemeester in ons staatsbestel 
geïntroduceerd. Voor deze figuur 
waren tenminste twee gronden. Ten 
eerste wenste men de kwaliteit van 
het bestuur in de kleinere gemeenten 
te versterken. Ten tweede wilde men 
ter bescherming van zwakkeren tegen 
lokale meerderheden of machtheb
bers een onafhankelijke handhaver 
van de openbare orde. Gelet op de 
eerdere discussie over de wethouder 
is het kwaliteitsargument opmerkelijk, 
te meer nu er over de kwaliteit van 
onze burgemeesters geen algemene 
klachten bestaan. Binnen het college 
wordt immers enerzijds terwille van 
de kwaliteit de wethouder buiten de 
raad benoemd terwijl tegelijk de 
benoeming van de burgemeester, die 
om dezelfde reden is ingevoerd, 
ongedaan wordt gemaakt. Wat men 
aan de ene kant wil bereiken, gaat 
men aan de andere kant prijsgeven.

Daarnaast kan de vraag worden 
opgeworpen of de verkozen burge
meester een even onafhankelijk 
beschermer van de openbare orde zal 
zijn als zijn benoemde evenknie. Is er 
wel een probleem dat moet worden 
opgelost door verkiezing van de 
burgemeester? Is er wel sprake van 
een versterking van de kerntaken van 
de staat? Kunnen wij de huidige taken 
beter door een verkozen dan wel een 
benoemde burgemeester laten uitvoe
ren? Weegt de betrekkelijk geringe 
toename van de legitimiteit van de 
burgemeester wel op tegen het verlies 
aan andere kwaliteiten van de verko
zen functionaris, te meer nu het 
aantal niet rechtstreeks verkozen 
functionarissen in de persoon van 
wethouders gaat toenemen?

Het is de vraag of het democratisch 
gehalte van het gemeentebestuur 
met al deze voorstellen af- of 
toeneemt en of de veranderingen niet 
voortkomen uit een romantische 
opvatting over het openbaar bestuur 
die niet gestoeld is op daadwerkelijke 
belangen van onze samenleving. Het 
is opvallend dat deze analyse nu pas 
met de commissie-Elzinga aanvangt.
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Armoede
Tijdens het debat over de begroting Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, die deze week in de Tweede Kamer is behan
deld, is opnieuw uitvoerig gesproken over het armoedevraagstuk. 
Armoede is een relatief begrip. Dat blijkt uit de vele manieren 
waarop over dit onderwerp wordt gesproken. Dan wordt even
eens duidelijk dat het bijzonder moeilijk is vast te stellen wie in 
Nederland echt arm is.
Het oplossen van dit vraagstuk houdt veel meer in dan alleen het 
verbeteren van de koopkracht van de minima of het verbeteren 
van sociale voorzieningen en de toegang daartoe. In ons land is 
het probleem vaak niet de materiële nood. Het gaat naar mijn 
mening veel meer om een sociaal probleem; het gevoel niet mee 

te kunnen doen in deze maatschappij, 
ik ben het dan ook helemaal eens met de heer Engbersen, hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam, die heeft betoogd dat wij meer moeten kijken naar de sociale 
kenmerken van groepen die langdurig moeten rondkomen van een inkomen rond het soci
aal minimum. Het is bijvoorbeeld van belang duidelijkheid te krijgen over hoe het begrip 
armoede moet worden gedefinieerd, wie het precies aangaat en welke persoonlijke en 
maatschappelijke factoren er aan ten grondslag liggen. Want dan kan naar een gerichte 
oplossing worden gezocht en is een succesvolle aanpak van het probleem mogelijk.

De beste manier om de inkomenspositie te verbeteren, is het vinden van een 
betaalde baan. Het is dan ook beangstigend te vernemen dat ruim twintig procent van 
de potentiële beroepsbevolking moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt. Het betreft 
een brede groep van onder andere laag-opgeleiaen, allochtonen en herintredende vrou
wen. Voor deze groep is werk een goede manier om uit een benarde financiële positie te 
komen. Wij moeten aan ook alles doen om de kans op een betaalde baan voor deze groe
pen in de maatschappij te vergroten.
Uiteraard zijn er ook mensen voor wie werk geen optie meer is, zoals 65-plussers of 
mensen die door hun ziekte geheel arbeidsongeschikt zijn geworden. Zij moeten kunnen 
terugvallen op een goed toegankelijk sociaal-voorzieningensteisel.

Wat wij ons niet moeten laten aanpraten, is dat de Paarse coalitie niet genoeg 
doet aan armoedebestrijding. Dankzij de groei van de werkgelegenheid, de koppeling 
van de uitkeringen aan de lonen en een gerichte structurele inkomensondersteuning van 
1 miljard in de vorige kabinetsperiode, is het aantal arme huishoudens met 120.000 
verminderd. In de nieuwe kabinetsperiode wordt aan deze lijn vastgehouden. Er wordt 
structureel 750 miljoen gulden vrijgemaakt voor gerichte inkomensondersteuning en voor 
de laagste inkomens komt er een lastenverlichting van structureel 500 miljoen. Ook in 
deze regeerperiode zal het beleid voor een belangrijk deel zijn gericht op sociale active
ring en reïntegratie. Het is tenslotte zo dat iedereen meetelt in deze maatschappij!

Hans Dijkstal

Voetbalvandalisme logie kunnen een heel aantal bezwaren 
tegen de PCC worden weggenomen.

Op 10 december jl. is in de Tweede Kamer 
gesproken over voetbalvandalisme en de 
Europese Kampioenschappen die in 2000 in 
Nederland en België worden gehouden.
De voorbereidingen voor het EK 2000 verlo
pen voorspoedig. Er wordt gewerkt aan een 
pakket van maatregelen dat zorg moet 
dragen voor de openbare orde en veiligheid 
rond het toernooi en een goed georgani
seerde kaartverkoop.

Persoonsgebonden Clubcard 
Om de veiligheid in de stadions beter te 
kunnen garanderen is gezocht naar een 
gecontroleerde verstrekking van toegangs
bewijzen waardoor personen die men niet 
wil toelaten uit het stadion kunnen worden 
geweerd. De Persoonsgebonden Clubcard 
(PCC) is een clubcard met een pasfoto.
Alleen iemand met een PCC kan (alleen voor 
zichzelf) een kaartje voor de wedstrijd 
kopen. De evaluatie van de experimenten 
met de PCC hebben een groot aantal knel
punten aan het licht gebracht. De suppor- 
tersfederatie en een aantal clubs hebben zich 
tegen de invoering van deze persoonsge
bonden clubcard verzet.
De VVD-fractie is van mening dat het idee 
van een persoonsgebonden kaart niet hele
maal over boord moet worden gezet. Er zal 
een servicekaart moet worden ontwikkeld 
die persoonsgebonden is. Via de chiptechno-

Licentievoorwaarden
Elke club in het betaald voetbal moet voldoen 
aan een aantal eisen die de sectie betaald 
voetbal heeft gesteld om deel te mogen 
nemen aan de competitie. Zo moeten de 
financiën op orde zijn en worden er voorwaar
den gesteld aan de veiligheid in de stadions.
Uit onderzoek van de NOC/NSF is gebleken 
dat aan de stadions en de begeleiding van de 
supporters nogal wat mankeert. De woord
voerder heeft er bij de bewindslieden op 
aangedrongen dat de KNVB de licentievoor- 
waarden strikter moet toepassen en dat er 
geen ontheffing meer mag worden verleend. 
Bovendien moet een supportersbeleidsplan tot 
de absolute voorwaarden gaan behoren waar
onder een licentie kan worden afgegeven.

Inlichtingen Jan Rijpstra 070-3182905

Verder in dit nummer:
• Russische kerncentrales
• Reconstructiewet
• Emancipatie
• Begroting Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid
• Crisis Japan en Eurolanden
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"Rusland kent geen millenniumprobleem"
In april 1998 verscheen in de Sunday 
Times het alarmerende bericht dat 
volgens Westerse inlichtingenbronnen 
65 kernreactoren van Sovjet-makelij 
op een zwarte lijst zijn geplaatst 
vanwege vermeende gevoeligheid 
voor het millenniumprobleem (Y2K). 
Afgezien van de erbarmeliike staat 
waarin Ruslands atoomindustrie al 
verkeert, kan het Y2K-probleem op 1 
januari 2000 zorgen voor een aanzien
lijke internationale schade. Gedacht 
wordt aan een nucleaire meltdown 
van Russische kerncentrales, storing 
van de beeldschermen in de controle
kamers, storing van de monitoring van 
straling en de automatische alarmsys
temen. Ook wordt gevreesd voor een 
spontane ontsteking van Russische 
kernraketten, als gevolg van een 
foutieve dataprogrammering.
Tot overmaat van ramp heeft het 
Russische ministerie van Atoomenergie 
aangegeven dat zich in Rusland geen 
milleniumprobleem voordoet en dat het 
zal wachten tot het jaar 2000 voordat 
het eventuele computerstoringen te lijf 
gaat.
Op 11 augustus 1998 heeft VVD- 
woordvoerder Joris Voorhoeve dit 
probleem bij minister Van Aartsen van

Emancipatie
In een Algemeen Overleg op 2 decem
ber jl. heeft VVD-woordvoerder Frans 
Weekers gesproken over het emancipa
tiebeleid.
Met de staatssecretaris is de VVD van 
mening dat emancipatiebeleid vanuit 
breed perspectief moet worden vorm
gegeven, aus naast sekse ook vanuit 
andere ordeningsprincipes, zoals etnici
teit, klasse, seksuele oriëntatie, al dan 
niet met handicap. De woordvoerder 
heeft erop aangedrongen dat positieve 
beeldvorming moet worden gestimu
leerd en stereo-type beeldvorming 
moet worden tegengegaan. De Sire- 
Campagne: Mannen zijn thuis net zo 
onmisbaar als op het werk is hier een 
goed voorbeeld van. De publiciteits
campagnes mogen zelfs nog wat 
pakkender of zelfs een shockerende 
insteek hebben, naar het voorbeeld van 
de Benneton-campagnes.

Vervolgens wees Weekers er op dat de 
mogelijkheden voor mannen en vrou
wen om activiteiten in verschillende 
levenssferen te kunnen combineren, 
met name op het gebied van arbeid en 
zorg, kunnen worden verbreed. 
Ofschoon In Nederland relatief veel in 
deeltijd wordt gewerkt, blijkt dat slechts 
20% van de vrouwen economisch zelf
standig is. Van een gelijkwaardige taak
verdeling is nog lang geen sprake. De 
Kaderwet Arbeid en Zorg -die in voor
bereiding is - zal eraan moeten bijdra
gen dat arbeid en zorg gelijkmatiger 
wordt verdeeld. Dat kan volgens de

Buitenlandse Zaken onder de aandacht 
gebracht. In een schriftelijke vragen
reeks verzoekt hij de minister het 
millenniumprobleem van Oost- 
Europese kerncentrales in de Europese 
Unie op de agenda te zetten. Ook 
heeft hij erop aangedrongen het Y2K- 
probleem bij Russische kernwapenin- 
stallaties in NAVO-verband aan de 
orde te stellen en aan te dringen op 
een hulpprogramma.
In het antwoord op deze schriftelijke 
vragen bericht de minister dat binnen 
de Europese Unie, het Internationaal 
Atoom Energie Agentschap (IAEA) en 
de OESO op bedrijfsmatig en tech
nisch niveau informatie wordt uitge
wisseld, maar dat "er nog weinig 
bekend is over de omvang van millen
niumproblemen in Oost-Europese 
kerncentrales en over de voortgang bij 
het oplossen van dit vraagstuk".
Het ministerie van Economische Zaken 
vermeldt dat het IAEA richtlijnen 
ontwikkelt om het millenniumvraag
stuk bij kerncentrales in de landen die 
lid zijn van het IAEA te identificeren en 
dat acties worden ontwikkeld die het 
probleem kunnen verhelpen. Deze 
richtlijnen zijn echter nog niet beschik
baar.

VVD-fractie niet (alleen) met wetgeving 
worden bereikt. Er zal ook een cultuur
omslag moeten plaatsvinden!
Flexibiliteit mag van werknemers 
worden verwacht, maar ook van werk
gevers. Er mag echter niet het ónmoge
lijke worden gevraagd. Kernwoord hier
bij is "redelijkneid". Daarom moet bij 
de uitwerking van de wettelijke regeling 
voorzichtigheid worden betracht in wat 
van werkgever rechtens moet kunnen 
worden afgedwongen. Een cultuurom
slag kun je niet wettelijk opleggen; dat 
kan zelfs averechts werken. Als knel
punt heeft de woordvoerder gewezen 
op het gebrek aan carrièremogelijkhe
den voor mensen die niet meer dan full
time werken.

De VVD heeft bijzondere aandacht 
gevraagd voor de positie van allochtone 
jongens. Het is bekend dat allochtone 
jongens grote moeite hebben hun weg 
te vinden in ons scholingssysteem en ae 
arbeidsmarkt. Emancipatie dient zich 
ook op deze groep te richten. Misschien 
nog zelfs meer dan op meisjes. Als de 
emancipatie aan jongens voorbij gaat, 
heeft dat ook zijn weerslag op de meis
jes. Tenslotte heeft de woordvoerder 
aandacht gevraagd voor de problema
tiek van gedwongen huwelijkskeuze die 
de emancipatie van groepen allochto
nen frustreert.

Inlichtingen Frans Weekers, 
070-3182894

Als gevolg van de uitlatingen van ex- 
directeur van de kerncentrale in 
Tsjernobyl, die voorspelt dat de 
millenniumbug een crash van deze 
kerncentrale zal veroorzaken en omdat 
nog te weinig concrete maatregelen 
worden genomen, stellen de leden 
Voorhoeve, Cherribi en Vos op 4 
december jl. opnieuw kamervragen 
over deze kwestie. Ook bij de behan
deling van de begroting Buitenlandse 
Zaken 1999 is in de Tweede Kamer 
over het Y2K-probleem gesproken. 
Tijdens dit debat is een motie inge
diend waarin de regering wordt 
verzocht "de millenniumproblematiek 
op het gebied van atoomenergie en 
kernwapens met de grootst mogelijke 
spoed op de agenda te plaatsen van 
ae Veiligheidsraad, het IAEA, de EU en 
de NAVO en te komen tot een urgent 
internationaal plan van aanpak". Deze 
motie is deze week met algemene 
stemmen aangenomen. De VVD zal de 
voortgang van deze kwestie kritisch 
blijven volgen.

Inlichtingen
Joris Voorhoeve, 070-3182921 
en Oussama Cherribi, 070-3182882 * *

Het leveren van kwaliteit staat hoog in het vaandel van de WD-fractie 
in de Tweede Kamer. Vanwege de groei van de fractie naar 38 zetels 
en de uitbreiding van het aantal medewerkers ontstaat er een vacature 
voor de functie van:

Directeur Personeel, Organisatie en Financiën (m/v)

De directeur wordt benoemd in een full-time dienstverband en valt 
direct onder de verantwoordelijkheid van het fractiebestuur. De direc
teur stemt zijn werkzaamheden af met de ambtelijk secretaris.

Functie-informatie:
* leiding geven aan het personeel en inhoud geven aan en uitvoeren 

van het personeelsbeleid
* beheer voeren over de financiële middelen en de administratie
* toezicht houden op de kwaliteit van de beleidsondersteuning
* toezien op de activiteiten van de afdeling voorlichting
* zorgdragen voor de uitvoering van alle secretariële werkzaamhe

den in samenspraak met de ambtelijk secretaris
* onderhouden van contacten met het WD-partijbureau

Fundie-eisen:
* «een functiegerichte opleiding op tenminste HBO-niveau
* kennis van en ervaring met personeelswerk en arbekfsrechtelijke 

verhoudingen
* inzicht in politieke verhoudingen
* zelfstandig, flexibel, communicatief en nauwkeurig optreden
* affiniteit met de WD

Salaris: De salariëring zal plaatsvinden overeenkomstig de aard van 
de functie en in overleg. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Informatie: Nadere inlichtingen kunt u Inwinnen tijdens kantooruren 
van maandag tot en met donderdag bij de heer J. Rijpstra, secretaris 
personeel, telefoon: 070 - 3182905.

Sollicitatie: Indien u deze uitdagende baan inhoud wilt geven kunt u 
vóór 28 december 1998 uw brief met curriculum vitae richten aan de 
heer i. Rijpstra, secretaris personeel van de Tweede Kamerfractie van 
de WD, Postbus 20018,2500 EA 's-Gravenhage.
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Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1999
Deze week is de Begroting Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 1999 
behandeld. Zwaartepunt in het beleid 
van het vorige kabinet was het 
verhogen van de werkgelegenheid. 
Door lastenverlichting, loonmatiging, 
meer flexibilitiet en stijgende arbeids
productiviteit zijn veel nieuwe banen 
geschapen en is de internationale 
concurrentiepositie van Nederland 
aanzienlijk versterkt. VVD-woord- 
voerder Henk Kamp zette de posi
tieve resultaten nog eens op een rij: 
De economische groei lag ieder jaar 
1 % hoger dan het EU-gemiddelde. 
Het aantal banen is gegroeid met 
bijna 800.000 in de laatste vijf jaar.
De werkloosheid is de laagst geregis
treerde sinds 18 jaar. Het aantal 
personen met een uitkering is afge
nomen met 10% en daalt ook in de 
leeftijdscategorie 55-65 jaar. Het 
beslag van ae sociale zekerheid op 
het BBP liep in vier jaar met een vijfde 
terug. Er heeft een halvering van de 
druk van belasting en premies op de 
lage inkomens plaatsgevonden. Het 
aantal arme huishoudens is in twee 
jaar met 120.000 afgenomen.

Het CDA, GroenLinks, FNV en CNV 
hebben tijdens deze begrotingsbe
handeling een zogenoemd 'armoede- 
plan' gepresenteerd. De kunst is 
armoede te bestrijden zonder de 
kansen op werk en de prikkel tot 
werken te verminderen, aldus de 
woordvoerder. Van deze doelstelling 
is weinig terug te vinden in het plan 
van deze 'Groen-Christelijke coalitie. 
Vier van de zes maatregelen leiden 
tot een nog grotere armoedeval, dat 
wil zeggen het ontbreken van een

Welzijn en zorg
Tijdens de behandeling van de 
Begroting Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 1999 heeft Fadime 
Örgü naar maidenspeech gehouden. 
Zij neeft gesproken over welzijn en 
zorg, waaronder werkloosheid onder 
de jeugd en onder allochtonen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 
de geregistreerde werkloosheid onder 
jongeren tot 25 jaar weer is gedaald.
In de leeftijdscategorie tot 30 jaar is 
het aantal personen met een 
bijstandsuitkering zelfs gedaald met 
20%. Helaas staan er ondanks deze 
gunstige berichten nog teveel jonge
ren aan de kant, met name veel jonge 
allochtonen. De werkloosheid onder 
deze laatste groep is vier maal hoger 
dan onder autochtone jongeren. 
Daarom moet worden zorggedragen 
voor een goede begeleiding van 
werkloze allochtone jongeren. De 
woordvoerder onderstreepte nog eens 
het belang van de WIW en de stimu- 
leringsprojecten die voor allochtone

financiële vooruitgang bij het 
aanvaarden van een baan. Het wordt 
dus minder aantrekkelijk te gaan 
werken, terwijl werk juist een uitweg 
uit de armoede is. Bovendien stellen 
deze partijen voor de maatregelen uit 
dit plan te financieren uit de lasten
verlichting die gekoppeld is aan de 
belastingherziening 21e eeuw. Dit is 
een dekking die de VVD-fractie aller
minst bevalt. Een verlaging van de 
lastenverlichting zal leiden tot 
vermindering van de werkgelegen
heid. Dat is nou net niet de weg die 
moet worden opgegaan.
De PvdA heeft voorgesteld 50 
miljoen gulden per jaar extra te reser
veren voor de verbetering van de 
inkomenspositie (±500 gulden) van 
mensen die van jongs af aan gehan
dicapt zijn en weinig of geen kans 
hebben op een baan. De VVD kan 
daarmee akkoord gaan indien de 
PvdA hiervoor een acceptabele struc
turele dekking binnen de Sociale 
Zaken begroting kan vinden.

Reïntegratie is een van de sleutelbe
grippen in het sociale beleid van dit 
kabinet. Degenen die al lang zonder 
baan zitten, moeten weer aan de slag 
worden geholpen. Een van de moge
lijkheden om mensen terug te bren
gen in het arbeidsproces is het creëren 
van gesubsidieerde banen. Het aantal 
banen wordt uitgebreid tot 60.000 en 
het accent komt sterker op 'doorstro
ming' te liggen. De VVD neeft de 
regering voorgesteld te regelen dat 
met iedereen met een gesubsidieerde 
baan halfjaarlijks een gesprek wordt 
gevoerd om de voortgang naar een 
reguliere baan te bespreken.

jongeren in verscheidene gemeenten 
zijn gestart.
Ornaat nog onvoldoende allochtonen 
in het arbeidsproces zijn betrokken, 
heeft de woordvoerder voorgesteld de 
migrantenorganisaties en de moskee- 
verenigingen veel meer dan nu het 
geval is, op lokaal niveau in te zetten 
om het werkloosheidsprobleem onder 
deze groep aan te pakken. Zij is er 
van overtuigd dat deze organisaties 
een positieve rol kunnen spelen. 
Daarom heeft de VVD de minister 
gevraagd of hij samen met de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten wil onderzoeken hoe deze 
organisaties bij het oplossen van het 
probleem kunnen worden betrokken.

De VVD maakt zich eveneens zorgen 
over de grote groep werklozen onder 
jeugdigen die uit de jeugdhulpverle
ning komen. Uit onderzoek blijkt dat 
een groot deel van deze jongeren 
geen dagbesteding heeft. Dat is in 
eerste instantie voor de jongeren zelf,

Reïntegratie-inspanningen en inten
sieve arbeidsbemiddeling hebben 
geen zin als mensen hun uitkering 
niet kwijt willen. Helaas wordt nog 
veel te veel met uitkeringen gefrau
deerd en komt van fraudebestrijding 
nog te weinig terecht. Daarom neeft 
de woordvoerder de minister 
gevraagd periodiek onderzoek te 
doen naar de omvang van de fraude 
in de sociale zekerheid en op basis 
daarvan de afspraken over fraudebe
strijding met de gemeenten en de 
uitvoeringsinstellingen aan te scher
pen. Ook de VVD neeft een aantal 
maatregelen voorgesteld waaronder 
een consequenter sanctiebeleid en 
koppeling van de bestanden aan de 
ziektekostenverzekeringen aan die 
van de gemeentelijke sociale diensten 
om fraude beter op te kunnen 
sporen.
De VVD heeft haar zorg uitgesproken 
over de stijging van het aantal perso
nen met een arbeidsongeschiktheids
uitkering. Dit aantal stijgt sneller dan 
het aantal werkenden. Omdat een 
aanzienlijke volumedaling noodzake
lijk is, is nieuw beleid nodig. 
Bovendien moet de bezuiniging van 
300 miljoen gulden in 2002 die is 
afgesproken in het Regeerakkoord 
worden gehaald. De regering heeft 
een beleidsnotitie in het vooruitzicht 
gesteld waarover in januari volgend 
jaar zal worden gedebatteerd.

Inlichtingen Henk Kamp, 
070-3182898

maar ook voor de maatschappij een 
probleem, niet in de laatste plaats 
voor de directe omgeving. Het is van 
belang dat interdepartementaal aan 
een oplossing van dit probleem wordt 
gewerkt. De woordvoerder heeft de 
minister gevraagd welke mogelijkhe
den er zijn om deze jongeren te acti
veren.
Er moet worden gestreefd naar een 
positieve beeldvorming rond deeltijd
arbeid. De arbeidsparticipatie van 
vrouwen werd in net begin van de 
jaren negentig ondersteund met een 
campagne onder het motto "een 
slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid". Daarin stond de econo
mische zelfstandigheid van meisjes 
centraal. Nu is een nieuwe campagne 
nodig. Jongens moeten het normaal 
leren vinden zelfstandige zorgtaken 
op zich te nemen: "een echte vent 
zorgt voor wie hii kent” , moet nu het 
motto zijn aldus Örgü.
Inlichtingen Fadime Örgü 
070-3182906
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Reconstructiewet Varkenshouderij
De VVD-fractie is niet overtuigd van 
de noodzaak van een reconstructie 
van de varkenshouderij in Nederland. 
Het doel van deze wet is het creëren 
van clusters van varkensbedrijven en 
brandgangen om de kans op een 
uitbraak van de varkenspest te 
verkleinen. Om dit te realiseren 
moeten vele bedrijven worden 
verplaatst.
VVD-woordvoerder Gert Jan Opiaat 
vreest echter dat in de 'houtskool- 
schets', d.w.z. de plannen van het 
kabinet met betrekking tot de ruimte
lijke ordening in Nederland, onvol
doende ruimte is gereserveerd voor 
de verplaatsing van varkenshoude
rijen.

De les die Euroland
Dhr Douma betoogt in zijn artikel in 
NRC Handelsblad van 18 November 
dat de Eurolanden, in navolging van 
Japan, een Keynesiaans beleid 
moeten voeren zodra de economische 
crisis Euroland zou treffen. Japan lijdt 
echter aan een volstrekt andere kwaal 
dan Euroland. Het voorgestelde 
medicijn is niet zozeer aanlokkelijk 
omdat het zal werken in de Europese 
situatie, maar omdat de smaak van 
het medicijn velen meer aanspreekt 
dan de fitness-oefeningen die 
Euroland werkelijk nodig heeft.

Allereerst de Japanse kwaal. De 
belangrijkste les die te trekken is uit 
de Japanse crisis is dat een al te 
innige relatie tussen overheid en 
grote ondernemingen op korte 
termijn tot economische groei kan 
leiden, maar onvermijdelijk ten onder 
gaat bij gebrek aan correctiemecha
nismen. Van effectief overheidstoe
zicht op ontsporende banken en 
ondernemingen is in Japan geen 
sprake. De bevolking reageert op de 
ontstane onzekerheid met een 
kopersstaking; uit angst voor wat de 
toekomst brengen zal wordt zoveel 
mogelijk gespaard. De Japanse over
heid probeert de economie de reani
meren met een recept van besteding- 
simpulsen, met een steeds hogere 
dosering. De patiënt reageert echter 
niet. Wat de patiënt nodig heeft is 
vertrouwen. Vertrouwen wordt 

ecreëerd door de oorzaken van de 
waal aan te pakken. De belangrijkste 

Japanse les is dat problemen voorko
men moeten worden door efficiënte 
marktwerking, met een krachtdadige 
overheid als toezichthouder, niet als 
grootaandeelhouder. Fitnesstraining 
met een strenge coach, geen hoest
drank.

Het Japanse ziektebeeld is al vaak 
beschreven, en ook het benodigde

"Het is wat de VVD betreft niet 
zinvol dat minister van Landbouw 
Apotheker de reconstructiewet 
indient bij het parlement als er toch 
geen ruimte is voor de verplaatsing 
van de bedrijven", aldus de woord
voerder.
De VVD plaatst bovendien grote 
vraagtekens bij het uiteindeïijke doel 
van ae wet: het verminderen van de 
kans op een uitbraak van bijvoor
beeld varkenspest. Ook de Raad van 
State betwijfelt of de isolatie van 
pestgebieden op die manier wel 
gewaarborgd kan worden.
Het kabinet maakt volgens de woord
voerder allerlei grote plannen, maar 
de financiële dekking hiervoor

medicijn. Voordat een Keynesiaans 
medicijn wordt toegepast in Euroland 
loont een nadere analyse van de 
bijsluiter echter de moeite :

Als we getroffen zouden worden 
door een economische crisis zou het 
financieringstekort op mogen lopen. 
Mogen lopen ? Moeten lopen, aldus 
Dhr. Douma ! Want hij stelt dat een 
Keynesiaanse bestedingsimpuls in dat 
geval noodzakelijk is. Gezien het 
grote verschil in economische struc
tuur is het echter onwaarschijnlijk dat 
een economische terugslag in Europa 
zelfs maar in de buurt Komt van wat 
er in Azië is gebeurd. De zwaktes in 
de economieën van de diverse 
Eurolanden verschillen, maar hebben
i.h.a. betrekking op te hoge collec
tieve lasten, een inflexibele arbeids
markt en onvoldoende aansluiting 
tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. Een heel ander ziekte
beeld dan in Japan. De belangrijkste 
impuls die gegeven kan worden is 
een verlaging van de collectieve 
lasten, niet een verhoging van de 
uitgaven. Ruimte voor verlaging van 
collectieve lasten, ook in economisch 
moeilijke tijden, wordt gecreëerd 
door begrotingstekorten terug te 
dringen in tijden van economische 
groei. Daarnaast moet de aansluiting 
tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt verbeterd worden. 
Bovendien moeten sociale voorzienin
gen zo worden ingericht dat werk
zoekenden gestimuleerd en geholpen 
worden bij het vinden van werk.

Dhr Douma voert aan dat een uitga
venimpuls effect zou sorteren in 
Euroland, omdat de Europese econo
mie relatief gesloten is. De extra 
middelen van de overheid zouden dus 
niet weglekken naar het buitenland. 
Dat is een wel erg statisch wereld
beeld. Het feit dat in het recente

ontbreekt nog voor een groot deel. 
Inmiddels wordt al gesproken over de 
reconstructie van de zandgebieden. 
Dat wil zeggen de verplaatsing van 
alle veehouderijbedrijven, niet alleen 
varkenshouderijen.
Dat zou concreet betekenen dat de 
verplaatsing van 500 melkveebedrij
ven waarschijnlijk uit dezelfde finan
ciële middelen moet worden betaald. 
Deze ambities kunnen volgens de 
VVD nooit worden waargemaakt.

Inlichtingen Gert Jan Opiaat, 
070-3182881

verleden relatief weinig geïmporteerd 
werd biedt geen garanties voor de 
toekomst. Bij lage koersen van de 
Yen (en in mindere mate de Dollar) 
wordt het weer aantrekkelijker om 
meer te gaan importeren. Veel 
Europese bedrijven hebben nu 
immers al last van prijsconcurrentie 
uit Azië. Er zijn nog andere bijwerkin
gen: hoge overheidsuitgaven leiden 
tot grote afhankelijkheid van het 
overheidsinfuus, en tot pijnlijke 
ontwenningsverschijnselen zodra de 
dosering wordt teruggebracht. 
Daarnaast leiden hoge overheidsuit- 
aven tot grotere tekorten en bijbe- 
orende rentelasten. Wat zouden we 

alleen in Nederland al kunnen doen 
van de NLG 30 mlrd die we nu jaar
lijks aan rente uitgeven. Wat een 
gemiste kans aan investeringen in 
zorg, onderwijs, infrastructuur en 
veiligheid. Hetzelfde gaat op voor 
Euroland.

Geconcludeerd moet worden dat een 
bestedingsimpuls die in Japan geen 
vruchten afwerpt, voor Euroland al 
helemaal niet het juiste medicijn is. 
Ongetwijfeld speelt de wens tot een 
grotere rol van de overheid in de 
economie een rol bij de roep om een 
bestedingsimpuls. Als dat niet lukt in 
Nederland, dan maar via Europa. 
Maar de heilzame invloed die lagere 
collectieve lasten en een grotere 
marktwerking o.m. in Nederland 
hebben gehad op de economie, en de 
hardnekkigheid van de crisis in Japan, 
tonen aan dat ook de Europese 
economie behoefte heeft aan fitness, 
niet aan hoestdrank.

Stef Blok, 070-3182910

niet moet trekken uit de Japanse crisis
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DOCUMENTATIECENTRUM 
_  i ■ NEDERLANDSE POLITIEKE
Een goed 1999! pa rtijen

De eerste vijf maanden van het nieuwe kabinet Kok-Jorritsma-Borst 
zitten er op. Na een aarzelend begin is deze periode goed verlopen. Dat 
is voor een nieuwe ploeg met een nieuw regeerakkoord en bij nieuwe 
politieke machtsverhoudingen een compliment waard.
Ook over het opereren van ae sterk vernieuwde VVD-fractie ben ik niet 
ontevreden. Op vele beleidsterreinen hebben wij onze stem duidelijk laten 
horen. Wij hebben in een vroegtijdig stadium gewaarschuwd voor tenden
sen die een gevaar kunnen vormen voor de hardheid van de euro en de 
positie van de Europese Centrale Bank. Daarbij heeft de VVD nog eens 
gehamerd op een beperking van de netto-afdrachten aan de Europese Unie. 
Zowel nationaal als internationaal zijn hier vorderingen mee gemaakt.
De VVD heeft zich bovendien sterk ingezet voor het treffen van maatre

gelen die de toegenomen toestroom van asielzoekers moet verminderen. Ik ben blij dat de andere 
coalitiepartijen zich hierbij hebben aangesloten. Dat geldt ook voor de groei van onze luchthaven 
Schiphol, groei die nodig is voor onze economie en werkgelegenheid. Bovendien is dankzij de inzet 
van de VVD een fors extra bedrag uitgetrokken voor de aanleg van wegen. Hiermee kan een groot 
aantal verkeersknelpunten worden opgelost.
Vooruitkijkend op het jaar 1999 denk ik dat wij drie prioriteiten moeten stellen: Hoewel we ons 
geen somberheid moeten laten aanpraten, moeten wij er rekening mee houden dat de financiële 
ruimte in de komende periode afneemt. Dat betekent dat we een strakke financiële discipline 
moeten handhaven.
Ten tweede moeten wij ons blijven inzetten voor de economische ontwikkeling van ons land. Dat 
houdt onder andere meer investeringen in infrastructuur en onderwijs in.
Daarnaast moeten we blijven opkomen voor mensen die in de knel zitten. Zo moet worden gewerkt 
aan het oplossen van de wachtlijstenproblematiek in de gezondheidszorg, aan de activering van 
langdurig werklozen op de arbeidsmarkt en aan de integratie van allochtonen in onze maatschappij. 
Naast welvaart moet er ook plaats zijn voor welzijn. Wij moeten oog blijven houden voor de 
sociale noden van de burger, voor wederzijds respect en de ruimte waar iedere individuele burger 
recht op heeft, ik wens u een voorspoedig 1999!

Hans Dijkstal

MIT 1999-2003
Deze week is opnieuw met het kabinet 
gesproken over het MIT. Dankzij de grote 
inzet van de VVD is een fors extra bedrag in 
het Regeerakkoord voor infrastructuur 
opgenomen. Op basis daarvan is het kabi
net gekomen met een aanvullend pakket 
van 4,3 miljard voor wegenprojecten. Het 
budget voor infrastructuur is inmiddels 
opgelopen tot een bedrag van circa 70 
miljard. Dat is het dubbele van het bedrag 
dat tijdens het kabinet Lubbers 3 aan 
infrastructuur werd besteed. 
VVD-woordvoerder Nellie Verbugt bena
drukte nog eens het belang van een snelle 
uitvoering van de projecten. Dat geldt met 
name voor de bekende pijnpunten zoals de 
A11-oost in Zuid-Holland, ae N57 in 
Zeeland, de A4, A50, en A59 in Brabant, de 
A73 met de vertakkingen naar Duitsland, de 
A35 Zwolle-Almelo, de N9 Alkmaar-Den 
Helder en de bereikbaarheid van Almere 
(A1 ,A6,A9).
De VVD is niet gelukkig met de moties van 
PvdA en D66 die de afspraken over dit 
aanvullend pakket ter discussie willen stellen. 
Ook het aantal railinvesteringen zal toene
men ten behoeve van het personenverkeer 
en het lange-afstandsgoederenvervoer. Om 
het goederentransport over de weg te 
ontlasten, zal meer worden geïnvesteerd in 
de infrastructuur voor de binnenvaart.
De minister heeft de laatste tijd veelvuldig 
overleg gehad met de provincies over het 
oplossen van verkeersknelpunten. Uit het 
feit dat de provincies de bereidheid tonen 
ook uit hun eigen middelen te putten om de 
infrastructuurplannen eerder te kunnen 
realiseren, blijkt dat het draagvlak voor de 
plannen van dit kabinet groot is.

Tunnels
Al tijdens het debat over de HSL-Zuid heeft 
de VVD ervoor gepleit te onderzoeken of er 
geen goedkopere tunnelconstructies voor de 
passage onder het Groene Hart mogelijk 
waren. In een brief aan de Tweede Kamer 
heeft de minister aangegeven dat een 
besparing van 500 miljoen gulden op de 
constructie van de tunnel mogelijk is. Dit zou 
mogelijk een beperkte vertraging in de 
aanleg betekenen. De VVD heeft een motie 
ingediend waarin de regering wordt verzocht 
mogelijke kostenbesparingen verder te 
onderzoeken. De Kamer heeft deze motie 
helaas verworpen.
Verder heeft de VVD nogmaals gepleit voor 
de aanleg van een tweede Coentunnel. De 
tunnel moet worden uitgebreid met een 
verdubbeling van het aantal rijstroken. Dit is 
noodzakelijk gezien de besluitvorming over 
de groei van Schiphol.

Private fin an cierin g  
Private financieringsconstructies kunnen een 
bijdrage leveren aan het creëren van 
substantieel meer budget. Dit is in een 
aantal gevallen een interessante optie. De 
VVD is echter terughoudend ten aanzien 
van de aanleg van tolwegen. In de eerste 
plaats omdat de automobilist al via directe 
en indirecte belastingen betaalt voor het 
gebruik van de weg. In de tweede plaats 
omdat de aanleg van tolwegen uitwijkge- 
drag tot gevolg kan hebben. Dan wordt het 
probleem slechts verlegd.

Inlichtingen:
Nellie Verbugt, 070-3182892

1

iDe redactie van de VVD-expresse wenst u prettige feestdagen. 
De volgende VVD-expresse verschijnt weer over drie weken.
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Najaarsnota
Het jaar 1998 is afgesloten met een 
economische groei van 3,75% en een 
rekening die naar alle verwachting 
sluitend zal zijn. Ten aanzien van de 
inkomsten zijn er per saldo meeval
lende belastingopbrengsten.
Het debat richtte zich vooral op de 
toekomst, het jaar 1999. Verwacht 
wordt dat de economische groei 
0,75% lager zal zijn dan de vastge
stelde begroting.
Ten aanzien van de uitgavenkant van 
de begroting heeft de VVD enige 
zorg. In de eerste plaats zijn er de 
afgelopen tijd al enkele tegenvallers 
geweest, waaronder de extra kosten 
voor de opvang van asielzoekers, de 
afwikkeling van de waterschade en de 
dekking voor de wet Van Ardenne. 
Daarnaast bestaan er grote onzeker
heden. De loon- en prijsontwikkeling 
kan al een ruilvoetsverleis voor de 
overheidsuitgaven opleveren van 1,5 
miljard. Bovendien kan er extra geld 
nodig zijn voor werkloosheidsuitke-

Asielbeleid
Het kabinet heeft het beleid om asiel
zoekers uit een aantal landen tenmin
ste een voorwaardelijke verblijfsver
gunning (vvtv) te geven gewijzigd en 
meer in overeenstemming gebracht 
met het beleid van andere Europese 
landen. Vanaf nu zullen veel minder 
vvtv's worden verleend. Eerder 
verleende vvtv's zullen niet worden 
verlengd en de betrokkenen zullen 
Nederland moeten verlaten. Daarbij 
zou het om 20.000 personen gaan.
De VVD-fractie steunt dat besluit, 
maar is van mening dat een nog 
verdere aanscherping mogelijk en 
wenselijk is. VVD-Woordvoerder 
Henk Kamp zei dat bij het asielbeleid 
inmiddels sprake is van een alarme
rende situatie. De werkvoorraad van 
de IND is in een jaar tijd gestegen 
van 26.000 tot 46.000 zaken. Daarbij 
moeten de hiervoor genoemde
20.000 personen worden opgeteld, 
alsmede de voor de komende tijd 
voorspelde stijging van de instroom. 
Positief is dat de aanscherping van 
het vvtv-beleid -bij consequente 
uitvoering- de stijging van het aantal 
asielzoekers zal afremmen.
Aan de orde kwam ook de kritiek van 
de Ombudsman op de kwaliteit van 
het werk van de IND. De woordvoer
der gaf aan dat het niet realistisch is 
te verwachten dat de IND gelijktijdig 
de kwaliteit van het werk verbetert, 
de achterstand wegwerkt en de stij
ging van de instroom opvangt. Hij 
drong er bij staatssecretaris Cohen op 
aan prioriteit te geven aan kwaliteits
verbetering. IND-beslissingen die 
kwalitatief onvoldoende zijn, leiden 
bij bezwaar en beroep immers tot

ringen, omdat elke procent minder 
economische groei 14.000 werklozen 
extra kan betekenen. Ook de uitga
ven voor de WAO geven geen roos
kleurig beeld, omdat het aantal 
mensen met een WAO-uitkering 
weer toeneemt.
Als gevolg van de lage dollarkoers en 
de lage olieprijs zullen de gasbaten 
aanzienlijk lager zijn.
Deze verwachtingen vragen om een 
aanscherping van de budgetdiscipline:
1. VVD-woordvoerder Willibrora van 

Beek pleitte in de eerste plaats 
voor een strikte toepassing van de 
Zalm-norm. Dat houdt in dat:
• de strikte scheiding tussen 

uitgaven en inkomsten moeten 
blijven gehandhaafd.

• de begroting sluitend dient te zijn 
ten aanzien van het uitgavenka
der en de realisatie daarvan.

2. Voorstellen van het kabinet of de 
Kamer moeten niet worden geho
noreerd als daarvoor geen

adequate financiële dekking wordt 
aangegeven.

3. Nu ae begroting onder spanning 
komt te staan is er geen ruimte 
meer voor generale compensatie 
binnen het gehele uitgavenkader. 
Daarom moet er nu sprake zijn van 
specifieke compensatie binnen de 
Rijksbegroting , de Sociale 
Zekerheid en de Zorg. Elk van die 
delen dient sluitend te zijn. 
Tegenvallende uitgavenontwikke
lingen zouden dus binnen de sector 
moeten worden opgevangen. Hier 
zou een goede signaalwerking van 
uit gaan nu wordt verwacht dat 
ook de uitgaven in de Sociale 
Zekerheid zullen toenemen.

Inlichtingen Willibrord van Beek,
070-3182899

Bouwstoffen
besluit

nog veel meer werk. Tijdelijk langere 
wachtlijsten zijn onvermijdelijk.
De VVD heeft aangedrongen op 
onmiddeliike aanscherping van het 
terugkeerbeleid. De overheid moet 
niet de verantwoordelijkheid voor 
terugkeer van de afgewezen asielzoe
kers overnemen. Zij zijn daar zelf 
verantwoordelijk voor, zoals zij er ook 
zelf verantwoordelijk voor waren naar 
Nederland te komen. Het is essentieel 
geen opvang te geven aan afgewe
zen asielzoekers, personen die voor 
de tweede of derde keer een asielver
zoek indienen en personen die in een 
ander land asiel hadden kunnen 
aanvragen. Even essentieel is het de 
Koppelingswet consequent uit te 
voeren.
Tenslotte vroeg de woordvoerder aan 
de staatsecretaris te bevorderen dat 
de rechters meer gebruik maken van 
de mogelijkheden om snel tot een 
uitspraak te komen in niet-gecompli- 
ceerde zaken. Staatssecretaris Conen 
heeft dat toegezegd.
Het is niet zeker dat de situatie in het 
jaar 1999 beheersbaar zal blijven. De 
woordvoerder adviseerde de staatse
cretaris zich nu al te bezinnen op 
noodmaatregelen die hij zal moeten 
nemen indien dat ovverhoopt nodig 
zal blijken te zijn.

Inlichtingen:
Henk Kamp, 070-3182898

Vorige week is in een Algemeen 
overleg gesproken over net zoge
naamde Bouwstoffenbesluit. Dit 
besluit heeft betrekking op primaire 
en secondaire grondstoffen in de 
bouw. De normen in dit nieuwe 
Bouwstoffenbesluit zijn aanmerkelijk 
aangescherpt. Door de onevenredig 
hoge kosten wordt certificering van 
bouwstoffen die voldoen aan ae 
wettelijke eisen, voor kleinere bedrij
ven onbereikbaar gemaakt. In 
sommige branches (beton- en metsel- 
mortel, bakstenenindustrie) kunnen 
de kosten uitgedrukt per ton produkt 
voor kleinere bedrijven zelfs een 
factor tien hoger liggen dan voor 
grotere bedrijven. Deze situatie zal de 
concurrentiekracht van het MKB 
onevenredig zwaar belasten. Een 
belangrijk marktaandeel van de 
produkten zal namelijk door de hoge 
certificeringskosten uit de markt 
worden gedrukt.
Dit is voor de VVD onverteerbaar. 
Daarom heeft VVD-woordvoerder 
Thijs Udo een motie ingediend waarin 
de regering wordt verzocht "zo spoe
dig mogelijk het overleg met het 
betrokken bedrijfsleven over de syste
matiek van certificering daar heen te 
leiden dat alle bedrijven waarvoor de 
produkten voldoen aan de wettelijke 
eisen, tegen redelijke kosten kunnen 
worden gecertificeerd". Deze motie is 
mede-ondersteund door het CDA, de 
PvdA en D66 en is dus aangenomen.

Inlichtingen:
Thijs Udo, 070-3182911
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Rapport werkgroep Srebrenica
In augustus van dit jaar is uit de 
Vaste Commissie voor Defensie in de 
Tweede Kamer een werkgroep inge
steld die werd belast met de opdracht 
de gebeurtenissen rond de val van 
Srebrenica in kaart te brengen en 
aanbevelingen te doen met betrek
king tot een parlementair vervolg op 
hun bevindingen.
De werkgroep, onder leiding van Jan 
Dirk Blaauw, heeft deze week haar 
eindrapport uitgebracht. De leden zijn 
tot de conclusie gekomen dat een 
integraal parlementair onderzoek niet 
in de rede ligt. In de eerste plaats 
omdat er nog een onderzoek van het 
RIOD naar de gang van zaken rond 
Srebrenica gaande is. De leden van 
de werkgroep zijn, gezien het brede 
karakter van dat onderzoek, van 
mening dat een eigen onderzoek van 
de Kamer hier aan niets zou kunnen 
toevoegen. Zo'n parlementair onder
zoek zou zelfs de uitvoering van het 
RIOD-onderzoek kunnen schaden. 
Bovendien zou het onderzoek van de 
Kamer pas in de loop van het jaar 
2000 kunnen worden afgerond.
Tegen die tijd wordt ook het rapport 
van het RIOD verwacht.

Op grond van deze overwegingen is 
besloten voor te stellen een Tijaelijke 
Commissie te benoemen die tot taak

krijgt een analyse te maken van de 
politieke besluitvorming over de deel
name aan en de voortgang van 
vredesoperaties. De uitzendingen 
naar voormalig-Joegoslavië dienen in 
deze analyse te worden betrokken. 
Ook het toetsingskader voor deel
name aan vredesoperaties moet nog 
eens onder de loep worden genomen. 
De werkzaamheden van deze 
Tijdelijke Commissie zouden moeten 
bestaan uit openbare hoorzittingen 
waarbij gesproken zal worden met 
betrokken bewindspersonen, kamerle
den, topambtenaren en topmilitairen. 
De Commissie-Blaauw heeft verder 
geadviseerd nog een groep leden uit 
de Vaste Commissie Defensie te 
benoemen die de contacten met het 
RIOD onderhoudt, mede in het licht 
van de door het RIOD toegezegde 
voortgangsrapportages. Deze groep 
wordt ook belast met de voorberei
dingen die moeten worden getroffen 
voor een parlementaire behandeling 
van het eindrapport van het RIOD en 
de vorm waarin dat moet plaatsvin
den (plenair debat, enquête of hoor
zitting).

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

Kosovo
In een eerder stadium heeft de VVD- 
fractie bezwaren geuit tegen een 
deelname van Nederlanders aan de 
‘verificatiemissie' in Kosovo. De frac
tie was van mening dat onder de 
toen bestaande regelingen en afspra
ken de veiligheid van de waarnemers 
onvoldoende was gewaarborgd, 
aangezien de eerste verantwoorde
lijkheid daarvoor bij de Servische 
regering lag. De VVD-ministers Van 
Aartsen en De Grave (Buitenlandse 
Zaken en Defensie) hebben dit 
signaal zeer goed begrepen en zijn 
internationaal in overleg getreden.

De Kamer is over de goede resultaten 
van dit internationaal overleg geïn
formeerd. Door de vele wijzigingen is 
thans veel meer sprake van een 
NAVO-geleide operatie waaraan de 
OVSE deelneemt. De gemaakte 
afspraken om waarnemers in Kosovo 
te hulp te schieten in benarde situ
aties, is helder en schept vertrouwen. 
Daarom heeft de VVD-fractie beslo
ten om ook het groene licht te geven 
voor Nederlandse deelname aan de 
verificatiemissie in Kosovo.

Inlichtingen:
Jan Dirk Blaauw, 070-3182887

VVD: verzekering ontwikkelen tegen 
rampen en calamiteiten
De VVD vindt dat particuliere bedrij
ven en verzekeringsmaatschappijen 
samen tot een oplossing moeten 
kunnen komen om een verzekering te 
ontwikkelen tegen rampen en calami
teiten. VVD-woordvoerder Jan Geluk 
heeft deze week een motie ingediend 
waarin hij er bij de bewindslieden van 
Landbouw, Natuur en Visserij en 
Binnenlandse Zaken op aandringt dit 
te bevorderen. De regering zou 
bijvoorbeeld als initiator op kunnen 
treden. De regering wordt eveneens 
verzocht de Kamer over de gang van 
zaken regelmatig te informeren.
Het is van belang dat er een brede 
verzekeringsvorm komt voor gedu
peerden van rampen en calamiteiten, 
omdat:
1. er geen sprake meer is van inci

denteel voorkomende rampen of 
calamiteiten en deze verspreid 
door het hele land voorkomen.

2. particulieren en bedrijven zelf 
geen verzekeringen af kunnen 
sluiten, zelfs niet tegen lokaal 
voorkomende calamiteiten als 
bijvoorbeeld wolkbreuken.

3. er onduidelijkheid bestaat 
wanneer en hoeveel de overheid

in bepaalde gevallen aan schade 
zal bijdragen.

4. een verzekering voor het zoge
naamde "premier risque” (eerste 
gedeelte van schade) door parti
culieren en bedrijven ook een 
beperking van het eigen risico 
voor de rijksoverheid inhoudt.

5. wanneer particulieren en bedrijven 
zelf via verzekeringsvormen goed 
in staat zijn risico's af te dekken zij 
ook direct weten waar zij aan toe 
zijn.

B innen landse  Zaken 
Onlangs heeft het kabinet de Nota migratie 
Antilliaanse jongeren uitgebracht. De essentie 
daarvan is kansarme Antilliaanse jongeren te 
ontmoedigen om naar Nederland te komen, 
zowel door het uitbreiden van de onderwijs- en 
jeugdvoorzieningen op de Antillen zelf, als door 
de invoering van een voogdijregeling voor 
minderjarigen, die de oversteek naar Nederland 
toch wagen. De sancties op het zich niet inschrij
ven in de Gemeentelijke Basisadministratie 
worden verscherpt.

Bij het tot stand komen van de Wet 
Tegemoetkoming Schade bij rampen 
en zware ongevallen stond de VVD 
vrijwel alleen toen over verzekerings
vormen werd gesproken. Nu is deze 
situatie gewijzigd. Onlangs heeft ook 
de PvdA de motie mee-ondertekend 
en is er een meerderheid voor dit 
plan in de Kamer.

Inlichtingen:
Jan Geluk 070-3182914

Mochten de door het kabinet voorgestelde maat
regelen geen resultaat opleveren, dan overweegt 
het kabinet een toelatingsregeling voor Antillianen, 
die naar Nederland willen komen, in te voeren. De 
VVD pleit al geruime tijd voor een zelfde toela
tingsregeling voor alle Nederlanders binnen het 
Koninkrijk: “gelijke monnikken, gelijke kappen".

Buitenlandse Zaken
Op 3 november is het Verdrag van Amsterdam
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goedgekeurd. VVD-doeleinden als behoud van 
de Europees Commissaris en een veto in de 
buitenlandse politiek maken deel uit van het 
Verdrag. Ook is een begin gemaakt met de door 
de VVD gewenste communautarisering van het 
visum-asiel en immigratiebeleid en is het recht
statelijke karakter van de Unie verbeterd.
Het behartigen van het Nederlands belang in het 
buitenlands beleid wordt door de regering en 
steeds meer partijen in het parlement onder
schreven. Een voorbeeld hiervan is de inzet van 
de Nederlandse regering en coalitiepartijen om 
de Nederlandse financiële bijdrage aan de 
Europese Unie met 1,3 miljard te-verlagen.

Economische Zaken 
Op aandringen van de VVD-fractie heeft het 
kabinet veel aandacht besteed aan de economi
sche structuurversterking, teneinde de concur
rentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te 
versterken.
Het betreft bijvoorbeeld de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT)-sector, die 
momenteel goed is voor ca. 50% van de nieuwe 
bedrijvigheid. Meer samenhang van overheidsini
tiatieven (zoals elektronische handel, Twinning- 
centra en IT in het onderwijs) acht de VVD 
noodzakelijk, opdat door synergie een deltaplan 
ICT gerealiseerd wordt. De Minister heeft toege
zegd dit initiatief uit te werken.
De VVD-fractie heeft de marginale deelname van 
het (georganiseerde) MKB aan publieke, natio
nale en internationale aanbestedingen aan de 
orde gesteld en de regering ertoe aangezet hier
voor oplossingen te zoeken. Op initiatief van de 
VVD zal de regering een 'revolvingfund' instellen 
ten behoeve van substantiële projecten en 
evenementen op toeristisch-recreatief gebied.

Financiën
Het financieringstekort voor 1998 is gedaald tot 
1,2%. De staatsschuld daalt dit jaar voor het 
eerst onder de 70% sinds 1984. Dit jaar is er 4,5 
miljard aan lastenverlichting gerealiseerd. Het 
tarief eerste schijf is verlaagd, de eerste en 
tweede schijf van de loon- en inkomstenbelas
ting zijn verlengd. Het arbeidskostenforfait is 
verhoogd, dit vergroot het verschil tussen 
werken en niet-werken en bevordert zo de deel
name aan het arbeidsproces. De Zalmsnip is 
ingevoerd, ieder huishouden heeft ƒ 100 gekre
gen ter compensatie van de stijging van lokale 
lasten.
In het regeerakkoord is de Zalmnorm gehand
haafd, er is uitgegaan van een reëel uitgavenka
der op basis van een behoedzaam scenario van 
economische groei. Meevallers worden niet 
verjubeld.
De beslissing tot deelname aan de derde fase 
EMU is genomen, de VVD heeft ervoor gezorgd 
dat extra streng op de begrotingsdiscipline van 
alle deelnemers wordt toegezien. Per 1 januari 
1999 gaat de beurs en gaan multinationals giraal 
op de euro over. Het publiek gaat per 2002 over 
op de euro.

Landbouw
- De VVD heeft zich ingezet voor goede water- 
schaderegelingen. Aangedrongen is op een 
coulante opstelling bij de aanwijzing van getrof
fen gebieden, en op een vergoeding voor gewas
sen die na het oogsten alsnog rot bleken. De 
VVD heeft de regering middels een motie

gevraagd te bevorderen dat dit soort schades in 
de toekomst in een verzekeringsvorm worden 
ondergebracht.
- De VVD heeft aangedrongen op flankerende 
maatregelen die de beoogde herstructurering in 
de varkenshouderij stimuleren. Deze dreigde 
wegens de slechte financiële situatie in de sector 
tot stilstand te komen. In de lijn van oud-woord- 
voerder Blauw is verder aangedrongen op een 
rechtvaardige "Knelgevallen"-regeling, die reke
ning houdt met bedrijven die door overmacht 
onevenredig hard getroffen werden bij de 
toekenning van varkensrechten.

Onderwijs
Bij de nieuwe inrichting van het voorbereidend 
beroepsonderwijs (VBO) en de MAVO is de 
veralgemenisering van het beroepsonderwijs een 
halt toegeroepen. Nu kan reeds in de eerste twee 
jaren van het VBO begonnen worden met op de 
beroepspraktijk gerichte vakken voor leerlingen 
die hier meer affiniteit mee hebben dan met 
theorie.
Het regeerakkoord staat voor een groot deel in 
het teken van de VVD-visie op het onderwijs: 
geen "maakbaar" onderwijsbeleid meer maar 
deregulering en meer vrijheid voor instellingen 
en scherpe kwaliteitscontrole. De VVD levert 
voor het eerst sinds Arie Pais (1977-1981) weer 
een minister van onderwijs, cultuur en weten
schappen.

Sociale Zaken
- De VVD heeft ervoor gezorgd dat de fraudebe
strijding weer op de politieke agenda staat. De 
staatssecretaris heeft toegezegd dat de Kamer in 
de tweede helft van 1999 bericht ontvangt over 
de resultaten van een onderzoek naar de 
omvang van zwarte fraude in de WW, Abw en 
WAO. Tot nu toe waren daar maar erg weinig 
gegegevens van bekend. Daarnaast zullen de 
juridische en technische mogelijkheden onder
zocht worden om de controle op inkomen en 
vermogen in het buitenland te versterken.
-De VVD heeft zich hard gemaakt voor de positie 
van de middeninkomens. De middeninkomens 
betalen al snel twee tot drie keer zoveel belasting 
en premies als de lage inkomens. Daar komt nog 
bij dat de premies voor de particuliere ziektekos
tenverzekeringen volgend jaar met 12% zullen 
stijgen. De Kamer heeft op initiatief van de VVD 
de regering verzocht te onderzoeken in welke 
mate sprake is van een verschuiving van lasten 
naar de middeninkomens. De minister heeft 
beloofd dit onderwerp zeer serieus te zullen 
behandelen en verwacht hierover in de Sociale 
Nota van volgend jaar te rapporteren.

Verkeer en W aterstaat 
Er wordt 12 miljard gulden extra uitgetrokken 
voor bereikbaarheid tot 2010, waarvan 5 miljard 
gulden voor de aanleg van wegen. De invoering 
van marktwerking voor het stads- en streekver
voer en voor het regionale spoor wordt voortge
zet. Het prijsverschil voor brandstoffen tussen 
Duitsland en Nederland zal worden verkleind. 
Verhoging van de accijnzen zal gepaard gaan 
met een gelijktijdige verlaging van de houder- 
schapsbelasting. Voor 1 januari 1999 wordt een 
besluit genomen over de locatie waar de groei 
van de Nederlandse luchtvaart wordt geaccomo- 
deerd. Er wordt een definitief besluit genomen 
over de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De 
besluitvorming bij grote projecten zal worden 
gestroomlijnd.

De VVD-fractie heeft steeds aangedrongen op 
meer geld voor de wegen. Vlak voor het kerstre
ces heeft de minister van Verkeer en Waterstaat 
besloten om 2,3 miljard gulden tot 2010 extra uit 
te trekken voor wegenprojecten.

Ruimtelijke ordening 
De VINEX-locaties moeten een kwaliteitsslag 
maken om het weglekken van de koopkrachtige 
vraag te voorkomen. De VVD heeft met succes 
aangedrongen op deze kwaliteitsslag, hetgeen 
neerkomt op het meer centraal plaatsen van de 
burger en zijn woonwensen in het bouwproces 
en meer mogelijkheden voor individueel 
opdrachtgeversschap.
Daarnaast is door de VVD aandacht gevestigd op 
het dreigende tekort aan bedrijfsterreinen. Aan 
de regering is gevraagd zo mogelijk nog voor 
2000 maatregelen te treffen in die regio's waar 
reeds op korte termijn problemen worden 
verwacht.

Milieu
Het opheffen van de provinciegrenzen voor de 
verwerking van afval, is door de milieuwoord- 
voerder nadrukkelijk op de politieke agenda 
geplaatst.
De VVD is van mening dat het hergebruik van 
grondstoffen meer bevorderd moet worden. In 
de praktijk doen zich nog teveel knelpunten 
voor. Op verzoek van de VVD fractie worden 
bestuurlijke knelpunten geïnventariseerd en zal 
komend jaar een actief hergebruik beleid worden 
opgezet.

Volkshuisvesting
De regering komt met een voorstel over de 
bevordering van het eigen woningbezit onder 
lagere inkomens. Pogingen van de PvdA om hun 
initiatief-wet, die bij de VVD op principiële en 
praktische bezwaren stuit, versneld in behande
ling te nemen konden worden verijdeld. Naar 
verwachting kan in coalitieverband een kompro- 
mis worden bereikt waardoor ook onder lagere 
inkomens het eigen woningbezit sterk kan 
worden bevorderd.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
In het regeerakkoord zijn op het terrein van de 
volksgezondheid harde afspraken gemaakt. De 
groeiruimte voor de zorg is flink toegenomen, 
van 1,3% naar 2,3 %. Een aantal knelpunten 
zoals de hoge werkdruk en lange wachtlijsten 
moeten daarom in de toekomst sterk afnemen.
De motie van Blerck (10% van de groeiruimte 
naar het Persoonsgebonden Budget) in het 
Regeerakkoord nog eens nadrukkelijk vastge
legd, Er zijn onder andere meerjaren-afspraken 
gemaakt ter beheersing van de geneesmiddelen- 
kosten. Inmiddels is hieraan een eerste uitwer
king gegeven in de vorm het plan van aanpak 
geneesmiddelen.
Op het terrein van de sport is dit jaar aandacht 
gevraagd voor de sportgeneeskunde als klinisch 
specialisme en de preventie projecten gericht op 
het terugdringen van sportblessures.
Voorts heeft de woordvoerder aandacht besteed 
aan de inkomenssituatie van topsporters. Hij 
heeft er voor gepleit om eenmalig de opge
spaarde rente uit het fonds voor de Topsport te 
gebruiken voor de aanloop tot de Olympische - 
en Paralympische Spelen in 2000. Hierop is door 
de Staatssecretaris positief gereageerd.
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