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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE

GOEDE VOORNEMENS
De eerste column in een jaar vormt altijd een uitgelezen plaats voor 
een oprechte wens van voorspoed en geluk. Dit jaar des te meer, 
omdat we ons allen realiseren hoe fragiel het leven is. Deze jaarwis
seling zagen we aan de ene kant (gelukkig) minder de ellende die 
andere nieuwjaarsnachten zo vaak typeren: relletjes, vechtpartijen 
in de grote steden, of ongelukken als gevolg van vuurwerk of dron
kenschap. Diep geschokt namen we echter kennis van de tragische 

gebeurtenissen in Volendam. Ik sluit me aan bij de velen die hun leedwezen uitspraken en 
met hartverwarmende woorden de mensen een hart onder de riem staken.

De twee belangrijkste vragen die nu gesteld moeten worden zijn: hoe heeft het kunnen 
gebeuren? En vervolgens: wat kunnen we er van leren, opdat ae kans vermindert dat het 
nogmaals gebeurt? Het is nu te vroeg om daar een antwoord op te geven. Maar ik wil wel 
een motto aan die vragen toevoegen. Het draait er altijd om de verantwoordelijkheid te 
leggen op de juiste plaats. We moeten waken voor overhaaste conclusies op basis van 
emoties of plotseling opkomende dadendrang. Voor liberalen draagt elke individuele 
burger een eigen, eerste verantwoordelijkheid als het gaat om naleving van wetten en 
regels.

We zijn zo gewend aan snelheid, dat we soms de illusie hebben dat alle antwoorden op 
alle vragen met een druk op de knop tot ons kunnen komen. Als bij een computeruitdraai. 
Dat is natuurlijk niet zo. Zeker niet bij complexe catastrofes. Misschien willen mensen diep 
in hun hart dat er een instantie, persoon of overheid is, die ongelukken als in Enschede or 
Volendam kan voorkomen en de ellende die het gevolg er van is wegneemt. Maar ik heb 
de pretentie noch de illusie dat zo'n wens reëel is. Maar wel heb ik de ambitie klare wijn te 
schenken bij de beantwoording van het hoe & waarom. Over verantwoordelijkheid 
moeten we goed nadenken. Ik vermoed dat de reikwijdte van het antwoord op die vragen 
veel verder strekt dan Volendam of Enschede. Het minste dat we kunnen doen is op die { 
punten komend jaar duidelijkheid te verschaffen. Hans Dijkstal

Interpellatiedebat huisartsen
Deze week heeft de Kamer een interpellatiedebat gehouden over de huisartsenzorg. 
Dit debat vond plaats naar aanleiding van de dreigende stakingen van de huisartsen. 
Minister Borst heeft reeds toezeggingen gedaan maar volgens de huisartsen laten die 
lang op zich wachten en vinden zij de toezeggingen niet afdoende.

De VVD draagt de huisartsen een warm hart 
toe en niet alleen naar aanleiding van het 
interpellatiedebat. De betrokkenheid met 
deze beroepsgroep blijkt ook uit moties en 
vragen die in de afgelopen jaren door Anke 
van Blerck zijn ingediend inzake uitbreiding 
van de opleidingscapaciteit, de regeling van 
de dienstenstructuur en de praktijkonder- 
steuning.
De inhoud van de onlangs door minister 
Borst gedane toezeggingen is naar tevre
denheid van de VVD. Eén van de toezeggin
gen betreft de berekening van de hoogte 
van het norminkomen van de huisartsen 
door het College Tarieven Gezondheidszorg. 
Het norminkomen is sinds 1987 niet herijkt. 
De resultaten van het CTG worden afge- 
wacht.
Tijdens het Voorjaarsoverleg, wanneer er 
opnieuw gekeken wordt naar de financiële 
kaders, zal moeten blijken of minister Borst 
haar toezeggingen kan hard maken. De 
VVD zal nauwlettend volgen of de minister 
haar beloften nakomt.
Nogmaals, de VVD draagt de huisartsen en 
hun beroep een warm hart toe, maar dat 
kan alleen als het wederzijdse vertrouwen er 
is dat gemaakte afspraken worden nageko
men.
Inlichtingen: Anke van Blerck, 070-3182917 
E-mail: a.vblerck@tk.parlement.nl

Erica 
Terpstra 
Politicus 

van het 
Jaar

Erica Terpstra is door de kijkers van RTL 4 
op nieuwjaarsdag verkozen tot politicus van 
het jaar 2000, de andere genomineerden 
waren Wim Kok, Gerrit Zalm, Annemarie 
Jorritsma en Paul Rosenmöller.

In de publieksenquête ging het VVD- 
Kamerlid met de eer strijken. Haar prijs was 
een interview op RTL 4 en een mooi 
beeldje, de Rembrandt.
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NS op weg naar privatisering!
De NS hebben een groot materieel, personeel en bedrijfscultureel probleem. Daar moet nu echt iets aan gebeuren. 
Het is van belang dat de Spoorwegen een nieuw prestatiecontract met het Rijk sluiten, waarin duidelijke afspraken 
staan zonder te veel betuttelende regels, die niet naleefbaar en controleerbaar zijn. De tucht van de markt moet een 
grote rol gaan spelen in de toekomst, aldus spoorwegwoordvoerder Pieter Hofstra. Hierover sprak de Kamer afgelo
pen donderdag 18 januari.

De VVD-fractie vindt het verstandig 
om het door de minister aangeboden 
prestatiecontract met de NS als tijde
lijk (overgangs)contract tot 1 juli 
aanstaande benutten. Daarnaast 
loopt dan het wetgevingstraject dat 
uiteindelijk tot een concessie zal 
moeten leiden. De daarbij geldende 
voorwaarden kunnen afwijken van 
het nu besproken overgangscontract. 
De uitkomsten van het door de 
Kamer zelf op te dragen onderzoek 
naar het functioneren van de NS en 
de rol van het Rijk - waaronder die 
van de Kamer - zullen daarbij een rol 
spelen, (zie VVD Expresse 367)

In wetgeving zal de afspraak moeten 
worden vastgelegd dat de NS over 10 
iaar op het kernnet zullen rijden en 
noe zij zich op langere termijn 
moeten ontwikkelen. Voor de VVD 
staat vast dat daarbij de tucht van de 
markt een belangrijke rol moet 
spelen. Terug naar een staatsbedrijf is 
een ongewenste en onmogelijke

ontwikkeling. Dat geldt ook voor de 
oproep van collega-kamerlid Melkert 
om de gehele directie van de 
Spoorwegen te vervangen, aldus 
woordvoerder Hofstra. Dat werkt bij 
de structuur NV’s nu eenmaal niet zo 
en dat is maar goed ook.

Het voorliggende overgangscontract 
tussen de staat en de NS acht de 
VVD een werkbaar contract, maar:
• we moeten als rijksoverheid niet 

te veel willen regelen, zodat we 
de naleving ook goed kunnen 
controleren,

• het snelle en comfortabele lange 
afstandsvervoer moet niet 
worden verwaarloosd ten gunste 
van het intensieve regionale spits- 
vervoer in vooral de Randstad,

• tarievenvrijheid is goed. De VVD 
wil meer ruimte voor interne 
verschuivingen tussen dal- en 
spitstarief.

• de NS gaan de vertragingen per 
15 januari vergoeden; dat is

uitstekend! Maar als deze vergoedin- 
en het gevolg zijn van onvolkomen- 
eden van de infrastructuur, die van 

het Rijk is, dan moeten de NS die 
vergoedingen bij het Rijk kunnen clai
men.

De VVD vindt dat de NS grote 
problemen hebben. In materiele en 
personele zin, maar ook wat betreft 
de bedrijfscultuur. De NS moeten hier 
snel aan gaan werken. Het is moeilijk 
om tijd echt in te halen en er is te 
weinig materieel. Hofstra vraagt zich 
af of een spitsbussennet mogeTijk en 
nodig is.
Tot slot wil de VVD dat de minister 
uiterlijk in mei een eerste rapportage 
aan de Kamer zendt. Zij heeft toege
zegd dit te doen.

Informatie: Pieter Hofstra, 
tel: 318 28 86
E-mail: P.hofstra@tk.parlement.nl

De V V D -E x p re sse  is een 
uitgave van de 

Mr. A n nelien -K app eyne  
van de C op pello  

Stich tin g

waarnemend eindredacteur: 
Reny Dijkman 
E-mailadres:

l.dijkman@tk.parlement.nl 
Op donderdag toestelnummer: 

0 7 0 -3 1 8  38 64

De VVD-Expresse verschijnt 
wekelijks met uitzondering 

van de recesperioden.
Een jaarabonnement kost 

ƒ  80,- en is aan te vragen 
bij Fleur van Tellingen, 
tel: 0 7 0 -3 1 8  28 75. 

Tweede-Kamerfractie VVD, 
Postbus 20018,

2500 EA Den Haag.

De VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Roeland Druk & De Ridder te 

Scheveningen, 
Pré-postale verwerking door 

Andrépak Direct Mail 
te Den Haag.

Wet Foetaal Weefsel
"Niet alles wat kan, moet ook kunnen." Die stelling, verwoord door Hare 
Majesteit de Koningin in haar kersttoespraak van 1990, staat voor Erica 
Terpstra voorop bij haar benadering van medisch-ethische onderwerpen. 
Zo ook bij het wetsvoorstel FoetaaF Weefsel dat deze week plenair is be
handeld.

In de Wet op de Orgaandonatie 
(1995) is geregeld dat weefsel 
afkomstig van foetussen niet voor 
therapeutische doeleinden mag 
worden gebruikt. Dit weefsel is echter 
hard nodig bij wetenschappelijk 
onderzoek en mogelijk medische 
toepassingen, bijvoorbeeld ter bestrij
ding van Alzheimer en Parkinson. 
Transplantatie van foetaal weefsel is 
nu al levensreddend bij behandeling 
van patiëntjes met het syndroom van 
DiGeorges. Vandaar dat het kabinet 
nu heeft voorgesteld het gebruik van 
foetaal weefsel onder strikte voor
waarden toe te staan. De VVD-fractie 
is het daar mee eens als resultaat van 
de (medisch-ethische) afweging 
tussen enerzijds het altijd vernietigen 
van foetaal weefsel en anderzijds net 
met toestemming en onder strikte 
voorwaarden medisch gebruik ten 
behoeve van het algemeen belang.

De VVD-fractie is erg blij met de inte
gere wijze waarop in het wetsvoorstel 
is omgegaan met de vele vragen die 
er over ait onderwerp leven. Met

name de passage over uit piëteits- 
gevoel respectvol omgaan met 
foetaal weefsel zijn haar uit het hart 
gegrepen. Terpstra benadrukte dat de 
waarborg tegen het zogenaamde 
"instrumenteel zwanger worden" 
(zwanger worden ten behoeve van de 
productie van foetaal weefsel) voor 
de VVD van doorslaggevend belang 
is. Ook heeft het expliciet verbod op 
het gebruik van foetale geslachts
cellen (eicellen of cellijnen) voor 
voortplantingsdoeleinden de uitdruk
kelijke steun van de VVD.

Met de coalitiepartijen drong ook de 
VVD aan op consistentie in ae wet
geving en net hanteren van dezelfde 
leeftijdsgrens als in de Wet Afbreking 
Zwangerschap voor zelfstandige 
toestemmingsbevoegdheid. De rege
ring laat die beslissing over aan de 
Kamer.

Informatie: Erica Terpstra,
tel: 070-318 28 93
Email: s.smeets@tk.parlement.nl
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VVD voor behoud fijnmazig netwerk postkantoren
De VVD heeft harde garanties van de regering gevraagd ter voorkoming van 
de verarming van de dienstverlening in postkantoren, met name in het 
landelijk gebied.

"Bij de liberalisering van deze voor
malige overheidsdienst moet het 
vergroten van kwaliteit van de dienst
verlening en het behoud van een fijn
mazig netwerk van postkantoren 
voorop staan", aldus woordvoerder 
Hella Voute tijdens het Algemeen 
Overleg. De postkantoren vallen 
onder het beleid van de TNT Post 
Groep (TPG). Het aantal van 1676 
postkantoren met een volledig assorti
ment wordt terugbracht tot 800 post
kantoren. Daar tegenover staat een 
uitbreiding met 1000 verkooppunten 
waar alleen postzegels en strippen- en 
telefoonkaarten kunnen worden 
gekocht. De VVD maakt zich echter 
ernstige zorgen dat deze wijziging een 
te grote verarming betekent voor de 
dienstverlening met name voor 
mensen in het landelijk gebied en 
ouderen.

TPG wil de postkantoren en verkoop

punten verplaatsen van woongebie
den naar winkelgebieden. Een strate
gie die volgens TPG leidt tot meer 
gebruikersgemak en verbeterde 
toegang tot diensten. De vestiging in 
winkelcentra en uitbreiding van de 
openingstijden kan op zich een posi
tieve ontwikkeling zijn in de dienst
verlening, volgens de VVD-woord- 
voerder.
Echter, de plannen van TPG om een 
verschuiving van woonplaats naar 
winkelcentra te maken mogen niet 
onevenredig ten koste gaan van de 
serviceverlening aan de consumenten 
in het landelijk gebied en minder 
mobiele mensen voor wie de post
kantoren moeilijk bereikbaar zijn.

TPG heeft een monopoliepositie 
verkregen door een concessie op het 
terrein van postdiensten. Deze 
concessie brengt bijzondere verplich
tingen met zich mee. De koers die

TPG meent te varen, namelijk tege
moet komen aan de wensen van de 
klant, steekt volgens Voute schraal af 
tegen de plannen om vele verkoop
punten met een volledig aanbod van 
diensten te schrappen. Met het 
verdwijnen van de kleinere postkan
toren zal een groot aantal diensten 
verdwijnen, zoals het versturen van 
aangetekende pakketten, faxpost, 
telegrammen, expressenpost en 
rouwkaarten. Niet alleen leiden die 
plannen tot een verminderde dienst
verlening in de regio's maar ook 
verschuift TPG veel van haar taken 
naar de consument. De afname van 
het aantal postkantoren dat het volle
dige pakket aan diensten voert mag 
niet tot een verarming van de dienst
verlening leiden.
Integendeel, de VVD zal ervoor blij
ven waken dat bij liberalisering de 
consument er beter van moet 
worden.

Informatie: Hella Voüte-Droste,
tel: 070 -  318 29 07
E-mail: H.Voute@tk.parlement.nl

Zweden moet zich beperken
VVD-woordvoerder Hans van Baaien heeft er op aangedrongen dat Zweden zich als voorzitter van de Europese 
Unie beperkingen oplegt. Volgens Van Baaien neemt Stockholm in de komende zes maanden te veel hooi op haar 
vork, waardoor het gevaar bestaat dat te weinig resultaten worden geboekt. Het voorbije Franse voorzitterschap 
heeft sterk geleden onder een overvolle agenda. Als belangrijkste prioriteit ziet de VVD de uitbreiding van de EU. 
In de eerste helft van 2001 moet een doorbraak komen in de toetredingsonderhandelingen met de verst gevor
derde kandidaat-lidstaten.

Werkgelegenheid en milieu, de beide 
andere Zweedse prioriteiten naast de 
uitbreiding, moeten vooral in samen
hang met het functioneren van de 
Interne Markt worden benaderd. De 
reeks van subprioriteiten kan volgens 
Van Baaien voorlopig beter op de 
plank blijven liggen.

Qua lopende EU-zaken vraagt de VVD 
minister Jozias van Aartsen de dien
sten van Nederland aan te bieden bij 
het op één lijn brengen van de EU en 
de NAVO op veiligheids- en defensie
gebied, het zgn. EVDB. Het vroegere 
neutrale Zweden - dat geen NAVO-lid 
is - zit in een moeilijke uitgangspositie 
om deze kwestie op te lossen.

Voorts wil de VVD-woordvoerder 
aandacht voor de controletaak binnen 
de Commissie. De reorganisatie bij de 
Commissie heeft tot het vertrek of 
het opzij zetten van gekwalificeerde, 
maar als lastig ervaren audit-mede- 
werkers geleid. Hiermee kan worden 
gesproken van een negatief "Van 
Buitenen "-effect.
De VVD wil een kritische opstelling 
van de EU richting de Palestijnse 
Autoriteit. De bijna standreentelijke 
executie van vermeende Palestijnse 
spionnen voor Israël heeft de VVD 
geschokt. Deze gang van zaken 
maakt duidelijk dat de Palestijnse 
Autoriteit geen rechtsstaat is, geen 
goed bestuur kent en dus zeer kritisch

moet worden gevolgd. Voor de VVD 
heeft de EU in het Midden-Oosten 
vooral een ondersteunende functie 
ten opzichte van de VS. De Europese 
Unie moet zich bij conflictpreventie 
en conflictoplossing vooral concentre
ren op Europa en de directe omge
ving en niet de pretentie hebben zich 
in de gehele wereld als politieman op 
te stellen. Ook hier is een nauwe 
afstemming met de VS noodzakelijk.

Inlichtingen: Hans van Baaien,
tel. 070-318.29.22
E-mail: J.vbaalen@tk.parlement.nl

V V D  op Internet
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Wet Victor
Drugspanden kunnen in een woon
wijk voor veel overlast zorgen. Om 
deze overlast te bestrijden geeft de 
Wet Victoria uit 1997 gemeenten de 
bevoegdheid om bij herhaalde over
last een dergelijk drugspand voor 
een jaar dient te timmeren. In de 
praktijk blijkt dit een goed middel 
om te beginnen met het herstel van 
het leefklimaat in de woonwijk. 
Verdere maatregelen die het pand 
voorgoed kunnen onttrekken aan het 
drugscircuit bestonden nog niet.

Het initiatiefwetsvoorstel van de 
leden Van Heemst/Vos -  dat deze 
week in de Kamer is behandeld - 
biedt deze verdere maatregelen. Het 
voorstel geeft gemeenten de 
bevoegdheid om een eigenaar van

het drugspand te verplichten het 
pand na sluiting te verhuren aan een 
door de gemeente aangewezen huur
der. Indien de eigenaar daar niet mee 
akkoord gaat, kan de gemeente 
uiteindelijk overgaan tot onteigening 
van het pand. VVD-woordvoerder 
Nicolaï ontvangt het voorstel positief. 
De bestrijding van overlast door de 
drugsproblematiek moeten volgens 
Nicolaï prioriteit krijgen en gemeen
ten moeten daartoe voldoende 
bestuurlijke bevoegdheden hebben. 
Toch zet de woordvoerder een paar 
kanttekeningen bij het wetsvoorstel. 
"De bemoeienis van de gemeente 
met wie zich ergens mag vestigen en 
het feit dat zij uiteindelijk over kan 
gaan tot onteigenen vormen een 
forse inbreuk op het eigendomsrecht 
en dat is voor liberalen een hele 
stap". De woordvoerder legt vooral 
de nadruk op de grote mate van 
zorgvuldigheid die moet worden

betracht bij inbreuk op het eigen
domsrecht. Ook de subsidiariteit is 
een belangrijk punt van aandacht. Na 
sluiting van het pand moet de eige
naar eerst de mogelijkheid krijgen zelf 
een gebruiker te zoeken die niet voor 
overlast zorgt. Als dat niet lukt zou 
de gemeente een gebruiker kunnen 
zoeken. Als alle eerdere zorgvuldig 
genomen stappen niet tot een herstel 
van de openbare orde rond het pand 
hebben opgeleverd, pas dan mag de 
gemeente volgens Nicolaï overgaan 
tot onteigening. Tijdens het debat is 
gebleken dat beide punten voldoende 
worden gewaarborgd. Gezien het 
belang van het initiatiefvoorstel stemt 
de VVD-fractie dan ook voor.

Informatie: Atzo Nicolaï, 
tel: 070 -318 28 88 
E-mail: A.nicolai@tk.parlement

Ramp Volendam
Naar aanleiding van de presentatie van de feitenonderzoeken van de ramp in Volendam heeft de VVD-woordvoer
der Theo van den Doel gepleit voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij de gemeenten. De comman
dant van de brandweer zou die rol binnen de gemeentelijke organisatie het beste kunnen vervullen. Bij veel 
gemeenten zijn verschillende ambtenaren met het verlenen van vergunningen bezig, terwijl een integrale veilig- 
heidstoets ontbreekt. Voor een vergunning de deur uitgaat moet de brandweercommandant de vergunning te toet
sen of aan alle veiligheidsvereisten is voldaan. Wanneer dit niet het geval is moet de vergunning natuurlijk niet 
worden verleend.

Ook is de woordvoerder van mening 
dat op gemeentelijk niveau een 
straklser handhavingsregime moet 
worden toegepast. Indien een hore- 
capand, disco, winkel enz. niet aan 
de veiligheidseisen voldoet, moet de 
locatie worden gesloten totdat men 
wel aan de veiligheidseisen voldoet. 
Het gaat om de veiligheid van 
burgers. Die dient te prevaleren 
boven alles.
Om voor bezoekers van horecaza
ken, bioscopen, disco's, grootwinkel
bedrijven duidelijk te maken dat aan 
de veiligheidseisen is voldaan, pleit 
Theo van den Doel voor de instelling 
van een landelijk veiligheidscertifi- 
caat dat door gemeenten kan

worden afgegeven. Daarnaast 
zouden gemeenten elk jaar een lijst 
openbaar moeten maken van bedrij
ven die niet aan de veiligheidseisen 
voldoen. Een zichtbaar veiligheids- 
certificaat en een jaarlijkse openbaar
making van bedrijven aie niet aan de 
veiligheidseisen voldoen zal er 
volgens Van den Doel zeker toe 
bijdragen dat ondernemers meer 
aandacht gaan geven aan veiligheid.

Eigen verantwoordelijkheid 
Rampen zijn door meer regelgeving 
of voorschriften niet te voorkomen.
In eerste instantie moeten mensen 
zelf hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Dat geldt zowel voor indivi

duele burgers als voor bestuurders. 
Alles kan niet op het bordje van de 
overheid worden gelegd.
Naar aanleiding van de ramp is de 
Commissie-Alders ingesteld. Vooral 
zal worden gekeken naar de vergun
ningverlening door en het handha
vingsbeleid van gemeenten. Eind 
maart zal de commissie rapporteren. 
Daarna zal de Tweede Kamer debat
teren over het rapport en de te trek
ken lessen.

Informatie: Theo van den Doel,
tel: 070 -318 28 91
E-mail: M.vdDoel@tk.parlement.nl

Congres Organisatie Vrouwen in de VVD 
16 en 17 februari 2001 te Wageningen (WICC)

Thema: JEUGDBELEID: NORMEN WAARD!

Vrijdagavond 16 februari:
17.00 uur: aperitief en diner
20.00 uur: opening door de voorzitter van de 
Organisatie Ineke Hessing
Inleidingen door: Hans Dijkstal, VVD-fractie- 
voorzitter Tweede Kamer Benk Korthals, minis
ter van Justitie
Mevrouw mr. A. Vandekerckhove, kinderrech- 
tencommissiaris van het Vlaams 
Parlement(gevolgd door "Wageningse Kringen”

Zaterdag 17 februari: 2 paneldiscussies
a. Strafrechtelijke aspecten met de panelleden: 
Mevrouw prof. dr. H.M. Dupuis, hoogleraar 
Medische Ethiek aan de Universiteit van Leiden 
en lid Eerste-Kamerfractie VVD
Mevrouw mr. M.L.V.C. de Bruin, Raadsheer 
Gerechtshof Den Haag (familiezaken)
Dr. H. van der Weijden, onderwijspedagoog en 
Inspecteur van het Onderwijs.
b. Sociale aspecten met de panelleden:
Prof. dr. W. Koops, hoogleraar in 
Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit 
van Utrecht
Mevrouw C. Spierenburg - Nederpelt, voorma
lig manager jeugdeducatie Teleac/NOT en nu 
coördinator voor jeugdnet van alle publieke 
omroepen Z@ppelin

Mevrouw W.A.M. Dupuis -Tombrock van de 
Stichting Jeugd NU.
Mevrouw F.Örgü (sociale aspecten) en de heer 
mr.O.Vos (strafrechtelijke aspecten), beiden lid 
van de Tweede-Kamerfractie van de VVD, 
zullen reageren op de punten uit de panels.

Dagvoorzitter is mevrouw E. Meijer, lid van de 
Tweede-Kamerfractie van de VVD

IEDEREEN is welkom op het congres of een 
deel ervan. Mannen en vrouwen, wel of geen 
VVD-lid. Voor inschrijving en/of inlichtingen 
kunt u bellen met het secretariaat Loes Trompet 
070 -  361 30 40 (van 9 tot 13.00 uur) of 
e-mail: L.Trompet@vvd.nl Kosten vanaf ƒ  30,— 
tot ƒ 195,—

mailto:M.vdDoel@tk.parlement.nl
mailto:L.Trompet@vvd.nl


Kip met gouden eieren
Het belangrijkste succes van de afgelopen kabinetsjaren is de 
sanering van de overheidsfinanciën. Het was ook de belangrijkste 
doelstelling, gezien de economische situatie begin jaren negentig.
Sinds het einde van de jaren zeventig spraken we dag-in-dag-uit 
over ombuigen en bezuinigen. Decennialang werd iedere politieke 
discussie in ons land overheerst door de financiële krapte. Want 

we gaven continu meer uit dan er binnenkwam. Dat resulteerde in een staatsschuld van 
500 miljard gulden, ieder baby wordt nu geboren met een schuld van 30 duizend gulden.
Het Rijk betaalt vervolgens jaarlijks zo'n 28 miljard gulden rente. Iedere werkende 
betaalt via de fiscus 4 duizend gulden per jaar 'zondegeld'.

De rekening belandt altijd bij de belastingbetaler. Hij/zij is de grote verliezer bij finan
ciële losbandigheid. Hoe was zijn/haar situatie, indien in 1994 niet was afgesproken een 
aantal spelregels te hanteren? Beslist beroerd. De beroemde Zalmnormen zijn in het 
belang van ons allen: behoedzaam trendmatig begroten; vaste uitgavenkaders voor alle 
ministeries; één maal per jaar begroten; de inkomsten scheiden van de uitgaven. De 
schoonheid zit in de ogenschijnlijke eenvoud. Het resultaat is onweerlegbaar. Sneller dan 
voorzien sloeg het financieringstekort om in een overschot. De staatsschuld daalde in 
recordtempo van 80 naar 52 als percentage van het BNP. Met een structureel begrotings
overschot kan jaarlijks worden afgelost. Hierdoor daalt de schuld in guldens en worden 
problemen niet op volgende generaties afgewenteld. De belastingbetaler kreeg zijn 
verdiende lastenverlichting. De economie werd aangezwengeld, meer mensen aan het 
werk. En in de politiek discussiëren we niet meer over bezuinigingen, maar over het 
verdelen de extra's

De welvaart van nu is -  voor zover het overheidsbemoeienis betreft - direct terug te 
leiden op het vastleggen van de spelregels toen. En net nu het buitenland deze 
Nederlandse formule Degint te ontdekken, worden de spelregels ter discussie gesteld.
Kan Nederland een keer gidsland spelen, is het weer niet goed. Coalitiepartners D66 en 
PvdA zinspeelden op het loslaten van de regels. Maar ze haalden snel bakzeil. De VVD 
staat niet toe dat we morrelen aan de spelregels. Wanneer onze coalitiepartners belang
rijke afspraken schenden, dan veroorzaken zij een groot probleem.

Vasthouden aan financiële discipline betekent niet dat de VVD geen oog heeft voor de 
wensen in het onderwijs en de noden in de zorg. Maar die sectoren zijn niet geholpen 
door het loslaten van de budgettaire discipline. Er zijn vier goede redenen waarom we 
vast moeten houden aan de spelregels. (1) Nederland is op de goede weg, maar heeft 
nog niet het doel bereikt: opvangen van de kosten van de vergrijzing. We moeten de 
rentebetalingen verminderen. Afbouw van de staatsschuld is doorslaggevend.
(2) Loslaten van de spelregels maakt ons opnieuw financieel kwetsbaar. Daarmee creëren 
we de tegenvallers van morgen en zijn we terug bij af. (3) Binnen de spelregels is het 
heel wel mogelijk reële wensen te honoreren. Meevallers bij de uitgaven mogen immers 
worden aangewend voor nieuwe prioriteiten. Zo lang we maar binnen de vastgelegde 
uitgavenkaders blijven. (4) Het meest belangrijk: niet alle maatschappelijke wensen zijn 
terug te leiden tot een kwestie van 'meer geld'. In de Zorg weten we niet of de extra 
miljarden zijn besteed zoals ze waren bedoeld. Systeemwijzigingen en dereguleringen 
hebben vaak meer effect dan het opendraaien van de geldkraan.

Na iedere publicatie van een financiële meevaller melden zich aan het Binnenhof belan
genbehartigers die voorrekenen dat hun problemen alleen kunnen worden opgelost met ■ ■  
meer geld. Onlangs waren het de huisartsen. Morgen is het een andere beroepsgroep. a
Allen komen in de hoop dat op het Binnenhof financiële genoegdoening is te krijgen. Het 
parlement bewijst zichzelf en de samenleving een slechte dienst als daarbij de kip-met- 
de-gouden-eieren wordt geslacht. De VVD zal dat voorkomen.

Hans Dijkstal

Munitie met verarmd uranium
De afgelopen weken is veel onrust ontstaan over het gebruik van munitie met verarmd 
uranium tijdens de oorlog in Kosovo en tijdens de lucntacties in 1995 in Bosnië.

In de berichtgeving van de internationale 
media is een direct verband gelegd tussen 
het aantal leukemiegevallen onder militairen 
en het gebruik van aeze munitie. Ofschoon 
vele deskundigen er op wijzen dat de stra- 
lings- en toxische risico's van verarmd 
uranium beperkt zijn, is het van belang dat 
gezondheidsklachten van militairen in relatie 
tot hun uitzending serieus worden geno

men. Nederland heeft dan ook aangedron
gen op een inventariserend onderzoek door 
ae NAVO. De VVD-fractie kan zich in dit 
standpunt vinden, want de onrust onder de 
militairen moet zo snel mogelijk worden 
weggenomen. Dat kan alleen als er een 
onafhankelijk onderzoek plaatsvindt waarin
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Geen zaligverklaring biologische landbouw
Tijdens het Algemeen Overleg over biologische landbouw op 25 januari 
heeft de VVD fractie vastgehouden aan haar lijn: de totale landbouwsector 
op weg naar duurzaamheid!
De VVD vindt het niet te rijmen dat met behulp van vele miljoenen een klein 
marktaandeel wordt bestreken in plaats van veel meer ondernemers in het 
traject van duurzaamheid te betrekken.

De minister van LNV wil zich meer 
gaan richten op de vraaggerichte kant 
van de biologische landbouw. De VVD 
ondersteunt die gedachte. Wel zet de 
VVD grote vraagtekens bij de cijfer
matige onderbouwing en of het voor 
de overheid verstandig is een markt te 
creëren.
Woordvoerder Janneke Snijder: "De 
overheid moet niet te ver willen sprin
gen omdat de consument zich niet zal 
laten dwingen. Het marktaandeel van

10% wat de minister wil is wel zeer 
optimistisch gekozen."
De VVD wijst erop, dat de overheid in 
de eerste plaats een voorwaarden
scheppende rol heeft. Hierbij spelen 
voor ae VVD de markt, voedselveilig
heid en het milieurendement een 
grote rol. De VVD wenst géén kloof 
tussen de biologische en de gangbare 
landbouw, maar een gezond even
wicht.
"Voor ons is het een én-én verhaal!

Je bereikt voor milieu, voedselveilig
heid en een eerlijke prijs meer als je je 
richt op de totale, duurzame land
bouw," aldus Janneke Snijder.
Voor wat betreft voedselveiligheid 
stelt de woordvoerder dat we er niet 
vanuit mogen gaan dat biologisch voed
sel per definitie veilig is. De staatssecre
taris heeft de VVD toegezegd een 
onderzoek naar voedselveiligheid en 
keurmerken te starten.
Ten aanzien van Europese-Unie-subsi- 
diegelden voor het opzetten van een 
EU-keurmerk voor geïntegreerde land
bouw heeft de minister de VVD 
beloofd dit te zullen oppakken. 
Informatie: Janneke Snijder, 
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 21 
E-mail: J.snijder@tk.parlement.nl

Huurdebat loopt vast vooruit op Nota Wonen
Corporaties moeten veel meer woningen verkopen en zekere vrijheid houden 
in het vaststellen van de huren, aldus Pieter Hofstra woensdag tijdens een 
debat met staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. De verhouding 
tussen koopwoningen en huurwoningen is in Nederland nog veel te scheef 
en dan met name in de vier grote steden. Corporaties moeten meer aan 
vermogensvorming doen, zodat zij kunnen investeren in een zowel kwanti
tatief als kwalitatief evenwichtige en goede woningvoorraad.

De verhouding koop/huur moet 
volgens de VVD opschuiven richting 
75%/25%.
De VVD is voor verzelfstandiging van 
woningcorporaties, mits met nen 
heldere prestatiecontracten worden 
gesloten. Hoe deze prestatiecontracten 
er uit moeten gaan zien en wat de 
positie en de taakstelling van de corpo
raties in de toekomst moeten worden 
zal uitgebreid aan de orde komen bij 
de behandeling van Remkes' Nota 
Wonen op 19 maart.

De VVD kan zich net als vorig jaar 
vinden in de maximale huurverhoging 
met 3,8%, maar pleit wel voor behoud 
van speelruimte voor corporaties om 
naar eigen inzicht huren aan te passen. 
Een deel van de corporaties is finan

cieel nog niet gezond genoeg om nu al 
tot inflatievolgend huurprijsbeleid te 
komen. Bovendien kan men zich afvra
gen of het inflatiepercentage wel de 
juiste indicatie is voor het vaststellen 
van de maximale huurverhoging. 
Hofstra heeft grote bezwaren tegen 
het verhogen van de huursubsidie met 
diezelfde 3,8% ter compensatie van de 
huurverhoging. Deze algemene 
compensatiemaatregel betekent dat 
ook huurders die een lagere of geen 
huurverhoging krijgen (net gaat daarbij 
om ongeveer een miljoen huishou
dens), ten onrechte eveneens een 
hoger huursubsidiebedrag ontvangen. 
O ok de huursubsidie komt bij de 
behandeling van de Nota Wonen nog 
uitgebreid aan de orde. Uitgangspunt 
in ae Nota is dat huursubsidie een

goed instrument is en moet blijven 
bestaan, maar dat de uitvoering ervan 
beter en goedkoper moet. Een meer 
principiële discussie wordt of huursub
sidie -  net als de hypotheekrenteaftrek 
-  gefiscaliseerd kan en moet worden. 
Een onderzoek hiernaar is op dit 
moment in voorbereiding bij het 
Ministerie van Financiën.

De VVD-fractie acht het zeer wenselijk 
de principiële discussie over de huur
subsidie breed te voeren. Hofstra pleit 
voor het minder afhankelijk maken 
van huurders van de huursubsidie, 
zeker in het kader van de armoedeval. 
Dat kan onder andere door meer 
sociale huurwoningen te verkopen aan 
huurders. Daarbij speelt de mede door 
hem ingediende Wet Bevordering 
Eigen Woningbezit een stimulerende 
rol. Die wet regelt de zogenoemde 
koopsubsidie voor mensen met lagere 
inkomens en is dit jaar voor het eerst 
van kracht.
Voor inlichtingen: Pieter Hofstra 
0 7 0 -3 1 8  28 86/ 0 6 -5 3  163 826 
E-mail: P.hofstra@tk.parlement.nl

Donorgegevens uit anonimiteit 5”mteïK”'kbdiri‘:n|1':,l''"''ann'
Afgelopen week is gedebatteerd over het wetsvoorstel donorgegevens bij 
kunstmatige inseminatie. Het wetsvoorstel behelst een regeling voor het 
verstrekken van afstammingsgegevens in het geval van kunstmatige donor
inseminatie. Het gaat in de eerste plaats om het verstrekken van een aantal 
relevante medische gegevens. Maar uiteindeliik moeten ook de naam, voor
naam, geboortedatum en woonplaats van de aonor worden verstrekt.

Namens de W D  heeft woordvoerder voor het zeer geringe draagvlak onder de 
Otto Vos het uitgangspunt onderschre- donoren voor de opheffing van de anon- 
ven dat de anonimiteit van donoren imiteit. Het wetsvoorstel mag er niet toe 
moet worden opgeheven. Indien het via leiden dat alle donoren afhaken, 
kunstmatige inseminatie verwekte kind Kunstmatige inseminatie moet mogelijk 
het wenst zal hij of zij moeten kunnen blijven. De confrontatie met onvrucht- 
nagaan wie zijn biologische vader is. baarheid is hoe dan ook ingrijpend. Het 
Anderzijds heeft hij ook begrip getoond krijgen van eigen kinderen blijft voor veel

Voorlichting
Mede na overleg met de kamer heeft de 
regering het wetsvoorstel zodanig gewij
zigd dat de anonimiteit van de donoren 
twee jaar na invoering van de wet defini
tief zal worden opgeheven. De tussenlig
gende periode moet gebruikt worden om 
goede voorlichting te bieden aan de 
huidige en eventueel toekomstige dono
ren. De nadruk in de voorlichting moet 
liggen op het wegnemen van de ten 
onrechte bestaande vrees voor de 
opheffing van de anonimiteit.
Informatie: Otto Vos, tel: 070 -  318 28 92 
E-mail: O.vos@tk.parlement.nl
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Veiliger paspoort
Vorig jaar 16 november verneemt 
VVD-woordvoerder Ton de Swart - 
eerst via het radiojournaal, daarna 
door krantenartikelen en vervolgens 
via de brief van minister Van Boxtel - 
van de opgelopen vertraging bij de 
ontwikkeling en productie van net 
nieuwe paspoort.

In zijn brief van 16 november geeft de 
minister aan waardoor de invoering 
van het nieuwe veiligere paspoort 
vertraging heeft opgelopen. De VVD 
betreurt die vertraging, vooral omdat 
kort daarvoor het eerste exemplaar 
van het nieuwe paspoort aan ae 
commissie was getoond. Daarbij is de 
indruk gewekt dat alles vlot en vooral 
op rolletjes verliep waarbij niet is 
gerept van mogelijke vertraging.
Reden genoeg voor de VVD om in 
een Algemeen Overleg wat dieper op 
de gevoelige materie in te gaan en de 
minister op een aantal punten nog 
eens nader te bevragen.

In de periode tussen half november 
en eind januari hoort Ton de Swart 
diverse berichten over misbruik, zoals 
bijvoorbeeld de diefstal van blanco 
paspoorten uit de ambassade in 
Brussel.
Nog veel verontrustender is het 
bericht uit de 'Korpskrant' van de

politie Rotterdam Rijnmond dat het 
steeds vaker voorkomt dat mensen 
hun paspoort verkopen. Uit onder
zoek blijkt dat het vooral gaat om 
Antilliaanse en Surinaamse jongeren 
die op deze wijze bij schnabbelen.

De VVD-fractie is van mening dat dit 
soort criminaliteit absoluut niet geto
lereerd mag worden. Daarnaast neeft 
de VVD-woordvoerder in het 
Algemeen Overleg deze week bij de 
minister er op aangedrongen dat 
alles moet worden gedaan om 
misbruik tegen te gaan. Dat kan 
vooral door zo snel mogelijk te 
komen met een deugdelijk, veilig 
paspoort. Hiervoor is het gebruik van 
biometrische kenmerken in het 
nieuwe paspoort van het allergroot
ste belang (bijvoorbeeld: vingeraf
druk, iris scan, etc). Deze toepassin
gen zijn echter pas voorzien voor het 
jaar 2003. De minister komt begin 
april met een rapportage over de 
mogelijkheden en de voortgang die 
hij heeft geboekt met zijn Europese 
collega's. Wat de VVD betreft is 
2003 te ver weg. De VVD wil een 
snellere invoering van biometrische 
kenmerken in het paspoort. 
Informatie:
Ton de Swart, tel: 070 -  318 28 52 
E-mail: A.dSwart@tk.parlement.nl

Henk Kamp 
Liberaal van 
het jaar
De Jongeren 
Organisatie Vrijheid &
Democratie (JOVD) 
heeft het VVD- 
Tweede-Kamerlid 
Henk Kamp uitgeroe
pen tot "Liberaal van Henk Kamp 
net jaar 2000". Kamp 
- portefeuilles asiel- en vreemdelin
genbeleid plus Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid - typeerde “zijn" 
jaar 2000 als een “vechtjaar". Dat 
gold het tegengaan van het misbruik 
van de asielprocedure, het tegengaan 
van illegaal verblijf in ons land en het 
lonend maken van werken voor 
mensen met lage inkomens. "Het 
gaat niet om asielzoekers of mensen 
met een uitkering te pesten (dat is 
allesbehalve liberaal), maar om toe te 
groeien naar een samenleving waarin 
iedereen ongeacht afkomst op eigen 
kracht volwaardig kan participeren, 
met een overheid die mensen met 
minder kansen helpt om zo snel 
mogelijk op eigen benen te staan en 
hun achterstand weg te werken, ” 
aldus Henk Kamp.

Tijdelijke referendumwet
Afgelopen week is de Tijdelijke Referendumwet (Trw) in de Tweede Kamer behandeld. Deze wet is het resultaat 
van de afspraken die zijn vastgelegd in het zogenaamde Lijmakkoord van juni 1999 na de kabinetscrisis.

Natuurlijk is de VVD-fractie aan die 
afspraak gebonden. Het is de bedoe
ling dat de Trw te zijner tijd wordt 
vervangen door een bindend correctief 
wetgevingsreferendum. Beide moeten 
het mogeTijk maken dat burgers de 
mogelijkheid krijgen om zelf het initia
tief te nemen om aangenomen wette
lijke regelingen van Rijk, provincies en 
gemeenten ongedaan te kunnen 
maken. Maar dan moet wel aan heel 
zware eisen en drempels worden 
voldaan. De Trw gaat niet over zoge
naamde raadplegende referenda. 
Daarbij gaat net initiatief namelijk van 
de overheid zelf uit.

Tijdens de plenaire behandeling deze 
week wordt door de PvdA en D66 een 
amendement ingediend dat het 
provincies en gemeenten mogelijk zou 
maken om af te wijken van de regels 
van de Trw. Bijvoorbeeld door lagere 
drempels te stellen en eigen onder
werpen te bepalen. De VVD wil echter 
alleen uniforme regels voor alle over
heden als het om correctieve refe
renda gaat. Volgens de VVD is dit

amendement in strijd met de afspra
ken in het Lijmakkoord.. Als dit amen
dement zou worden aangenomen, zou 
de VVD tegen het gehele wetsvoorstel 
stemmen. Met alle mogelijke conse
quenties vandien. Voor ons geldt: 
afspraak is afspraak. Na langdurig 
overleg hebben de coalitiefracties 
uiteindelijk een compromis gesloten, 
dat er globaal als volgt uitziet:

1. Ook gemeenten en provincies 
moeten voldoen aan alle eisen en 
voorwaarden van de Trw, als een 
raadgevend correctief referendum 
wordt gehouden over de in die wet 
genoemde onderwerpen, dus over 
wettelijke regelingen.

2. De op 1-1-2001 bestaande ± 60 
verordeningen van gemeenten en 
provincies voor het houden van dit 
soort correctieve referenda over 
wet- en regelgeving, kunnen in 
stand blijven tot aan de datum van 
vaststelling in tweede lezing van de 
grondwetswijziging inzake net 
bindend correctieve referendum 
(over 2 jaar), of uiterlijk tot de eind

datum van de Trw (1-1-2005). Dus: 
nog een korte overgangstermijn.

3. Als het gaat om onderwerpen die 
niet worden geregeld door de Trw 
(zoals bijvoorbeeld besluiten over 
parkeergarages e.d.), dan blijven 
gemeenten en provincies, net als 
nu, gewoon bevoegd om desge
wenst niet-bindende, adviserende 
referenda te houden.

4. In het voorstel tot grondwetswijzi
ging (dat nu ook aan de orde is) 
wordt een extra bepaling opgeno
men die regelt dat gemeenten en 
provincies geen raadgevende refe
renda kunnen houden over onder
werpen waarover een bindend 
correctief referendum mogelijk 
wordt (dus na de grondwetswijzi
ging).

Dit compromis voldoet nu wel aan de 
voorwaarden van het Lijmakkoord! 
PvdA en D66 trokken hun verfoeide 
amendement in, en houden zich nu
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Vervolg van pag. 1 Munitie

wordt vastgesteld of er wel of geen 
verband is tussen leukemie en net 
gebruik van deze munitie. De staats
secretaris van Defensie zegde ook 
een onderzoek in Nederland toe.

Woordvoerder Theo van den Doel

heeft tijdens dit Algemeen Overleg 
evraagd dit onderzoek niet te beper- 
en tot de inventarisatie van leuke- 

miegevallen onder (ex-)militairen, 
maar ook te bekijken of gedurende 
de afgelopen 10 jaar een eenduidig 

atroon is te ontdekken tussen 
epaalde ziekten/klachten onder mili

tairen die op vredesmissie zijn 
geweest en het ziektebeeld onder de

Nederlandse bevolking. Immers, als 
wordt vastgesteld dat verarmd 
uranium niet de oorzaak is, zal de 
vraag komen wat dan wel de oorzaak 
is. Hierop moet de regering anticipe
ren door het onderzoek breed op te 
zetten.
Inlichtingen: Theo van den Doel,
tel: 070-318 28 91
E-mail: mvddoel@tk.parlement.nl

Vervolg van pag. 3 Tijdelijke
Referendumwet

wél aan het Regeerakkoord. Zij 
hebben de handreiking geaccepteerd, 
die de VVD hen deed. Bovendien 
wordt niet getornd aan de bestaande 
bevoegdheden voor gemeenten en 
provincies voor raadplegende refe
renda en raadgevende (adviserende) 
referenda over andere onderwerpen 
dan die van de Trw. Maar als het om 
wetgeving gaat is uitsluitend de Trw 
van toepassing.

Naar verwachting krijgt de VVD bij de 
stemmingen ook nog voldoende steun 
voor haar amendement om het 
bestemmingsplan niet referendabel te 
laten zijn. De Wet Ruimtelijke 
Ordening heeft namelijk al een heel 
breed pakket aan rechtsbescherming: 
inspraak, overleg, bezwaar, beroep, 
schadevergoeding e.d. Vergelijk de 
vijfde baan voor Schiphol: meer dan 
400 rechtsbeschermingprocedures 
voor de burger.

De VVD is voor adequate bescherming

van de burger tegen de overheid, 
maar we moeten ook oppassen dat de 
overheid niet één kleverige pot stroop 
wordt op het punt van besluitvorming. 
Wat de VVD-fractie betreft moet 
worden gekozen: óf ruime rechtsbe
scherming aan de voorkant van het 
proces, óf een referendum achteraf. 
Dubbelop is teveel en niet gewenst. 
Volgende week wordt het debat 
voortgezet.
Informatie:
Jan te Veldhuis, tel: 070 -  318 29 01 
E-mail: AtVeldhuis@tk.parlement.nl

THEMADAG
VVD

"MODERNE
BIOTECHNOLOGIE"

De VVD organiseert op zaterdag 24 februari 2001 een debat over 
Moderne Biotechnologie en de gevolgen daarvan voor de samenle
ving. Deze dag staat onder leiding van Dick Dees, VVD-Eerste- 
Kamerlid en voorzitter van het Platform Medische Biotechnologie.
De bijeenkomst vindt plaats in het nationaal natuurhistorisch museum 
"Naturalis", Darwinweg 2 te Leiden en vangt aan om 10.00 uur.

Na opening door Annemarie Jorritsma vindt na een paar inleidingen 
een plenair debat plaats, 's Middags kunt u in vijf parallelsessies met 
deskundigen en VVD-politici van gedachten wisselen over voedselvei
ligheid, geneesmiddelen, milieubiotechnologie, de maatschappelijke 
gevolgen van biotechnologie en de economische impact van biotech
nologie. De deelnemers kunnen op deze wijze mede richting geven 
aan ae liberale gedachtevorming over dit onderwerp.

Medewerking aan deze themadag wordt onder andere verleend door 
VVD-minister Annemarie Jorritsma, VVD-fractievoorzitter Hans 
Dijkstal, en Harry Kuiper (Nederlands Instituut voor Ontwikkelings
biologie), de Tweede-Kamerleden Erica Terpstra, Hella Voüte-Droste, 
Thijs Udo en de Europarlementariërs Jules Maaten en Elly Plooij.

Belangstellenden, zowel leden als niet-leden, zijn van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn en aan de discussie deel te nemen.
Voor meer informatie kunt u bellen met Joost de Haan,
tel: 070 -  361 30 13. Deelname is gratis. De kosten voor de lunch
bedragen ƒ  25, - en kunnen bij entree worden voldaan.
Inschrijven is verplicht en kan via e-mail: themadag@vvd.nl of 
fax 070-360 82 76 t.a.v. Joost de Haan.
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NEDERLANDSE POLITIEKE

Al SIE TIE partijen
Het belangrijkste economische nieuws kwam deze week (weer 
eens) uit de VS. Vol spanning wachtte de financiële wereld op een 
mededeling van de voorzitter van het stelsel van Federale Banken 
met betrekking tot het rentetarief. De groei van de Amerikaanse 
economie is na jaren van uitbundige voorspoed onverwacht tot 
stilstand gekomen. Natuurlijk speelde daar onzekerheid over het 
toekomstig economisch beleid Dij mee gedurende de presidents

verkiezingen. Maar wereldwijd daalden de aandelenkoersen, aangevoerd door de voor
malige 'hightech' publiekslievelingen. ICT-bedriiven kampen opeens met financierings
problemen. Het woord 'recessie' viel al hier en daar, en een term als 'nulgroei' lag op de 
lippen van menig econoom. Vandaar dat iedereen hoopte op een renteverlaging in 
Amerika, om de economie een impuls te geven. Want als de VS achterop raken, blijft 
Europa niet achter, is de gedachte. En die verlossende verlaging kwam er. Een rente- 
vermindering 0,5% moet de vaart er weer in brengen.

Hoe lang is het geleden dat de term 'New Economy', Nieuwe Economie, als wondermiddel 
werd aangeprezen? Hoe kort geleden viel te beluisteren dat iets als conjunctuur achter
haald, inflatie passé, groei gegarandeerd en lage rente vanzelfsprekend was? 
Coalitiepartner D66 zag in ae theorie voldoende aanleiding om alvast het regeerakkoord 
open te breken en van nieuwe groeiramingen uit te gaan. Wat kon ons nog gebeuren, nu 
we zeker waren van voortdurende belastingmeevallers en banengroei?

De huidige economische situatie geeft maar weer eens aan hoe verstandig het is een over
heidsbegroting behoedzaam op te stellen. Minister van Economische Zaken Annemarie 
Jorritsma zei destijds over de Nieuwe Economie-discussie: "de huid wordt verkocht voor
dat de beer is geschoten." Dat was even bondig geformuleerd als correct ingezien. En 
Gerrit Zalm waakt ervoor dat begrotingsdiscipline niet wordt vervangen door de waan van 
de dag.

Ik ben een vooruitgangsoptimist. De nieuwe technologie en de daarop drijvende kennis
economie stellen ons voor grote uitdagingen en biedt talloze mogelijkheden. Het verandert 
hiërarchische verhoudingen. Het stimuleert emancipatie. Productie- en distributieproces
sen worden anders ingericht. Bedrijven ontwikkelen nieuwe activiteiten die voorheen als 
'branche-vreemd' werden gezien. Het ondernemerschap wordt aangewakkerd. In het 
onderwijs kunnen leerlingen met nieuwe vaardigheden op moderne wijze kennis opdoen. 
De overneid kan transparant en servicegericht werken. En morgen gebeuren dingen die ik 
vandaag niet kan voorspellen. We hebben het begin nog maar gezien. Maar tegelijkertijd 
weten we ook dat de oude economische wetten nog altijd opgaan -  en misschien wel 
duidelijker dan ooit.

Hans Dijkstal

Vervolg Tijdelijke referendumwet
Afgelopen week is het debat over de grondwetsherziening inzake het correctief referen
dum en de daaraan gekoppelde Tijdelijke referendumwet (Trw) afgerond. "We mogen 
niet ontevreden zijn over net eindresultaat," zei Jan te Veldhuis na afloop van het debat.

In principe is de VVD-fractie geen referen- 
dum-adept, maar de VVD is gebonden aan 
het Regeerakkoord en Lijmakkoord.

Per saldo gaat het volgende gebeuren:
• Alle provincies en alle gemeenten zijn 

aan dezelfde voorwaarden gebonden 
voor het houden van een correctief 
referendum over wetgevende maat
regelen (o.a. hoge drempels);

• De ongeveer 60 gemeenten en 1 provin
cie die nu al een bestaande referendum
verordening op dit punt hebben, mogen 
deze nog houden gedurende een over
gangsperiode tot uiterlijk 1-1-2005, of 
zoveel eerder als de grondwetswijziging 
tot stand is gekomen, die het bindend 
correctief referendum mogelijk maakt 
(wellicht over twee jaar). Dus: een 
gebruikelijke overgangsperiode;

• Provincies en gemeenten behouden hun 
bestaande bevoegdheid voor het organi
seren van raadplegende referenda (initia
tief overheid). De Trw tornt hier niet 
aan;

• Provincies en gemeenten mogen ook - 
net als nu- raadgevende referenda blij
ven houden als het maar niet gaat om 
onderwerpen die in de Trw zijn geregeld, 
en mits ze niet-bindend, dus adviserend 
zijn.

Het VVD-amendement om bestemmings
plannen geheel uit te zonderen van refe
renda zal aanstaande dinsdag bij de stem
mingen een meerderheid krijgen.
Verder heeft de VVD samen met PvdA en 
D66 de regering per motie gevraagd of een 
kostenvergoeding op zijn plaats is voor 
provincies en gemeenten, die worden

Vervolg op pag. 4
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Natuurbeleid blijft financieel ongedekt
Begin oktober 2000 werd de nota over het natuurbeleid 'Natuur voor 
mensen, mensen voor natuur' (NBL 21) in de Tweede Kamer behandeld. De 
behandeling van de nota werd echter opgeschort omdat door staatssecreta
ris Faber (LNV) onvoldoende kon worden aangeven wat de financiële 
dekking van haar plannen was. Onlangs werd de behandeling van de 
natuurnota hervat. VVD-woordvoerder Klein Molekamp moest echter 
constateren dat de financiële dekking van de nota nog steeds niet voldoende 
is. De VVD kan de nota daarom niet goedkeuren.

In de natuurnota wordt een bedrag 
van 4 miljard gulden tot 2002 ge
noemd om het beleid van de staats
secretaris te verwezenlijken Het 
beleid is echter zo ambitieus dat ter 
realisatie veel meer geld nodig is. 
Teleurstelling ligt op de loer. "Dit 
levert enkel frustratie op", aldus Klein 
IVAolekamp, "want de staatssecretaris 
zal haar beleid en de beschikbare

middelen beter op elkaar moeten 
afstemmen".
Daarnaast wil de VVD meer accent 
op het verkrijgen van draagvlak. Het 
natuurbeleid moet niet vanuit Den 
Haag worden opgelegd - geen 
'Haagse deken’ - maar worden 
bepaald in overleg met belangheb
benden. Klein Molekamp: “Als 
natuur en landbouw tegenover

elkaar worden gesteld, zijn er geen 
winnaars, wel verliezers. Daarom 
hecht de VVD sterk aan het stimule
ren van agrarisch en particulier 
natuurbeheer".

Tijdens het overleg kwam ook de riet- 
snijderproblematiek aan de orde.
Door een veranderde financierings
structuur dreigden rietsnijders in de 
knel te komen. In de Kamer is er, met 
steun van de VVD, een breed gedra
gen voorstel om tot een voor cle riet
snijders bevredigende oplossing te 
komen. De stemming volgt nog.

Inlichtingen: Jan Hendrik Klein 
Molekamp, tel: 070 318 2884 
E-mail: j.vdwerff@tk.parlement.nl

DNA-materiaal gelijk aan vingerafdrukken
Deze week werd in de Kamer het 
wetsvoorstel DNA-onderzoek in 
strafzaken van de minister van 
Justitie besproken, waarin de afname 
van DNA-materiaal wordt toegestaan 
als het gaat om misdrijven waar vier 
jaar of meer voor staat.
In het oorspronkelijke voorstel was 
dat nog acnt jaar of meer. Volgens 
het voorstel zou alleen afname van 
DNA-materiaal kunnen plaatsvinden 
als dat in het belang van dat speci
fieke onderzoek is. Woordvoerder 
Nicolaï noemt het wetsvoorstel een 
belangrijke stap in de richting van 
meer DNA-gebruik. "De belangrijkste 
overweging waarom mijn fractie zo 
hecht aan DNA-onderzoek is het 
tegengaan van recidive en het 
vergroten van het ophelderings
percentage,” aldus Nicolaï.

Maar volgens de VVD-fractie gaat 
het voorstel niet ver genoeg. Al

tijdens de begrotingsbehandeling van 
justitie in 1999 pleitte Nicolaï voor 
ruimer gebruik van DNA-materiaal. 
Volgens hem is de afname van DNA- 
materiaal gelijk aan het nemen van 
vingerafdrukken en gaat het om een 
zeer minimale inbreuk op de lichame
lijk integriteit.
De VVD-fractie vindt dat DNA zo 
ruim mogelijk gebruikt moet worden, 
dus niet alleen bij zeden- en gewelds
delicten maar o o k  bijvoorbeeld inbra
ken. Daarom wil de VVD-fractie dat 
in alle gevallen waarin een misdrijf 
van 4 jaar of meer is gepleegd DNA- 
materiaal van een verdachte kan 
worden afgenomen. Vervolgens kan 
het DNA-materiaal worden opgesla
gen in een DNA-databank, zodat het 
vergeleken kan worden met gevon
den materiaal van nog onopgeloste 
zaken. Ook bij misdrijven waar het 
afnemen van DNA-materiaal niet zo 
logisch lijkt, zoals bijvoorbeeld bij

fraude, zou afname toch mogelijk 
moeten zijn om ook in zo'n geval te 
kunnen kijken of iemand nog meer 
op zijn kerfstok heeft. "Overigens is 
niet minder belangrijk dat DNA-mate
riaal ook de onschuld van iemand kan 
aantonen,” aldus de woordvoerder. 
Nicolaï pleit eveneens voor de moge
lijkheid om van reeds zittende ver
oordeelden DNA-materiaal af te 
nemen en alsnog in de DNA-bank op 
te nemen. Mede op aandringen van 
de Kamer komt minister Korthals in 
de nabije toekomst met een wets
voorstel waarin het afnemen van 
DNA-materiaal mogelijk wordt om 
met terugwerkende kracht ook bij 
reeds veroordeelden DNA-materiaal 
kan worden afgenomen.
Informatie: Atzo Nicolaï,
tel: 070 -  318 28 88
E-mail: A.Nicolai@tk.parlement.nl

Klimaatconferentie in juli voortgezet
Onder veel mediabelangstelling werd in november 2000 in Den Haag de 
klimaatconferentie (CoP-6) gehouden. De afspraken die waren gemaakt in 
Kyoto (1997) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen moesten 
hier concreet worden ingevuld. Ondanks de inzet van minister Pronk 
kwamen de partijen echter niet tot een akkoord. Besloten werd de conferen
tie op later tijdstip te hervatten. Deze week werd in de Kamer de evaluatie 
van CoP-6 behandeld. Namens de VVD voerde Jan Hendrik Klein Molekamp 
het woord.

"Als één ding duidelijk is geworden 
dan is het dat de compromissen die in 
Kyoto zijn gesloten boterzacht zijn.
De verschillen in inzicht zijn in Den 
Haag duidelijk naar boven gekomen",

aldus Klein Molekamp, die op de 
conferentie aanwezig was als lid van 
de Nederlandse delegatie. Opvallend 
was echter dat niet alleen de wereld 
verdeeld was, maar de Europese Unie

als onderhandelingspartner ook. De 
VVD-woordvoerder: "De dogmatiek 
stond centraal. De Frans en Duitse 
'groene' ministers hebben geopereerd 
vanuit hun eigen gelijk, zonder te 
kijken naar de haalbaarheid van hun 
voorstellen". Dit is zorgelijk, niet 
alleen voor het klimaatbeleid.

De VVD pleit voor een pragmatische 
aanpak van het klimaatprobleem. 
Kosteneffectiviteit moet hierbij 
centraal staan. Het aanpakken van 
lekkende gasleidingen in Rusland en 
de steenkoolbranden in China acht de
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Vervolg van pag. 3 
klimaatconferentie

VVD een stuk effectiever dan bijvoor
beeld het verlagen van de maximum
snelheid in Nederland. Internationale 
emissiehandel is daarom van het 
grootste belang.

Ondanks dat er in Den Haag geen 
akkoord is uitgekomen, ziet Klein

Molekamp nog een lichtpuntje: 
“Winstpunt is dat alle landen te 
kennen hebben gegeven een klimaat
beleid te willen voeren". De VVD ziet 
daarom liever een niet-optimaal 
akkoord dan geen akkoord. “Vanuit 
een niet-optimaal akkoord kun je 
verder werken. Geen akkoord bete
kent dat je terug bij af bent."
Nieuwe rapporten van de VN tonen 
aan dat er maatregelen genomen

moeten worden. De klimaatconferen
tie zal waarschijnlijk in juli worden 
voortgezet in Bonn. Pas dan kan de 
vraag of de conferentie is geslaagd of 
is mislukt, definitief worden beant
woord.

Inlichtingen: Jan Hendrik Klein 
Molekamp, tel: 070 318 2884 
E-mail: j.vdwerff@tk.parlement.nl

TELDERSSTICHTING
Vacature: wetenschappelijk medewerker

Momenteel bestaat er een vacature voor een wetenschappelijk mede
werker bij de Teldersstichting (40 uur per week).

De Teldersstichting is de wetenschappelijk instelling ten behoeve van de 
VVD en het liberalisme.
De stichting publiceert rapporten en preadviezen waarin de resultaten 
van onderzoek naar maatschappelijke en politieke vraagstukken worden 
weergegeven en liberale beleidsaanbevelingen worden geformuleerd. 
Voorts organiseert de Teldersstichting symposia en seminars en is zij 
uitgever van het periodiek Liberaal Reveil.
Tot de taken van de wetenschappelijk medewerker behoren:
- het verrichten van onderzoek (desk research) met betrekking tot 

maatschappelijke en politieke vraagstukken
- het redigeren van rapporten
- het voeren van het secretariaat van werkgroepen
- de eindredactie van een tijdschrift
• het geven van inleidingen voor gremia binnen en buiten de VVD

Gezocht wordt een academicus die (onlangs) is afgestudeerd in een van 
de volgende disciplines: politicologie, bestuurskunde, geschiedenis, 
economie, sociologie, rechten.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de liberale 
beginselen.
Sollicitaties voorzien van c.v. binnen 14 dagen richten aan
Dr. K. Groenveld, directeur Teldersstichting, Koninginnegracht 55a,
2514 AE Den Haag.

ONDERNEMEN TEGEN ARMOEDE
Het stimuleren van de private sector in ontwikkelingslanden moet een prio
riteit worden van ontwikkelingssamenwerking. Dat was de kern van de 
motie die onze woordvoerder Enric Hessing ruim een iaar geleden indiende. 
In antwoord daarop zond de regering eind vorig jaar de nota "Ondernemen 
tegen Armoede" naar de Tweede Kamer. Deze week is de nota besproken 
met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van 
Economische Zaken.

Onze woordvoerder spreekt van een 
doorbraak. De afgelopen decennia is 
er nauwelijks gesproken over de rol 
van het (lokale) bedrijfsleven in ont
wikkelingslanden. Dat taboe is nu 
doorbroken met een goede nota en 
met goede voornemens van de rege
ring om het nieuwe beleid ook in ae 
praktijk te gaan brengen. Reeds in 
1997 stelde de SER: “Het stimuleren

van de private sector en het particu
lier initiatief is de beste weg naar 
productieve werkgelegenheid en 
inkomen voor mensen, hetgeen de 
meest effectieve wijze is om armoede 
te bestrijden." De VVD deelt deze 
zienswijze.
Het heeft echter nog de nodige 
moeite gekost de regering en de 
coalitiegenoten hierin mee te krijgen.

Met het oog op de inhoud van de 
nota, de uitvoering ervan, en het 
gewenste draagvlak dringt onze 
woordvoerder er op aan dat de nota 
zo spoedig mogelijk aan betrokken 
partijen voor advies en commentaar 
wordt voorgelegd. De regering zegde 
dit toe.

In de nota wordt gesteld dat met 
name de activiteiten van de private 
sector zorgen voor werk en inkomen, 
maar ook voor de middelen die de 
overheid nodig heeft voor uitgaven 
voor goed bestuur, onderwijs, 
gezondheidszorg, huisvesting en 
infrastructuur. Die erkenning is van 
groot belang voor de verdere beleids-
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Vervolg van pag. 1 referendumwet

verplicht tot een referendum via de 
Trw.
De bestaande bevoegdheden op

decentraal niveau voor raadgevende 
en raadplegende referenda worden 
dus gerespecteerd, de nieuwe regels 
voor correctieve referenda (met hoge 
drempels en eisen) worden voor het 
hele land geüniformeerd, en het

bestemmingsplan wordt dus uit de 
Referendumwet geëlimineerd. 
Informatie bij Jan te Veldhuis, 
tel: 070-318 29 01
E-mail: A.teVeldhuis@tk.parlement.nl

Vervolg van pag. 3 ondernemen

ontwikkeling. Toch bespeurt onze 
woordvoerder nog steeds een ideolo
gische blokkade bij minister Herfkens 
om in lijn met die mooie woorden 
over te gaan tot actieve stimulering 
van de private sector.

De nota benadrukt het belang van 
het verbeteren van het "enabling 
environment" zowel op internationaal

als nationaal niveau. Dit betreft 
vooral zaken als wetgeving, een goed 
functionerende financiële sector, 
toegang tot markten en ruimte voor 
ondernemerschap. In dit verband is er 
veel kritiek op het protectionisme en 
het gebrek aan beleidsconsistentie 
van de Europese Unie.
Ook is directe steun aan lokale 
ondernemers nodig, met name op 
gebieden als: kennis, rendement en 
risico. Daarvoor is een behoorlijk 
aantal instrumenten beschikbaar.

Maar deze kunnen en moeten inten
siever en effectiever worden ingezet. 
In dit verband dringt onze woord
voerder erop aan dat de regering de 
Tweede Kamer binnenkort nader 
informeert over de voortgang met 
betrekking tot het stimuleren van de 
private sector in het kader van de 
diverse landenprogramma's. Ook dit 
is toegezegd.
Informatie: Enric Hessing,
tel: 070-318 28 89
e-mail: e.hessing@tk.parlement.nl

Eén loket voor grensarbeiders
De VVD-Tweede-Kamerleden Geert Wilders en Frans Weekers hebben 
deze week gepleit voor duidelijker regelgeving voor grensarbeiders. Tijdens 
een Algemeen Overleg zijn de verschillen op net gebied van sociale verze
keringen, uitkeringen en belastingen grondig besproken en is gezocht naar 
oplossingen tussen Nederland en de beide buurlanden. Want dat die gren
zen méér open worden vindt de VVD prima. Alleen zijn er wel wat aan
passingen nodig.
Wilders wil dat alle voorlichting over deze complexe materie achter één loket 
wordt gegeven. “Grensarbeiders moeten achter een loket alle relevante 
informatie kunnen krijgen zodat zij hun eigen afwegingen kunnen maken en 
niet achteraf de overheid miscommunicatie hoeven te verwijten." De staats
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegde dit de VVD-woord- 
voerder toe. Wilders vraagt ook aandacht voor de groep vrouwen van grens
arbeiders die over de periode 1957 -  1980 op hun AOW-toeslag worden 
gekort. Hij wil weten hoeveel van de 27.000 betrokken vrouwen hierdoor 
gedupeerd worden en welk bedrag gemoeid is met een oplossing van deze 
kwestie. De staatssecretaris zou hier na het verschijnen van het rapport van 
de commissie Linschoten op terugkomen.

Frans Weekers gaat in op de problemen die het gebrek aan afstemming 
tussen sociale zekerheid en fiscaliteit met zich meebrengen. Weekers vindt 
het van belang dat de fiscaliteit en sociale zekerheid volgens hetzelfde prin
cipe wordt geregeld. Het nieuwe belastingverdrag en een betere detacner- 
ingsregeling laten grensarbeiders de keuze om belastingen en premies te 
betalen in het land waarin zij wonen, óf het land waarin zij werken. Verder 
stelt Weekers voor om voortaan bij nieuwe wet- en regelgeving een grens- 
landtoets uit te voeren. Daarin worden nieuwe plannen op het gebied van 
belastingen of andere wetgeving bekeken op hun effecten voor grensarbei
ders. Weekers: "Effecten voor grensarbeiders en grenslandbewoners worden 
dan vóór de Kamerbehandeling zichtbaar, en kunnen in de overwegingen 
worden betrokken. De VVD heeft bij herhaling gepleit voor zo'n toets, die 
moet er komen!". Staatssecretaris Hoogervorst zegde dit namens het kabinet 
toe.
Tot slot pleit Weekers voor een aanspraak op zorg over de grens: "De VVD 
vindt dat grensoverschrijdende gezondheidszorg soepeler moet verlopen.
Dan zou bijvoorbeeld het probleem zijn verholpen dat grensarbeiders na hun 
pensionering het recht op zorg in het werklana kwijtraken."
Informatie: Geert Wilders, tel: 070 - 318 28 67 
e-mail: G.Wilders@tk.parlement.nl 
Frans Weekers, tel: 070 -  318 28 94 
e-mail: F.Weekers@tk.parlement.nl
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PARTIJEN

WIE BIEDT HET MEEST?
Goede politiek wil wordt uitgedrukt in meer geld. Voor nóg beter 
onderwijs, of nóg betere zorg is vooral meer geld nodig. Wie biedt 
het meest? Het lijkt soms haasje-over. De miljarden vliegen door 
de lucht.

De debatten over het binnenhalen van extra's vullen de voorpa
gina's en maskeren soms veel fundamentelere veranderingen die van grote invloed zijn 
op de kwaliteit van de publieke sector. Zo is het ook in het Onderwijs. Daar zijn zeer 
interessante omwentelingen gaande die de terugtocht illustreren van modieuze theorieën 
over onderwijs. Denk maar aan het beroepsonderwijs, het onderwijsachterstandenbeleid, 
de Nederlandse taal en de Basisvorming. Op deze terreinen krijgt de VVD steeds meer 
het inhoudelijk gelijk aan haar zijde.

Over het belang dat allochtone leerlingen eerst en vooral de Nederlandse taal goed 
moeten beheersen is de afgelopen jaren veel gesproken. De VVD zette die discussie al 
begin jaren tachtig in. Het verzet lijkt opgegeven en het beleid wordt langzaam maar 
zeker ae goede kant opgedraaid.

De VVD bepleit al jaren dat we ons toch vooral moeten richten op het wegwerken van 
vastgestelde feitelijke achterstanden bij leerlingen. Dus moet aan de hanavan duidelijke 
normen worden gemeten of en wanneer dergelijke achterstanden optreden. De heersende 
gedachte was lang, dat je achterstand af moest lezen uit de etnische of sociaal economi
sche achtergrond van leerlingen en dat scholen met veel allochtone leerlingen en kinde
ren uit sociaal zwakke milieus op die basis extra geld moeten krijgen. Ook die tijd lijkt 
voorbij. Het beroepsonderwijs krijgt stap voor stap de inhoudelijke aandacht die het 
verdient. Hoe lang was uniformiteit en algemene vorming de mode? Het beroepsonder
wijs kreeg daardoor onvoldoende ruimte zich te richten op de specifieke kwaliteiten van 
de leerlingen. De VVD vond en vindt dat leerlingen gebaat zijn bij een pluriform onder
wijsstelsel en dat daarbinnen het beroepsonderwijs met zijn specifieke kenmerken op 
alle niveaus tot uitdrukking moeten komen. Het ultieme uniformiteitsdenken was hele
maal herkenbaar in wat ooit de Middenschool werd genoemd. Begin jaren negentig was 
het gedachtegoed daarvan nog herkenbaar toen de politiek tot invoering van de 
Basisvorming besloot. De politiek? Nee, slechts één partij besloot daartegen weerstand 
te bieden en stemde tegen de wet. De VVD. En wat blijkt enkele jaren later? De argu
menten vinden alsnog instemming -  al wordt dat (te) weinig hardop erkend.

Zie hier een viertal ontwikkelingen die de kwaliteit van het onderwijs uiteindelijk ten 
goed zullen komen. Onderwijs moet het maximale uit alle leerlingen halen, is onze libe
rale opvatting. Daar is veel geld voor nodig, maar bovenal een realistische visie op hoe 
dat geld op de meest effectieve, efficiënte en onderwijskundig verantwoorde wijze moet 
worden besteed.

Hans Dijkstal

Kinderopvang ter reïntegratie
Het ontbreken van kinderopvangmogelijkheden voor mensen 
met een WAO- of WW-uitxering kan een belemmering 
vormen om betaald werk te accepteren. Daarom heeft de 
regering een regeling voorgesteld voor de financiering van 
kinderopvang voor WW-ers en arbeidsgehandicapten die 
bezig zijn met een reïntegratietraject. Geert Wilders
Ook indien een WW- of WAO-er daarna bij 
een werkgever in dienst treedt kan gedu
rende maximaal een jaar een tegemoetko
ming voor kinderopvang aan de werkgever 
worden verstrekt.
Met het wetsvoorstel wil de regering deze 
groep mensen stimuleren om weer aan het 
werk te gaan. Het Landelijk Instituut Sociale 
Verzekeringen, het Lisv, neemt de financie
ring van de regeling op zich en zal op grond 
van individuele omstandigheden bepalen of 
iemand al dan niet in aanmerking komt voor 
de financiering van kinderopvang. De VVD 
staat positief tegenover dit voorstel van 
Staatssecretaris Hoogervorst om mensen 
terug in het arbeidsproces te plaatsen, mede 
omdat dit kan bijdragen aan net terugdrin

gen van de nog steeds stij
gende WAO-cijfers.
Geert Wilders, woordvoerder voor de VVD 
op het gebied van de WAO, plaatst echter 
ook enkele kanttekeningen bij het voorstel. 
Zo vroeg hij inzicht in de precieze criteria 
die zullen worden gehanteerd om te bepa
len of iemand wel of niet in aanmerking 
komt voor de regeling. De staatssecretaris 
zegde toe aan dit verzoek te voldoen. Ook 
ging de staatssecretaris positief in op 
suggesties van de VVD om de fraudebesten
digheid van de regeling te verbeteren. 
Informatie:
Geert Wilders, tel: 070 -  318 28 67 
E-mail: G.Wilders@tk.parlement.nl________

1

mailto:G.Wilders@tk.parlement.nl


e x p r e s s e 371

Privatisering regionale energiebedrijven
Wat de overheid moet doen en laten -10 puntenplan -
1. VVD: Belang voor de 

Nederlandse consument staat 
voorop. Gezonde concurrentie 
biedt de consument in Nederland 
de beste prijs-kwaliteitverhouding 
voor zijn energievoorziening en 
de vrijheid om te kiezen voor de 
best presterende energieleveran
cier. Het publieke belang wordt 
gewaarborgd door goede wet- en 
regelgeving en een adequate en 
onafhankelijke toezichthouder 
(DTe).

2. Geen halfbakken privatisering. In 
Californië heeft een halfbakken 
privatiseringstraject plaatsgevon
den. De energiebedrijven moes
ten duur inkopen en met verlies 
verkopen. Nederland is al jaren 
met een goed doordacht en gefa
seerd liberaliserings- en privatise
ringsproces bezig, waarbij een 
zorgvuldige vormgeving en maat
voering is gekozen.

3. Niet ingrijpen in het prijsmecha
nisme. De overheid moet zich 
niet laten verleiden tot het ingrij
pen in de eindprijs voor de consu
ment.

4. Effectief toezicht (DTe). De VVD 
dringt aan op een kwaliteits- en

capaciteitsversterking van de 
toezichthouder DTe.

5. Een goed functionerend klach
tenloket. De VVD-fractie zal 
aandringen op het oprichten van 
een onafhankelijk, goed functio
nerend klachtenloket.

6. Tweejaarlijks capaciteitsbericht. 
De VVD-fractie pleit ervoor om 
iedere twee jaar een bericht uit 
te brengen over de capaciteits
ontwikkelingen, de kwaliteit van 
de elektriciteitsnetten en de 
behoefteschatting gezien de 
ontwikkelingen in aanbod en 
vraag (bijvoorbeeld als gevolg 
van ICT-ontwikkelingen).

7. De elektriciteitsbedrijven 
moeten de ruimte krijgen op de 
Europese markt. Het dreigende 
verbod op privatisering dat 
boven de markt hangt stuurt de 
Nederlandse energiebedrijven 
met de handen op de rug gebon
den de Europese markt op.

8. Zonder privatisering worden de 
provincies in verboden bankiers- 
rol gedwongen. Wanneer de 
elektriciteitsbedrijven niet mogen 
privatiseren moet goed worden 
bedacht dat de huidige aandeel

houders van de energiebedrijven, 
de provincies, opdraaien voor 
verdere investeringen in de 
netten en de financiering van 
overnameactiviteiten. De provin
cies blijken hier niet toe bereid te 
zijn en bovendien mogen ze de 
bankiersfunctie niet vervullen.

9. Niet privatiseren werkt averechts. 
Als de Nederlandse energiebedrij
ven niet de mogelijkheden cq 
kansen krijgen om zich binnen de 
Europese markt te ontplooien, 
zullen uiteindelijk de buitenlandse 
energiebedrijven de Nederlandse 
bedrijven overnemen.

10 (Niet kort) door de bocht!! Het 
liberaliserings- en privatiserings
proces dreigt in Nederland in een 
flinke bocht terecht te komen.
Wie in een bocht op de rem trapt, 
vliegt eruit. De VVD vindt het 
belangrijk gas te blijven geven, 
zodat de bocht genomen wordt 
en de weg naar de Europese 
energiemarkt weer in zicht komt.

Informatie: Hella Voute,
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 07
E-mail: H.Voute@tk.parlement.nl

Ontvoogding van de AWBZ
De AWBZ is een volksverzekering voor ziektekosten waaruit onder meer verpleeg- en verzor
gingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg worden betaald. In 
deze sectoren is sprake van een forse kloof tussen vraag en aanbod die onder meer tot uiting 
komt in omvangrijke wachtlijsten en relatieve oververtegenwoordiging van lage inkomensgroe
pen, omdat diegenen die zien dat kunnen veroorloven zelf zorg inkopen en afzien van hun AWBZ 
rechten. De AWBZ was vijf februari onderwerp van een notaoverleg in de Tweede Kamer. Stef Blok

Woorvoerder Blok geeft aan dat 
bovengenoemde knelpunten bij 
ongewijzigd beleid nog verder zullen 
toenemen door de groeiende vraag 
(vergrijzing) en de hogere kwaliteits
eisen die gepaard gaan met een 
groeiende welvaart. In de huidige 
AWBZ worden aanbieders gefinan
cierd op basis van jaarlijkse volumeaf- 
spraken. Uitsluitend bestaande 
erkende instellingen kunnen een 
beroep doen op financiering, voor 
nieuwe aanbieders is geen plaats. 
Voor de verdeling en beheersing van 
budgetten is een indrukwekkende 
bureaucratie opgebouwd met een 
regionale planning middels 
Zorgkantoren, Regiovisies en een 
landelijke goedkeuringsprocedure 
voor nieuwbouw. Prikkels tot klant
vriendelijkheid en efficiency zijn 
schaars. Slechts mondjesmaat wordt

ruimte geboden voor Persoons 
Gebonden Budgetten (PGB's) die 
deze prikkels wel introduceren.

Kernpunt van het notaoverleg is het 
rapport "ontvoogding van de AWBZ" 
dat is geschreven door een commis
sie onder leiding van Walter Etty. Dit 
rapport sluit zeer nauw aan bij de 
liberale visie op de toekomst van de 
AWBZ. De VVD pleit al jarenlang 
voor keuzevrijheid door middel van 
een PGB. Ook het toestaan van eigen 
betalingen bovenop de wettelijke 
voorzieningen moet mogelijk zijn 
voor diegenen die extra wensen 
hebben en bereid zijn daarvoor te 
betalen. Verder moet vrije toetreding 
van aanbieders mogelijk worden, mits 
natuurlijk wordt voldaan aan kwali
teitseisen. Door deze maatregelen 
krijgt de cliënt eindelijk iets te kiezen.

De Tweede kamer 
schaart zich, verheugenswaardig, in 
grote lijnen achter het rapport Etty. 
De eerste stappen naar een nieuwe 
AWBZ zijn gezet. Een AWBZ waarin 
wat de VVD betreft geen plaats meer 
is voor bureaucratie en gedetailleerde 
planning door de overheid. De taak 
voor de overheid is het bewaken van 
kwaliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen, binnen de randvoorwaarde 
van een gematigde ontwikkeling van 
de collectieve uitgaven..

Informatie: Stef Blok,
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 10
E-mail: S.Blok@tk.parlement.nl

mailto:H.Voute@tk.parlement.nl
mailto:S.Blok@tk.parlement.nl


e r e s s e 371

Kennis van taal en samenleving een vereiste
In 1997 heeft toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal, de nota "Het integratiebeleid betreffende 
etnische minderheden in relatie tot hun geestelijke bedienaren" uitgebracht. Aanleiding tot deze nota was onder 
meer het gegeven dat de Imams uit Turkije en Marokko geen woora Nederlands spreken en niets afweten van de 
Nederlandse samenleving, wet- en regelgeving.

Dit is niet bevorderlijk voor de inte
gratie van Turken en Marokkanen. In 
ae Wet Inburgering Nieuwkomers 
(WIN) is geregeld aat nieuwkomers 
van buiten de Europese Unie een 
inburgeringcursus moeten volgen 
indien zij hier permanent verblijven. 
Voor een tijdelijk verblijf geldt deze 
verplichting niet. Dijkstal heeft in 
1998 aangekondiga dat gezien de 
ervaringen met de Imams in 
Nederland het noodzakelijk is om ook 
tijdelijk verblijvenden te verplichten 
een inburgeringcursus te volgen. De 
minister van Integratie, Van Boxtel, 
heeft de WIN gewijzigd, zodat nu 
ook bijzondere categorieën vreemde
lingen aangewezen kunnen worden 
die tot inburgering worden verplicht, 
ook als zij hier tijdelijk verblijven. Bij

deze categorieën moet worden 
gedacht aan vreemdelingen die func
ties gaan uitoefenen die van zodanig 
maatschappelijk belang zijn dat voor 
de sociaal-economische en sociaal- 
culturele integratie inzicht en kennis 
in de Nederlandse samenleving en 
kennis van de Nederlandse taal nood
zakelijk zijn.

Woordvoerder Jan Rijpstra steunt 
deze wetswijziging maar heeft tijdens 
de behandeling van deze wet een 
verband gelegd met de Wet Arbeid 
Vreemdelingen (WAV) waarin is 
geregeld wanneer mensen van buiten 
de EU in Nederland arbeid mogen 
verrichten. Hij stelt dat het beter is 
om ook in de WAV aan te geven

onder welke voorwaarden mensen 
van buiten de EU in Nederland arbeid 
mogen verrichten. Immers, voor 
sommige beroepen in de gezond
heidszorg en in het onderwijs is het 
juist van belang om de Nederlandse 
taal te spreken en kennis van de 
Nederlandse samenleving te hebben. 
Dit zou in de WAV geregeld kunnen 
worden. Tot slot plaatste hij nog een 
kritische kanttekening bij het naar 
Nederland halen van gekwalificeerde 
arbeidskrachten uit bijvoorbeeld 
ontwikkelingslanden omdat daarmee 
het kader uit die landen weggaat 
waardoor een “braindrain" ontstaat. 
Informatie: Jan Rijpstra, 
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 05 
E-mail: J.Rijpstra@tk.parlement.nl

Meerjarenbeleidsplan Emancipatie

i

Met het aantreden van Paars II is een aparte staatssecretaris met 
Emancipatiezaken belast. Na menige vage nota's en begrotingsbrieven kon 
de Kamer de staatssecretaris aanspreken op haar concrete beleidsvoorstel
len in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie. De plannen richten zich op 
Arbeid, Zorg en Inkomen, Dagindeling, Macht en Besluitvorming, 
Mensenrechten en Kennissamenleving. De Kamer, waaronder VVD-woord- 
voerder Frans Weekers, liet zich kritisch uit: "Er wordt nog te veel van 
onderzoek naar onderzoek gehobbeld, waarmee onduidelijk blijft of en 
welke concrete maatregelen worden genomen en hoe deze bijdragen aan 
de emancipatiedoelstellingen".

De VVD onderschrijft de liberale 
doelstelling van het emancipatiebe
leid, namelijk het scheppen van voor
waarden waarin vrouwen en mannen 
gelijke rechten, kansen, vrijheden en 
(sociale) verantwoordelijkheden 
kunnen realiseren, waarbij uitgangs
punt blijft dat burgers zelf verant
woordelijk zijn voor de keuzes die zij 
maken en de consequenties die daar
aan verbonden zijn. De VVD steunt 
het kabinet in de opvatting dat het 
bevorderen van de economische zelf
standigheid van vrouwen door middel 
van arbeidsparticipatie als kern van 
het emancipatiebeleid wordt gezien. 
Het is goed dat de premies op thuis
blijven zijn of worden afgescnaft. Het 
is ook goed dat de sociale zekerheid, 
het pensioenstelsel, en het belasting
stelsel in het kader van diversiteit in 
levensloop en emancipatie tegen het 
licht worden gehouden.

Aandacht voor mannen 
De VVD heeft in het verleden meer
maals benadrukt dat een cultuurom
slag zeer bepalend is voor een even

wichtige arbeidsparticipatie en de 
keuzevrijheid van de individuele 
burgers tussen werk, zorg en privé.
De - vaak nog traditionele - opvat
tingen van mannen werken belemme
rend op de arbeidsparticipatie en 
emancipatie van vrouwen. De VVD 
hamert wederom op aandacht voor 
allochtone jongens en mannen. In 
sommige Islamitische culturen staat 
de jongen op een voetstuk. Dat kan 
leiden tot een grote kloof tussen met 
name de Marokkaanse jeugd en de 
Nederlandse opvattingen over seks
everhoudingen.

Geen aparte staatssecretaris  
De verankering van emancipatiedoel
stellingen in alle geledingen van het 
beleid komt maar moeizaam van de 
grond. De departementen nemen nog 
onvoldoende ieder hun eigen verant
woordelijkheid voor emancipatiebe
leid. De VVD verwacht van de staats
secretaris dat zij het nog resterende 
jaar voor de verkiezingen gebruikt om 
met kracht een mainstreamstrategie 
uit te zetten en ervoor te zorgen dat

elk departement zijn eigen verant
woordelijkheid neemt voor emancipa
tiebeleid. Weekers meent dat juist 
een sprong voorwaarts gemaakt kan 
worden door daarna géén aparte 
staatssecretaris Emancipatie meer te 
benoemen en daarentegen de porte
feuille "Coördinerend 
Bewindspersoon Emancipatie" jaar
lijks te laten rouleren in net kabinet. 
De regering kan daarmee laten zien 
dat het een collectief probleem is van 
vrouwen èn mannen, dat bovendien 
elk beleidsterrein raakt.
De VVD is van mening dat het met de 
participatie van vrouwen in de 
ambtelijke top in Nederland zeer 
droevig is gesteld. Weekers: "Ik ben 
van mening dat -  zeker nu in 
Nederland het gemiddelde oplei
dingsniveau van vrouwen op de 
arbeidsmarkt hoger is dan van 
mannen -  voldoende potentieel 
aanwezig is onder vrouwen om de 
topposities in het ambtelijk apparaat 
te bezetten indien kwaliteit vóór 
anciënniteit zou worden gesteld. De 
geloofwaardigheid van het emancipa
tiebeleid -  met name voor wat betreft 
het doorbreken van het glazen 
plafond -  zal toenemen naarmate het 
aantal vrouwen in topfuncties bij 
departementen en andere overheids
instellingen in versnelde mate 
toeneemt.
Informatie: Frans Weekers,
tel: 0 7 0 -3 1 8  28 94
E-mail: F.Weekers@tk.parlement.nl
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Nieuw mestbeleid
De VVD ondersteunt de lijn die het kabinet heeft ingezet met het nieuwe 
mestbeleid. Vooral de individuele verantwoordelijkheid van ondernemers in 
het wetsontwerp spreekt de VVD erg aan.

Het systeem van mestafzetcontracten 
gaat uit van een verplichte koppeling 
van de toegestane mestproductie aan 
de mestafzetmogelijkheaen van een 
individueel bedrijf. Alle ondernemers 
die vee houden worden in het nieuwe 
systeem individueel afgerekend op de 
mate waarin zij zich hebben verze
kerd van een duurzame afzet van hun 
dierlijke mest. Bepalend is primair de 
eigen inspanning van het bedrijf. De 
minister streeft naar de wettelijke 
introductie van een stelsel van mest
afzetcontracten per 1 januari 2002.

Van meet af aan heeft de VVD 
aangegeven te willen discussiëren 
over het tijdspad en de normen. Wat 
de normen betreft wordt daar op 
terug gekomen bij de evaluatie van 
het mestbeleid in 2002. Inmiddels

gaan steeds meer stemmen op dat 
invoering van de wet per 1-1-2002 
niet kan worden gehaald. Om het 
nieuwe stelsel goed en verantwoord 
te laten werken is evenwicht op de 
mestmarkt nodig, want anders 
ontaardt het systeem in chaos.

Wil je evenwicht bereiken op de 
mestmarkt, dan is dat van een aantal 
zaken afhankelijk.
Zo is nog steeds onduidelijk wat de 
precieze omvang is van het mestover
schot. Het is nog niet bekend of 
Brussel wel akkoord gaat met het 
Nederlandse derogatieverzoek 
(derogatie = ontheffing om meer 
mest te mogen gebruiken op gras
land). De Raad van State heeft met 
zorg vastgesteld dat het tijdig 
gereedkomen van de perceelsregistra-

tie van het stelsel Qert j an
niet is verzekerd. Opiaat
Kunnen de diverse 
mestverwerkingsyste- 
men tijdig de benodigde vergun
ningen en erkenningen krijgen? Het is 
de vraag of met opkoop een substan
tiële bijdrage kan worden geleverd 
aan het bereiken van evenwicht op 
de mestmarkt, gezien de middelen 
die daarvoor beschikbaar zijn.

De minister zal het moment van 
inwerkingtreding daarom wat de 
VVD betreft af moeten laten hangen 
van de mate van evenwicht die is 
bereikt op de mestmarkt.

Informatie:
Gert Jan Opiaat, tel: 070 -  318 28 81 
E-mail: G.Oplaat@tk.parlement.nl

Asielzoekers en criminaliteit
in april 1999 zei de toenmalige staatssecretaris van Justitie in de Kamer dat er geen aanwijzingen waren voor 
hogere criminaliteit bij asielzoekers. Nog geen jaar later kreeg hij van de burgemeester van Groningen namens de 
beheersdriehoek (burgemeester. Officier van Justitie en korpschef) een rapport waaruit bleek dat in de provincie 
Groningen in een jaar tijd 1 op de 20 asielzoekers door de politie was aangehouden.

Rond die tijd verscheen een ander 
rapport van de Erasmus-universiteit 
over een groot criminaliteitsprobleem 
bij mensen uit voormalig Joegoslavië, 
in de periode 1992 tot 1998 het 
grootste land van herkomst van asiel
zoekers. Ook van hen was in een jaar 
tijd 1 op de 20 door de politie aange
houden, van de jongeren zelfs 1 op 
de 10. Een zeer recent rapport van 
het Korps Landelijke Politiediensten 
bevestigt dit beeld. VVD-woordvoer- 
der Henk Kamp vindt dat door de 
staatssecretaris niet adequaat is gere
ageerd op het Groningse rapport. In 
pfaats van het tien maanden in de la 
te laten liggen, had hij moeten 
handelen:

• de Kamer informeren dat er toch 
wel degelijk iets aan de hand was;

• vragen om informatie aan de 
andere 19 beheersdriehoeken in 
het land;

• het wetenschappelijk onderzoeks
centrum van het ministerie van 
Justitie opdracht geven de 
beschikbare informatie te analyse
ren en aan te vullen;

• de IND opdracht geven met de 
grootste mogelijke spoed de 
aanvragen van criminele asielzoe
kers af te wikkelen en hen na 
afwijzing het land uit te zetten;

• de COA vragen criminele asielzoe
kers die niet, nog niet of niet meer 
opgesloten kunnen worden, apart 
onder te brengen met een stren
ger regime en extra toezicht.

Henk Kamp stelt dat ons land een
ernstig criminaliteitsprobleem heeft

met een onevenredig groot aantal 
mensen van buitenlandse afkomst.
Een deel van dit probleem hangt 
samen met de toestroom van asiel
zoekers. De woordvoerder heeft de 
nieuwe staatssecretaris Kalsbeek 
alsnog gevraagd de genoemde maat
regelen te nemen. Zij blijkt daartoe 
niet bereid. Gesteund door de linkse 
meerderheid in de Kamer heeft zij 
gezegd onderzoek niet nodig te 
vinden en geen aparte opvang te 
willen. Henk Kamp heeft daarop 
teleurgesteld gereageerd. Er is nog 
nooit een probleem opgelost door het 
te ontkennen en het nemen van 
maatregelen uit te stellen.

Informatie: Henk Kamp,
tel: 070 -  318 28 98
E-mail: H.Kamp@tk.parlement.nl

Voorbarige discussie over 
huwelijk Kroonprins met Maxima
De VVD-fractie heeft diverse redenen om zich nu nog niet publiekelijk te 
mengen in de discussie over de relatie tussen Prins Willem Alexander en 
mevrouw Maxima Zorreguieta in het algemeen, over een eventueel huwelijk 
tussen hen beiden in het bijzonder, of over haar vader. Zie: www.vvd.nl
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE

_  . , . PARTIJENEuthanasie
De VVD-fractie in de Eerste Kamer steunt het wetsvoorstel inzake euthanasie omdat het 
authentieke beslissingen van mensen rond hun levenseinde respecteert. Daarentegen 
hebben we met toenemende ergernis kennis genomen van nationale en internationale 
acties van christen-democraten tegen de nieuwe euthanasievoorstellen. Deze acties 
missen een inhoudelijke onderbouwing. Het gaat eerder om het aanwakkeren van 
onjuiste gevoelens in strijd met de realiteit. Bovendien wordt miskend dat er in ons land 
sprake is van een gewetensvolle en zorgvuldige euthanasiepraktijk. Een praktijk die door 
de rechter en de politiek verschillende malen is getoetst.

Na dertig jaar debat en toetsing codificeert het wetsvoorstel een bestaande praktijk. 
Nergens is gebleken dat deze praktijk strijdig zou zijn met het Europees Verdrag ter 
bescherming van de rechten van de mens. Ook door christen-democraten is in net ver
leden, met name in de kabinetten Lubbers II en III, meegewerkt aan nadere regels voor 
het toestaan van euthanasie. Dat werd niet strijdig geacht met het Europees Verdrag. 
Bovendien is in het lange Nederlandse debat nergens aannemelijk gemaakt dat dit 
Verdrag zou verplichten tot bescherming van het recht op leven tegen de uitdrukkelijke 
en weloverwogen wil van betrokkene, ene ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en in zijn 
opvatting wordt gesteund door een arts. Ook doorwrochte adviezen van de Staats
commissie Euthanasie en de Raad van State geven geen aanleiding tot deze veronder
stelling.

Onaanvaardbaar vindt de fractie opvattingen waarin een verband wordt gelegd tussen 
levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van een ondraaglijk lijdende patiënt en ver
derfelijke praktijken in het Nazi-regime. Die associatie is feitelijk volstrekt onjuist en 
betekent een grove schending van de integriteit van mensen die zo gewetensvol met 
euthanasie omgaan.
Ik betreur het dat een debat dat jarenlang met veel respect voor verschillende opvattin
gen is gevoerd, thans ernstig wordt vertroebeld door tendentieuze acties en opvattingen. 
In de VVD bestaat eensgezindheid over het recht op een humaan levenseinde.
Is dat juist geen mensenrecht?

Dick Dees, vice-voorzitter VVD-fractie Eerste Kamer, 
woordvoerder Euthanasie.

Basisvorming II
Deze week is het voorstel van staatssecre
taris Adelmund besproken om het aantal 
vakkencombinaties in het voortgezet 
onderwijs uit te breiden. Van vakkencombi
naties is sprake als bestaande vakken onder 
een nieuwe naam worden samengevoegd. 
Daardoor krijgen leerlingen minder met 
verschillendeleraren te maken.
Ook de VVD-fractie is van mening dat door 
het grote aantal vakken in de basisvorming 
leerlingen met teveel docenten te maken 
krijgen. Voor de lange termijn moet de 
basisvorming hervormd worden. Zo zijn 
aanpassingen nodig om de overladen 
programma's en de versnippering aan te 
pakken. Ook moet de basisvorming gediffe
rentieerd worden naar vakkenaanbod, duur 
en niveau (zie VVD-expresse nr.366)

en daarvoor ook extra werd beloond.
De staatssecretaris stelt nu voor om ieder
een die bijvoorbeeld een bevoegdheid voor 
aardrijkskunde en biologie heeft, zonder 
enige scholing bevoegd te verklaren voor 
een combinatievak met geschiedenis en 
staatsinrichting, economie, wiskunde, 
natuur- en scheikunde, techniek, verzorging 
en informatiekunde. Het spreekt voor zich 
dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs 
behoorlijk onder druk komt te staan. De 
VVD-fractie wijst deze verruiming af en stelt 
voor om bij de Wet op de Beroepen in het 
Onderwijs recht te trekken wat nu reeds 
sinds 1993 krom is. Wij vinden dat iedereen 
die voor de klas staat goed geschoold moet 
zijn. Volgende week zal de VVD-fractie 
hierover een Kameruitspraak vragen.

Nu al kan die versnippering worden aange
pakt door leraren meerdere bevoegdheden 
te laten behalen, zoals men dat vroeger 
door middel van applicatiecursussen deed

Informatie: Clemens Cornielje
tel: 070 - 318 29 04
C.Cornielje@tk.parlement.nl
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De Koers van Beroeps- en VolwassenenEducatie (BVE)
Op maandag 12 februari is de nota 
Koers BVE besproken. In Koers BVE 
2001-2004 wordt een vierjarig be
leidsperspectief voor het Middelbaar 
Beroeps Onderwijs en de Volwas
seneneducatie geschetst, vergelijk
baar met het Hoger Onderwijs en 
Onderzoeks Plan (HOOP). In een 
samenhangend kader wordt de rich
ting beschreven waarin de sector 
zien momenteel ontwikkelt met de 
lopende beleidsinitiatieven, belang
wekkende ontwikkelingen, discussies 
en mogelijke dilemma's. De nota is 
interactief tot stand gekomen met 
het onderwijsveld en het bedrijfs
leven. Het is immers mogelijk dat 

edurende het beleidsvormings- en 
et implementatieproces inzichten 

veranderen.
De nota van minister Hermans (VVD) 
is goed ontvangen door organisaties 
als de Onderwijsraad, SER, BVE-raad 
en Colo.

Het belang van deze BVE-sector 
wordt nogal eens onderbelicht. Maar 
het is wel een sleutelsector: goede 
beroepsgerichte opleidingen vormen 
de ruggengraat van onze economie. 
Mensen hebben er recht op om goed 
toegerust de arbeidsmarkt te betre
den en het bedrijfsleven heeft er 
recht op dat op adequate wijze kan 
worden voorzien in ae behoefte aan 
gekwalificeerd personeel. Ook tijdens 
ae onderwijsbegroting heeft Clemens 
Cornielje aandacht gevraagd voor

enkele thema's binnen het beroeps
onderwijs (VVD-Expresse nr. 363).
De VVD-fractie zet zich al jaren in 
voor de versterking van de positie 
van de gehele beroepsonderwijsko- 
lom (vmbo/mbo/hbo). Tijdens dit 
notaoverleg is aandacht gevraagd 
voor onderwerpen als toegankelijk
heid, kwalificatiestructuur, beroeps
onderwijs, alfabetisering en publiek- 
private financiering. Het grootste 
discussiepunt was de invulling van de 
1000-uren norm. Dit onderwerp zal 
in de onderstaande bijdrage nader 
worden uitgewerkt.

In het regeerakkoord is op instigatie 
van de Onderwijsinspectie bepaald 
dat de zogenaamde contacturen
norm zal worden verhoogd van de 
huidige 850 uren tot 1000 in 2003. 
De VVD-fractie onderschrijft nog 
steeds de doelstelling dat er 
voldoende contactmomenten tussen 
leraar en student moeten zijn. Dat 
kunnen zowel individuele of klassi
kale contacten zijn als contacten 
door inschakeling van de moderne 
media (ICT). Voor de invulling van 
deze uren moet - naast de mogelijk
heden voor uitbreiding van praktijk
ervaring - ook meer aandacht 
komen voor de moderne vreemde 
talen, sport en beweging. Het onder
wijsveld wil af van bovenstaande 
1000-urennorm en wil overgaan op 
een norm van 1600 studiebelastings- 
uren. Uitgangspunten van de minis

ter blijven: flexibiliteit en maatwerk. 
Instellingen moeten genoeg ruimte 
krijgen om op de verschillen tussen 
studenten in te kunnen spelen; in 
geen sector is de diversiteit van 
studenten en opleidingen zo groot als 
in de BVE-sector. De minister en de 
coalitiepartners zijn akkoord gegaan 
om nader onderzoek te laten doen 
naar de vervanging van de urennorm 
door de systematiek van de studiebe- 
lastingsuren. Aan het alternatief van 
de studiebelastingsuren kleven ook 
nadelen, bijvoorbeeld dat onder de 
studiebelastingsuren ook uren voor 
huiswerk worden verstaan. Dit is 
bepaald niet de insteek van de VVD- 
fractie omdat de doelgroep juist baat 
heeft bij contactmomenten.
Bovendien kunnen studiebelastings
uren ten koste gaan van de transpa
rantie en controleerbaarheid. De 
minister zal rond de zomer met een 
(wets)voorstel komen waarin hij ook 
het alternatief van het onderwijsveld 
betrekt. In dit voorstel zal hij zorgen 
dat er zowel voldoende contactmo
menten komen (equivalent 1000- 
urennorm) als voldoende mogelijkhe
den voor de instelling om die zelf in 
te bedden.
De VVD-fractie wil de minister de 
ruimte geven om dit voorstel nader 
uit te werken.

Informatie: Clemens Cornielje,
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 04
E-mail: C.Cornielje@tk.parlement.nl

Het vermogen van politieregio's
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over het vermogen 
van politieregio's met de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft 
VVD-woordvoerder Jacques Niederer accenten gelegd op zowel het gevaar 
van 'speculerende politiekorpsen' als op het feit dat het faillissementsrisico 
van korpsen nul is, waardoor het eigen vermogen niet groot hoeft te zijn. 
Toch heeft Niederer wel een aantal Kanttekeningen bij dit wetsvoorstef 
geplaatst.

De wetswijziging gaat over het 
bieden van een formeel wettelijke 
basis om bij Algemene Maatregel van 
Bestuur regels te stellen over het ver
mogen van de politieregio's. Voldoet 
een regio niet aan deze regels en 
komen de bijdragen niet direct de 
politiezorg toe dan kan de minister 
van BZK besluiten om op toekomstige 
rijksbiidragen te korten.
Hoe dit rekenkundig er allemaal per 
korps uitziet, is onderwerp van studie 
geweest van de Stuurgroep Imple
mentatie Modernisering Politiezorg 
(STIMP). De VVD-fractie steunt de

regering in de opstelling dat het feite
lijke vermogen 12,5% hoger mag zijn 
dan de vastgestelde norm voor ae 
bepaalde regio.

In het debat wijst de VVD op de 
mogelijke knelpunten in dit wetsvoor
stel. Zo wordt de krapte op de 
arbeidsmarkt en/of te beperkte oplei
dingscapaciteit genoemd. "Gaatae 
minister ook korten op de rijksbij
drage wanneer een korps boven de 
bandbreedte komt, uitsluitend omdat 
het geen personeel kan werven?" wil 
Niederer weten. Daarnaast wil de

VVD-fractie dat er regiospecifieke 
toedelingen komen om bijvoorbeeld 
het personeel in bepaalde regio's in 
de Randstad te kunnen behouden. De 
minister heeft toegezegd op dit punt 
nog terug te komen.
Aan het eind van zijn betoog heeft de 
VVD-woordvoerder zijn zorg geuit 
over mogelijke negatieve signalen, 
die door dit wetsvoorstel zouden 
kunnen ontstaan. Het is namelijk 
goed denkbaar dat juist door een 
gezonde bedrijfsvoering (speculeren 
wordt niet onder een gezonde 
bedrijfsvoering verstaan) een betere 
vermogenspositie ontstaat en dat de 
korpsen dit vermogen toch moeten 
inleveren als het boven de 12,5% 
uitkomt.

Informatie: Jacques Niederer,
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 16
E-mail: J.Niederer@tk.parlement.nl
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Eindelijk maatregelen tegen toestroom Ama's?
"De VVD steelt de show met kritiek 
op het asielbeleid, in de wetenschap 
dat ze geen meerderheid mee krijgt," 
aldus PvdA-woordvoerder Bert 
Middel deze week in het Algemeen 
Dagblad. Middel heeft het weer eens 
helemaal mis.
Wij zijn niet geïnteresseerd in show, 
maar in het voorkomen of anders op
lossen van problemen. En die meer
derheid komt er wel degelijk -voor 
het ene VVD-voorstel na het andere- 
alleen vaak veel later dan nodig is, 
veel later ook dan goed is voor de 
Nederlandse samenleving. Een voor
beeld is het Ama-beleid, het beleid 
gericht op alleenstaande minderjarige 
asielzoekers, van wie er steeds meer 
naar Nederland komen. Jaar in jaar 
uit heeft de VVD-fractie bij iedere 
gelegenheid gepleit voor drastische 
aanscherping van het beleid.

Het is onverantwoord iedere jongere 
op te vangen die de mensensmokke
laars voor veel geld naar Nederland 
wensen te brengen. Deze jongeren - 
die ons land niet kennen, de taal niet 
spreken, geen adequate opleiding 
hebben en uiteindelijk overal alleen 
voor staan- worden hier vaak dood
ongelukkig en vormen een grote last 
voor hun omgeving. Keer op keer 
werden de VVD-voorstellen afgewe
zen om in beginsel alle Ama's terug 
te sturen, tenzij vervolging aan de 
orde is. Ondertussen groeide hun 
aantal met de dag. Inmiddels is het 
zover dat per maand (!) 550 tot 600 
Ama's zien aanmelden en zien ook 
anderen dat het spaak loopt. Premier 
Kok laat weten zich zorgen te maken, 
staatssecretaris Kalsbeek wil maatre
gelen gaan voorbereiden en ook D66 
is om. Daarmee is er eindelijk een

meerderheid om te beginnen met de 
oplossing van dit probleem. Het zou 
voor iedereen veel beter zijn geweest 
als de benodigde maatregelen eerder 
genomen waren. Hoe langer je 
wacht, hoe groter het probleem 
wordt en hoe harder ingegrepen 
moet worden.
Er zijn nog vele asielproblemen op te 
lossen, daarvoor is steeds opnieuw 
een meerderheid in de Tweede Kamer 
nodig. Ik nodig Bert Middel en zijn 
PvdA-fractie uit daarvan deel uit te 
maken. De VVD-voorstellen liggen er 
al.

Informatie: Henk Kamp,
tel: 0 7 0 -3 1 8  28 98
E-mail: H.Kamp@tk.parlement.nl

Meer tempo bij herstructurering glastuinbouw
Donderdag heeft in de Tweede 
Kamer een Algemeen Overleg plaats
gevonden over de vestiging van een 
nieuw proefstation voor de glastuin
bouw.
Aanvankelijk was hel de bedoeling 
om ook te spreken over de herstruc
turering van de glastuinbouw in Zuid- 
Hollana, de warmte krachtkoppeling 
en nog een aantal zaken. Door het 
zeer laat verschijnen van een brief 
van minister Brinkhorst zijn die 
onderdelen doorgesrhoven naar 
aanstaande dinsdag. De fractie van 
de VVD kiest, zo liet woordvoerder 
Jan Geluk weten, voor een nieuw te 
bouwen proefstation te Bleiswijk en 
een kleiner station in Horst. Daarin 
volgt zij de lijn van de minister. De 
VVD laat zien leiden door argumen
ten en niet door emoties. De strategi
sche keuze die Zuid-Holland heeft 

emaakt voor een sterk glastuin- 
ouwgebied, nieuwe glastuinbouw 

aan de oostflank, glastuinbouw in de 
Zuidplaspolder en de dynamiek en

uitstraling van een nieuwe vestiging 
zijn de belangrijkste argumenten. "De 
tuinbouw is groot geworden door 
gedurfd maar wel overwogen te 
kiezen. Elke keuze heeft voor- en 
nadelen. De VVD durft te kiezen en 
kiest voor Bleiswijk," aldus Geluk.

Te traag
Volgende week wil de WD-woord- 
voerder aandacht vragen voor de 
herstructurering in met name Zuid- 
Holland. Nog steeds wordt daar te 
weinig vooruitgang geboekt. “Er 
moeten meer kolen op het vuur. Het 
gaat allemaal te langzaam," vindt Jan 
Geluk. Gelukkig heeft het college van 
Zuid -Holland nu gekozen. Het wil 
inzetten op een sterk en innovatief 
glastuinbouwgebied dat zich uitstrekt 
van het nieuw ingerichte Westland en 
de zogeheten B-driehoek tot een 
uitloper naar de Zuidplaspolder. Ook 
is Zuid-Holland bereid 10 miljoen 
daarin te investeren. De VVD vindt 
dat winst.

Zorgen heeft de VVD over de trage 
gang rond het vrijkomen van moge
lijkheden op tien aangewezen locaties 
in Nederland. Dit gaat te langzaam, 
waardoor de herstructurering in Zuid- 
Holland dus ook traag van start gaat. 
De VVD wil daarin versnelling.

Woordvoerder Geluk zal dinsdag 
voorstellen 14 miljoen gulden extra in 
te zetten voor de Regeling Oude 
Glastuinbouwgebieden (RROG). Dit is 
een goed lopende regeling binnen de 
verpauperde glastuinbouwgebieden. 
Nu ontstaat een tekort aan geld. 
Minister Brinkhorst heeft geld 
beschikbaar uit de brandstofcompen- 
satie (totaal 40 miljoen). Na vermin
dering met bovengenoemde14 
miljoen blijft er dan nog 26 miljoen 
over voor investeringen in herstructu
reringsmaatregelen.

Informatie: Jan Geluk,
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 14
E-mail: J.Geluk@tk.parlement.nl

Vredesoperatie
UNMEE
Naar aanleiding van het bezoek van 
de minister-president en de ministers 
van Defensie en Ontwikkelings
samenwerking aan Ethiopië en 
Eritrea heeft ae Kamer deze week 
gesproken over het verloop van de 
VN-missie.
Woordvoerder Theo van den Doel 
heeft zijn waardering geuit over de 
professionele wijze waarop en de 
grote motivatie waarmee de

Nederlandse militairen vanuit alle 
krijgsmachtdelen hun werk uitvoeren. 
Zeker gezien de moeilijke omstandig
heden ter plekke is een compliment 
hier op zijn plaats.
De VVD heeft opheldering gevraagd 
over het feit dat het bataljon uit 
Kenia nog steeds niet is gearriveerd. 
De VN hebben de klassieke fout 
gemaakt een operatie te starten 
zonder dat er voldoende garanties 
waren voor de aanwezigheid van alle 
benodigde troepen. De VVD is van 
mening dat hieruit een les voor de 
toekomst moet worden getrokken.
De VVD-woordvoerder heeft 
nogmaals benadrukt dat de statione
ring van de Apaches in Djibouti

bedoeld is in geval een eventuele 
evacuatie van de Nederlandse militai
ren uit het gebied noodzakelijk is. Het 
is dan ook van belang dat de militai
ren zich ter plekke op deze taak voor
bereiden. Tot slot heeft de woord
voerder gevraagd wie Nederland gaat 
aflossen als de troepen medio juni 
vertrekken. Theo van den Doel stemt 
in met het standpunt van de regering 
dat ontwikkelingsgeld pas beschik
baar komt als het vredesproces 
onomkeerbaar is. Eerst vrede dan pas 
geld!

Inlichtingen: Theo van den Doel,
tel: 070-318 28 91
E-mail: m.vddoel@tk.parlement.nl
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Vervolging overheid
De VVD heeft van minister Korthals van Justitie de toezegging gekregen dat 
hij werk gaat maken van de mogelijkheid om de centrale overheid voor de 
strafrechter te vervolgen. Nu is dat op basis van het zogenaamde Tweede 
Pikmeerarrest alleen mogelijk wanneer gemeenten of provincies de strafwet 
overtreden. Voor de VVD weegt het gelijkheidsbeginsel zwaar. Het is dan 
ook moeilijk te aanvaarden dat overheden in gelijke gevallen ongelijk 
worden behandeld.

Waar burgers, bedrijven en overhe
den op voet van gelijkheid aan het 
maatschappelijk verkeer deelnemen 
moet hun handelen voor de strafwet 
gelijk worden beoordeeld. Wel blijft 
voor de VVD voorop staan dat exclu
sieve overheidstaken niet onder de 
werking van het strafrecht vallen. 
VVD-woordvoerder Hans van Baaien 
wil niet dat de rechter op de stoel van 
de politiek gaat zitten. Daarom vroeg 
hii minister Korthals de strafrechte- 
lijke immuniteit van overheden bij 
wet vast te leggen.

Van Baaien heeft begrip voor de

argumenten van de minister dat er 
nog een flink aantal praktische haken 
en ogen aan het strafrechtelijk 
vervolgen van de centrale overheid 
zitten. In Nederland kennen we colle
giaal bestuur. De minister van Justitie 
is politiek verantwoordelijk voor het 
Openbaar Ministerie. Hij vervolgt dan 
uiteindelijk een collega-minister voor 
een besluit waarvoor hij zelf mede
verantwoordelijk is. Een onmogelijke 
positie die mogelijk kan worden 
opgelost door de aanwijzingsbe
voegdheid van de minister van 
Justitie richting het OM bij vervolging 
van de centrale overheid nader vast

te leggen, danwel een oplossing 
buiten het huidige stelsel te kiezen.
De woordvoerder suggereert het 
vervolgen van de centrale overheid 
door de procureur-generaal bij de 
Hoge Raad. Deze weg wordt nu bij 
ambtsmisdrijven door ministers 
gevolgd.

De VVD vraagt de minister beide 
opties met alle voors en tegens 
concreet uit te werken. Hierna willen 
de liberalen beoordelen of een van 
deze wegen begaanbaar is. De 
woordvoerder reserveert hier duidelijk 
politieke ruimte. "Ik stap niet zonder
meer een donkere kamer binnen. Ik 
wil dat de minister eerst het licht 
aandoet. Pas dan kan de VVD beoor
delen of zij de kamer ook daadwerke
lijk zal binnengaan. Zorgvuldigheid 
staat voor ons voorop," aldus Van 
Baaien.

Informatie: Hans van Baaien,
tel: 070-318 29 22
E-mail: J.vBaalen@tk.parlement.nl

Pensioenbasis geregeld
Minister zegt Kamer financiële compensatie dubbele premieheffing (Waz) 
toe.

De Kamer heeft een wetsvoorstel behandeld dat tot doel heeft gedeputeer
den, wethouders en waterschapsbestuurders rechtstreeks onder de 
Algemene wet politieke ambtsdragers (Appa) te laten vallen. Dus zonder de 
tussenstap van verordeningen die de provincies en gemeenten op basis van 
de Appa kunnen treffen. Negatieve inkomensgevolgen van de wetswijziging 
voor de politieke ambtsdragers doen zich niet voor.
Mede omdat IPO, VNG en ae Unie van Waterschappen instemmen kan de 
VVD-fractie dit hoofddoel van het wetsvoorstel steunen.

De regering heeft in dit wetsvoorstel 
de datum van indiening (25 maart 
2000) gekoppeld aan het vanaf die 
datum niet langer verzekerd laten zijn 
van de gedeputeerden en wethouders 
op grond van de wet arbeidsonge
schiktheidsverzekering zelfstandigen 
(Waz).
Reeds in de schriftelijke behandeling 
hebben diverse fracties vragen

gesteld over de "dubbele" verzeke
ring van politieke ambtsdragers. Zij 
hebben bij arbeidsongeschiktheid 
immers krachtens de APPA en op 

rond van de Waz uitkeringsaanspra- 
en. Ze betalen daardoor dubbel 

premie. Sommige fracties, waaronder 
de VVD, spraken expliciet uit dat de 
Waz met terugwerkende kracht niet 
van toepassing zou moeten zijn voor

politieke ambtsdragers. In ieder geval 
zou tenminste de onbedoeld betaalde 
premie financieel moeten worden 
gecompenseerd. Dit mede na de vele 
protesten van wethouders, gedepu
teerden en VNG en IPO.

Tot het debat van 15 februari jl. hield 
de regering de boot wat dit betreft 
krachtig af. Tijdens het plenaire debat 
heeft de minister echter op zeer drin
gend verzoek van een brede 
Kamermeerderheid alsnog financiële 
compensatie toegezegd voor de poli
tieke ambtsdragers die met dubbele 
premieheffing zijn geconfronteerd. 
Hierdoor zullen o.a. de wethouders 
en gedeputeerden de Waz-premie die 
zij ook over 1998 en 1999 nebben 
betaald alsnog gecompenseerd krij
gen.

Informatie: Ruud Luchtenveld, 
tel: 070-318 28 96 I
E-mail: R.Luchtenveld@tk. 
parlement.nl

THEM ADAG VVD "M ODERNE BIO TECH N O LO G IE"
De VVD organiseert op zaterdag 24 februari 2001 een debat over Moderne Biotechnologie en de gevolgen daarvan voor 
de samenleving. Deze dag staat onder leiding van Dick Dees, VVD Eerste-Kamerlid en voorzitter van het Platform Medische 
Biotechnologie. De bijeenkomst vindt plaats in het nationaal natuurhistorisch museum "Naturalis", Darwinweg 2 te Leiden 
en vangt aan om 10.00 uur.

Na opening door Annemarie Jorritsma wordt een aantal inleidingen gegeven, 's Middags krijgen de deelnemers volop 
gelegenheid tot discussie over de verschillende toepassingen van biotechnologie. In diverse parallelsessies kunt u met 
deskundigen en VVD-politici van gedachten wisselen over voedselveiligheid, geneesmiddelen, milieubiotechnologie, de 
maatschappelijke gevolgen van biotechnologie en de economische impact van biotechnologie. De deelnemers kunnen op 
deze wijze mede richting geven aan de liberale gedachtevorming over dit onderwerp.

Medewerking aan deze themadag wordt onder anderen verleend door VVD-minister Annemarie Jorritsma, VVD-fractie- 
voorzitter Hans Dijkstal, en verschillende deskundigen op het gebied van de biotechnologie.

Belangstellenden, zowel leden als niet-leden, zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en aan de discussie 
deel te nemen. Inschrijven is verplicht en kan tot aanstaande dinsdag 20 februari via e-mail: themadag@vvd.nl of 
fax 070-360 82 76. Informatie bij Joost de Haan 070 -  361 30 13.
Deelname is gratis. De kosten voor de lunch bedragen fl. 25,- en kunnen bij entree worden voldaan.

mailto:J.vBaalen@tk.parlement.nl
mailto:themadag@vvd.nl
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Het is niet onopgemerkt gebleven, het verzet van enkele commer
ciële radiozenders tegen net kabinetsvoornemen om de beschik
bare etherfrequenties te verdelen met behulp van een veiling. Het 
is niet onopgemerkt gebleven aan de luisteraars, die op hun favo
riete zenders vele malen per uur werden 'geïnformeera' in speciale 
spotjes: “Zeg nee tegen Den Haag." En het is niet onopgemerkt 

gebleven op het Binnenhof, waar politici werden 'geïnformeerd' middels stapels emails 
van verontruste luisteraars -  soms verbazingwekkend identiek qua inhoud.

Informatieverschaffing en de vrijheid van meningsuiting zijn van cruciaal belang in een 
vrije, democratische samenleving. Parlement en belanghebbenden (de zenders) wisten al 
enkele jaren, dat het kabinet voornemens was de schaarse etherruimte opnieuw te verde
len. En de Kamer heeft indertijd willens en wetens ingestemd met het instrument van de 
veiling als verdeelmechanisme onder private partijen. Daar zijn afspraken over gemaakt 
en het kabinet is er vervolgens mee aan de slag gegaan. De sector is niet overvallen met 
nieuwe feiten.

Nu is er niets mis mee als mensen of bedrijven opkomen voor hun belangen en luid en 
duidelijk laten weten het niet eens te zijn met een kabinetsvoornemen. Sterker, dat is 
een goede zaak. Het parlement moet goed luisteren naar de argumenten die door beide 
partijen, kabinet en sector, worden gegeven. Maar luisteren betekent niet 'gelijk geven’. 
Wat afgelopen week gebeurde kan net begin zijn van een bedenkelijke ontwikkeling. De 
sector komt luid en duidelijk voor zijn mening uit en beschikt bovendien over het middel 
om die breed kenbaar te maken, namelijk zendtijd. Ze dreigen luisteraars dat hun favo
riete zender zal verdwijnen als mensen niet snel ingrijpen. Hun informatie is zacht 
gezegd eenzijdig. In korte tijd wordt met een druk op ae knop een stapel emails verzon
den. En wat gebeurt er? Enkele Kamerfracties draaien om als een blad aan een boom. Het 
CDA, toch nooit de grootste verdediger van de commerciële omroep, steunt de sector. En 
vervolgens gaan ook PvdA en D66 van de ene op de andere dag om.

De VVD heeft wel begrip voor de lastige situatie waarin het kabinet nu zit. Aan de ene 
kant een Kamer die voorstellen afwijst. Aan de andere kant een bestuurlijk-juridische 
werkelijkheid met flinke consequenties. Regeren is geen vrijblijvende activiteit waarbij je 
zomaar even een andere richting in kan slaan, al was het alleen maar vanwege de soms 
vergaande juridische gevolgen. Parlementaire controle kan dus evenmin vrijblijvend zijn. 
Wellicht is het een goed idee de komende tijd nog eens goed naar alle argumenten en 
wat minder naar de radio te luisteren. Dan komt er misschien een bruikbaar alternatief.

Hans Dijkstal

Doping en criminaliteit
Er zijn sterke aanwijzingen dat de illegale 
productie van en handel in dopingmidaelen 
in omvang toenemen, zoals onder meer naar 
voren komt in het rapport handel in Doping. 
De totale jaarlijkse omvang van de illegale 
handel in Nederland bedraagt tussen de 150 
miljoen en 200 miljoen gulden.

De bevindingen van de Inspectie voor de 
Volksgezondheid wijzen eveneens in de rich
ting van toegenomen omvang en schaal
grootte. O ok zijn er aanwijzingen dat bij 
deze grootschalige illegale activiteiten crimi
nele organisaties betrokken zijn. Het is om 
deze redenen dat de staatssecretaris van 
VWS er voor heeft gekozen om de illegale 
productie en handel in dopingmiddelen als 
delict in de zin van de wet economische 
delicten (WED) aan te merken. Hierdoor 
kunnen de specifieke bevoegdheden toege
kend in de WED ter beschikking van de 
opsporing komen.
VVD-woordvoerder Jan Rijpstra steunt deze 
wetswijziging maar heeft tegelijkertijd gewe
zen op het handhaven van deze wet. Er zal 
daadwerkelijk actie ondernomen moeten 
worden door politie en justitie en andere

Jan Rijpstra

opsporingsambtena
ren om het criminele 
circuit op te rollen en 
de illegale productie 
en handel in doping 
een halt toe te 
roepen. In dit 
verband wijst hij op 
de voorstellen van de 
Raad van Europa die 
sterk aandringen op
een gezamenlijke Europees antitoxine beleid 
en het inschakelen van politie en justitie 
hierbij.
Het is van groot belang dat krachtig wordt 
opgetreden tegen deze illegale praktijken.
Als dit niet gebeurt dan verloedert de sport. 
"De formulering van de Raad van Europa 
sluit hier goed op aan: sport moet als het 
ware haar ethische dimensie hervinden en de 
basis vormen voor de waarden waarvoor de 
sport als instrument voor de maatschappe
lijke integratie en de verbetering van ae 
gezondheid en als leerschool voor het leven 
staat."
Informatie: Jan Rijpstra, tel: 070 -  318 29 05 
E-mail: J.Rijpstra@tk.parlement.nl

mailto:J.Rijpstra@tk.parlement.nl
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Krakkemikkig beheer EU-geldstromen
Afgelopen week heeft de Kamer een 
debat gevoerd met minister Zalm van 
Financiën over het beheer en controle 
van de geldstromen uit de Europese 
Unie en het jaarverslag van de 
Europese Rekenkamer.

VVD-woordvoerder Frans Weekers 
vindt een kritische en onafhankelijke 
benadering door de Europese 
Rekenkamer (ER) van groot belang 
voor het vertrouwen van de burger in 
de Europese Unie, al klinkt dat para
doxaal nu die rekenkamer voor het 
vijfde jaar op rij geen positieve 
betrouwbaarheidsverklaring kan afge
ven. Er worden nog onaanvaardbaar 
veel fouten geconstateerd. "Waarom 
wordt dezelfde belastinggulden in 
Nederland - terecht - streng gecontro
leerd, terwijl die controle in de 
Europese Unie krakkemikkig blijft? 
Waarom en hoelang accepteren we 
dat nog?" vraagt Weekers. Hij vindt 
het hoog tijd worden dat de Europese 
Rekenkamer een systematisch over
zicht van feiten en cijfers presenteert

van de constateringen per sector en 
per lidstaat. Dan kan de Europese 
Commissie ook beter ter verantwoor
ding worden geroepen en kunnen 
landen elkaar de maat nemen.

Geen terugvordering  
Ook de bestrijding van BTW-fraude 
moet verbeteren. Door informele 
economieën - zeg maar het zwarte en 
grijze circuit - mist de Europese Unie 
contributie. Verschillen in omvang van 
dergelijke circuits leiden ertoe dat niet 
elke lidstaat zijn “fair share" betaalt. 
Dat moet beter. Ook het aantal onre
gelmatigheden in de landbouwgelden 
is groot. De Commissie reageert met 
de opmerking dat het veelal gaat om 
kleine onregelmatigheden, waarvan 
terugvordering niet kosteneffectief is. 
Daarmee wordt de conclusie van de 
ER echter niet weerlegd. De VVD wil 
inzicht krijgen in de totale omvang 
van deze "kleine" foutjes, want vele 
kleintjes maken één groot. Weekers 
wil dat streng wordt opgetreden en 
"slordige" declareerders op een

zwarte lijst worden gezet. Ook moet 
de pakkans worden vergroot.

Zachte heelmeesters 
Een van de acties tot verbetering 
betreft de wijziging van het financieel 
reglement. Daarin wordt de structuur 
geregeld van het beheer, de controle 
en het toezicht op de EU-middelen. De 
VVD-woordvoeraer vraagt minister 
Zalm om zijn collega's tot snelheid te 
manen. "Anders duurt het tot Sint- 
juttemis voordat er werkelijk iets 
verandert in de controle en het beheer 
van het geld van de Europese belas
tingbetaler. Het nieuwe reglement 
moet er gewoon binnen een jaar 
liggen, anders krijg ik het gevoel dat 
hier zachte heelmeesters aan het werk 
zijn!” aldus de woordvoerder. Hij wil 
dan ook periodieke rapportage over de 
stand van zaken om de vinger aan de 
pols te kunnen houden.
Informatie: Frans Weekers,
tel: 0 7 0 -3 1 8  28 94
E-mail: F.Weekers@tk.parlement.nl

Veilen of ...
Rond de verdeling van de frequenties 
voor de commerciële radio is de laat
ste dagen veel te doen geweest.

Het kabinet was voornemens om de 
frequenties voor de landelijke en niet- 
lanaeliike commerciële radiostations 
te verdelen door middel van een 
veiling. De herverdeling zou op 1 
september van dit jaar een feit 
moeten zijn. Vorige zomer stemde de 
Kamer hiermee in. De VVD is voor
stander van een veiling. Niet vanwege 
het geld dat het opbrengt, maar 
omdat dit het meest eerlijke en trans
parante verdelingsintrument is.

Vorige week gingen de PvdA en D'66

echter om door het massale protest 
van luisteraars en commerciële 
zenders. Vanwege deze ontwikkelin
gen is woensdag een debat in de 
Tweede Kamer gehouden met de 
betrokken bewindslieden De Vries en 
Van der Ploeg. Woordvoerder Nicolaï 
benadrukt dat de VVD-fractie veiling 
nog steeds een goed instrument vindt. 
Maar nu de andere coalitiepartijen - 
weliswaar op een laat moment - 
aangeven geen voorstander meer 
daarvan te zijn, wil de VVD wel zo 
goed mogelijk mee kunnen praten 
over alternatieven voor de veiling. De 
VVD is ook niet ongevoelig voor de 
mening van de luisteraars en de good- 
willproDlematiek. Veilen heeft als 
bezwaar dat sommige bestaande 
zenders eventueel kunnen verdwijnen. 
Dat zou een ongelukkige ontwikkeling

zijn voor de bestaande zenders en 
voor luisteraars die nu zo zeer aan 
‘hun’ zender gewend zijn.
"De VVD-fractie wil wel afstappen 

van de veiling maar dan moet er wel 
een goed juridisch houdbaar alterna
tief komen," aldus Nicolaï. Het te 
kiezen alternatief moet volgens 
Nicolaï de kans op een aantrekkelijk, 
gevarieerd radioaanbod voor de luis
teraars niet verkleinen, uitgaan van de 
huidige zenders, een eerlijke kans 
bieden voor nieuwkomers en op tijd 
uitvoerbaar zijn. In een motie van de 
coalitiepartijen is het kabinet dan ook 
verzocht om in het kader van deze 
voorwaarden een alternatief te 
vinden.
Informatie: Atzo Nicolaï,
tel: 0 7 0 -3 1 8  28 88
E-mail: A.Nicolai@tk.parlement.nl

Vertraging jeugdzorg
Deze week heeft de Tweede Kamer de 
staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport op het matje geroe
pen om uitleg te geven over de 
vertragingen bij het maken van de 
nieuwe wet op de jeugdzorg.

Deze wet moet onder andere een 
eenduidige toegang regelen tot alle 
voorzieningen in de jeugdzorg. 
Aanleiding voor dit debat was een 
brief van ae staatssecretaris met de 
mededeling dat het implementatieplan 
Wet op de Jeugdzorg pas medio 
maart (i.p.v. januari) gereed is. De 
VVD-woordvoerder jeugdzorg Fadime

Örgü heeft in dat debat haar zorgen 
over het proces geuit.
“Dit is de zoveelste vertraging in het 
wetgevingstraject. In de brief wordt 
bovendien gezegd dat er geen inhou
delijke redenen ten grondslag liggen 
aan de vertraging. Na gesprekken met 
de betrokken partijen blijkt het tegen
overgestelde," aldus Örgü.
In grote lijnen komen de problemen er 
op neer dat de regie in het proces 
zoek is en dat er continu compromis
sen op tafel komen die teveel afwijken 
van de afspraken die tot nu toe zijn 
gemaakt in het regeerakkoord en het 
beleidskader Wet op de Jeugdzorg.

"De VVD wil 
dat de wet nog 
voor de verkie
zingen wordt 
behandeld in de 
Kamer, maar ik 
moet wel 
zeggen dat mijn 
vrees dat we dat 
niet halen groter
wordt, ondanks de toezeggingen van 
de staatssecretaris."
Informatie: Fadime Örgü, 
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 06 
E-mail: F.Orgu@tk.parlement.nl

Fadime Örgü
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Internationaal Strafhof
Deze week is het debat gevoerd over 
de totstandkoming van het 
Internationaal Strafhof te Den Haag. 
Dit Hof zal wereldwijd rechtsmacht 
hebben over de meest ernstige 
vormen van inbreuken op het huma
nitaire recht. Het gaat om een door
braak in het internationale strafrecht. 
Op basis van het VN-statuut zijn 
individuen persoonlijk strafreentelijk 
aansprakelijk voor misdrijven tegen 
de menselijkheid. Met name gaat het 
daarbij om misdrijven als genocide 
en staatsagressie, de zogenaamde 
"hard core crimes."

Voor de reikwijdte van de rechts
macht zal het complementariteitbe- 
ginsel centraal staan. Dat betekent 
dat het Hof pas mag optreden nadat 
het heeft vastgesteld dat de nationale

staten niet in staat of bereid zijn zelf 
tegen de plegers van vernoemde zeer 
ernstige delicten op te treden. Een 
doorbraak is dat de aanklager van het 
Hof een betrekkelijk grote mate van 
vrijheid krijgt om zelf op te sporen en 
te vervolgen.

Tijdens het debat heeft Otto Vos 
namens de VVD gesteld dat het 
belangrijk is dat het Hof goed kan 
functioneren en gezag zal verwerven. 
Om die reden vraagt hij in het bijzon
der aandacht voor de positie van de 
Verenigde Staten. De regering- 
Clinton heeft het verdrag getekend. 
Het is echter onduidelijk of de rege- 
ring-Bush bereid zal zijn tot spoedige 
ratificatie daarvan. Tevens heb ik 
gesproken over de vraag in hoeverre 
een staatshoofd voor het Hof ter

verantwoording kan worden geroe
pen voor misdrijven tegen de mense
lijkheid die onder zijn verantwoorde
lijkheid zijn verricht. De regering 
heeft daarop positief beantwoord.
Dat betekent onder meer dat een 
toekomstig pleger van een staats
greep die ae macht grijpt en in dat 

roces misdrijven tegen de menselijk- 
eid begaat zich ook voor het Hof zal 

moeten verantwoorden. Een nieuwe 
“Pol Pot" zal dus niet aan het Hof 
kunnen ontkomen. Het Hof is voor 
Den Haag een bijzondere aanwinst. 
Het motto van Boutros Ghali uit 
1995: “The Hague, judicial Capital of 
the world," wordt hierdoor opnieuw 
bevestigd.
Informatie: Otto Vos,
tel: 0 7 0 -3 1 8  29 00
E-mail: O.Vos@tk.parlement.nl

Wijziging Woningwet
Bouwvergunningsprocedures zijn 
lang en veel te ondoorzichtig. Al 
jaren bereiken de fractie brieven van 
burgers die klagen over onnodige 
bureaucratie bij zelfs kleine woning
aanpassingen zoals bij de bouw van 
een schuurtje, tuinhuisje, serre of 
dakkapel.

Vooral de rol van de welstandcommis
sies wordt steeds meer bekritiseerd 
vanwege een gebrek aan openheid. 
Daarom dringt de VVD-fractie al lang 
aan op kortere procedures voor de 
aanvraag van bouwvergunningen, een 
doorzichtiger en objecliever 
welstandsbeleid en meer vrijheid voor 
de burger om door middel van kleine 
aanpassingen de gebruikswaarde van 
de woning te vergroten.
Daarbij is voor de VVD het uitgangs
punt dat de vrijheid van de een niet

mag leiden tot onvrijheid van de 
ander. Er kan daarom niet ongebrei
deld gebouwd en aangebouwd 
worden. Vanuit dit principe vindt de 
VVD dat het vergunningvrij bouwen 
uitgebreid kan worden voor kleine 
aanpassingen aan de achterkant van 
de woning en binnen een zone van 
anderhalve meter uit de perceelgren
zen De VVD-fractie ondersteunt 
staatssecretaris Remkes om het 
welstandstoezicht meer bij de tijd te 
brengen. Hierbij hoort openheid en 
het aanscherpen van de verantwoor
delijkheden van het democratisch 
gekozen bestuur. De gemeenteraad 
krijgt een nadrukkelijke rol bij het 
formuleren van beleid, -de welstands- 
nota-. Het college van B & W heeft de 
bevoegdheid, mits deugdelijk gemoti
veerd, af te wijken van een advies van 
de welstandscommissie. Voor de VVD

betekent dit dat B & W zich een eigen 
oordeel moeten kunnen vormen over 
de welstandsaspecten van een bouw
werk. Zij kunnen daartoe tevens het 
advies van een andere, onafhankelijke 
deskundige inwinnen. Zij moeten dit 
evenwel niet, het is aan B&W zelf om 
dat te bepalen.
De VVD vindt dat adviezen van de 
welstandscommissie openbaar, schrif
telijk en goed gemotiveerd moeten 
zijn. Een burger heeft daar met het 
oog op zijn verweer recht op.
Door verruiming van het vergunning
vrij bouwen en door kortere procedu
res kan bovendien een aanzienlijke 
lastenverlichting voor de burger 
worden bereikt, namelijk 100 tot 250 
miljoen gulden perjaar.
Informatie: Nellie Verbugt,
tel: 070 -  318 28 92
E-mail: P.Verbugt@tk.parlement.nl

Fraudebestrijding
Nog steeds is er veel mis met de frau
debestrijding. Daarom heeft VVD- 
woordvoerder Jacques Niedererdeze 
week in een Algemeen Overleg een 
aantal maatregelen voorgesteld om 
tot een adequate aanpak te komen.

Hij benadrukt het belang van 
concrete, resultaatgerichte jaarlijkse 
doelstellingen. Tot op heden zijn deze 
niet beschikbaar. Bovendien moet 
inzicht komen aan welke informatie nu 
precies behoefte bestaat.
Meer dan een kwart van de opge
spoorde uitkeringsfraude wordt tot 
zijn zorg niet vervolgd. "Mocht opge
spoorde fraude niet strafrechtelijk

kunnen worden vervolgd, dan is het 
van belang dat gekeken wordt of een 
bestuursrechtelijke afdoening mogelijk 
is. De burgers moeten begrijpen dat 
fraude niet onbestraft blijft."

In de fraudebestrijding is de sociale 
zekerheidssector ae zwakke stee. 
Niederer pleit voor een sterkere 
centrale regie van het Openbaar 
Ministerie, gelijksoortige prestatieaf
spraken zoals tussen FIOD en OM, en 
één coördinerende instantie bij het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De staatssecretaris 
van SZW neeft meegedeeld dat hij 
voornemens is een coördinerende

instantie op te richten, het zoge
naamde SIOD.
De minister van Justitie heeft een 
landelijk parket financieel-economi- 
sche criminaliteit voorgesteld. De 
VVD-fractie juicht dit toe, maar wil 
ook de Zittende Magistratuur hierin 
betrekken. In dit verband stelde 
Niederer een ontnemingkamer voor 
naast de al bestaande fraudekamer om 
meer geld van criminelen terug te 
kunnen vorderen. De minister acht dit 
momenteel niet mogelijk zonder 
vergaande wetswijzigingen.
Informatie: Jacques Niederer,
tel: 070-318 29 16
e-mail: j.niederer@tk.parlement.nl
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Meststoffenwet
Deze week heeft de Kamer gestemd over de meststoffenwet. In deze wet zijn de 
zogenaamde mestafzetcontracten formeel vastgelegd. Het systeem van mestafzet- 
contracten gaat uit van een verplichte koppeling van de toegestane mestproductie 
aan de mestafzetmogelijkheden van een individueel bedrijf. De VVD heeft van 
begin af aan dit nieuwe mestbeleid van het kabinet ondersteund. Vooral de indi
viduele verantwoordelijkheid van ondernemers in het wetsontwerp spreekt de 
VVD erg aan. Gert Jan Opiaat

Het mestbeleid kent een lange 
geschiedenis. Eigenlijk is het mestpro
bleem in Nederland pas na de Tweede 
Wereldoorlog ontstaan. Voor die tijd 
waren er gewoon niet zo veel koeien, 
kippen en varkens. Er was nog weinig 
kunstmest. De mest die de dieren 
produceerden kon zonder problemen 
op het land worden uitgereden. Soms 
was er zelfs niet genoeg mest om de 
boeren van een optimale oogst te 
verzekeren. Na de Tweede 
Wereldoorlog veranderde deze situ
atie snel. De overheid stimuleerde 
boeren om efficiënter te gaan produ
ceren. Eerst genoeg om de eigen 
bevolking ruim te eten te geven, en 
daarna nog meer voor de export.

Veehouders konden steeds meer 
dieren gaan houden. Waardoor er ook 
steeds meer mest kwam. Naast de 
dierlijke mest kwam er toen ook nog 
eens kunstmest bij. Akkerbouwers en 
melkveehouders (met weilanden) 
gingen namelijk op grote schaal 
kunstmest gebruiken in plaats van 
dierlijke mest. Kunstmest zorgde voor 
een nogere productie. Het gebruik 
van kunstmest zorgde er ook nog 
eens voor dat veehouders hun dier
lijke mest steeds moeilijker kwijtraak
ten. Er was dus teveel dierlijke mest 
en er werd telkens meer kunstmest 

ebruikt. Omdat de planten en de 
odem al die meststoffen niet op 

konden nemen, verdween een deel in 
het milieu. Dat was voor de overheid 
reden om te besluiten dat een boer 
niet meer dan een maximale hoeveel
heid mest mag produceren. Dat was 
in de jaren tachtig. Door allerlei rede
nen sorteerde dat mestbeleid onvol
doende effect. Dat veroorzaakte in de 
eerste helft van de jaren negentig een 
scheefgroei in de verhouding tussen 
de geproduceerde hoeveelheid mest 
en de beschikbare afzetmogelijkhe
den: het mestoverschot. In 1997

trachtte VVD-minister Jozias van 
Aartsen naar aanleiding van de 
varkenspest deze scheefgroei te door
breken met de Wet Herstructurering 
Varkenshouderij. Deze poging 
strandde echter voor de rechter. 
Minister Brinkhorst denkt nu met zijn 
nieuwe wet wel die doorbraak te 
kunnen realiseren door de introductie 
van mestafzetcontracten. Een systeem 
waar reeds in de jaren tachtig door 
toenmalig WD-Kamerlid Piet Blauw 
voor is gepleit.

De boeren zijn zelf ook voorstander 
van mestafzetcontracten, maar zij 
vinden dat de overheid de veranderin
gen te snel wil doorvoeren. Zij hadden 
erop gerekend dat ze tot 2010 de tijd 
zouden krijgen om hun bedrijven aan 
te passen. En nu moet al vóór 2003 
de Nitraatrichtlijn gehaald worden. De 
boeren zijn het ook niet eens met het 
verlagen van de hoeveelheid mest die 
op landbouwgrond gebruikt mag 
worden. Zij vinden dat ze die hoeveel
heid mest nodig hebben om de 
gewassen optimaal te laten groeien. 
Daarom heeft de VVD heeft gepleit 
om regelmatig te evalueren of de 
normen en het tijdpad van de nieuwe 
wet nog steeds reëel en haalbaar zijn. 
Dat is inmiddels ook zelfs in de wet 
vastgelegd.
Dat neemt niet weg dat deze maatre
gelen hoe dan ook betekenen dat een 
deel van de veehouders ermee op zal 
houden. Veehouders die vóór oktober 
2002 hun bedrijf sluiten kunnen hun 
mestproductierechten 'verkopen' aan 
de overheid en een financiële tege
moetkoming krijgen die gebaseerd is 
op de waarde van hun stallen. Zij 
kunnen die stallen immers niet meer 
gebruiken en ze hebben veel geld 
geïnvesteerd om ze te bouwen. Of 
boeren kunnen toestemming krijgen 
om na het afbreken van hun stallen 
de grond te gebruiken voor het

bouwen van woningen. Of ze krijgen 
ergens anders in het dorp een stuk 
grond om te bouwen. De gebouwde 
woning kan de boer dan weer verko- 

en of er zelf in gaan wonen. De VVD 
oopt dat met deze wet uiteindelijk 

een punt kan worden gezet achter de 
mesthistorie en dat ondernemers die 
doorgaan weer de kans krijgen om 
hun bedrijf verder te ontwikkelen. 
Informatie: Gert Jan Opiaat, 
tel: 070 -  318 28 81 
E-mail: G.Oplaat@tk.parlement.nl
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LIBERAAL, DUS SOCIAALr s >co
Bij de laatste Algemene Politieke Beschouwingen stond ik namens 
de VVD uitvoerig stil bij de sociaal economische situatie van ons 
land. Aan de ene kant was duidelijk dat de overheidsfinanciën 
steeds meer op orde zijn, mede dankzij het stringente begrotings
beleid. Voor het eerst in decennia werd een begroting met een 
overschot gepubliceerd. Aan de andere kant doemden een aantal 

minder florissante vooruitzichten op. Zoals flink stijgende (bruto)lonen -  ondanks de 
beloofde lastenverlichting oplopende inflatie en verminderde groei. Een loon-prijs- 
spiraal leek realiteit te worden. We zijn nu een half jaar verder. En wat zien we nu?

a ende lonen, oplopende inflatie en verminderde groei. En die loon-prijsspiraal is niet 
rnkbaar.

Wat betekent dat voor ons politiek handelen? De conclusie moet zijn, dat behoedzaam
heid geboden blijft. Wie mooie plannen maakt, zonder een gedegen financiering, komt 
van een koude kermis thuis. Dus de begrotingspolitiek die sinds 1994 wordt gehanteerd, 
heeft niets aan actualiteit ingeboet. De financiële discipline, uitgedrukt in een aantal 
spelregels of normen, houdt onverminderd zijn waarde.

Betekent deze opstelling dat we niets (kunnen) doen waar reële wensen zijn? 
Vanzelfsprekend niet. De vastgestelde uitgavenkaders omvatten honderden miljarden 
guldens. Deze coalitie heeft de mogelijkheid al gezien ongeveer 15 miljard gulden extra 
te vinden, daar waar dat nodig werd geacht: onderwijs, zorg, veiligheid. Binnen de spel
regels. Dat is een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen. Wie geen keuzes kan 
maken, is niet geschikt om belastinggeld te beheren. Bovendien kampen we nog altijd 
met een staatsschuld van 500 miljard gulden. Aflossing daarvan heelt de meeste 
prioriteit.

Het meest belangrijke en tegelijkertijd meest onderschatte element in de huidige 
begrotingspolitiek is de sociale kant ervan. Wanneer politici meer geld uitgeven dan er 
is, schuiven ze de rekening door naar volgende generaties. Wanneer extra inkomsten niet 
worden gebruikt om schulden af te betalen, maar om nieuwe uitgaven van te doen, 
vervallen we in oude fouten. Wanneer er geen buffers zijn om tegenslag op te vangen, 
kan dat ons bij een kentering van het economisch tij snel opbreken. Dat mondt dan heel 
snel uit in oplopende werkloosheid en wie daar het eerst door getroffen wordt weten we 
allemaal.

De koers van de VVD is daarom duidelijk als altijd. We moeten ons vizier op de lange 
termijn blijven houden -  en niet naar korte termijn oplossingen zoeken. Een stabiele 
financieringspolitiek is niet alleen nuchter en verstandig, maar vooral sociaal.

Hans Dijkstal

Hondenbeleid van Brinkhorst te agressief
Op 15 maart heeft de Tweede Kamer met 
minister Brinkhorst van LNV gedebatteerd 
over zijn voorstel om het aantal incidenten 
met honden terug te dringen. De VVD deelt 
de zorg voor wat betreft de problematiek 
met bijtende honden, ook omdat vaak 
kinderen het slachtoffer zijn. Bescherming 
door middel van regelgeving is gerecht
vaardigd. Echter, de VVD is van mening dat 
de minister met dit voorstel geen begaan
bare weg is ingeslagen.

De VVD Tweede Kamerfractie is verrast 
door het voorstel van minister Brinkhorst 
om tot een fok- en houdverbod voor 4 
hondenrassen te komen. Dit voorstel staat 
haaks op het beleid zoals dat nog maar kort 
geleden door de Kamer is besproken. Het 
ging hierbij om een uitgebreid pakket aan 
voorstellen, zoals fokbeleid en trainingen, 
van de sector om door zelfregulering net 
aantal bijtincidenten terug te dringen. 
Woordvoerder Janneke Snijder: "De resulta
ten van het huidige beleid zijn nog niet 
fatsoenlijk onderzocht, hoe kan de minister 
dan nu reeds met totaal ander beleid 
komen?" De geschiedenis van het beleid

inzake agressieve honden kent in vrij korte 
tijd nogal wat wijzigingen, waar de VVD 
niet erg gelukkig mee is: "Het zwalkende 
beleid leidt tot een chaotische situatie voor 
de hondenbezitter."

De VVD heeft tijdens het debat een kriti
sche houding aangenomen. In het algemeen 
zijn rashonden slechts beperkt betrokken bij 
bijtincidenten. Uit onderzoek is verder 
gebleken dat deze 4 rassen voor 0.6% van 
ae ongevallen verantwoordelijk zijn. De 
VVD vraagt zich dan ook af waarom de 
minister zo hard inzet op deze kleine groep: 
"Als het netto-effect van deze drastische 
maatregelen zo gering is, dan is er sprake 
van een overkill aan regelgeving. Een identi- 
ficatie-en registratiesysteem voor alle 
honden is veel effectiever."
Ook heeft de VVD vragen gesteld over het 
aanlijngebod, zoals dat nu in de gemeente
lijke APV is geregeld. In bijna driekwart van 
de bijtincidenten bleek de hond niet aange
lijnd te zijn. Het naleven van het aanlijnge-

Vervolg op pag. 2
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Vervolg van pag. 1 Hondenbeleid

bod zou een hoop incidenten kunnen 
voorkomen. De VVD is niet gelukkig 
met het idee om nieuwe regels in te 
voeren, terwijl de bestaande niet 
genoeg worden nageleefd. Janneke 
Snijder:" De actualiteit heeft ons 
meerdere malen geleerd, dat het 
belang van het handhaven van

bestaande regels door gemeenten 
niet genoeg kan worden benadrukt!" 
De VVD kiest voor een beleid met 
een identificatie-en registratiesys
teem voor alle honden, strikte hand
having van het aanlijngebod en een 
gecontroleerd fokbeleid met opvoed
kundige testen. Tijdens het debat 
bleken de andere partijen deze 

edachte te steunen. De minister 
eeft toegezegd dat de ideeën van

de Kamer, zoals ook door de VVD 
naar voren gebracht, in een nieuw 
voorstel te zullen verwerken. Dit 
voorstel zal de Kamer binnen een half 
jaar bereiken.
"Veiligheid is de gezamenlijke verant
woordelijkheid van hondenbezitter en 
overheid", aldus Janneke Snijder. 
Informatie: Janneke Snijder-Hazelhoff 
Tel: 070-318 2921 
E-mail: S.Snijder@tk.parlement.nl

Bestrijding Onderwijsachterstanden
Op initiatief van de VVD-fractie 
heeft de Algemene Rekenkamer 
(ARK) een onderzoek gedaan naar 
de doelmatigheid en rechtmatigheid 
van de besteding van de 1,1 miljard 
achterstandsmidaelen. De ARK neeft 
ernstige kritiek op de besteding van 
de middelen ter bestrijding van 
onderwijsachterstanden.

Volgens de ARK kunnen de uitgangs- 
unten “Van beleidsbegroting tot 
eleidsverantwoording" een leidraad 

zijn voor het zoeken naar oplossingen 
tot verbetering. De drie hoofdvragen: 
wat willen we met het beleid berei
ken, wat gaan we daarvoor doen, 
wat mag net kosten zouden voor het 
onderwijsachterstandenbeleid beant
woord moeten worden bij de herfor
mulering van het landelijk beleidska
der. De VVD-fractie vindt dat in de 
schets voor een landelijk beleidskader 
(LBK) 2002-2006 onvoldoende reke

ning wordt gehouden met de aanbe
velingen van de ARK. Hetgeen bete
kent dat we over enige jaren weer 
een vernietigend rapport van de ARK 
kunnen verwachten. De VVD-fractie 
heeft daarom de staatssecretaris 
gevraagd om de AMvB (LBK 2002- 
2006) zodanig in te richten dat wel 
voldaan wordt aan de eisen die de 
ARK stelt. Inhoudelijk dient de 
Nederlandse taal (lezen, schrijven, 
spreken, verstaan) centraal te staan. 
Voor de scholen betekent dit dat zij 
het leren van de Nederlandse taal 
topprioriteit dienen te geven. Ook de 
tweede doelstelling, het verwerven 
van sociale competenties, dient eerst 
in concrete meetbare termen gefor
muleerd te worden alvorens dit als 
doelstelling in het LBK op te nemen. 
Verder heeft de VVD-fractie tijdens 
het overleg gepleit voor het vasthou
den aan de verantwoordelijkheidsver
deling tussen scholen en gemeenten,

zoals dit geregeld is in de Wet 
Gemeentelijk Onderwijsachter
standenbeleid. De vier grote steden 
willen de volledige zeggenschap over 
de schoolgebonden middelen. Dat 
zou betekenen dat achterstands- 
scholen over bijna de helft van hun 
budget de zeggenschap gaan verlie
zen. De VVD-fractie wil dat scholen 
zeggenschap behouden over de inzet 
van schoolgebonden middelen, maar 
zij moeten wel samen met gemeenten 
overleggen over een gemeentelijk 
onderwijsachterstandenplan.
Vanwege gebrek aan tijd is het debat 
niet afgerond, wordt vervolgd.
Hans Dijkstal zal bij zijn spreekbeurt 
in Zeist maandag 19 maart ook 
ingaan op de bestrijding van 
Onderwijsachterstanden.
Informatie: Clemens Cornielje 
Tel. 070 -3 1 8  2904 
C.Cornielje@tk.parlement.nl

Chloortransport
Deze week heeft in de Tweede Kamer een overleg plaatsgevonden over 
vermindering van chloortransport door chloorproducent Akzo Nobel.
De Minister van VROM heeft sterke voorkeur om transport van chloor tot 
een minimum terug te brengen door de productie en gebruik van chloor 
geografisch zoveel mogelijk bijeen te brengen. Akzo Nobel, dat open staat 
voor overleg, stelt hierbij als voorwaarde dat de overheid het onrendabele 
deel van de hiermee gepaard gaande investeringen en operaties voor haar 
rekening neemt. Akzo schat dit bedrag op tenminste 50 miljoen euro.

De VVD-woordvoerder op dit terrein, 
Thijs Udo, vond het zeer begrijpelijk, 
dat deze chloortransporten bij 
mensen zorgen oproept. Gezien de 
discussie over veiligheidsrisico's van 
transport vroeg Uao de minister hoe 
het staat met ae veiligheidsvereisten 
van deze transporten. Hij wilde 
weten wat voor Pronk de eventuele 
"afkoopovereenkomst" met Akzo 
Nobel betekent voor andere produc
ten van bijvoorbeeld LPG en ammo
niak. Daarnaast wilde hij namens de 
VVD-fractie weten welke precedent
werking uitgaat van de afkoop van

transporten. De VVD is bang voor 
een dergelijke precedentwerking en 
staat hier dus negatief tegenover. 
Ook zijn er vragen over het feit dat 
na een zoals hierboven genoemde 
overeenkomst over de reductie van 
chloortransporten, er nog steeds 
sprake zal zijn van noodzakelijk 
vervoer van chloor. Is dit nu verant
woord om te vervoeren? Het gaat 
immers om een principiële keuze: óf 
de regering acht het verantwoord óf 
zij verbiedt deze transporten.

In het verlengde van deze opmerking

vroeg de VVD in hoeverre de minis
ters van Economische Zaken, 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties en Verkeer en 
Waterstaat bij deze discussie betrok
ken zijn. Veiligheidsrisico's dienen 
immers integraal benaderd te 
worden. Een ander niet te veront- 
achtzamen aspect is de werkgelegen
heid van Noord-Groningen,en dan 
met name die in Delfzijl. Udo hoopt 
dat de Minister van VROM  hier 
voldoende oog voor heeft.
Tenslotte is door Udo aan de minister 
van VROM  gevraagd naar het 
bestaan van en voldoende oefenen 
van rampenplannen met betrekking 
tot chloor ongelukken in de verschil
lende gemeenten waarlangs de trans
porten plaatsvinden.
Informatie: Thijs Udo 
Tel. 0 7 0 -3 1 8  2911 of 
06- 54757499 
m.udo@tk.parlement.nl

mailto:S.Snijder@tk.parlement.nl
mailto:C.Cornielje@tk.parlement.nl
mailto:m.udo@tk.parlement.nl


ÖBBr e s s e 374

Aankondiging
De V V D  o rga n ise e rt op zaterd ag 21 april 2001 de them adag  

"L IB E R A LIS E R IN G  EN V E R Z E L F S T A N D IG IN G "

Deze bijeenkomst vindt plaats in het hoofdgebouw van de Schiphol Group, Evert van de Beekstraat 202 te Schiphol. 
Tijdens de themadag Liberalisering en verzelfstandiging wordt vanuit een liberale invalshoek gediscussieerd over de 

omstandigheden waarin de verzelfstandiging of privatisering van overheidsbedrijven plaats dient te vinden en de
gevolgen hiervan.

Discussieer mee en draag bij aan de ontwikkeling van de liberale gedachte over dit onderwerp. Tijdens deze dag kan 
in een aantal verschillende rondetafelgesprekken met verschillende deskundigen en VVD-politici van gedachten 

worden gewisseld. De uitkomsten worden meegegeven aan de verkiezingsprogrammacommissie 2002-2006. 
Deze themadag komt mede tot stand met medewerking van minister Annemarie Jorritsma, Henk Bosma 
(Pink Roccade), Jannes Verwer (E-ON Benelux), Gerlach Cerfontaine (Schiphol) en Jan Willem Holtslag 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en aan de discussie deel te nemen. 

Aanmelden kan via e-mail: themadag@vvd.nl of fax: 070 - 360 8276.
Nadere informatie over o.a. het programma, inschrijvingen en de locatie treft u aan op onze site: W W W .VVD.NL, of 
kan vanaf die tijd telefonisch worden opgevraagd bij Joost de Haan, VVD-algemeen secretariaat tel: 070 - 361 3013

Invoering van Euro mag geen reden zijn tarieven te verhogen
In de laatste week van het krokus
reces bereikte ons ineens het bericht 
dat na de invoering van de Euro op 
1 januari 2002, de bedragen van 
boetes in het verkeer naar boven 
zouden worden afgerond. Dit kon 
betekenen dat de maximale boetes 
voor bijvoorbeeld snelheidsovertre
dingen ineens met ruim 10 procent 
zouden stijgen.

Eerder was ook de minister van 
Verkeer en Waterstaat slordig omge
sprongen met de Eurokoers. Tijdens 
een persconferentie vertelde ze dat 
na invoering van de Euro het tarief 
fl. 5- zou blijven, maar in de wet 
stond een tarief van 2,5 euro. Ook 
dit zou 10 % verhoging betekenen. 
Dat kan voor de VVD echt niet. 
Enerzijds wordt het bedrijfsleven 
opgedragen geen misbruik te maken

van de invoering van de Euro, door 
productprijzen naar boven af te 
ronden -het zogenaamde psychologi
sche effect- anderzijds zou de over
heid het wel doen.
Bij de wetsbehandeling in verband 
met de invoering van de Euro in juni 
van het vorig jaar was de VVD overi
gens de enige partij die hier op wees. 
Toen was al te voorzien dat het 
omrekenen van guldens in euro's 
wanneer dit niet correct gebeurt, wel 
eens onterechte prijsverhogingen zou 
kunnen uitlokken. Zowel onze rege
ringspartners, als de fracties in de 
oppositie, hadden toen geen oog 
voor dit probleem. Deze partijen 
stonden nu te trappelen om ae rege
ring hierover eens goed aan de tand 
te voelen. Zo ver hoefde het gelukkig 
niet te komen. De regering was

verstandig genoeg om diezelfde 
week, bij monde van minister 
President Kok, en deze week 
nogmaals bij monde van minister 
Zalm aan te geven dat men inzag dat 
dit natuurlijk niet kan en dat het hele 
verhaal wordt teruggedraaid.
Terecht. Het verhogen van boetes of 
tarieven in het verkeer en elders, kan 
alleen op basis van inhoudelijke argu
menten. En de invoering van de euro 
kan en mag nooit een reden zijn prij
zen aan te passen en al helemaal niet 
voor de overheid, die toch altijd het 
goede voorbeeld moet geven. 
Informatie: Pieter Hofstra 
Tel: 0 7 0 -3 1 8  2886,
E-mail: S.Hommes@tk.parlement.nl

Wet Arbeid en Zorg leidt tot wildgroei aan verlofregelingen
Afgelopen week heeft de behandeling van de Wet Arbeid en Zorg plaats 
gevonden. Deze in het regeerakkoord aangekondigde wet moet ae bunde
ling regelen van bestaande en nieuwe verlofregelingen, zoals bijvoorbeeld 
kortdurend betaald zorgverlof, kraamverlof en adoptieverlof. De VVD-fractie 
is geen voorstander van het instellen van allerlei wettelijke rechten op 
verlof. In het debat heeft Fadime Örgü aangegeven dat ae VVD zich wil 
inzetten voor betere mogelijkheden om arbeid en zorg op maat te combine
ren, op het terrein van deeltijdwerken, verlofsparen en kinderopvang.

Maatwerk door sociale partners 
De VVD is van mening aat er een 
goede balans gevonden moet worden 
tussen aan de ene kant de kwalita
tieve verbetering van de mogelijk
heden om arbeid en zorg te combine
ren en aan de andere kant de kosten 
die deze verbetering met zich mee 
brengen. Het is belangrijk dat

bestaande en nieuwe regelingen op 
elkaar worden afgestemd. Tegelijker
tijd moet daar voldoende ruimte in 
worden gecreëerd zodat de sociale 
partners met elkaar afspraken kunnen 
maken. "Het moet een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid zijn, waarbij 
voorkomen moet worden dat alle 
kosten bij de werkgevers komen te

liggen", aldus Fadime Örgü.

De ontwikkelingen rondom verlofs- 
aren, deeltijdwerk en kinderopvang 
rengen de VVD tot de conclusie dat 

we in Nederland op de goede weg 
zijn. Maar er moet meer gebeuren. 
Werkgevers en werknemers moeten 
meer afspraken op maat kunnen 
maken over onder andere deeltijd
werk en verlofregelingen. Bovendien 
moet de uitbreiding van de kinder
opvang hoog op de agenda van het 
kabinet blijven staan.

De VVD-fractie vindt, net als de Raad 
van State, dat het wetsvoorstel een

Vervolg op pag. 4
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Vervolg van pag. 3 Wet Arbeid en

aantal wettelijke bepalingen omvat 
die een zeer ongewenste inbreuk zijn 
op de contracteervrijheid van de 
sociale partners. Het betreft hier het 
recht op betaald kortdurend zorgver
lof en kraamverlof. Deze regelingen 
horen thuis binnen het CAO-overleg.

Tien dagen betaald zorgverlof 
De VVD-fractie heeft grote bezwaren 
tegen een wettelijke recht op betaald 
kortdurend zorgverlof. Dit wettelijk 
recht is onvoldoende onderbouwd. 
Bovendien bestaat sinds 1 januari 
2001 de mogelijkheid om verlof te 
sparen. In geval van onverwachte 
calamiteiten bijvoorbeeld de zorg 
voor een ziek kind, is er reeds het 
calamiteitenverlof. Wanneer er een 
betaald kortdurend zorgverlof komt, 
dan is de VVD van mening dat het 
recht op calamiteitenverlof bij zorg

taken kan worden afgeschaft.

Het kabinet stelt dat, daar waar 
mogelijk, ruimte wordt gelaten voor 
CAO-afspraken of om anderszins tot 
andere of aanvullende afspraken te 
komen. De VVD wil een stap verder 
gaan en heeft een amendement inge
diend om bij zorg-, calamiteiten- en 
kraamverlof af te wijken van CAO  of 
bij schriftelijke overeenstemming met 
de ondernemingsraad of personeels
vertegenwoordiging. Dit biedt tevens 
de mogelijkheid om de verlofvormen 
desgewenst in te voegen in de meer- 
keuzensystemen in arbeidsvoorwaar
den.

Langdurend zorgverlof 
Vorig jaar heeft de Kamer ingestemd 
met de Wet Financiering 
Loopbaanonderbreking (Finlo). Met 
deze wet is het mogelijk om voor 
langere tijd studieverlof of zorgverlof 
op te nemen. Omdat de wet pas net

in werking is getreden is de bekend
heid van ae wet nog een probleem. 
Het is van groot belang om de wet 
meer bekendheid te geven, omdat de 
geringe gebruikers, zowel werkgevers 
als werknemers, wel tevreden zijn 
met de wet. Het kabinet moet meer 
doen om de wet bekend te maken bij 
werkgevers, werknemers en uitvoe
ringsorganisaties.

In het debat bleek dat de meningen 
over deze wet nogal uiteenlopen. De 
coalitiegenoten willen verscheidene 
verlofrechten uitbreiden met bijvoor
beeld een betalingsregeling. De VVD- 
fractie heeft hier grote bezwaren bij, 
want het is onduidelijk waar het kabi
net het geld vandaan moet halen om 
alle plannen te financieren. De VVD is 
daarom benieuwd hoe het kabinet 
hierop zal reageren.
Informatie: Fadime Örgü 
Tel: 070-318 2906.

Flora en Faunawet
De kern van de Flora en Faunawet 
(hierna: F&F) betreft de bescherming 
van in het wild levende dieren en 
planten en het evenwicht tussen 
bescherming enerzijds en beheer en 
schadebestrijding anderzijds. Bij scha- 
debestrijding spreken we zowel over 
schade aan gewassen als aan 
beschermde diersoorten.
Nieuw in de F&F is de omslag van het 
principe voor de jacht, van "ja, mits" 
naar “nee, tenzij". Een beperkt aantal 
wildsoorten is nog vrij bejaagbaar 
voor benutting. Wild is uiteraard het 
scharrelvlees bij uitstek. Dit zijn haas, 
konijn, wilde eend, houtduif, fazant 
en tenslotte de patrijs, waarop de 
jacht voorlopig niet open staat. De 
rest van de in net wild levende dieren 
is beschermd, tenzij ....
Nieuw in de wet is ook de rol van de 
provincie, om ontheffing te verlenen 
op het verbod van het vangen, 
doden, opzettelijk verontrusten, 
verstoren van nesten en het wegha
len van eieren van beschermde 
dieren. In beginsel worden deze 
ontheffingen alleen verleend aan 
faunabeheereenheden, organisaties 
van jachthouders, op basis van een 
faunabeheerplan.

De amvb's bij de wet, waaraan jaren 
is gewerkt, zijn in overleg met vele 
betrokkenen tot stand gekomen. De 
algemeen overleg die over de Flora 
en Faunawet gehouden werden op 
21 februari en 15 maart gingen over 
deze amvb's. Een meerderheid van de 
fracties wilde een verbod op de drijf
jacht. Hierover is de afgelopen maan
den veel te doen geweest. Deze 
jachtmethode, geen jachtmiddel, is 
bijvoorbeeld nodig bij het realiseren

van een groot afschot van wilde zwij
nen, in korte tijd. Bij calamiteiten als 
varkenspest onder wilde varkens of 
hondsdolheid bij vossen zal de drijf
jacht bovendien onontbeerlijk blijven 
en blijken. Staatssecretaris Faber 
concludeerde dat er een politieke 
meerderheid is voor het verbod op de 
drijfjacht en zegde toe met een wets
wijziging te komen.

Bij de oorspronkelijke behandeling 
van de F&F is de jachtmethode drijf
jacht uitgebreid aan de orde geweest 
en een amendement om een verbod 
op te nemen is toen ruim afgewezen. 
De VVD vindt dat de wet ongewijzigd 
dient te blijven en dat de drijfjacht 
derhalve onder voorwaarden toege
staan moet zijn.

Een rapport van de Algemene 
Inspectie Diensten heeft aangetoond 
dat er fazanten worden uitgezet en 
bijgevoerd voor de jacht. Dit is verbo
den. De KNJV (Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging) heeft 
hier direct adequaat op gereageerd. 
Een aantal organisaties wil op grond 
van dit rapport dat ook de jacht op 
fazanten gesloten wordt. De VVD is 
van mening dat de wet moet worden 
gehandhaafd en dat tegen dit 
verschijnsel moet worden opgetre
den. Overtreding van een wet mag 
echter niet de grond zijn tot wijziging 
ervan, in dit geval de afschaffing van 
de benuttingsjacht op fazanten. De 
Staatssecretaris deelt die mening.

Het CDA heeft moties ingediend over 
meer mogelijkheden om de kraaiach- 
tigen en de vos, die hier geen natuur
lijke vijanden hebben, te reguleren en 
te bestrijden. Het belang hiervan 
vormt de bescherming van weidevo
gels, daarop betrekking hebbende

projecten van agrarisch natuurbeheer 
en bestrijding van overmatige schade 
aan de fruitteelt. De VVD steunt deze 
moties.
Informatie: Wim Passtoors
Tel: 0 7 0 -3 1 8  2890
E-mail: W.Passtoors@tk.parlement.nl
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Weet u welke publieke sectoren de grote winnaars zijn van het 
hanteren van financiële spelregels, ae Zalmnormen? Onderwijs en 
Zorg. Beide departementen hebben de budgetten sinds 1994 met 
miljarden zien stijgen. Dat kon ook, omdat we minder geld uitge

ven aan sociale zekerheid en rente. Daarmee konden de totale overheidsuitgaven afne
men en tegelijkertijd in bepaalde sectoren toch worden geïnvesteerd. De VVD laat zich 
dus niet leiden door de vafse gedachte dat het bij de overheid kommer & kwel is of, dat 
er 'schrijnende publieke armoede bestaat’. Dat zijn, helaas hardnekkige, mythes. OCW  
beschikt inmiddels over een begroting waarop 4 miljard gulden méér staat dan afgespro
ken aan het begin van deze kabinetsperiode. De VVD blijft daarom hameren op het grote 
belang echte keuzes te maken: de staatsschuld aflossen en daarnaast alleen nieuwe 
uitgaven doen waar dat echt nodig is én waar goede garanties bestaan op het positieve 
effect ervan. Anders tracteren we onze kinderen op een fopspeen, namelijk een op de pof 
gefinancierd onderwijsstelsel.

De essentie van de politiek is: keuzes maken bij de uitgaven die we willen doen. Daarom 
heb ik gesuggereerd dat we bijvoorbeeld minder geld uit kunnen geven aan achterhaald 
arbeidsmarktbeleid en het asiel- en immigratiebeleid. Het onderwijs verdient inderdaad 
extra aandacht. Maar, de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs draaien niet 
louter om geld. Veranderingen moeten gericht zijn op kwaliteitsverbeteringen. Er spelen 
dan drie centrale punten. Ten eerste is dringend behoefte aan modernisering van organi
satie en bevoegdheidsverdeling. Meer autonomie, meer keuzevrijheid en dus ook een 
grotere eigen verantwoordelijkheid binnen het onderwijs. Minster Hermans is daar met 
onze steun volop mee bezig. Ten tweede moeten knelpunten in de arbeidsmarkt worden 
opgelost. Dat kan met behulp van vrijwillige verlenging van de werkweek (met bijbeho
rende salarisverhogingen), maar ook door functie- en beloningsdifferentiatie en terug
dringen van het ziekteverzuim. Ten derde moeten we kijken naar inhoudelijke verbeterin
gen en vernieuwingen. De Basisvorming is mislukt. De VVD heeft daar indertijd als 
enige partij tegen gestemd. Wij vinden (al langer) dat in het VMBO meer ruimte moet 
zijn voor beroepsgericht vakken. En de beheersing van de Nederlandse taal moet overal 
in het onderwijs centraal staan.

Pleidooien die alleen bestaan uit “geld, geld en nog eens geld" getuigen van ideeënar
moede. Daar hoeft u bij ons niet voor aan te kloppen. Een mythe vindt bij ons geen 
gehoor. Maar geen misverstand. Ook de VVD vindt dat het onderwijs een goede finan
ciering verdient. Maar de vraag om geld moet in balans zijn met de die bovenstaande, 
minstens zo belangrijke punten. En als we die inderdaad zo belangrijk vinden, dan 
moeten we keuzes kunnen maken

Hans Dijkstal

VVD hevig geschrokken van uitbraak 
mond- en klauwzeer
De VVD Tweede Kamerfractie heeft hevig verontrust gere
ageerd op de uitbraak van mond- en klauwzeer op een boer
derij in Olst (Overijssel). VVD-woordvoerder Gert-Jan Opiaat 
heen in het Algemeen Overleg net zoals minister Brinkhorst 
zijn medeleven betuigd met de getroffen boerengezinnen.

De liberalen steunen de landbouwminister in 
zijn aanpak van de crisis. Er is inmiddels een 
draaiboek, dat onlangs door alle partijen in 
Tweede Kamer is goedgekeurd, in werking 
gesteld. Dit draaiboek voorziet in de bestrij
ding van het mond- en klauwzeervirus.
Het inenten van dieren tegen mond- en 
klauwzeer is sinds het begin van de iaren 
negentig door de Europese Unie verboden.
De VVD heeft al eerder het non-vaccinatie- 
beleid ter discussie gesteld en de minister 
opgeroepen om deze Brusselse verplichting 
van tafel te krijgen. Daarmee zou kunnen 
worden voorkomen dat massaal gezonde 
dieren moeten worden afgemaakt. Het ziet 
er echter niet naar uit dat op korte termijn

Ó k .

Gert-Jan Opiaat

het non-vaccinatiebeleid in Brussel wordt 
afgeschaft, waardoor Nederland vooralsnog 
gedwongen is de huidige aanpak 
te handhaven.

Informatie: Gert-Jan Opiaat
Tel: 070-318 2881
E-mail: g.oplaat@tk.parlement.nl
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Pepperspray en doorberekening politiekosten
Op 14 maart werd met de ministers 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Justitie over
leg gevoerd over verschillende poli
tie onderwerpen. De invoering van 
de pepperspray- per 1 januari 2001- 
was het eerste punt. Dat politiemen
sen na een opleiding gebruik mogen 
maken van de pepperspay was al 
twee jaar geleden in de Kamer beslo
ten.

De VVD is altijd voorstander van de 
invoering van de pepperspray 
geweest. Woordvoerder Nicolaï was 
daarom van mening dat niet meer 
moet worden gediscussieerd over de 
vraag óf het middel wordt ingevoerd, 
maar dat juist gekeken moet worden 
naar wanneer en op welke manier het 
wordt ingevoerd. Nicolaï vroeg de 
minister zo snel mogelijk met ae 
voorbereidingen, bijvoorbeeld de 
opleiding, te beginnen zodat de 
pepperspray op korte termijn kan 
worden ingevoerd.
Vervolgens kwam het doorberekenen 
van politiekosten aan de orde. Het 
gaat in deze discussie vooral om de 
afbakening tussen publiek en privaat.

Veiligheid is de belangrijkste over
heidstaak. Er ligt natuurlijk ook een 
bepaalde verantwoordelijkheid bij de 
burger. Die verantwoordelijkheid 
wordt tegenwoordig steeds meer 
genomen. Zo zetten particulieren 

rivate beveiligingsbureaus in om in 
un woonwijk te surveilleren. 

Volgens de VVD zijn dit soort initia
tieven geen probleem zolang de 
verantwoordelijkheid bij de overheid 
blijft.
De scheiding tussen publiek en 
privaat speelt ook bij de doorbereke
ning van politiekosten. De VVD is 
altijd van mening geweest dat de 
besluitvorming over de inzet van 
politiekosten Bij uitstek een publieke 
taak is. Betalen voor het inzetten van 
politie door particulieren is dan ook 
niet de bedoeling. Politie is niet te 
koop. Als bijvoorbeeld bij een voet
balwedstrijd, extra politie wordt 
ingezet om de orde te handhaven, 
dan mogen die kosten door de 
gemeente niet worden doorberekend 
aan de organisatie van het evene
ment. De VVD is echter wel van 
mening dat er enige ruimte moet zijn 
voor gemeenten om enige vergoe

ding te vragen. Wanneer er sprake is 
van een groot, commercieel evene
ment dat veel politiekosten met zich 
meebrengt, zou volgens Nicolaï enige 
vergoeding van het politietoezicht in 
de vergunning verrekend kunnen 
worden. Deze constructie ligt in 
dezelfde lijn als nu het geval is bij 
vermakelijkheidsretributie bijvoor
beeld ten behoeve van schoonmaak
kosten. Het is aan de gemeenten om 
daar wel of geen gebruik van te 
maken.

Informatie:
Atzo Ni col ai
tel: 070-318 2888
E-mail: A.Nicolai@tk.parlement.nl

VVD op 
Internet

VVD steunt Nota Wonen; de burger centraal!
In 1901 zond de liberaal Goeman 
Borgesius de ontwerp Woningwet 
naar de Kamer. Precies 100 jaar later 
zendt wederom een liberaal een 
ingrijpende nota over het wonen 
naar ae Kamer. De nota betreft een 
planning tot 2010. Hoewel het stuk 
"on Remkiaans" dik is, is het een 
goed verhaal met een flinke liberale 
inslag. De titel "Mensen, wensen, 
wonen" maakt duidelijk dat de 
burger centraal staat.

Afgelopen maandag heeft over deze 
nota een overleg plaatsgehad. 
Woordvoerder Pieter Hofstra heeft de 
uitgangspunten van de nota tijdens 
dat deEat ruimhartig gesteund. Met 
name het bevorderen van meer 
keuzevrijheid en zeggenschap voor 
burgers over woning en woonomge
ving en het daarbij Behorende bevor
deren van eigen woningbezit en 
particulier opdrachtgeverschap staan 
de VVD zeer aan.
De woningbehoefte in Nederland is 
vooral kwalitatief van aard, daarom is 
veel nieuwbouw en verbetering 
nodig. Mensen moeten vergaand 
kunnen kiezen. Hoe wil men wonen, 
waar, koop of huur? Ook is er 
aandacht voor betere woon-zorg- 
voorzieningen.
De Nota stelt dat woningcorporaties

de komende tien jaar 500.000 sociale 
huurwoningen moeten verkopen. 
Hofstra vindt dat zeker in de grote 
steden meer huurwoningen moeten 
worden verkocht; het percentage 
koopwoningen is daar veel te laag. 
"Als verkopen niet linksom kan, dan 
maar rechtsom, maar verkoop moet”, 
aldus Hofstra. Corporaties moeten 
dan wel de ruimte hebben om hun 
taken uit te voeren. We moeten ze 
niet betuttelen; er is al te veel 
controle. Ze moeten afgerekend 
kunnen worden op resultaten. In de 
Woonwet, een nieuwe wet op basis 
van de Nota Wonen en bestaande 
wetgeving op het gebied van 
Volkshuisvesting moet gaan vervan
gen, zal geregeld worden wat de 
taken van corporaties zijn, welke rol 
de verschillende overheden daarin 
spelen en dus ook hoe de verkoop 
van huurwoningen vorm moet krij
gen. In elk geval staat voor de VVD 
fractie vast dat er financiële soliditeit 
behaald moet worden in de sector en 
dat er een duidelijke grens getrokken 
wordt tussen wat wel en wat niet 
mag.

Tevens is gesproken over de moder
nisering van huurwetgeving. De VVD 

leit voor minder bescherming van 
uurders bij overlast en tijdelijke

Pieter Hofstra

verhuur, flexibe
ler huurcontrac
ten en moderni
sering van het 
zogenoemde 
puntenstelsel 
voor waardering 
van woningen.
De Huursubsidie 
is onze grootste 
subsidie, laten 
we daar ook eens 

rincipieel naar 
ijken en niet

met een vergrootglas zoeken naar de 
laatste niet-gebruiker aldus Pieter 
Hofstra. Al met al een uitvoerige 
Nota en een uitvoerig debat. 
Volkshuisvesting wordt Wonen, als 
het aan Staatssecretaris Remkes ligt. 
De VVD wenst hem veel succes met 
de verdere uitwerkingen van deze 
Nota en zal hem waar nodig kritisch 
blijven volgen, in de hoop de uitein
delijke uitwerkingen straks ook echt 
te kunnen steunen.

ë

Informatie: Pieter Hofstra,
tel: 0 70 -3182 886,
e-mail: S.Hommes@tk.parlement.nl
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Privatisering Schiphol
Afgelopen woensdag debatteerde de 
Kamercommissie Verkeer en 
Waterstaat met de Minister over de 
privatisering van Schiphol. Het belang
rijkste punt voor de VVD is dat de 
publieke belangen afdoende moeten 
zijn gewaarborgd als de privatiserings- 
voorstellen doorgaan.

Drie belangen
Eind vorig jaar stelde de Regering voor 
om Schipnol te privatiseren. Bij deze 
privatisering komen drie hoofdbelangen 
aan de orde.
b Een private poot. Hieronder vallen de 

vele tientallen particuliere bedrijven, 
zoals de luchtvaartmaatschappijen, 
winkels, kantoren, bevrachtingruim- 
tes stallingsruimtes en dienstverlenin
gen. Deze vallen nu al allemaal onder 
"de markt”.

c Een publieke poot. De publieke 
belangen betreffen zaken als de start
en landingsbanen, ontsluitingen, 
veiligheids- en milieueisen, continuï
teit en betrouwbaarheid, alsmede 
efficiënte en eerlijke marktomstandig
heden.

d Daarnaast vervult Schiphol de 
belangrijke rol van mainport met een 
duidelijke hub-functie. Dit houdt in 
dat Schiphol veel transferpassagiers 
te verwerken heeft en mede daar
door tot een van de grootste en 
belangrijkste luchthavens ter wereld 
gerekend kan worden. Die is van 
groot strategisch belang voor de 
Nederlandse economie en daarmee 
voor de Nederlandse samenleving als 
geheel.

Privatisering
De VVD is als uitgangspunt vóór 
marktwerking, als er geen typische 
publieke belangen in net geding zijn, 
die door de overheid zelf moeten 
worden behartigd. Schiphol heeft nu 4

petten op. De overheid is én wetgever, 
én uitvoerder van die wetgeving, én 
controleur van zichzelf, én financieel 
belanghebbende. Dit kan leiden tot 
ongewenste belangenverstrengelingen. 
Schiphol moet zich bewegen in een 
zich sterk europeaniserende en 
mondialiserende marktsector. Er 
ontwikkelen zich steeds meer en ster
kere internationale samenwerkingsver
banden. Daar moet flexibel op worden 
ingespeeld. Dat kan waarschijnlijk beter 
als privaat bedrijf dan als semi-staats- 
bedrijf.
Centraal in de privatiseringsdiscussie 
staat de vraag of de publieke belangen 
voldoende kunnen worden gewaar
borgd, als de aandelen niet meer volle
dig in overheidshanden zijn?

Waarborgen
Deze publieke belangen worden in het 
Kabinetsvoorstel als volgt (wettelijk) 
afgedekt.
Door een gecombineerde constructie 
erfpacht - exploitatievergunning. Bij 
grove verwaarlozing kan dan worden 
ingegrepen. Daarnaast door middel van 
het luchthavenindelingsbesluit waar
mee de infrastructuur en het banenstel
sel worden gewaarborgd. Tevens door 
het luchthavenverkeersbesluit, dat 
beschermende regels voor veiligheid en 
milieu geeft.
De NMa wordt ingeschakeld om te 
zorgen voor transparante, redelijke, en 
niet-discriminatoire tarieven, terwijl 
Schiphol verplicht moet onderhandelen 
met luchtvaartmaatschappijen (onder 
andere KLM) en consumentenorganisa
ties over de tarieven. En verder door 
nieuwe handhavinginstrumenten zoals 
aanzeggingen, aanwijzingen, en even
tueel intrekking van vergunningen, 
alsmede sancties als boetes, dwang
sommen en/of (tijdelijke) sluitingen als 
Schiphol zich niet aan de regels houdt.

Extra waarborgen VVD  
De VVD-fractie heeft nog de volgende 
waarborgen voorgesteld.
Zo moet de overheid "concurrerende" 
functioneringseisen aan Schiphol stel
len. Dus: niet uit de internationale pas 
lopen met onevenredige financiële en 
milieutechnische eisen. Wellicht kan de 
overheid met een preferent of priori- 
teitsaandeel een beslissende stem 
bedingen voor dfe beslissingen waarbij 
het gaat om het veiligstellen van de 
strategische mainportpositie of andere 
publieke belangen (bijvoorbeeld geen 
"vijandige” opkoop door derden).
De overheid, Schiphol en KLM zouden 
samen een convenant kunnen sluiten, 
dat de intentie heeft om Schiphol en de 
KLM zo veel mogelijk aan Nederland te 
binden en zo de mainport te koesteren. 
Een soort Service Levei Agreement.
Er moeten hoe dan ook heldere en 
objectieve criteria komen, aan de hand 
waarvan de NMa moet toetsen als het 
gaat om de kwaliteit van de luchtha
ven, de tarieven en evt. wanbeheer. 
Deze criteria moeten worden verankerd 
in of bij de Luchtvaartwet of de 
Mededingenwet. De Nederlandse over
heid moet bovendien, als hoeder van 
de openbare orde en veiligheid, wel zijn 
bijzondere bevoegdheden op het 
Schiphol-terrein behouden. Denk aan 
immigratie en terrorisme.

Conclusie
Als aan al deze extra waarborgen kan 
worden voldaan, dan lijken de publieke 
belangen goed te kunnen worden 
veiliggesteld. Onder deze voorwaarden 
wil de VVD een voorwaardelijk groen 
licht voor privatisering geven.

Informatie: Jan te Veldhuis,
tel: 070 318 2901
E-mail: teveldhuis@tk.parlement.nl

Naar een open Hoger Onderwijs
Op maandag 19 maart jongstleden 
is de beleidsnotitie “Naar een open 
hoger onderwijs” van minister 
Hermans, over de tweedeling van 
het hoger onderwijs in bachelor- en 
masteropleidingen, in de Tweede 
Kamer besproken. De invoering van 
dit systeem betekent dat alle hoger 
onderwijs instellingen in Europa in 
de toekomst volgens een twee- 
sporensysteem zullen gaan werken: 
een undergraduate (bachelor) en 
een graduate (master). Het doel van 
de invoering is om het hoger onder
wijs flexibeler en gedifferentieerder 
te maken, de kwaliteit te verhogen 
en de internationale vergelijkbaar
heid en daarmee de mobiliteit te 
vergroten.

De VVD is een voorstander van het 
handhaven van het binaire stelsel, dat 
wil zeggen: er moet een onderscheid 
blijven tussen hoger beroepsonderwijs 
(hbo) en wetenschappelijk onderwijs 
(wo). Binnen de in te voeren bache- 
lor-masterstructuur zal dus sprake zijn 
van hbo-bachelors die er op gericht 
om een beroepskwalificatie te behalen 
en wo-bachelors, waarbij het accent 
ligt op de academische vorming. 
Nieuw is, dat niet alleen de wo-instel- 
lingen maar ook de hbo-instellingen 
in ae toekomst een master opleiding 
kunnen verzorgen.

De VVD streeft naar kwaliteit binnen 
het hoger onderwijs. Daarom worden

alle Nederlandse 
opleidingen voor 
het hoger 
onderwijs in de 
toekomst voor
zien van een 
keurmerk dat 
aan moet geven 
dat de opleiding 
voldoet aan 
kwalitatieve maatstaven. Instellingen 
moeten het keurmerk iedere vijf jaar 
laten vernieuwen. Dit systeem van 
kwaliteitszorg (accreditatiesysteem) 
wordt verleend door het zogeheten 
accreditatieorgaan. Het orgaan kent

vervolg op pag. 4

Bibi de Vries
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vervolg: Hoger Onderwijs

twee raden. Eén voorwetenschappe
lijke opleidingen en één voor hogere 
beroepsopleidingen. De VVD wifzo 
snel mogelijk tot een Europees 
systeem van accreditatie komen. Dit 
kan bereikt worden doordat landen 
eikaars kwaliteitszorgsystemen 
wederzijds erkennen.

Momenteel geldt binnen het hbo een

financieringssystematiek van 4 jaar en 
binnen het wo een financieringssyste
matiek van 4 of 5 jaar, afhankelijk van 
de lengte van de studie. De master- 
opleiding binnen het wo wordt wel 
bekostigd, van het hbo niet. De VVD 
is van mening dat dit zo moet blijven 
en vindt selectie tussen bachelor en 
master dan ook wenselijk.
Tijdens het debat over ae bachelor- 
masterstructuur stond ook de zogehe
ten ‘topmaster', een exclusieve oplei
ding voor excellente studenten, ter

discussie. De VVD is er voorstander 
van dat universiteiten deze speciale 
master kunnen aanbieden, maar 
alleen naast een bestaande reguliere 
masteropleiding. Voor toelating tot de 
'topmaster', mogen de universiteiten 
hun studenten selecteren. Tot slot is 
de VVD is voorstander van differentia
tie van het collegegeld.

Inlichtingen: Bibi de Vries,
Tel: 070-318 2908 
b.dvries@tk.parlement.nl

Zorguitgaven, BKZ en Zalmnorm
De VVD-fractie wordt met enige regelmaat benaderd met vragen over de 
kosten van de gezondheidszorg. Er bestaat onduidelijkheid over de wijze 
waarop de gezondheidsuitgaven worden gefinancierd

Zorguitgaven
Het kabinet acht zich verantwoorde
lijk voor de ontwikkeling van de 
omvang van de uitgaven in de zorg
sector.
Enerzijds om tegemoet te kunnen 
komen aan behoeften in de samenle
ving aan gezondheidszorg; anderzijds 
om de collectieve lasten op inkomens 
te beheersen en mede daardoor de 
concurrentiekracht van de 
Nederlandse economie op peil te 
houden. Om de kosten en daarmee 
de hoogte van ziektekostenpremies 
binnen de perken te houden hanteert 
het kabinet het Budgettair Kader Zorg
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(BKZ). Dit kader bepaalt de boven
grens van het bedrag dat aan zorg 
mag worden uitgegeven. Het BKZ 
heeft betrekking op alle uitgaven in 
het eerste en tweede compartiment, 
dat wil zeggen op de uitgaven die 
worden gefinancierd via de AWBZ, de 
Ziekenfondswet, de rijksbegroting en 
de door particulier verzekerden 
betaalde premies. De enige bedragen 
die buiten het BKZ vallen zijn de via 
aanvullende verzekeringen in het 
zogenaamde derde compartiment 
gefinancierde uitgaven en het 
gedeelte van de zorguitgaven dat 
wordt gefinancierd uit eigen risico's 
en eigen bijdragen en uit begrotingen 
van andere overheden dan het rijk. 
Van de totale zorguitgaven voor 
2001: circa fl 82 miljard wordt veruit 
het grootste deel gedekt door middel 
van premieheffing (AWBZ-premie 
circa fl 26 miljard, ziekenfondspremie 
- inkomensafhankelijk en nominaal - 
circa fl 23 miljard, en particuliere 
premies -  maatschappijpolissen, 
WTZ-standaardpakketpolissen en 
publiekrechtelijke ziektekostenrege
lingen voor ambtenaren -  circa fl 13 
miljard.). Als de zorguitgaven 
omhoog gaan, betekent dit in het 
algemeen dat er dus ook meer geld 
via de premieheffing moet binnenko
men. Bij de particuliere verzekeringen 
is daarvoor altijd premieverhoging 
noodzakelijk. Particuliere premies zijn 
immers altijd nominale bedragen. Bij 
de AWBZ, de ziekenfondsverzekering 
en de publiekrechtelijke regelingen 
voor ambtenaren ligt dit anders. Daar 
is de premieheffing grotendeels of 
geheel inkomensafhankelijk. Gaat het 
economisch goed, dan stijgt de 
opbrengst uit de inkomensafhanke
lijke premieheffing automatisch. Zelfs 
bij stijgende zorguitgaven kan het 
dan voorkomen dat de premiepercen
tages gelijk blijven of dalen. Gaat het 
economisch slecht, dan zullen de 
premiepercentages bij stijgende 
zoguitgaven zeker moeten stijgen. Als 
het kabinet “meer geld uittrekt" voor

de zorgsector wil 
dat doorgaans 
uitsluitend 
zeggen dat de 
bovengrens van 
de zorguitgaven 
(het BKZ) wordt 
opgetrokken. Het 
kabinet steekt er 
echter zelf geen 
cent begrotings- 
geld in. De extra Anke van 
uitgaven Blerck-Woerdman
“mogen” worden 
gefinancierd uit premieheffing.

De Zalm norm
De Zalmnorm houdt in dat het kabi
net een strikte scheiding hanteert 
tussen inkomsten en uitgaven. Dit 
betekent dat meevallende (premie- 
)inkomsten niet zomaar mogen 
worden gebruikt om extra uitgaven 
mee te dekken. Zolang het BKZ niet 
wordt verhoogd, zijn extra zorguitga
ven dus niet toegestaan, zelfs al zijn 
er middelen beschikbaar waaruit ze 
kunnen worden gedekt. Anderzijds 
betekent de Zalmnorm dat een 
verhoging of overschrijding van het 
BKZ binnen een begrotingsjaar niet 
onmiddellijk tot gevolg heeft dat de 
premie-inkomsten moeten worden 
verhoogd. De extra uitgaven worden 
bijvoorbeeld betaald uit reserves bij 
het Algemeen Fonds Bijzondere 
Ziektekosten, de Algemene Kas van 
de ziekenfondsverzekering of van de 
verzekeraars zelf. Op de langere 
termijn zullen echter de (premie- 
)inkomsten toch in evenwicht moeten 
worden gebracht met de -  gestegen -  
zorguitgaven.

De toekom st
Uit bovenstaande blijkt dat de finan
ciering van onze gezondheidszorg 
ingewikkeld is. In haar nota "Kiezen 
voor Keuze" heeft de VVD opge
schreven hoe in de toekomst het stel
sel van de gezondheidszorg ingericht 
zou moeten worden. Een belangrijk 
onderdeel van deze toekomstvisie is 
de noodzakelijke vereenvoudiging 
van de financiering van het ziektekos
tenstelsel.
Anke van Blerck-Woerdman
Tel: 070-318 2917
E-mail:a. vblerck@tk.parlement.nl
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vorvco IN BALANS

o o c u m e n t a t ie c e n t r u w
“ e d e r i a n d s e p o u t i e k c

P A R T IJE N

Vorige week stond ik voor een lastig dilemma dat ik u niet wil 
onthouden. Het is illustratief voor het vraagstuk in een groter 
verband. Ik had namelijk mijn wekelijkse column geschreven - het 
blad lag klaar om gedrukt te worden - toen ik op de hoogte werd 

gesteld van het uitbreken van mond- en klauwzeer in ons land. Moest ik ter plekke mijn 
column over de mythes rond de Zalmnorm terugtrekken en een ander verhaal schrijven? 
Dat was de vraag waar ik voor stond. Ik heb na enig wikken besloten dat niet te doen. 
Het waarom daarachter wil ik graag toelichten, ornaat ik denk dat menig VVD-politicüs 
in de verschillende politieke organen voor soortgelijke afwegingen staat.

Het uitbreken van het mond- en klauwzeer heeft bijzonder ernstige gevolgen voor de 
samenleving als geheel en de agrarische sector in het bijzonder. Voor alle betrokken 
partijen, getroffen boeren, omliggende bedrijven, boerenorganisaties, de politiek is het 
geen gemakkelijke opgave tot weloverwegen standpunten te komen. Zeker niet nu de 
onzekerheden nog zo groot en de belangen evident immens zijn. De begrijpelijke 
emoties lopen hoog op. Voor de VVD is in ieder geval duidelijk, dat bij een crisis het 
bestuur -  in dit geval net kabinet -  de gelegenheid moet krijgen op te treden, te hande
len. Politieke oordelen worden achteraf geveld. Intussen is wel de vraag hoe om te gaan 
met de golf van emotionele reacties. Naast welgemeende sympathie en begrip, moeten 
we immers het vizier gericht houden op de lange termijn, en ons niet laten leiden door 
korte termijnoverwegingen en adhoc-maatregelen. In aeze crisis speelt de cruciale vraag 
of we maatregelen nemen die wellicht uiteindelijk leiden tot afbraak van de gehele 
intensieve veehouderij. Of is het toch verstandig gezamenlijk op te treden en te wachten 
op voorstellen in Europees verband? Welke moeten die zijn? Vervolgens moeten we niet 
onderschatten hoe zeer het van belang is dat politiek en landbouworganisaties gezamen
lijk duidelijkheid bieden. Dat is voor allen een moeilijke opgave. Maar het hoort wel bij 
het uiteindelijk doel: alle aspecten die er aan zo'n crisis zijn meewegen. De enige juiste 
reactie is er een waarin emotie, betrokkenheid en verstand met elkaar in balans zijn.

U begrijpt nu, waarom ik vorige week mijn column niet omgooide en stante pede met 
een (te) haastig geschreven reactie kwam. Juist in crisissituaties is het zaak eerst te 
denken en dan te doen. Opdat we het goede doen op de goede wijze. Dat is de manier 
waarop de VVD-fractie wil werken: weloverwogen, met compassie en het vizier op de 
lange termijn.

Hans Dijkstal

Nederland in de ban van 
Mond- en Klauwzeer
Nederland is in de ban van de Mond- en Klauwzeer epidemie, de emoties 
lopen in het hele land hoog op. Deze week hebben in de Tweede Kamer 
verschillende overleggen over de crisis plaats gevonden met Minister 
Brinkhorst. De VVD steunt de Minister in het uitvoeren van de crisis en wil 
tot nu toe geen politiek bedrijven rond deze nationale crisis. In de verschil- 
lende debatten heeft de VVD aangegeven dat de minister eerst de kans moet a
krijgen om de brand te blussen, daar na is er tijd om de discussie te starten 
en kritiek te geven op gemaakte fouten. VVD-woordvoerder Gert-Jan Opiaat 
is blij met de opmerkingen van vice-premier Jorritsma dat de regering de 
boeren niet in de steek zal laten.

Vaccineren
De discussie rond Mond- en Klauwzeer 
(MKZ) spitst zich op het moment vooral toe 
op het preventief vaccineren van de veesta
pel. De druk om eenzijdig en zonder 
toestemming van de EU te gaan vaccineren 
neemt enorm toe onder de Nederlandse 
bevolking. Opiaat is van mening dat natio
nale aanpak van vaccinatie beleid niet de 
oplossing is. "Een 'Alleingang' van 
Nederland zal de sector niet ten goede 
komen", aldus Opiaat. Hij pleit dan ook 
voor een Europese aanpak van het vaccina
tie beleid en heeft de minister ook gevraagd 
het vaccinatie beleid op de agenda te
zetten. vervolg pagina 4

Als Nederland als enige in de Europese Unie 
gaat enten zal de export van vee en dierlijke 
producten naar andere landen in de EU 
enorm teruglopen. In de EU is op het 
moment sprake van een non-vaccinatie 
beleid. Als Nederland als enige lidstaat zal 
overgaan tot enten zullen andere landen 
onze producten niet meer willen afnemen, 
omdat dan moeilijk te traceren is of vee of 
producten entstoffen bevatten dan wel 
besmet zijn. Tegen het MKZ virus is 
momenteel nog geen markervaccin op de 
markt. Naar verwachting zal 50% tot 75%
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Witwassen opbrengsten misdrijven
Deze week is in de Tweede Kamer 
een wetsvoorstel behandeld om 
witwassen afzonderlijk strafbaar te 
stellen. Bij het witwassen van 
opbrengsten van misdrijven wordt 
een verbinding gelegd tussen de 
criminele wereld en de legale boven
wereld. Een misdrijf loont pas echt 
indien de opbrengsten hiervan te 
gelde kunnen worden gemaakt.
Hierin opgesloten ligt een belangrijke 
legitimatie van de afzonderlijke straf
baarstelling van het delict "witwas
sen".

Tot op heden is het witwassen van 
opbrengsten van misdrijven bestreden 
langs de weg van de helingbepalin- 
gen. Evenwel zijn deze helingbepalin- 
gen niet meer in alle gevallen toerei
kend om het witwassen effectief aan 
te pakken. Zo bestaat er vaste juris
prudentie, dat de “steler" niet 
wegens heling van de door hemzelf 
gestolen goederen kan worden 
gestraft. Deze zogenaamde heler- 
steler-regel bemoeilijkt de witwasbe- 
strijding in gevallen waarin de crimi
nele opbrengsten door de witwasser

zelf - of mede door hem - zijn gege
nereerd. Dit alleen al rechtvaardigt 
een aparte strafbaarstelling, mede 
gelet ook op de enorme toename van 
de financieel-economische criminali
teit in binnen- en buitenland. 
Tenslotte geeft Nederland hiermee 
gevolg aan een richtlijn van de EU. 
Deze richtlijn verplicht strikt geno
men weliswaar niet tot een aparte 
strafbaarstelling in de nationale 
wetgeving, maar zij verplicht wél tot 
het verbieden van witwassen.

Tijdens het debat heeft de VVD-frac- 
tie om de bovenstaande redenen het 
belang van afzonderlijke wetgeving 
omtrent het witwassen van opbreng
sten benadrukt. Wel plaatst ae VVD- 
woordvoerder een kanttekening bij 
de beperking in het wetsvoorstel 
alleen bij een misdrijf, en niet bij een 
overtreding, het witwassen uit 
opbrengsten strafbaar te stellen. Om 
zijn standpunt kracht bij te zetten 
heeft Jacques Niederer een amende
ment ingediend dat het wetsvoorstel 
op dit punt moet verbreden. Met 
deze uitbreiding wordt bijvoorbeeld

ook de Wet 
economische 
delicten in volle 
omvang bereikt.
Deze wet kent 
delicten, die 
strafbaar zijn 
gesteld als 
misdrijf en als 
overtreding.
"Economische 
delicten kunnen* 
zeer lucratief 
zijn, onverschillig of deze als misdrijf 
of als overtreding strafbaar zijn 
gesteld", aldus Jacques Niederer. Het 
openbaar ministerie en de politie slui
ten zich in hun advies over het wets
voorstel aan bij dit standpunt van de 
VVD-fractie.
Het amendement heeft bij stemming 
geen meerderheid gekregen.

Informatie: Jacques Niederer 
tel.: 070-318 2916 
j.niederer@tk.parlement.nl

Verzelfstandiging openbaar onderwijs
Gemeenten kunnen het bestuur van het openbaar onderwijs verzelfstandigen.
De reden hiervoor is de breed gedragen wens om gemeenten te mogelijkheid 
te bieden hun rol als bestuur van het openbaar onderwijs nadrukkelijker te 
scheiden van hun rol als ontwikkelaar van lokaal onderwijsbeleid.

Nog maar weinig gemeenten zijn 
ertoe overgegaan net bestuur van het 
openbaar onderwijs onder te brengen 
bij een openbare rechtspersoon of 
een stichting. De reden hiervan is 
door de gemeenten ervaren proble
men met de financiële gevolgen.
Deze vloeien voort uit de noodzaak 
om voor ABB (administratie, beheer 
en bestuur), na een dergelijke verzelf
standiging, in de gemeentelijke veror
dening op dit terrein een voorziening 
te treffen.
Daarom is er een wetsvoorstel inge
diend. De essentie daarvan is dat 
gemeenten die het openbaar onder
wijs verzelfstandigen, inclusief 
vermogenrechtelijke verzelfstandi
ging, de mogelijkheid krijgen om 
gedurende vier jaar ten laste van de 
gemeentelijke middelen een ruimere 
vergoeding aan het verzelfstandigd 
onderwijs mee te geven dan de ABB- 
vergoeding die de gemeenten voor 
die scholen ontvangen van het rijk, 
zonder dat dit consequenties heeft 
voor de vergoedingen aan de overige 
scholen. De gemeenten die van de 
regeling gebruik willen maken,

dienen zo snel mogelijk de afrekening 
van de overschrijdingsregeling van de 
voorgaande jaren te verzorgen. De 
kosten van deze overgangsregeling 
komen dus voor rekening van de 
gemeenten en werken niet door naar 
ae overige scholen.

De VVD-fractie wil het openbaar 
onderwijs niet bevoordelen (noch 
benadelen) ten koste van (ten gunste 
van) het bijzonder onderwijs. Het 
openbaar onderwijs dient een gelijke 
startpositie te krijgen als het bijzon
der onderwijs. Verder wil de VVD- 
fractie de materiële financiële gelijk
stelling in stand houden en 
voorkomen dat de indruk ontstaat 
dat de overschrijdingsregeling selec
tief wordt toegepast.
De regel moet blijven dat wanneer er 
extra geld van de gemeente naar het 
verzelfstandigde openbaar onderwijs 
gaat, dit moet worden doorberekend 
naar het bijzonder onderwijs. Dit is de 
kern van de materiële en financiële 
gelijkstelling. In afwijking van deze 
regel wordt wettelijk een tijdelijke 
overgangsregeling mogelijk gemaakt

die bepaalt onder welke condities het 
openbaar onderwijs uit de gemeente
lijke systematiek kan worden 
ontvlochten zonder dat dit leidt tot 
een doorbetaling aan het bijzonder 
onderwijs. Als er na deze overgangs
maatregel eenmaal een gelijke positie 
is gecreëerd dan zal de regel onver
kort dienen te worden toegepast. 
Naar het oordeel van de VVD-fractie 
gaat het in geval van boedelscheiding 
om een technisch en tijdelijk 
probleem dat een oplossing behoeft. 
De VVD-fractie staat positief tegen
over de gekozen oplossing. Wel 
hebben wij een amendement inge
diend, die er op neer komt dat de 
gemeente vrij moet zijn één of meer 
openbare scholen te verzelfstandigen, 
zoals de geldende wetgeving 
toestaat, en niet verplicht zijn het 
openbaar onderwijs in z'n geheel te 
verzelfstandigen.

Informatie: Clemens Cornielje
telefoon 070- 318 2904
C.Cornielje@tk.parlement.nl
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Fiscale behandeling van de eigen woning
Op dinsdag 27 maart vond er in de Tweede Kamer een debat met staatssecretaris 
Bos van Financiën plaats over de fiscale aspecten van de eigen woning. De VVD 
heeft benadrukt dat Europa geen zeggenschap heeft over onze directe oelastingen 
en dus ook niet over de manier waarop wij in Nederland fiscaal omgaan met onze 
eigen woning. Degenen die dat wél suggereren hebben een politieke bijbedoe
ling, waar de VVD zich niet in kan vinden, zo meent Bibi de Vries.

Als het gaat om de fiscale behandeling 
van de eigen woning wil de VVD geen 
veranderingen. Per 1 januari 2001 is 
het nieuwe belastingstelsel aangeno
men waar de eigen woning deel van 
uitmaakt. Het zou zeer voorbarig zijn 
om dit recent ingestelde belastingsys
teem te wijzigen. Zo vindt de VVD dat 
de hypotheekrenteaftrek in verband 
met de 1e eigen woning in tact moet 
blijven. De VVD wil op dit punt geen 
wijzingen. Daar waar het gaat om het 
eigenwoningforfait heeft de VVD op 
termijn nog wel wensen. Zo vindt de 
VVD dat het tarief van het eigenwo

ningforfait in de toekomst wel omlaag 
mag. Ook wil de VVD dat staatssecre
taris Bos bij zijn algemene verkenning 
van de fiscale behandeling van de 
eigen woning uitzoekt, wat de kosten 
zouden zijn voor de staat als iemand 
zijn of haar hypotheek heeft afgelost 
en dan geen eigen woningforfait meer 
hoeft te betalen. Met name de oude
ren profiteren van dit voorstel en het 
stimuleert om af te lossen.

Tijdens het debat werd ook aandacht 
besteed aan de vergelijking van de 
verschillen tussen de woonlasten bij

kopen en bij huren. De regering reali
seert zich dat het trekken van een 
dergelijke vergelijking moeilijk is en 
daardoor arbitrair. De VVD is het hier 
mee eens. Er bestaat namelijk geen 
algemeen geaccepteerd model om de 
‘life time benadering' tot een goede 
vergelijking tussen kopen en huren te 
maken. Juridisch zijn net twee volstrekt 
verschillende zaken en daarom mag er 
wat de VVD betreft, ook verschillend 
beleid op zitten. De VVD wil het eigen 
woningbezit verder stimuleren op de 
manier waarop dat nu gebeurt waarbij 
de individuele huursubsidie als een 
sociaal vangnet fungeert voor diege
nen die als gevolg van een minimum 
inkomen anders niet zouden kunnen 
wonen.
Inlichtingen bij: Bibi de Vries,
tel: 0 7 0 -3 1 8  2908
E-mail: b.dvries@tk.parlement.nl

Veilen én verlengen
Enkele weken geleden maakten D'66 
en PvdA -door massaal protest van 
bezorgde luisteraars- een verras
sende draai en besloten toch dat 
veilen van de etherfrequenties voor 
commerciële radio toch niet het 
beste instrument was.

Een van de bezwaren was de eventu
ele verdwijning van de reeds 
bestaande commerciële zenders. 
Daarom werd een motie ingediend- 
mede ondertekend door de VVD en 
kamerbreed aangenomen- om een 
alternatief te zoeken voor de ophan
den zijnde veiling, waarbij rekening 
werd gehouden met deze ‘zittende' 
zenders. Ter uitvoering van de motie 
is de commissie Bouw ingesteld die 
vorige week met een advies kwam, 
welke op 28 maart met de staatsse
cretarissen De Vries en Van der Ploeg 
in de Kamer werd besproken.
De commissie Bouw stelt in zijn

advies voor 10 pakketten te verdelen 
in plaats van 8. De extra ruimte voor 
10 pakketten is gevonden door iets 
lagere dekkingsgraad van landelijke 
zenders en iets minder ruimte voor 
niet-landelijke commerciële radio. De 
zeven 'zittende' zenders krijgen de 
mogelijkheid hun vergunning te 
verlengen, waarbij ze hun kernfre- 
quenties behouden. De overige drie 
zenders worden verdeeld door middel 
van een veiling. Zenders die verlen
gen mogen niet op één van de drie 
nieuwe pakketten bieden, omdat de 
kans voor nieuwkomers dan te klein 
wordt. De mogelijkheid van één eige
naar van twee zenders blijft voor wat 
betreft de zittende bestaan (Sky en 
Classic FM).

Woordvoerder Nicolaï complimen
teerde de Commissie Bouw met het 
goede advies en de staatssecretaris 
met de snelle uitvoering van de

motie. Hij benadrukte dat voor de 
VVD veilen de meest transparante en 
eerlijke manier van verdelen blijft.
"Wij hebben ons echter op het stand
punt gesteld dat wij niet tegen een 
alternatief zijn, mits dat aan een 
aantal voorwaarden voldoet", aldus 
Nicolaï. Een goed alternatief moet de 
kans op een aantrekkelijk, gevarieerd 
radioaanbod voor de luisteraar niet 
verkleinen, uitgaan van de huidige 
zenders, enige faire kans bieden voor 
nieuwkomers, op tijd uitvoerbaar en 
juridisch houdbaar is.
Aan deze voorwaarden lijkt in het 
betreffende advies volgens de VVD in 
principe te zijn voldaan. Er bestaat 
nog wel enige onduidelijkheid over 
de juridische uitwerking. Daarover zal 
de Kamer nog nader worden geïnfor
meerd. De VVD steunt met de andere 
coalitiepartijen het voornemen van 
het kabinet om advies van de 
Commissie Bouw over te nemen. 
Informatie: Atzo Nicolaï 
tel: 0 7 0 -3 1 8  2888 
E-mail: A.Nicolaï@tk. parlement.nl

Bezuiniging Europees Platform van de baan
In algemeen overleg met minister 
Hermans over internationalisering 
van het onderwijs heeft Cherribi 
kamerbreed steun gekregen om het 
bezuinigingsvoorstel voor Europees 
Platform van twee miljoen gulden 
terug te draaien.

Het Europees Platform richt zich op het 
primair onderwijs en voortgezet onder
wijs en op de initiële lerarenopleidingen. 
Het platform voert een verscheidenheid 
aan activiteiten uit en wordt beschouwd 
als agentschap voor internationalise- 
ringprogramma's. Het betreft onder 
andere het Europese programma

Socrates (Arion, Comenius, Grundtvig, 
Lingua en Minerva), de nationale 
programma's Internationale 
Klassenuitwisseling, 
Grensoverschrijdende Regionale 
Onderwijssamenwerking en Promotie 
Lerarenmobiliteit, Arbeidservaring en 
Training in het Onderwijs en bilaterale 
uitwisselings- en studiebezoek- 
programma's waaronder Duitsland Plus. 
Daarnaast werkt het Europees Platform 
mee aan ontwikkeling en verspreiding 
van lesmateriaal samen met de onder
wijsinstellingen, aan stimulering van 
tweetalig en versterkt talenonderwijs en 
aan het bevorderen van de Europese

dimensie bij opleidingen en nascholing. 
Verder zijn er nog de activiteiten voor 
derden: uitgeverij Europrint verzorgt de 
uitgave van publicaties/onderwiis-mate- 
rialen, de nevenstichting EuroSchool 
verzorgt seminars, training, adviezen en 
scholing. Het Europees Platform is belast 
met de stimulering van de internationali
sering van de lerarenopleidingen en 
binnen de landelijke onderwijsinnovaties 
krijgt internationalisering een centrale 
plaats, via het project 
Internationalisering en Innovaties. 
Informatie: Ousema Cherribi 
tel: 070 -318  2882 
E-mail: 0.Cherribi@tk.parlement.nI
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vervolg: Mond en Klauwzeer

van de Nederlandse veehouderij bij 
een eenzijdig Nederlands vaccinatie 
beleid overbodig worden. Vele 
bedrijven zullen dan alsnog 
"geruimd" worden en er zal een zeer 
koude sanering plaatsvinden van de 
sector en het platteland. 
Heroverweging van het non-vaccina- 
tie beleid zal dan ook in Brussel op de 
agenda moeten komen.

B russe l
Veel boeren zien door de MKZ epide
mie hun levenswerk in rook opgaan. 
Maar nationaal enten zal het einde 
betekenen van het levenswerk van 
een nog groter aantal boeren beteke
nen, het is kiezen tussen twee 
kwaden. De VVD is zeer begaan met 
het lot van de betrokkenen. Opiaat 
hoopt dat deze veenbrand zo snel 
mogelijk geblust kan worden en dat 
er in Brussel zo snel mogelijk zal 
worden besloten tot herinvoeren van

vaccinatie op Europese schaal. Opiaat 
heeft zijn liberale collega's in de 
lidstaten van de EU, de liberale frac
tie in het Europees Parlement aange
schreven en hen gevraagd allemaal 
hun invloed op Brussel uit te oeffe- 
nen en te pleiten voor vaccinatie in 
Europees verband.

Informatie: Gert-Jan Opiaat
tel: 070 -  318 2881
E-mail: g.oplaat@tk.parlement.nl

De Kenniseconomie in de 21ste eeuw.
In het debat over de kenniseconomie stelt VVD het sociaal aspect en het 
innoverend vermogen van de Nederlandse economie centraal. Het economi
sche landschap verandert snel. We maken de overgang naar een kenniseco
nomie, in sterke mate gevoed door de ontwikkelingen op ICT-gebied. Vijf 
procent van de Nederlandse activiteiten is gerelateerd aan ICT en draagt 
inmiddels voor 25% bij aan economische groei. De kenniseconomie is 
echter meer dan internet alleen.

De moderne economie zal zich 
kenmerken door een grotere kennisdy- 
namiek: kennis zal sneller worden 
ontwikkeld, verworven en toegepast. 
Kennis zal ook sneller verouderen, 
sneller worden ingehaald door nieuwe 
ontwikkelingen. Om voorop te blijven 
lopen in Europa blijven verdere inves
teringen in de kenniseconomie nood
zakelijk. De omzet van de Nederlandse 
industrie behaald met nieuwe of verbe
terde producten loopt ruim 5% achter

op het EU-gemiddelde. De belangrijk
ste knelpunten op dit moment zijn: het 
lage volume van ICT-onderzoek, de 
toerusting en het gebruik van ICT in 
het onderwijs, het gebruik van ICT en 
e-commerce in het bedrijfsleven, de 
krapte op de arbeidsmarkt voor infor
matici en de beperkte overheidsdienst
verlening langs elektronische weg.

De VVD-Expresse 
is een

uitgave van de 
Mr. Annelien-Kappeyne 

van de Coppello 
Stichting
eindredactie:
Herbert Raat

E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 
toestelnummer: 070 -  318 2919

De VVD-Expresse verschijnt 
wekelijks met uitzondering 

van de recesperioden.
Een abonnement tot aan 

het zomerreces
kost ƒ  50,- en is aan te vragen 

bij Fleur van Tellingen, 
tel: 0 7 0 -3 1 8  28 75. 

Tweede-Kamerfractie VVD, 
Postbus 20018, 2500EA Den Haag.

De VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Drukkerij Stimuka in Rijswijk. 
Pré-postale verwerking door 

Adrepak Direct Mail te Den Haag.

laten plaatsvinden is achterhaald. 
Zweden, het Verenigd Koninkrijk, 
Canada en de Verenigde Staten 
hebben ieder reeds 100% als doelstel
ling bijna bereikt. Daartoe heeft de 
VVD een motie ingediend om de doel
stelling bij te stellen naar 100%, waar
bij de overheid kan optreden als zoge
naamde "launching customer".

Met kennis genereer je kennis 
In de economie van de 21ste eeuw 
staat kennis centraal. In het notaover
leg heeft Voüte dan ook bijzondere 
aandacht geschonken aan net sociale

Kennis is macht, kennis is 
kracht!
Woordvoerder Voute heeft dan ook 
bepleit dat het innoverend vermogen 
van de Nederlandse economie 
versterkt moet worden. Het is evenwel 
niet de bedoeling dat de verdere 
ontwikkeling van de kenniseconomie 
een overheidsaangelegenheid wordt: 
de overheid kan stimuleren, aanjagen 
en randvoorwaarden scheppen, maar 
uiteindelijk zal de kennisdynamiek zich 
in de markt moeten ontwikkelen. 
Onderzoek en ontwikkeling zullen in 
de kenniseconomie aan belang 
winnen; technologische vernieuwing 
zal zich immers steeds sneller voltrek
ken. De kloof tussen onderzoeken en 
ondernemen moet verder worden 
verkleind. Daarnaast moet de toegang 
van het bedrijfsleven tot de publieke 
kennis moet worden verbeterd. 
Publieke kennis uit universiteiten en 
onderzoeksinstellingen moet versneld 
in de samenleving terechtkomen. Het 
is van belang jonge academici te 
stimuleren om zelf ondernemer te 
worden. Daarnaast dient ook de over
heid het gebruik van ICT te intensive
ren. De ambitie van de overheid om 
25% van de dienstverlening via ICT te

aspect van de kenniseconomie. Niet 
alleen het hoger onderwijs is in de 
kenniseconomie van belang. De VVD 
dringt aan op meer aandacht voor het 
beroepsonderwijs en vakmanschap. Via 
e-commerce kunnen vele producten 
virtueel besteld worden, maar deze 
producten zullen toch echt fysiek 
gemaakt en gedistribueerd moeten 
worden. Naast investeringen in het 
innoverend vermogen van de 
Nederlandse economie benadrukt de 
VVD-fractie dat de voedingsbodem 
voor de kenniseconomie bovenal 
gecreëerd wordt door een gezond 
ondernemingsklimaat. De VVD-fractie 
blijft dan ook aandacht vragen voor 
een goed macro-economisch beleid: 
flexibilisering van de arbeidsmarkt, •
meer bedrijvendynamiek, liberalisering 
van productmarkten en een beter 
functionerende kapitaalmarkt.

Naast het sociale aspect en het innove
rend vermogen van de kenniseconomie 
blijft de VVD van mening dat een 
gedegen financieel-economisch beleid 
de grondslag vormt voor gezonde 
kenniseconomie als basis voor econo
mische groei en welvaart.

Informatie: Hella Voüte-Droste
tel: 0 7 0 -3 1 8  2907
E-mail: hvoute@tk.parlement.nl
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IV
0 0 De prins en de publieke zaak

De afgelopen weken werden beheerst door twee totaal verschil
lende zaken van totaal verschillende aard en achtergrond: de 
verloving van de Prins van Oranje en de mond- en klauwzeercrisis. 
Vanzelfsprekend is die gelijktijdigheid volkomen toevallig. 
Evenzeer is het duidelijk dat aan beide zaken volle aandacht moet 
worden geschonken. Ik beperk me nu tot de aankondiging van het 

huwelijk tussen de Prins en Maxima Zorreguieta (mede in de wetenschap dat ik vorig 
week aandacht schonk aan MKZ). Namens de VVD heb ik hen van harte gelukgewenst en 
een lang en gelukkig leven toegewenst. Dat is verder een private aangelegenheid, waar
over in net parlement niet gesproken pleegt te worden. Maar nu de regering heeft 
meegedeeld voornemens te zijn wettelijke toestemming te vragen, is het huwelijk een 
publieke zaak geworden. Het publieke belang ligt in de bedoeling van de Prins van 
Oranje om ook in de huwelijkse staat in aanmerking te blijven komen voor het 
Koningsschap. De VVD staat in beginsel positief tegenover de nog in te dienen 
T oestemm i ngswet.
De Tweede Kamer debatteerde afgelopen week over de huwelijksaankondiging. De reden 
daarvoor lag verscholen in de brief die de regering naar de Kamer stuurde, namelijk de 
vraag of er maatschappelijk draagvlak voor het huwelijk bestaat. Wie niet alleen de 
constitutionele monarchie maar ook de parlementaire democratie een warm hart 
toedraagt, dient zich in te spannen voor draagvlak in het parlement. De regering heeft 
dat onder leiding van de minister-president op voortreffelijke wijze gedaan. Met het 
rapport van professor dr. Baud, de interventies van de Minister van Staat, de heer Van 
der Stoel, en de verklaring van de heer J. Zorreguieta is een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het verwerven van breed maatschappelijk draagvlak. Maar ook het publieke optreden 
van de Prins en zijn verloofde droegen daar aan bij.
Natuurlijk heb ik naast de vele positieve signalen ae afgelopen maanden kennisgenomen 
van kritiek en weerstand. Die leken minder gericht op het huwelijk zelf en de mogelijke 
verloofde, maar vooral op de mogelijke aanwezigheid van de vader van de verloofde. Ik 
achtte het gedurende die periode niet in overeenstemming met mijn parlementaire 
verantwoordelijkheid me in die discussie te mengen. Zolang onvoldoende zeker was dat 
het tot een huwelijk zou komen en of dat er toestemming zou worden gevraagd, was 
politieke inmenging ongewenst. In dergelijke zaken moet de Kamer vertrouwen hebben 
in de regering. Dat nad de VVD-fractie ook. Met de uitkomst heeft de regering een breed 
maatschappelijk draagvlak verkregen. Dat nemen wij politiek voor onze rekening. Dat 
betekent overigens niet, dat wij het met alle conclusies eens zijn. Daarom heb ik nog 
maar eens gezegd dat de bereidheid van de vader om niet bij het huwelijk aanwezig te 
zijn geen automatisch gevolg heeft voor toekomstige situaties met een publiek karakter. 
Tenslotte heb ik de verklaringen van Maxima en van haar vader chic, zo niet royaal 
genoemd. Bovendien heb ik ae families van beiden toegewenst dat ze nog lang in het 
geluk van het paar mogen delen. Hans Dijkstal

Verblijfsomstandigheden in aanmeldcentra
In een rapport van de Ombudsman wordt geconcludeerd dat de verblijfsomstandigheden 
van asielzoekers in de aanmeldcentra “inhumaan en mensonwaardig" zijn. Jacques 
Niederer, die tijdens het Algemeen Overleg hierover het woord heeft gevoerd namens de 
VVD-fractie, is uitgesproken in zijn mening dat deze kwalificaties te hard zijn. Deze doen 
groot onrecht aan ae feiteliike situatie en aan de mensen die er werken. De andere frac
ties en de staatssecretaris delen deze mening.

Een ander belangrijk bezwaar van de VVD- 
fractie op dit rapport is dat de aanmeldcen
tra maar één bouwsteen vormen. Zij zijn 
beslist niet de optelsom van het totaal aan 
opvangvoorzieningen. Er wordt nu echter 
wel een beeld neergezet van ondeugdelijke 
opvangvoorzieningen waaraan veel moet 
worden verbeterd.
Het rapport geeft verder geen inzicht in de 
kwaliteit van de eerstelijns opvangvoorzie
ningen in de ons omringende landen. "Het 
zou me niets verbazen als Nederland een 
hele goede, zo niet de beste, opvangvoor
ziening heeft", stelt Niederer.
De VVD heeft ook de onevenredig hoge 
instroom van asielzoekers in Nederland ter 
sprake gebracht door een motie, die de 
VVD de dag ervoor had ingediend, aan te 
halen. “De Deleving van de kwaliteit van de 
opvang hangt natuurlijk direct samen met

de hoeveelheid mensen die van de opvang
voorzieningen gebruik maakt", aldus de 
woordvoerder. In totaal zijn er bijna 80.000 
mensen in opvang. Met zo'n groot aantal 
gaat het uiteraard hier en daar knellen. 
Relevant is dan niet de vraag naar nog 
verdere verbeteringsmaatregelen waarvan 
alleen maar een aanzuigende werking zal 
uitgaan, maar juist hoe de instroom te 
beperken valt, waardoor de druk op de 
opvangcapaciteit vanzelf afneemt. Wellicht 
zou de ombudsman onderzoek kunnen doen 
naar de oorzaken en gevolgen van de rela
tief hoge instroom in Nederland, geplaatst 
in een rechtsvergelijkend perspectief.

Informatie: Jacques Niederer
Tel: 070-318 2916
E-mail: j.niederer@tk.parlement.nl
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Bewoning van recreatiewoningen
Deze week heeft de Tweede Kamer met minister Pronk (VROM) en staatsse
cretaris Faber (LNV) gedebatteerd over het langslepende probleem van 
permanente bewoning van recreatiewoningen. Het stemt de VVD tevreden, 
dat er nu eindelijk plannen op tafel liggen om de onrust onder de betrokke
nen weg te nemen. Woordvoerder Janneke Snijder: "Het gaat er niet om de 
huidige bewoners weg te jagen, we moeten nieuwe gevallen voorkomen!"

De bal ligt voor een belangrijk deel bij 
de gemeenten en in aansluiting 
daarop bij de provincies. Het bestem
mingsplan is bij uitstek het wettelijk 
instrument om permanente bewoning 
van recreatiewoningen tegen te gaan. 
Gemeenten dienen op basis van de 
bestemming (recreatie) in het 
bestemmingsplan te "handhaven".
Nu zondermeer overgaan tot "hand
haven" terwijl er gemeenten zijn die 
al 20 jaar hebben gedoogd, komt 
zeer ongeloofwaardig over en gaat 
dus niet. “Te lang heeft de handha
ving van het beleid in de schemer
zone gezeten", aldus Janneke Snijder. 
Dit betekent dat het bestemmings
plan geactualiseerd dient te worden 
en op basis daarvan er gehandhaafd 
dient te worden. In de Nota Wonen 
wordt voorgesteld, recreatiewoningen 
die voldoen aan de normen voor een

woning en daarnaast voldoen aan 
een aantal voorwaarden onder te 
brengen binnen het woningbestand. 
Dit kan door ze binnen de zoge
noemde “rode contour" te brengen, 
die op grond van de aanstaande 5e 
Nota Ruimtelijke Ordening om 
bebouwingskernen wordt getrokken.

Wanneer een gemeente een complex 
niet binnen de rode contour brengt 
en daarmee kiest voor een recreatieve 
bestemming, dan zal er daadwerkelijk 
gehandhaafd dienen te worden. Daar 
zal streng op toe moeten worden 
gezien, want illegale bewoning is dan 
niet meer toegestaan.
Bij de handhaving vormt het 
Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA) een bijzonder belangrijk 
element. Bewoners van recreatiewo
ningen kunnen zich zondermeer

inschrijven in de GBA. De VVD wil 
hierover meer duidelijkheid en heeft 
de minister op dit knelpunt gewezen. 
Janneke Snijder:"Soms krijgen bewo
ners van recreatiewoningen die zich 
inschrijven, zelfs een weTkomstbloe- 
metje van de gemeente".
Verder ondersteunt de VVD de in het 
overleg aangekondigde AMvB om 
recreatiewoningen onder de werking 
van de Wet op de Openlucht 
Recreatie te brengen. Er is dan een 
exploitatievergunning van de 
gemeente nodig en dat vormt een 
extra toets om onterechte bewoning 
te voorkomen.
De VVD onderschrijft hiermee in 
grote lijnen het beleid van de minister 
van VROM, maar wil nog wel 
aanscherping zien op onderdelen. 
Tezamen met het beleid ingezet door 
staatssecretaris Remkes van VROM in 
de Nota Wonen kan aan gedoogsitu
aties een einde worden gemaakt.

Informatie: Janneke Snijder-Hazelhoff
Tel: 0 7 0 -3 1 8  2921
E-mail: j.snijder@tk.parlement.nl

De consument wint
Na ruim twee jaar discussie heeft de 
VVD afgelopen week een akkoord 
bereikt met PvdA en D66 over de 
privatisering van regionale energie
bedrijven. Afgesproken is dat het 
blote juridische eigendom van het 
elektriciteitsnet om niet bij de over
heid blijft. Het economisch vruchtge
bruik (het economisch belang) blijft 
bij de energiebedrijven.

Daarmee kunnen provincies en 
gemeenten, als aandeelhouders van 
ae regionale energiebedrijven, vanaf 
volgend jaar kiezen of ze het elektri
citeitsnet in handen houden, of een 
minderheidsaandeel privatiseren. Als 
er goede marktwerking plaatsvindt 
kan bovendien vanaf 2004 tot een 
meerderheidsprivatisering worden 
overgegaan. VVD-woordvoerder 
Hella Voute is na lang onderhandelen

met de coalitiepartners tevreden met 
dit resultaat. Zij spreekt van een ‘win- 
win' situatie: “De klanten zullen 
profiteren van een goede prijs-kwali- 
teitverhouding keuzevrijheid en inno
vatieve producten en diensten. Voor 
de energiesector en de provincies en 

emeenten is er eindelijk duidelijk- 
eid. De energiebedrijven krijgen de 

handen vrij voor fusies en overnames 
of een beursgang".

Voute hecht eraan dat de leverings
zekerheid, de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van de energievoor
ziening voor afnemers gegarandeerd 
is: "het licht moet blijven branden!". 
In de wet zijn daarvoor aanvullende 
waarborgen opgenomen. Bovendien 
heeft de VVD-fractie in een motie 
aangedrongen op een versterking van 
de toezichthouder, de Dienst uitvoe

ring en toezicht energie (DTe), als 
waakhond voor de energiemarkt. 
Hiermee vindt de echte marktwerking 
volgens de spelregels van de wet 
plaats en worden de belangen van de 
Klanten nog eens extra gewaarborgd.

Informatie: Hella Voüte-Droste
Tel: 070 -  318 29 07
E-mail: H.Voute@tk.parlement.nl

Tabaksbeleid
De media hebben de afgelopen 
maanden veelvuldig gesproken over 
het "roken" en het beleid ten aanzien 
van tabak. De VVD hanteert op dit 
onderwerp de volgende hoofdlijnen.

De kernvraag in dit alles blijft voor 
liberalen altijd: hoe verdelen we de 
verantwoordelijkheid bij risicovolle 
activiteiten die niet verboden zijn? 
Natuurlijk heeft de overheid verant

woordelijkheid ten opzichte van 
minderjarigen en dient zij te zorgen 
dat overlast aan anderen beperkt 
blijft. Meerderjarigen dragen echter 
hun eigen verantwoordelijkheid. Naar 
deze groep toe heeft de overheid 
vooral een rol met betrekking tot 
voorlichting. Complicerende factor is 
het stelsel van collectieve voorziening 
van ziektekosten en arbeidsonge
schiktheid. Hierdoor drukken kosten

van risicovol gedrag op de collectivi
teit. Daarom kan de overheid beslui
ten toch bevoogdend op te treden 
(veiligheidsgordel, valhelm etc.). De 
kunst blijft, echter, om verantwoor
delijkheden zoveel mogelijk bij het 
individu te leggen.

Een wettelijk rookverbod op de werk-

Vervolg op pagina 3
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VVD wil meer maatwerk in huurrecht
Op 27 maart heeft wetgevingsoverleg plaatsgevonden met minister Korthals 
van Justitie en staatssecretaris Remkes van VROM over het nieuwe huur
recht. De regels van het huurrecht zijn ondergebracht binnen de systematiek 
van het Burgerlijk Wetboek. De wetsvoorstellen vormen weliswaar een 
verbetering voor de huidige verouderde en versnipperde wetgeving, maar de 
VVD vraagt zich af of deze wetgeving wel is toegesneden op de 21e eeuw.

Meer maatwerk 
VVD-woordvoerder Frans Weekers 
heeft tijdens het wetgevingsoverleg 
een aantal concrete voorstellen 
gedaan om het huurrecht te versoe
pelen. Hij constateerde dat de over
maat aan regels, hoewel bedoeld ter 
bescherming van de woonconsument, 
deze juist belemmert in het bereiken 
van een voor hem optimale woonsi
tuatie. Daarnaast vroeg hij zich af of 
de huurbescherming zoals die in de 
jaren 1950 -1979 is vormgegeven, 
nog wel van deze tijd is. De dwin
gend wettelijke bepalingen zijn steeds 
ingewikkelder geworden om elk 
belang te beschermen. De rechtsbe
scherming van de zwakke partij kan 
volgens de woordvoerder op een 
andere wijze worden gegarandeerd 
waardoor meer maatwerk mogelijk is 
voor huurder en verhuurder. De VVD 
is van mening dat huurder en 
verhuurder zelf afspraken moeten 
kunnen maken over het onderhoud

van het gehuurde. Het is onnodig 
betuttelend wanneer de verhuurder 
niet tegemoet kan komen aan de 
wensen van een huurder die achter
stallig onderhoud in ruil voor een 
lagere huur zelf wil uitvoeren. De 
VVD pleit daarom voor een verrui
ming van de contractsvrijheid.
Verder zou het gemakkelijker 
moeten zijn om een woning in fami
liebezit tegen voorwaarden op maat 
te verhuren. Zo is het bijvoorbeeld 
onmogelijk dat de woning van oma 
tijdelijk aan een derde wordt 
verhuurd, om bijvoorbeeld na vijf 
jaar tot de beschikking van haar 
kleinkinderen te laten komen.

Tenslotte heeft Weekers voorgesteld 
om uitzetting van notoire overlast
veroorzakers te vergemakkelijken.
Op dit moment is het nog te moeilijk 
voor de verhuurder om, daar waar 
dat nodig is, krachtdadig te kunnen 
optreden.

B edrijfsru im te
In het huurrecht met betrekking tot 
bedrijfsruimte is weinig veranderd ten 
opzichte van het huidige recht. De 
wetsartikelen zijn weliswaar 
gestroomlijnd, maar van de aanvan
kelijk voorgestelde harmonisering, 
liberalisering en flexibilisering is 
weinig overgebleven. Toch kreeg de 
VVD op dit terrein meer steun. Zo 
werd een amendement, om de beëin- 
digingsgrond wegens eigen gebruik 
te verruimen, positief ontvangen door 
de minister. Andere verbeteringsvoor
stellen lijken op steun te kunnen 
rekenen. De minister zegde toe zich 
nog eens nader te zullen beraden op 
een aantal suggesties die werden 
gedaan. Zo zal hij zich nog buigen 
over het toepassingsbereik van de 
wet en is hij bereid met marktpartijen 
te overleggen om de werking van de 
bedrijfshuuradviescommissies te 
verbeteren.

Informatie: Frans Weekers 
Tel: 070-3182894 
F.Weekers@tk.parlement.nl

Vervolg tabaksbeleid 
plek is volgens de VVD-woordvoerder 
Stef Blok onjuist. "Iedere werknemer 
moet een rookvrije werkplek kunnen 
opeisen, maar de precieze invulling 
moet plaatsvinden in overleg op de 
werkvloer. Hierdoor is er ruimte voor 
maatwerk, bijvoorbeeld aparte ruim
tes voor rokers. Een rookverbod in 
openbare gebouwen valt wel onder 
overheidsverantwoordelijkheid en 
moet ook streng worden gehand
haafd", aldus Blok. Een reclamever
bod voor een legaal product druist in 
tegen de vrijheid van meningsuiting. 
Daarnaast dringt een vergelijking met 
andere schadelijke gedragingen zich 
op. Bijvoorbeeld motorrijders hebben 
een elf keer zo grote kans om te 
overlijden als automobilisten. Bij 
consequent overheidsbeleid zouden 
we dan ook een reclameverbod voor 
motorfietsen moeten afkondigen.

Tegen een verkoopverbod aan 
mensen onder de 18 bestaat geen 
bezwaar. Dit past in het beleid om 
jongeren zoveel mogelijk tegen roken 
te beschermen. Wel verdient de 
handhaving aandacht.

Informatie: Stef Blok
Tel: 070-318 2910
E-mail: blok@tk.parlement.nl

VVD zeer somber over Wet Rea
De VVD vindt dat de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Rea) niet 
functioneert. Woordvoerder Geert Wilders had diverse punten van kritiek op 
het functioneren van de Rea. Er zijn veel te veel instanties bezig om iemand 
die in de WAO zit weer aan het werk te helpen. Door zoveel organisaties 
om iemand heen te zetten wordt iemand eerder ziek dan beter, aldus 
Wilders.

De VVD heeft grote twijfels over het 
inzetten van een subsidie-instrument 
als de Rea. Het aantal werkhervattin- 

en zonder Rea subsidie is aanzienlijk 
oger dan het aantal met subsidie. 

Ook geven veel werkgevers die van 
subsidies hadden geprofiteerd maar 
ook arbeidsdeskundigen aan dat veel 
reïntegratie ook hadden plaatsgevon
den zonder subsidie. Bovendien vindt 
meer dan helft van de WAO- 
uitstroom ondanks alle subsidies niet 
plaats door werkhervatting maar 
doordat WAO-ers met pensioen gaan 
dan wel overlijden.“Wat schaars is 
wordt effectiever en doelmatiger 
gebruikt waar het echt nodig is. Wat 
in overvloed is leidt tot overmatige 
consumptie en ineffectiviteit", zo 
stelde de woordvoerder. Hij ging de 
stelling aan dat als er de helft minder 
aan reïntegratie wordt besteed dat er 
dan zeker relatief gezien meer succes
volle reïntegratie kunnen plaatsvin
den. Want noe minder je hebt, hoe 
doeltreffender je het uitgeeft. De 
VVD-woordvoerder stelde dan ook 
voor 500 miljoen gulden op de Rea-

subsidies te bezuinigen, waarbij de 
oude AAW-voorzieningen als doven
tolk en ook vervoersvoorzieningen en 
het persoonsgebonden budget onge
moeid zouden moeten blijven.
Ook de Staatssecretaris gaf aan 
somber te zijn over de kosteneffecti
viteit van de subsidies en zal bezien 
of enige indikking van de subsidiegel
den mogelijk is.De VVD-woordvoer
der herhaalde dat de oplossing van 
de WAO-problematiek niet gevonden 
zal worden in het verlenen van subsi
dies of het veranderen van de institu
ties maar dat een strengere en meer 
hoogdrempelige WAO-aanpak daar
bij onontbeerlijk is. Hij daagde de 
PvdA in het debat uit hier eindelijk 
eens van doordrongen te raken.

Informatie: Geert Wilders
Tel: 070-3182867
E-mail: g.wilders@tk.parlement.nl
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Toezeggingen aan criminele getuigen in strafzaken
Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke basis te geven aan een afspraak 
tussen een officier van justitie en een verdachte van een strafbaar feit, die 
bereid is tegen strafvermindering in de eigen zaak te getuigen in een straf
zaak tegen een andere verdachte. In het wetsvoorstel wordt een strafvermin
dering van maximaal eenderde voorgesteld.

C o m m iss ie -V a n  Traa  
De noodzaak van een formeel-wette- 
lijke regeling omtrent het toezeggen 
aan crimineFe getuigen werd al duide
lijk bij de commissie-Van Traa en 
werd later nogmaals bevestigd door 
de commissie-Kalsbeek. Tot op heden 
wordt gewerkt met een (aangepaste) 
richtlijn uit 1998, wat de transparan
tie, openheid en eenduidigheid van 
een formeel-wettelijke regeling mist. 
De afspraak tussen de officier van 
justitie en de criminele getuige kan 
niet lichtvaardig worden gemaakt.
Het wetsvoorstel stelt aan het toepas
sen van deze procedure strikte voor
waarden, zoals het invoeren van 
voorafgaande rechterlijke controle en 
volledige openheid over de inhoud 
van de afspraak. De voorwaarden zijn 
dermate strikt dat de procedure 
alleen bij ernstige misdrijven en dan

nog alleen bij wijze van ultimum 
remedium mag worden gebruikt.

Boeven met boeven vangen  
De VVD-fractie toont zich een voor
stander van dit wetsvoorstel. Het 
wetsvoorstel zorgt voor een uitgeba
lanceerde verhouding, waarbij ae 
overheid in de bestrijding van de 
zware georganiseerde criminaliteit 
meer slagkracht krijgt, maar wel 
nauwkeurig formeel-wettelijk genor
meerd.
Door tegen het wetsvoorstel princi
pieel "ja" te zeggen kunnen politie 
en justitie meer inzicht krijgen in de 
werking van criminele organisaties en 
daarbij betrokken hoofdrolspelers. 
"Soms is het onvermijdelijk om 
boeven met boeven te vangen", 
aldus VVD-woordvoerder Jacques 
Niederer. In het wetsvoorstel wordt

de kans op misverstanden tot een 
minimum gereduceerd. Een voorge
nomen afspraak tussen de officier van 
justitie en de criminele getuige wordt 
gecontroleerd door de Centrale 
Toetsingscommissie, het College van 
Procureurs-Generaal en de rechter
commissaris. Daar bovenop komt nog 
eens het eigen oordeel van de 
zittingsrechter.
Bovendien heeft de minister van 
Justitie toegezegd dat het college van 
Procureurs-Generaal een richtlijn op 
zal stellen waarin wordt opgenomen 
welk soort toezeggingen ontoelaat
baar is. Hierbij moet gedacht worden 
aan bijvoorbeeld volledige strafrech
telijke immuniteit.

Informatie: Jacques Niederer
Tel: 070 -318 2916
E-mail: j.niederer@tk.parlement.nl

Persoonsgebonden nummer
Deze week is in de Tweede Kamer 
het wetsvoorstel 'persoonsgebonden 
nummers in het onderwijs'behan
deld, nadat deze al in december 
1997 was ingediend door de toen
malige minister Ritzen. Door met 
name de zeer kritische houding van 
de Registratiekamer t.a.v. invoering 
van deze wet (risico van misbruik en 
oneigenlijk gebruik, schending van 

rivacy) is het wetsvoorstel tot nader 
eraad aangehouden.

De Registratiekamer heeft op verzoek 
van de VVD aangegeven hoe aan 
deze bezwaren tegemoet gekomen 
kon worden. Minister Hermans heeft 
hier rekening mee gehouden. De 
tweede nota van wijziging van 
september 2000 heeft de bezwaren 
weggenomen. De Registratiekamer 
heeft in een gesprek met de vaste 
Kamercommissie OCW  aangegeven 
in te kunnen stemmen met dit gewij
zigde wetsvoorstel.

De VVD onderschrijft de drie doel
stellingen van het wetsvoorstel. Ten 
eerste wordt de rechtmatigheidscon- 
trole op bestedingen vergemakkelijkt. 
Fraude op schoolniveau kan hiermee 
bestreden worden zoals het dubbel 
inschrijven van leerlingen. Een 
tweede doel betreft de vermindering 
van de administratieve belasting van 
scholen en instellingen. Scholen 
worden nu gevraagd vaak dezelfde 
informatie te leveren aan instanties

zoals het ministerie van OCW , CBS, 
gemeenten en IBG. Als laatste wordt 
beoogd de beschikbaarheid van 
beleidsinformatie te vergroten, 
bijvoorbeeld het onderwijsachterstan
denbeleid. Prestaties van achterstan
denscholen kunnen beter in kaart 
worden gebracht en er kan worden 
gecontroleerd of scholen en gemeen
ten op de juiste manier omgaan met 
overheidsgelden. Verder kan gedacht 
worden aan de naleving van de leer
plicht, het volgen van voortijdig 
schoolverlaters en leerlingen in de 
beroepskolom VM BO-M BO-HBO.

Met de gefaseerde invoering van het 
persoonsgebonden nummer vanaf 
2002 krijgt iedere leerling vanaf 3,5 
jaar een sofi-nummer. Kinderen van 
illegalen grensarbeiders en vluchtelin
gen met een verblijfsvergunning krij
gen een onderwijsnummer. Dit 
nummer is op dit moment nog uiter
lijk te onderscheiden van het sofi- 
nummer, maar de minister heeft in 
het debat aangegeven dat hij in over
leg zal treden met de minister van 
Financiën om tot een systematiek te 
komen waarbij het onderwijsnummer 
en het sofi-nummer uiterlijk niet meer 
van elkaar te onderscheiden zijn. De 
VVD-fractie is blij dat de minister nog 
eens in het debat aangegeven heeft 
dat in het kader van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur geen 
gegevens worden vrijgegeven, die tot 
op de persoon herleidbaar zijn.

Alhoewel wij een groot voorstander 
zijn van openbaarheid, dient naar ons 
oordeel bij wet geregeld te worden 
wie over welke informatie mag 
beschikken en wie niet. De VVD is blij 
dat er brede steun bestaat in de 
Tweede Kamer voor deze toch wel 
zeer privacy-gevoelige wetgeving

Informatie: Clemens Cornielje 
Tel: 070 -318 2904 
C. Cornielje@tk.parlement.nl
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Het kan niemand zijn ontgaan dat al enkele malen het treinvervoer 
heeft stilgelegen als gevolg van stakingen. Alle media berichten er 
uitvoering over. En zo langzamerhand zal vrijwel iedereen de 
negatieve gevolgen aan de lijve hebben ondervonden. Door de 
lange files, door te laat komen of het moeten afzeggen van afspra
ken. De chaos in het land is groot geweest door de spoorstakingen 

Ik wil hier geen standpunt innemen over de vraag wie nu gelijk heeft, de directie of de 
bonden. Al moet ik daar aan toevoegen dat ik sterk het vermoeden heb dat een klein, niet 
representatieve club mensen de drijvende kracht achter de aanhoudende tweestrijd is.

Ik wil een andere vraag neerleggen; een probleem dat ik relevanter vind. Dat is de vraag 
of de toepassing van het stakingsrecht hier wel het meest geëigende middel is. Kun je 
stakingen in alle sectoren wel op dezelfde manier gebruiken? Ongeacht de maatschappe
lijke effecten? Of dient het gebruik van het stakingsmiddel in relatie gebracht te worden 
met de (maatschappelijke) effecten ervan? Ik vind dat de proportionaliteitsvraag nadruk
kelijker in beeld dient te komen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de vakbon
den over die vraag na te denken, het antwoord mee te wegen in de beslissing om bij een 
conflict gebruik te maken van het recht op staking. Anders hebben sommige werknemers 
een disproportioneel machtsmiddel in handen, toevallig omdat hun sector een vitale 
functie in ae samenleving heeft. Wanneer morgen werknemers in een schoenenfabriek 
staken, is de impact daarvan een andere dan wanneer het openbaar vervoer niet beschik
baar is. Medewerkers in een schoenenfabriek kunnen minder druk uitoefenen. Dit bete
kent niet dat zij het gelijk minder aan hun zijde hebben. De grote invloed van spoorsta
kingen betekent niet automatisch dat conducteurs en machinisten wel het gelijk aan hun 
zijde hebben. Naar mijn mening moeten rechters deze proportionaliteitskwestie veel 
nadrukkelijker mee wegen in hun afweging.

Daarbij moeten we nadenken over additionele, meer moderne manieren om arbeidscon
flicten op te lossen. We leven aan het begin van de 21e eeuw, de relatie tussen werkge
vers en werknemers is anders dan de baas-knecht relatie in de 19e eeuw. In die tijd is het 
stakingsrecht, met vele andere grondrechten, ingevoerd. In deze tijd moeten we kijken of 
op andere wijze de belangen van de werkgevers en werknemers beoordeeld en bijeenge
bracht kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van bindende arbitrage.

Hans Dijkstal

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

NEDERLANDSE POLITIEKE 
PARTIJEN

arbitreren?

Meer sportevenementen 
naar Nederland
Deze week vond het afrondende debat plaats over het Europees 
Kampioenschap voetbal 2000. Woordvoerder Jan Rijpstra bedankte aller
eerst al die vrijwilligers, maar ook de bestuurders van de speelsteden, de 
politie en de bewindspersonen, die hebben meegewerkt aan het doen 
slagen van dit toernooi dat het derde evenement ter wereld is. Het is in 
organisatorisch, financieel en sportief opzicht een succesvol toernooi 

Jan Rijpstra geworden waarbij alleen het kampioenschap heeft ontbroken.

Uniek was het, op initiatief van de VVD, 
inschakelen van net COT (Crisis Onderzoek 
Team, onder leiding van Uri Rosenthal) om 
zowel tijdens de voorbereidingen als bij de 
uitvoering alle handelingen te volgen. Met 
deze werkwijze kon direct worden inge
speeld op geconstateerde tekortkomingen in 
de organisatie. Het was voor het eerst dat er 
op deze wijze is gewerkt en na in het begin 
wat sceptisch tegen deze werkwijze te 
hebben aangekeken, zagen bestuurders en 
politie al gauw de grote voordelen van deze 
manier van werken in. Aan het einde was er 
dan ook veel lof voor deze aanpak.
Rijpstra vindt het van belang dat de opge
dane kennis niet verloren moet gaan voor 
volgende evenementen. "We hebben met 
dit evenement aangetoond dat we grote 
sportevenementen kunnen organiseren; ook 
ae Holland promotie is geslaagd. We 
moeten zorgvuldig nagaan welke volgende 
topsportevenementen we naar Nederland

kunnen halen", aldus Rijpstra. Om dit te 
realiseren is het noodzaKelijk dat er een 
sportevenementenfonds wordt opgezet. Dit 
fonds moet een publiekprivate samenwer
king worden tussen de overheid, de georga
niseerde sport en het bedrijfsleven. Vanuit 
dit fonds kunnen bijdragen worden gegeven 
aan de voorbereiding om een evenement 
naar Nederland te halen en aan de feitelijke 
organisatie. Een vergelijkbare opzet kan 
worden gekozen voor het bouwen van 
nieuwe sportaccommodaties. Staats
secretaris Ybema van Economische Zaken 
heeft tijdens het overleg aangegeven dat hij 
een puoliekprivaat fonds als een haalbare 
optie ziet.

Informatie: Jan Rijpstra 
Tel: 070 318 2905
E-mail: Rijpstra@tk.parlement.nl__________
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Huwelijk Prins Constantijn en 
Petra Laurentien Brinkhorst
Afgelopen dinsdag heeft de Verenigde Vergadering de toestem- 
mingswet voor het huwelijk van Prins Constantijn en Petra 
Laurentien Brinkhorst behandeld. Jan te Veldhuis voerde het 
woord namens beide fracties van de VVD in de Eerste en 
Tweede Kamer.

De VVD vindt het een speciale 
gebeurtenis als er een lid van het 
Koninklijk Huis gaat trouwen. Zeker 
als het iemand betreft die in beginsel 
tot de troon kan worden geroepen. 
Daar moet de Staten-Generaal even 
bij stilstaan. Prins Constantijn heeft 
samen met zijn aanstaande echtge
note aangegeven, prijs te stellen op 
toestemming van de wetgever voor 
het huwelijk.
De VVD-fracties hebben geen enkel 
bezwaar om die toestemming bij wet 
te geven. Hierdoor behoudt Prins 
Constantijn zijn rechten met betrek
king tot de troon.

N aam geving en titu latuur  
Dit huwelijk was voor de VVD de 
aanleiding om de naamgeving en 
titulatuur nader te analyseren. Bij 
beschouwing van de huwelijken van 
de laatste jaren, blijkt dat de naamge
ving en titulatuur niet erg logisch en 
consistent zijn. Enkele voorbeelden. 
De kinderen van Prins Constantijn en 
Petra Laurentien gaan heten: 
Graaf/Gravin van Oranje-Nassau, 
Jhr/Jkvr. van Amsberg, terwijl hun 
vader Constantijn de titulatuur heeft 
van: Prins der Nederlanden, Prins van 
Oranje-Nassau, Jhr. van Amsberg. De

kinderen van Prins Constantijn krijgen 
dus niet de titulatuur van hun vader 
en gaan niet Prins of Prinses heten.

De kinderen van Prins Maurits en 
Marilène van den Broek gaan heten: 
Van Lippe Biesterfeld van Vollen
hoven. Dus anders dan hun vader en 
hun moeder.
De kinderen van Prins Bernhard jr. en 
Annette Sekrève gaan echter weer 
anders heten, namelijk Van Vollen
hoven. De kinderen van de 2 broers 
worden de kleinkinderen van Prinses 
Margriet en mr. Pieter van Vollen
hoven, maar wel met verschillende 
achternamen. De VVD heeft een 
notitie aan de regering gevraagd, om 
de op dit punt gehanteerde regels 
eens helder uiteen te zetten, om daar 
eventueel later wat gestructureerder 
en dieper over van gedachten te 
kunnen wisselen. Minister-president 
Kok heeft dit toegezegd. Tot slot feli
citeren de VVD-fracties het paar en 
hun families met het voorgenomen 
huwelijk.

Inlichtingen: Jan te Veldhuis
Tel: 070-3182901
E-mail: teveldhuis@tk.parlement.nl

In memoriam: Rekeningrijden
De VVD heeft een positieve eerste 
indruk van de uitkomst van het 
onderzoek van de heer Pieper naar 
de mogelijkheden tot invoering van 
een kilometerheffing. Het rekening
rijden is nu begraven, daar is de 
VVD niet rouwig om. Zelfs de 
minister is daar blij om, zij had 
immers al eerder aangegeven dat zij 
nooit echt van het rekeningrijden 
heeft gehouden.

Belangrijk is nu dat er een goede 
proef komt met de kilometerheffing 
en dat als deze proef slaagt, geko
zen wordt voor de meest effectieve 
methode van kilometerheffing. 
Laten we vooral eenvoudig begin
nen, een goede eerste stap daarbij 
is volledige variabilisatie van de 
autokosten, niet het bezit en de 
aanschaf, maar het gebruik belas
ten. De VVD is ook verheugd te 
zien dat het zeer belangrijke, maar 
moeilijke aspect van de privacy bij

kilometerheffing door Pieper goed 
ondervangen lijkt te zijn. De fractie 
in de Tweede Kamer wacht nu eerst 
af tot de minister met haar defini
tieve voorstel voor een proef komt 
middels een nota van wijziging, 
daarna zullen wij alle aspecten van 
dit systeem grondig bestuderen en 
zorgvuldig wegen.

Informatie: Pieter Hofstra
tel: 070-3182886
E-mail: S.Hommes@tk.parlement.nl

Afrika
Deze week is er gesproken met de 
ministers van Buitenlandse Zaken en 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
over de situatie in zuidelijk Afrika.
Die situatie is bepaald niet opwek
kend. Waar mogelijk probeert 
Nederland bij te dragen aan het 
ontwikkelingsproces danwel aan het 
lenigen van noden.

Nederland heeft met twaalf 
Afrikaanse landen een structurele 
samenwerkingsrelatie. 
VVD-woordvoerder Enric Hessing 
benadrukte het belang van onderwijs 
en van lokaal ondernemerschap, 
evenals van coördinatie tussen de 
verschillende donoren. Helaas zijn er 
in Afrika ook veel gebieden waar van 
ontwikkeling geen sprake kan zijn 
omdat er ernstige conflicten heersen. 
Het gaat hierbij vooral om het Grote 
Meren Gebied, maar ook elders op dit 
onrustige continent zijn er conflicten. 
In al die gebieden moet eerst vrede 
worden gesticht. De regering heeft 
de volgende uitgangspunten:
1 .het is de verantwoordelijkheid van 

de Afrikaanse landen en organisa
ties zélf;

2.ondersteuning van vredesprocessen 
kan zowel langs multilaterale weg, 
zoals via de UN, Wereldbank en 
EU, als langs bilaterale weg vorm 
krijgen;

3.in een vroeg stadium van een 
conflict ingrijpen ter voorkoming 
van escalatie.

Hessing pleitte voor een meer inte
graal Afrika-beleid. Politieke en 
economische aspecten moeten in 
samenhang worden bezien. 
Ontwikkelingssamenwerking kan 
daarbij een faciliterende rol spelen. 
Maar integraal betekent ook: samen
werking van donoren, inclusief UN, 
Wereldbank en IMF. En ook een 
eenduidiger lijn vanuit de EU, 
opening van onze markten voor 
producten uit Afrika. Maar vooral 
belangrijk is meer coherentie in ons 
beleid. Die koers wil de regering ook 
wel varen, maar de materie blijkt 
weerbarstig. Daarom zal de VVD druk 
blijven uitoefenen op de regering en 
op de EU, en blijven ijveren voor de 
ontwikkeling van Afrika langs liberale 
lijnen.

Informatie: Enric Hessing
Tel. 0 7 0 -3 1 8  2889
E-mail: e.hessing@tk.parlement.nl

VVD op Internet
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Beveiliging luchtvaartterreinen
In de Tweede Kamer is het wetsvoorstel tot wijziging van de Luchtvaartwet 
over de beveiliging op luchtvaartterreinen behandeld. In de loop der jaren 
zijn meerdere gelijKsoortige wetsvoorstellen in de Kamer behandeld, echter 
zonder succes.

Het wetsvoorstel brengt één belang
rijke wijziging aan. De uitvoering van 
de beveiligingscontrole wordt voor 
wat betreft personen en bagage niet 
meer opgedragen aan de overneid, 
maar aan de exploitant van het lucht
haventerrein. Aan de burger wordt 
een publiekrechtelijke verplichting 
opgelegd om de controlemaatrege
len, die op grondrechten inbreuk 
kunnen maken, te gedogen. Voor het 
overige is de luchthavenexploitant 
verplicht passagiers op het terrein toe 
te laten. Het toezicht door de 
Koninklijke Marechaussee blijft overi
gens in stand.
De VVD-fractie vindt dat de 
Koninklijke Marechaussee onder alle 
omstandigheden de taak van grens
bewaking moet blijven uitvoeren.

Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen 
dat het verloop van de taakuitvoering 
doelmatiger en kosteneffectiever 
wordt, zonder dat aan het niveau van 
beveiliging afbreuk wordt gedaan. De

VVD-fractie hecht veel belang aan dit 
laatste punt. Aan de beveiliging van 
de burgerluchtvaart kunnen en 
mogen volgens woordvoerder 
Jacques Niederer nooit concessies 
worden gedaan. Zo mag de veiligheid 
nooit ten koste gaan van commer
ciële belangen. "De passagier moet 
kunnen blijven vertrouwen op het 
huidige hoge beveiligingsniveau, 
zoals wij dat op onze luchthavens 
kennen."
In het wetsvoorstel wordt terecht een 
onderscheid gemaakt tussen de 
publiekrechtelijke verplichting en de 
civielrechtelijke relatie tussen de 
exploitant en een door deze te 
contracteren particuliere beveiligings
organisatie. De publiekrechtelijke 
verplichting betreft de garantie van 
een bepaald beveiligingsniveau waar
voor de minister van Justitie verant
woordelijkheid draagt en waarop hij 
dus te allen tijde is aan te spreken. 
Zelfs de gedragingen van het perso
neel van de particuliere beveiligings^

Provinciale herindeling van Vianen
Deze week stond de provinciale 
herindeling van Vianen op de 
agenda. De VVD steunt deze over- 
gang van Vianen naar de provincie 
Utrecht.

De VVD beoordeelt gemeentelijke en 
provinciale herindelingen in belang
rijke mate vanuit een bestuurlijk en 
maatschappelijk perspectief. De wens 
van een gemeentebestuur om de 
provinciale indeling te wijzigen is op 
zichzelf onvoldoende reden om over 
te gaan tot provinciale grenswijzi-

a Voor de VVD fractie zijn maat- 
, bestuurskracht, draagvlak en 
democratische kwaliteit belangrijke 

toetsstenen.

Ook bij dit wetsvoorstel heeft de 
VVD zorgvuldig afgewogen wat de 
beste oplossing is om de bestuurs
kracht van Vianen zo maximaal 
mogelijk te maken en voorts recht te 
doen aan de belangen van haar inwo
ners. Vianen is maatschappelijk en 
bestuurlijk sterk georiënteerd op het 
Utrechtse. Dat geldt vanuit maat
schappelijk oogpunt voor scholen, 
ziekenhuizen, zorginstellingen en 
arbeidsorganisaties. Bovendien neemt 
Vianen deel aan alle samenwerkings
verbanden met de provincie Utrecht. 
Om de bestuurskracht verder te 
versterken is het logisch om ook de

indeling van de politieregio en de 
hulpverleningsregio en brandweerre
gio te laten samenvallen. Een over- 

ang naar de provincie Utrecht ligt 
an voor de hand. Ten aanzien van 

het landschappelijk beleid was er wel 
enige zorg bij de VVD. Uit het debat 
bleek duidelijk dat het restrictieve 
rijksbeleid voor het Groene Hart, 
waar de gemeente Vianen een onder
deel van is, ook na 2005 niet door
kruist kan worden door het regionaal 
structuurplan van de provincie 
Utrecht.
De mogelijkheid om Vianen op te 
splitsen achtte VVD-woordvoerder 
Eric Balemans geen goede keuze, 
aangezien dit niet alleen tot een 
verzwakking van Vianen zal leiden, 
maar ook de betreffende dorpen zal 
benadelen. Dit is nu net niet de 
bedoeling van een herindeling. Alles 
overwegende heeft de VVD-fractie 
besloten om het wetvoorstel te steu
nen.

Informatie: Eric Balemans 
Telefoon: 070-318 2922 
E-mail: Balemans@tk.parlement.nl

organisatie ter uitoefening van 
publiekrechtelijke bevoegdheden 
worden als gedragingen van de 
minister van Justitie aangemerkt.
Voor de civielrechtelijke relatie tussen 
de exploitant en de particuliere bevei
ligingsorganisatie kan de minister 
geen verantwoordelijkheid dragen. 
Hier is sprake van commerciële 
dienstverlening waarin de overheid 
niet moet treden.

Jacques Niederer heeft in het debat 
aandacht van de minister gevraagd 
voor de mogelijkheid sancties en/of 
maatregelen op te leggen mocht een 
luchthavenexploitant of luchthaven
maatschappij in gebreke blijven wat 
betreft het vereiste beveiligingsni
veau. Verder heeft hij de minister 
gevraagd expliciet in te gaan op zijn 
verantwoordelijkheid voor het voor
komen van terrorisme en hoe zich dit 
verhoudt tot zijn politieke verant
woordelijkheid.

Informatie: Jacques Niederer
Tel: 070-318 2916
E-mail: j.niederer@tk.parlement.nl

Van Splunter 
vervangt Patijn
Op 3 april is Ernst van Splunter 
beëdigd tot lid van de Tweede Kamer 
voor de VVD-fractie. Van Splunter is 
de opvolger van Michiel Patijn die 
onlangs is benoemd tot Nederlands 
Permanente Vertegenwoordiger bij 
de NAVO in Brussel.

Van Splunter studeerde van van 1984 
tot 1992 rechten en letteren aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hierna 
had hij verschillende functies bij de 
VVD Tweede-Kamerfractie. Zo was 
hij persvoorlichter en tekstschrijver 
voor de toenmalig VVD-fractievoor- 
zitter Bolkestein en beleidsmedewer
ker van de huidige VVD-fractievoor- 
zitter Dijkstal. De afgelopen twee jaar 
werkte hij als Hoofd Communicatie 
bij de Vereniging van Bedrijfstak- 
pensioenfondsen. Van Splunter gaat 
zich in de Tweede Kamer onder meer 
bezig houden met Onderwijs en 
Binnenlandse Zaken. Hij is bereikbaar 
op telefoonnummer: 070-3182902.

mailto:Balemans@tk.parlement.nl
mailto:j.niederer@tk.parlement.nl
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Zalmnorm basis voor solide financieel beleid
Momenteel is er in 
Den Haag volop 
discussie gaande 
over extra uitgaven 
en de Zalmnorm. 
Soms wordt de indruk 
gewekt dat handha
ving van de 

Willibrord Zalmnorm extra
van Beek uitgaven aan zorg,

onderwijs en veilig
heid uitsluit. Niets is minder waar.

Zalm norm
Toen het eerste Paarse kabinet in 
1994 aantrad werden de begrotings- 
spelregels aangepast. Het kabinet 

ing nieuwe financiële spelregels 
anteren die nu algemeen bekend 

zijn als de Zalmnorm. Deze norm 
bestaat uit drie onderdelen:
Het kabinet gaat bij haar plannen uit 
van een behoedzame economisch 
groei. Hierdoor is de kans op finan
ciële tegenvallers kleiner dan de kans 
op meevallers, waardoor de noodzaak 
van tussentijdse bezuinigingen 
aanzienlijk kleiner is geworden. Het 
kabinet gaat uit van een vast reëel 
uitgavenkader voor de gehele kabi
netsperiode. Er bestaat een strikte 
scheiding tussen inkomsten en uitga
ven. Inkomstenmeevallers mogen 
worden benut voor extra verminde
ring van de staatsschuld en voor 
lastenverlichting. Uitgavenmeevallers 
bieden weer ruimte voor nieuwe 
uitgaven.
Deze spelregels hebben geleid tot 
rust en stabiliteit in het begrotingsbe
leid. Extra inkomsten werden niet 
automatisch vertaald naar extra 
uitgaven. Werd er in het regeerak

De VVD-Expresse 
is een uitgave van de 

Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie: Herbert Raat 
E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2919

De VVD-Expresse verschijnt 
wekelijks met uitzondering 

van de recesperioden.

Een abonnement tot aan het zomerreces 
kost ƒ  40,- en is aan te vragen 

bij Fleur van Tellingen, 
tel: 0 7 0 -3 1 8  28 75. 

Tweede-Kamerfractie VVD, 
Postbus 20018, 2500EA Den Haag.

De VVD-Expresse wordt gedrukt bij 
Drukkerij Stimuka in Rijswijk. 
Pré-postale verwerking door 

Adrepak Direct Mail te Den Haag.

koord nog een tekort voorspeld, de 
werkelijkheid geeft ons nu een over
schot te zien. Deze extra ruimte 
hebben we hard nodig om de veel te 
hoog opgelopen staatsschuld af te 
lossen. Het solide financieel beleid 
heeft ook de mogelijkheid geboden 
om aanzienlijke bedragen vrij te 
maken voor belangrijke maatschap
pelijke noden. De intensiveringen die 
in het regeerakkoord werden afge
sproken konden tussentijds aanzien
lijk worden verhoogd.
Vergelijk dit eens met het begin van 
de jaren '90. Het toenmalig kabinet 
Lubbers/Kok ging uit van te optimis
tische verwachtingen van de econo
mische groei. Na enkele maanden 
regeren bleek dat de economische 
groei tegenviel. Dit kabinet moest 
toen een Tussenbalans opstellen met 
bijna fl. 20 miljard aan bezuinigingen 
en lastenverzwaringen. Het kwartje 
van Kok (de verhoging van de accijns 
op brandstof) herinnert ons nog 
steeds aan deze Tussenbalans.

De financiële spelregels van Zalm 
hebben ertoe geleid dat het financie
ringstekort van 3,8% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) in 1994 is 
omgeslagen in een overschot van 
0,7% van het BBP in 2001. Dankzij 
de sterke economische groei zal het 
BBP in 2002 naar verwachting circa 
fl. 1.000 miljard bedragen. Het was 
50 jaar geleden dat een minister van 
Financiën een begroting kon indienen 
met een overschot. De begroting 
voor het jaar 2001 is weer sluitend.
De overheidsschuld is gedaald van 
fl. 520 miljard in 1998 tot 499 miljard 
in 2001. Deze daling is bemoedigend 
maar:
De overheidsschuld bedraagt nog 
steeds bijna fl. 500 miljard, dat is 
fl. 30.000,— per hoofd van de bevol
king.
Per jaar betalen we met zijn allen 
bijna fl. 30 miljard aan rente. Dat is 
fl. 80 miljoen per dag.

V e rg r ijz in g
In de toekomst zal het aantal ouderen 
sterk stijgen. Dit betekent dat het 
beroep op de collectieve uitgaven 
(AOW en Zorg) de komende jaren 
fors zal toenemen. Om deze kosten 
in de toekomst op te kunnen vangen, 
moet de overheidsschuld verder 
verlaagd worden. Door verlaging van 
de schuld hoeft de overheid minder 
rente te betalen. De vrijgespeelde 
begrotingsruimte kan worden ingezet 
om de kosten van de vergrijzing op te 
vangen. Daarom wil de VVD de 
staatsschuld in 20 tot 25 jaar aflos
sen, daarvoor is een overschot nood
zakelijk van tussen de 1 en 2% van 
het BBP. Het gaat beter met de over
heidsfinanciën maar zolang de schuld 
bijna fl. 500 miljard bedraagt en de

vergrijzing op ons afkomt, is er alle 
reden om het solide financiële beleid 
voort te zetten.

Extra ge ld  en verm eende  
pub lie ke  arm oede  
Het kabinet heeft niet alleen de 
financiële spelregels aangepast. Het 
heeft bij zijn aantreden in 1998 ook 
extra geld uitgetrokken. In het jaar 
2002 wordt volgens de huidige 
inzichten ruim ff. 15 miljard meer 
uitgegeven dan in 1998. Deze uitga
ven zijn gefinancierd door bezuinigin
gen en uit de economische groei. De 
laatste jaren is het Nederland econo
misch voor de wind gegaan. In 1994 
waren er nog 547.000 werklozen. In 
2001 is dit aantal gedaald naar 
230.000. Hierdoor is er minder geld 
nodig voor werkloosheidsuitkeringen. 
Minder geld voor uitkeringen en 
minder rente betalingen op de staats
schuld hebben de mogelijkheden 
vergroot om geld beschikbaar te stel
len voor bijvoorbeeld zorg en onder
wijs. Vooral aan zorg en onderwijs 
wordt meer geld uitgegeven.
In 1994 gaf Nederland fl. 59 miljard 
uit aan Zorg. In 2001 zal dit bedrag 
zijn opgelopen tot meer dan fl. 80 
miljard. Het budget voor onderwijs 
dat in 1994 nog fl. 33,7 miljard 
bedroeg, is inmiddels gestegen met 
bijna fl. 13 miljard tot fl. 46 miljard. 
De afgelopen twee kabinetsperioden 
is het totaal van de collectieve uitga
ven als percentage van het BBP 
aanzienlijk gedaald. Toch is het 
percentage uitgaven dat aan onder
wijs wera besteed gelijk gebleven en 
het percentage aan zorg zelfs geste
gen, terwijl het BBP sterk is gegroeid. 
Ondanks of juist dankzij een solide en 
zuinig financieel beleid, is er dus veel 
extra geld uitgetrokken voor belang
rijke prioriteiten als zorg, onderwijs 
en veiligheid.
Daarom is de VVD van mening dat 
ook voor de begroting 2002 deze lijn 
moet worden voortgezet.

C o n c lu s ie
Geconcludeerd kan worden dat het 
kabinet tot op heden goed gepres
teerd heeft. De lasten zijn verlaagd, 
de staatsschuld daalt en het kabinet 
heeft veel extra geld uitgetrokken 
voor maatschappelijke prioriteiten als 
onderwijs, zorg en veiligheid.
De VVD wil dat de regering in het 
laatste jaar van deze kabinetsperiode 
er in slaagt binnen de Zalmnorm de 
benodigde miljarden te vinden voor 
onderwijs, zorg en veiligheid. 
Daarnaast moet de staatsschuld en de 
lasten verder worden verlaagd.

Informatie: Willibrord van Beek
Tel: 070-318 2899
E-mail: W.vanBeek@tk.parlement.nl

mailto:h.raat@tk.parlement.nl
mailto:W.vanBeek@tk.parlement.nl
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MARKT EN OVERHEID, 
OVERHEID EN MARKT
Er lijkt een onbedwingbare, natuurlijke neiging te zijn om te 
denken in tweedelingen en tegenstellingen. Dat soort denken gaat 
vooraf aan waarneming en analyse. Het mondt uit in hardnekkige 

misverstanden. Een voorbeeld daarvan is de tegenstelling tussen markt en overheid. We 
zouden moeten kiezen tussen de twee, markt of overheid. Maar is dat geen schijntegen
stelling? Wordt zo niet verhinderd dat er oplossingen komen waarbij publieke en private 
regelingen in eikaars verlengde liggen?

De VVD is van oudsher een partij met een open oog voor de mogelijkheden van de 
markt. Eén van onze beginselen is immers het vertrouwen in het vrije spel der krachten. 
Wil de overheid aan boa komen, dan dient die een toegevoegde waarde te hebben. De 
samenleving delegeert verantwoordelijkheden aan de overheid, en niet andersom. De 
VVD wil meer dan andere politieke partijen zaken overlaten aan de markt, dus privaat 
organiseren. Maar dat betekent niet, dat de VVD vindt dat de overheid op zo'n moment 
buiten spel staat. Nee, waar meer marktwerking wordt toegelaten, en marktconforme 
afspraken worden gemaakt, daar dienen ook publiekrechteïijke randvoorwaarden te 
worden vastgelego. Privaat en publiek dus. Markt en Overheid.

De samenleving is dynamisch en continu aan verandering onderhevig. Dat geldt ook voor 
de publieke arrangementen die we hebben vastgelegd. Weinige daarvan hebben eeuwig
heidswaarde. De VVD ziet het als haar politieke taak voortdurend na te denken over de 
taken van de overheid. Bij een procesmatige invalshoek is er veel ruimte voor creativiteit 
en weinig plaats voor dogmatiek. Dat impliceert ook dat liberaliserings- en privati
seringsprocessen per sector kunnen verschillen. Discussies over privatisering, markt
werking en liberalisering lenen zich niet voor (nieuwe) blauwdrukken.

Maar één kwestie loopt dwars door alle discussies over de relaties tussen overheid en 
markt. Waar nieuwe arrangementen worden gemaakt, en waar nieuwe samenwerkings
vormen ontstaan tussen overheid en markt, dreigen diffuse situaties te ontstaan over de 
verdeling van bevoegdheden en (daaraan gekoppeld) verantwoordelijkheden. En dat is 
ook iets waar juist de VVD een naam hoog heeft te houden: een scherp oog voor een 
heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dan is ook duidelijk wie 
waarop wordt aangesproken.

Hans Dijkstal

De vraag van de week
De VVD Tweede-Kamerfractie krijgt dagelijks vragen over politieke kwesties via telefoon, 
e-mail of brief. In deze nieuwe rubriek lichten wij iedere week één opvallende, bijzondere, 
interessante of leuke vraag toe. De woordvoerder die het onderwerp behandelt geeft 
antwoord op deze vraag.

De vraag van de week is:
Waarom is de VVD op dit moment tegen het preventief inenten van het vee?

Het antwoord komt van woordvoerdster Janneke Snijder: ■
•i

De VVD kent de emoties die rond deze strijd heersen; het leed dat 
boeren en dieren overkomt, raakt ons dagelijks. Op dit moment vechten 
bestuur en sector gezamenlijk tegen een zeer agressief virus. Als we dat 
niet doen, dan betekent dat op langere termijn het einde van een groot 
deel van de Nederlandse landbouw.
Toch is in deze strijd preventief inenten op dit moment niet aan de orde.
Ten eerste, als Nederland als enige in Europa zou enten, dan zal dat 
onmiddellijk vergaande gevolgen hebben. Zo zal de export, waar onze 
landbouw grotendeels van afhankelijk is, ineenstorten. De vergaande 
consequenties daarvan voor leefbaarheid, milieu en economie betekenen 
een doodsteek voor het platteland.

Daarnaast is het virus alleen door diagnostiek te achterhalen, na inenting heb je dat 
wapen niet meer. Dieren worden niet meer ziek, maar hebben wel de besmetting onder de 
leden. En, geënt vee kan drager zijn van het levend MKZ-virus, zodat de ziekte nog jaren 
kan blijven sluimeren.
Voor de VVD en voor de sector is het belangrijk dat deze crisis zo snel mogelijk wordt 
bezworen, om later in Europees verband de discussie over het non-vaccinatie beleid en de 
toekomst van de landbouw aan te kunnen gaan. De VVD doet er alles aan om de boeren 
te steunen in deze moeilijke tijden. Politiek en sector hebben 
zware, maar noodzakelijke keuzes gemaakt.
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Wachtlijsten bij jeugdzorg en meldpunten 
kindermishandeling
Deze week heeft de kamer een debat gevoerd over de wachtlijsten binnen de jeugdzorg en de kindermishandeling 
met staatssecretaris Vliegenthart. Deze wachtlijsten zijn de VVD al tijden een doorn in het oog. De afgelopen jaren 
heeft de VVD-fractie hard gewerkt om van de jeugdzorg een toegankelijke, betrouwbare en klantvriendelijke partner 
in het opvoedingsvraagstuk te maken.

Hiertoe zijn in deze kabinetsperiode 
extra financiën ingezet voor de 
jeugdzorg. In het regeerakkoord zijn 
afspraken gemaakt, aangevuld door 
een extra fl. 30 miljoen via de motie 
Dijkstal. Toch blijken er nog steeds 
wachtlijsten in de jeugdzorg te zijn. 
Woordvoerder Fadime Örgü wil dat 
er harde cijfers op tafel komen over 
de wijze waarop deze extra middelen 
zijn besteed, voordat er eventueel 
opnieuw gelden worden ingezet.

Opbouwfase
De bureaus jeugdzorg bevinden zich 
momenteel in een opbouwfase; de 
definitieve wet moet nog komen. 
Vraag is in hoeverre de bureaus 
jeugdzorg in staat zijn om de positie 
van de jongeren te verbeteren met

alleen het huidige implementatieplan 
in de hand? VVD-woordvoerder 
Fadime Örgü hecht eraan dat er een 
goed systeem komt dat ervoor zorgt 
aat jongeren goed terechtkomen. 
Hiertoe is de ontwikkeling van de 
bureaus jeugdzorg en de Advies- en 
Meldpunten Kindermishandeling in 
gang gezet. Het is voor de VVD- 
fractie echter onacceptabel dat nu 
tijdens het implementatieplan geval
len van kindermishandeling op een 
wachtlijst terechtkomen. "De kwali
teit van de jeugdzorg wordt uitgehold 
wanneer er niet kan worden voldaan 
aan de gevraagde kwantiteit", aldus 
Fadime Örgü. Zij stelt dat de staats
secretaris een beheersmatig probleem 
heeft, en wenst derhalve duidelijk
heid. De VVD fractie vindt dat cijfers

over de wachtlijsten op tafel moeten 
komen en dat er een plan van aanpak 
moet komen om de wachtlijsten bij 
de bureaus jeugdzorg en de Advies
en Meldpunten Kindermishandeling 
weg te nemen. De VVD heeft zowel 
wat betreft de inhoud als de financiën 
van het beleid de laatste jaren altijd 
aangedrongen op spoed. Örgü: "ik 
wil nu horen hoe voortvarena het 
kabinet is". De staatssecretaris zegde 
hier op toe in overleg te gaan met de 
provincies, die verantwoordelijk zijn 
voor de besteding van gelden in de 
jeugdzorg. Daarnaast wordt een 
commissie gevormd die de beheers- 
problematiek zal onderzoeken. 
Informatie: Fadime Örgü 
Tel: 070-318 2906 
E-mail: f.orgu@tk.parlement.nl

Sluiting kleine ziekenhuizen
De afgelopen periode is er veelvuldig sprake geweest van dreiging 
van sluiting ot afbouw van kleine ziekenhuizen. Zo zijn er onder 
andere ongeruste geluiden uit Oidenzaal, Kerkrade, Zierikzee,
Venray en Velp. Voor de patiënten in die gebieden kunnen zieken
huisvoorzieningen derhalve minder goed bereikbaar worden. Er blijft 
wel vaak een beperkt aantal functies, in de vorm van bijvoorbeeld 
buitenpoli's of andere samenwerkingsverbanden, in de regio's 
bestaan.

Liberaal Reveil
In het aprilnummer van Liberaal Reveil staan de volgende artikelen:

Euthanasie; de kern van de zaak 
Heleen Dupuis
Conservatisme versus Liberalisme 
F.R. Ankersmit
Grondslag Liberalisme ter discussie 
S.W. Couwenberg
Wie wijst de grondslag van de publieke moraliteit?
A.J. Verbrugh
Hoe liberaal wordt de kenniseconomie?
Ard-Pieter de Man
Leitkultur of Multikulti? De Duitse nationale identiteit ter discussie 
Jeroen Bult
Mancur Olson over belangengroepen 
Hans Labohm
De ware, socialistische aard van de Derde Wegen. Bespreking van R. 
Cuperus e.a., Multiple Third Ways, European social democracy facing 
the twin revolution of globalisation and the kwowledge society 
Edwin van de Haar

U kunt dit nummer bestellen door fl.9,50 over te maken op giro 240 
200, ten name van ‘Stichting Liberaal Reveil', onder vermelding van 
Liberaal Reveil no. 2, 2001. U kunt zich ook opgeven als abonnee 
van Liberaal Reveil voor fl.55,- per jaar. Jongeren tot 27 jaar betalen 
fl.30,-. Voor een abonnement kunt u zich aanmelden bij de 
Telderstichting, Koninginnegracht 55a, 2514 AE, Den Haag.
Tel: 070-363 1948, fax: 070 363 1951, e-mail: telders@bart.nl

VVd-woordvoerdster Anke van Blerck stelt 
dat in Nederland naast grote algemene 
ziekenhuizen het bestaansrecht van de kleine 
ziekehuizen gewaarborgd moet zijn. In de 
visie van de VVD moet er voor de patiënt iets 
te kiezen zijn. Er mogen niet alleen monopo
lieachtige constructies overblijven. Uit enquê
tes blijkt dat de patiënt veel waardering heeft 
voor kleine instellingen. Dat laat onverlet dat 
de overheid er op toe moet zien dat de kwali
teit, bereikbaarheid en toegankelijkheid 
gegarandeerd zijn.
De VVD-fractie wil duidelijkheid naar de 
bevolking over de besluitvorming. In de regio 
moet men eerst in gezamenlijkheid proberen 
tot een oplossing te komen inzake de proble
matiek rondom ae sluiting of afbouw van een 
ziekenhuis. Als dat niet lukt stelt de VVD een 
arbitragecommissie voor die uiteindelijk een 
bindend advies uitbrengt over de definitieve 
vorm.
Een ander belangrijk punt van discussie vormt 
de vraag: welke functies moeten in elke regio 
beschikbaar zijn, ook na sluiting van een klein 
ziekenhuis of na een fusie met een groter 
ziekenhuis. Dit is afhankelijk van de vraag 
naar zorg die per regio sterk kan verschillen.
In het ene gebied zal meer vraag zijn naar 
bijvoorbeeld verloskundige hulp dan in een 
ander gebied. Dit moet per regio per zieken
huisvoorziening bekeken worden. De VVD 
vindt dat de minister van VWS de juiste 
instrumenten verschaffen moet en de rand
voorwaarden scheppen, waarbinnen partijen 
de mogelijkheid krijgen om weloverwogen te 
kunnen besluiten om hoe een klein zieken
huisverder moet functioneren.

Informatie: Anke van Blerck
Tel: 070-3182917
E-mail: a.vblerck@tk.parlement.nl

mailto:f.orgu@tk.parlement.nl
mailto:telders@bart.nl
mailto:a.vblerck@tk.parlement.nl
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VVD akkoord met wet Arbeid en Zorg
De VVD-fractie heeft 
na weken van onder
handelen een meer
derheid achter haar 
voorstel omtrent de 
wet Arbeid en Zorg 

Fadime Örgü gekregen en gaat
akkoord met ae wet. 

Een belangrijke wijziging ten 
opzichte van de oorspronkelijk inge
diende wet is dat voortaan bij CAO, 
personeelsvertegenwoordiging en 
ondernemingsraad kan worden afge
weken van een aantal nieuwe wette
lijke bepalingen.

De VVD hecht aan het combineren 
van arbeid en zorg. Op dit moment 
zijn met name kinderopvang, deeltijd
werk en verlofsparen een mogelijk
heid om dit te realiseren. Sommige 
sectoren en bedrijven zouden door de 
nieuwe wet problemen met de conti
nuïteit in de bedrijfsvoering kunnen 
krijgen. Door het VVD-voorstel 
bestaat nu bij een aantal bepalingen

de mogelijkheid om af te wijken van 
de wet wanneer dergelijke problemen 
ontstaan. De partijen kunnen dan bij 
CAO een eigen invulling geven aan 
de wijze waarop gebruik wordt

femaakt van de regelingen voor 
etaald zorgverlof, kraamverlof en 

calamiteitenverlof. Wanneer er geen 
CAO is of die daarover geen bepalin
gen bevat, kan de werkgever met de 
ondernemingsraad of personeelsver
tegenwoordiging afspraken maken 
over de betreffende verlofregelingen.

Een maand geleden werd door de 
PvdA en D66 een reeks van amende
menten ingediend. Deze amende
menten misten financiële dekking en 
bovendien rekten zij de verschillende 
verlofregelingen aan alle kanten op. 
Deze te kostbare pogingen zijn 
inmiddels van tafel. Het kraamverlof 
blijft twee werkdagen, de vijftien 
verlofdagen voor alleenstaanden zijn 
verdwenen en de kring van rechtheb
benden voor verlof is beperkt tot de

ouders. Het amendement over lang
durig zorgverlof voor ernstig zieken 
zou maximaal fl. 1,2 miljard kosten.
In het gewijzigde amendement zijn 
de kosten teruggebracht naar maxi
maal fl. 32 miljoen. De VVD-fractie 
wil, hoewel zij hecht aan goede zorg 
voor ernstig zieken, geen voorschot 
nemen op een toekomstige wettelijke 
regeling voor langdurig zorgverlof. 
"Deze amendementen kunnen niet 
op de steun van de VVD rekenen 
maar zijn nu in zodanige mate inge
perkt dat het geheel voor de VVD- 
fractie te overzien is", aldus woord
voerder Fadime Örgü. Zij is na lang 
onderhandelen tevreden dat de coali
tiepartners zich uiteindelijk achter het 
VVD-voorstel scharen. "Hierdoor 
hebben de sociale partners meer 
ruimte om afspraken op maat te 
maken", aldus woordvoerder Fadime 
Örgü.
Inlichtingen: Fadime Örgü
Tel: 070 318 2906
E-mail: f.orgu@tk.parlement.nl

De pil van Drion
Deze week is in de Tweede Kamer 
gesproken met minister Borst over 
naar uitlatingen in een interview in 
de NRC. In dit interview heeft minis
ter Borst zich onder meer voorstan
der getoond van de pil van Drion.

Tijdens het debat heeft VVD-woord- 
voerder Otto Vos aandacht gevraagd 
voor de context waarin het interview 
is gegeven. Dit was direct nadat de 
Euthanasiewet in de Eerste Kamer 
was aangenomen: de inkt van het 
wetsvoorstel was nauwelijks droog. 
Bovendien is de afgelopen weken 
gebleken dat zowel in net buitenland 
als in Nederland bij een grote groep 
mensen onzekerheid en onduidelijk

heid bestaat over de wet. Daaruit valt 
te constateren dat de informatievoor
ziening te kort is geschoten. De 
woordvoerder benadrukte dat de 
VVD zich sterk bij de wet betrokken 
voelt en de wet met overtuiging 
steunt. Echter, Vos verweet minister 
Borst dat zij door haar uitlatingen 
verwarring heeft gecreëerd over de 
uitleg van de wet. Voorkomen moet 
worden dat de indruk gewekt wordt 
dat de wet bestemd is voor een 
selecte groep mensen. Hij heeft de 
uitlatingen van minister Borst onge
lukkig en onverstandig genoemd.

De VVD heeft minister Borst opge
roepen om zich actief in te spannen 
om het draagvlak voor de euthana
siewet te verbreden. Daarbij past 
respect voor de ideeën van anders

denkenden.

De pil van Drion is een zeer ingewik
keld onderwerp. Het gaat hier niet 
over een onderwerp voor de korte 
termijn. Euthanasie en de pil van 
Drion zijn twee verschillende com
plexe hoofdstukken van hetzelfde 
boek met als 'titel' levensbeëindiging. 
"In het kabinet is er geen aanleiding 
om de discussie over de pil van Drion 
te initiëren. Dat laat uiteraard onver
let dat in de samenleving verder kan 
worden gediscussieerd. Het is aan de 
politiek om die ontwikkelingen goed 
te volgen", aldus Vos.
Informatie: Otto Vos 
Tel: 0 7 0 -3 1 8  2900 
E-mail: O.Vos@tk parlement.nl

TIENPUNTENPLAN VREEMDELINGEN- EN ASIELBELEID
1. Opvang en asiel in de eigen regio 
De asielprocedure die op het Vluchte
lingenverdrag is gebaseerd, wordt op 
grote schaal misbruikt door economi
sche migranten. Internationaal dient 

te worden afgespro
ken dat asiel alleen 
kan worden aange
vraagd in de regio 
van herkomst bij de 
UNHCR. Diegenen 
die als vluchteling 
worden erkend, en 
na enige tijd niet 
naar hun land 
kunnen terugkeren 
en zich ook niet 
elders in de regio 

Henk Kamp van herkomst

kunnen vestigen, moeten door de 
landen in de rest van de wereld - 
waaronder Nederland - naar even
redigheid worden opgevangen. 
Nederland moet het voortouw nemen 
om internationale afspraken hierover 
te maken.

2. Harmonisatie van het asielbeleid 
in Europees verband 

Op dit moment zijn er nog veel ver
schillen tussen de lidstaten van de 
Europese Unie met betrekking tot het 
asielbeleid, zowel voor het toelatings
beleid als voor de procedures. Om ae 
onevenredige grote toestroom van 
asielzoekers naar Nederland terug te 
dringen is het van groot belang, dat 
dit beleid in Europees verband wordt

geharmoniseerd. In het Finse 
Tampere is besloten te werken aan 
een gemeenschappelijk Europees 
asiel- en immigratiestelsel. Tot nu toe 
is dit nog niet van de grond geko
men. De VVD wil een gemeenschap
pelijke asielprocedure met uniforme 
regels voor de toelating van asiel
zoekers. Het moet duidelijk zijn welk 
EU-land verantwoordelijk is voor het 
asielverzoek: het eerste land waar de 
asielzoeker arriveert.

3. Een zeer terughoudend landge- 
bonden asielbeleid 

Asielzoekers uit landen waar de alge
hele situatie slecht is, zoals Afghani-

vervolg pagina 4
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stan, krijgen een verblijfsvergunning, 
ook als zij niet worden vervolgd en er 
geen sprake is van bijzondere huma
nitaire omstandigheden. Dit zoge
naamde landgebonden asielbeleid 
moet tot het uiterste worden beperkt. 
Vooral omdat er een sterke aanzui
gende werking vanuit gaat. Wanneer 
een West-Europees land of de 
UNHCR asielzoekers naar een land 
laat terugkeren of hun terugkeer niet 
uitsluit, moet Nederland het landge
bonden asielbeleid voor dat land 
beëindigen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor Afghanistan en Angola. Deze 
landen waren de eerste maanden van 
het jaar 2001 de grootste landen van 
herkomst van asielzoekers.

4. Alleen verblijfsvergunning voor 
gedocumenteerde asielzoekers

Asielverzoeken kunnen alleen goed 
worden afgehandeld als duidelijkheid 
bestaat over identiteit, nationaliteit 
en reis van de aanvragers. Wie geen 
documenten heeft moet daarom in 
gesloten opvang blijven totdat het 
benodigde onderzoek is afgerond.
Een asielaanvraag wordt afgewezen 
als de betrokkene de opvang verlaat, 
valse documenten gebruikt, onjuiste 
informatie geeft, tegenwerkt of 
onvoldoende meewerkt.

5. Eerder verblijf in een ander veilig 
land

Als asielzoekers niet kunnen aanto
nen per vliegtuig of boot in Neder
land te zijn aangekomen, dan wordt 
verondersteld, dat ze eerder in één of 
meer andere veilige landen zijn ge
weest, waar ze asiel hadden kunnen 
vragen. Nederland is dan niet verant
woordelijk voor de asielaanvraag.

De VVD-Expresse 
is een uitgave van de 

Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting
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vreemdelingen- en asielbeleid

Diegenen die op Schiphol asiel aan
vragen, moeten een vliegticket en de 
documenten kunnen tonen waarover 
ze de beschikking hadden bij de 
aankoop van dat ticket.

6. Beëindiging van de driejaren
regeling

Asielzoekers die drie jaar in procedure 
verblijven, krijgen nu een verblijfsver
gunning, als het tijdsverloop van drie 
jaar aan de overheid kan worden 
toegerekend en de asielzoekers zelf 
de procedure niet hebben tegenge
werkt. Dit beleid heeft tot gevolg dat 
asielzoekers die daar geen recht op 
hebben toch een verblijfsvergunning 
krijgen. Dat is niet wenselijk. Daarom 
moet het driejarenbeleid worden 
afgeschaft. Er gaat een aanzuigende 
werking vanuit; het nodigt uit tot het 
verlengen van de procedure en dreigt 
te verworden tot een generaal 
pardon.

7. AMA's
Zeer tegen de zin van de VVD heb
ben tot nu toe alle alleenstaande 
minderjarigen (AMA's) die asiel vroe
gen in Nederland een verblijfsvergun
ning gekregen. Daarom is de toe
stroom van deze AMA's gestegen tot 
7.000 personen op jaarbasis. Dit is 
zowel in absolute als in relatieve zin 
veel meer dan naar alle andere 
landen in Europa. De opvang en 
begeleiding van de kansarme AMA's 
verloopt problematisch en kost 
honderden miljoenen. Om de 
toestroom van AMA's drastisch terug 
te dringen, wil de VVD dat hun asiel
aanvragen in de regel al binnen 48 
uur in de aanmeldcentra worden 
afgehandeld en dat direct daarna 
uitzetting volgt. De opvang is niet de 
verantwoordelijkheid van Nederland, 
maar van degenen die de mensen
smokkelaars voor de reis naar 
Nederland hebben betaald. Het 
directe effect zal zijn dat de AMA's 
niet meer naar Nederland komen. In 
de landen van herkomst is men 
immers bereid de mensensmokkelaars

te betalen voor een enkele reis, niet 
voor een retour.

8. Terugkeer van uitgeprocedeerde 
asielzoekers

Het terugkeerbeleid van uitgeproce
deerde asielzoekers moet woraen 
verscherpt, streng en consequent 
worden uitgevoerd. Gemeenten die 
te maken krijgen met uitgeproce
deerde asielzoekers, mogen deze 
geen vervangende opvang bieden. 
Vertrekken uitgeprocedeerde asiel
zoekers niet, dan moet vastzetting 
volgen tot gedwongen uitzetting 
mogelijk is.

9. Eerder intrekken van verblijfsver
gunning bij crimineel gedrag

Onderzoeksrapporten tonen aan, dat 
er in Nederland sprake is van een 
ernstig criminaliteitsprobleem met 
een onevenredig groot aantal perso
nen van buitenlandse afkomst. Dit 
staat de integratie van de vele immi
granten die zich wel correct gedragen 
in de weg. De verblijfsvergunning 
moet eerder dan nu, in geval van 
wetsovertreding worden ingetrokken 
(inbreuk op de openbare orde). Als 
de aanvraag voor een verblijfsvergun
ning in behandeling is, moet die snel
ler worden afgewezen.

10. Melden van illegaal verblijf 
Alle overheidsinstanties en alle door 
de overheid gesubsidieerde of gere
guleerde instellingen moeten iedere 
constatering van illegaal verblijf 
melden bij een centraal meldpunt. 
Medewerkers van woningcorporaties 
en onderwijsinstellingen moeten naar 
de verblijfsvergunning vragen. Op 
iedere melding moet een uitzettings- 
actie volgen.
Criminele illegalen moeten onge
wenst worden verklaard en opgeslo
ten blijven, totdat verwijdering uit 
Nederland kan plaatsvinden. Dit geldt 
ook voor illegalen die weigeren het 
land te verlaten.
Informatie: Henk Kamp
Tel: 070-318 2898
E-mail: H.Kamp@tk.parlement.nl
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Optreden of aftreden?
tot™ etSaf t re cfe'n?«f; h e n **e n aan de rellen die een paar jaar geleden 
Groningen “Fp„ t dden Van burgemeester Ouwerkerk ian
heb ik toen gezegd M eTanderpT®1 J * 1 aftreden. maar optreden,"

'■  wat de bestuurder
en aan het voorkomen van herhaling in dTtïekomst ° ntStane <soms ernst,ge) probleem 
Deze week debatteerde de Kamer over het rapport dat de Commissie-Oosting heeft
pnS| n p t n p ^ h eeH H aar^pn^nhm V "Ler^r a P in Enschede. Dat is een gold rapport
HniHpliNfhppfr h p fL dh1npftnpppiLwdp ljkeng0! de reactie °P gegeven. Open, eerlijk en duidelijk heeft het kabinet toegegeven welke fouten er ziin gemaakt Het heeft daarmee
S s  e / n t ï k I d X ' K  h \ K f t ? ° rdelijkheid 8e"°™ e" voor datgene waar de minis- 
treffen660 ^aĉ en' bet beeft aangegeven welke maatregelen het denkt te gaan

Er zijn door Oosting en het kabinet diverse problemen geconstateerd, zowel bij de 
gemeentelijke als bij de rijksoverheid. En niet te vergeten bij particulieren. Samengevat 
komt het er op neer, dat de handhaving te wensen overliet en dat verkokering tot onvol
doende samenwerking leidde. Alle verantwoordelijke bewindslieden hebben aan het 
parlement tekst en uitleg gegeven Een andere vraag is of het parlement er voldoende 
vertrouwen in heeft dat nu die noodzakelijke vervolgstappen in gang worden gezet. Ik 
heb al vaker gezegd: we moeten de verantwoordelijkheidsregel goed onderscheiden van 
de vertrouwensregel. De VVD vindt dat het kabinet moet optreden, we vinden niet dat 
bewindslieden moeten aftreden. Er is onvoldoende reden om het vertrouwen in kabinets
leden op te zeggen.

Bij optreden hoort ook de notie dat de overheid zorg moet dragen voor extra hulp waar 
dat nodig en gewenst is. Daarmee bedoel ik niet dat de overheid verantwoordelijkheden 
weg moet halen bij mensen zelf. Waar mensen zelf verzekeringen konden sluiten, waar 
risico's tot de beroepsaangelegenheden hoorden, kan de samenleving zelf veel aan. We 
moeten zien hoe de overheid een toegevoegde waarde kan hebben bij specifieke hulpver
lening voor de bijzondere gevallen in deze bijzondere situatie. Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Moeten gemeenten alternatieve opvang voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers organiseren ?

Het antwoord deze week komt van woord
voerder Henk Kamp:

Na jaren van aandringen door de VVD, is bij 
de vaststelling van de nieuwe 
Vreemdelingenwet eindelijk besloten om 
consequent op te treden tegen asielzoekers 
waarvan de asielaanvraag definitief is afge
wezen (uitgeprocedeerden). De opvang 
wordt beëindigd en zij moeten Nederland 
verlaten.
Besloten is de opvang behalve voor uitge
procedeerden ook te beëindigen voor asiel
zoekers die een herhaalde asielaanvraag 
hebben ingediend. Na de definitieve afwij
zing van de eerste aanvraag moet men 
immers Nederland verlaten en niet proberen 
weer van voren af aan te beginnen. 
Tenslotte krijgen ook de zogenaamde 
Dublinclaimanten geen opvang. Dat zijn 
asielzoekers, waarvan Nederland kan aanto

nen dat ze eerder in een ander veilig land 
verbleven, waar men asiel had kunnen 
vragen. Meestal kan dat alleen aangetoond 
worden als asielzoekers in een ander EU- 
land al een asielprocedure hebben doorlo
pen en na afwijzing naar Nederland zijn 
gereisd. Het overgrote deel van alle asiel
zoekers verbleef eerder in een ander veilig 
land, maar Nederland kan dat veelal niet 
bewijzen. Men heeft geen documenten en 
zegt niet te weten hoe de reis naar 
Nederland precies is verlopen.
Door consequent opvang te weigeren, kan 
uiteindelijk bereikt worden dat afgewezen 
asielzoekers Nederland verlaten, geen 
herhaalde asielverzoeken worden ingediend 
en asielzoekers die elders afgewezen zijn 
niet naar Nederland reizen. Gemeenten die 
vervangende opvang organiseren, staan dit 
in de weg en maken de asielproblematiek 
nog groter dan die al is.

IN V E R B A N D  M E T  H E T  M E I R E C E S  V A N  DE T W E E D E  K A M E R  
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Leraar-in-opleiding
Een aantal jaren geleden heeft minister Ritzen experimenten met zgn. LIO's, 
Leraren-in-opleiding, mogelijk gemaakt. Het betreft een vorm van duaal 
leren (leren en werken), waarbij de student praktijkervaring opdoet alvorens 
hij in 'het diepe van een klas' geworpen wordt.

Hoofddoelstelling is dan ook het 
verminderen van de zogeheten prak
tijkschok bij de beginnende leraren.
Uit de evaluatie van het experiment is 
gebleken dat onder zekere voorwaar- 
aen een duaal leertraject bij kan 
dragen aan het verminderen van deze 
‘praktijkschok'. Die voorwaarden zijn 
onder meer een goede begeleiding 
door de begeleidende docent die 
verbonden is aan de school en bege
leiding door een lerarenopleider die 
verbonden is aan het opleidingsinsti
tuut. De VVD is minister Hermans 
erkentelijk dat hij ons verzoek heeft 
gehonoreerd en deze verantwoorde
lijkheid nadrukkelijk een plaats heeft 
gegeven in het wetsvoorstel, dat deze 
experimenten een meer structurele 
basis geeft. Ook in het debat werd 
het belang van goede begeleiding 
benadrukt.
Duale trajecten garanderen bovendien 
een betere aansluiting tussen de oplei
ding en de praktijk en een beter 
contact tussen scholen en lerarenoplei
dingen. Deze laatste kunnen opleidin
gen beter laten aansluiten op de prak
tijk en de scholen krijgen een grotere 
betrokkenheid bij de lerarenopleiding.

Kort samengevat komt onze opvat
ting over de LIO op de volgende vier 
punten neer:
1 De VVD is voor meerdere routes 

naar het leraarschap, waarbij de 
duale variant er één is.

2 De VVD heeft altijd kritisch 
gestaan tegenover experimenten 
met de LIO, omdat een experi
menten betekent dat pas nadat 
gebleken is dat deze succesvol 
zijn, beslist kan worden over 
invoering.

3 De VVD is van mening dat je 
zowel tijdens de experimenteer- 
fase als bij invoering van de 
leraar-in-opleiding ae verantwoor
delijkheden tussen het opleidings
instituut, de school, de begelei
dende docent en de 
LlO-werknemer helder moet afba
kenen. Waarbij de eindverant
woordelijkheid voor het onder
wijsleerproces altijd bij een 
bevoegae leraar aient te liggen.

4 De voorwaarden waaronder de 
leraar-in-opleiding een plaats 
krijgt in het onderwijs moeten 
bijdragen aan de verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs, zij

mogen er in ieder geval geen 
afbreuk aan doen.

Het debat heeft twee belangrijke 
winstpunten opgeleverd. Op het 
verzoek van VVD-woordvoerder 
Clemens Cornielje om te bezien of er 
een fiscale regeling in de vorm van 
een afdrachtvermindering onderwijs 
voor werknemers met een leerar- 
beidsovereenkomst in het kader van 
duale trajecten bestaat, heeft de 
minister positief gereageerd. De 
minister zal in overleg met de staats
secretaris van Financiën bezien of 
LlO-werknemers en zij-instromers, 
die vooralsnog buiten deze faciliteit 
vallen, hier onder geschaard kunnen 
worden.

Bij het vergroten van de autonomie 
voor scholen, hoort meer eigen 
verantwoordelijkheid voor het perso
neelsbeleid. Het inzetten van leraren- 
in-opleiding is ook een keuze binnen 
het integraal personeelsbeleid van 
een school. Het is bemoedigend dat 
de minister heeft toegezegd dat hij bij 
de Voorjaarsnota hiervoor extra 
budgetten ter beschikking zal stellen.

Informatie: Clemens Cornielje
Tel: 070-3182904
E-mail: C.Cornielje@tk.parlement.nl

Vuurwerkramp Enschede
Een aanvankelijk onschuldig lijkend 
brandje eindigde op 13 mei vorig 
jaar in een ramp. Een ramp waarbij 
22 mensen omkwamen en 950 
gewonden vielen. Honderden wonin- 

en werden verwoest en raakten 
eschadigd.

Afgelopen week vond in de Tweede 
Kamer de plenaire behandeling van 
de Vuurwerkramp Enschede plaats. 
VVD-woordvoerder Theo van den 
Doel stond allereerst stil bij de 
mensen in Enschede die zonder enige 
schuld slachtoffer van deze ramp 
werden. Hij sprak zijn waardering uit 
voor het onafhankelijke onderzoek 
van de Commissie Oosting en vroeg 
de regering de instelling van een 
onafhankelijke onderzoeksraad nog 
tijdens deze kabinetsperiode te reali
seren.
De gemeentelijke en landelijke over
heid zijn op het gebied van regelge
ving, toezichthandhaving en advise
ring tekortgeschoten. De 
VVD-woordvoerder benadrukte 
echter dat deze ramp nooit was 
gebeurd als de betrokken onderne
mers hun verantwoordelijkheid 
hadden genomen.
Iedereen heeft zijn eigen verantwoor

delijkheid, burgers, ondernemers en 
de overheid (rijk, provincie, 
gemeente). De overheid is verant
woordelijk voor adequate wetgeving.

H an d havin g
De primaire verantwoordelijkheid 
voor het toezicht en de handhaving 
van de regels ligt bij de gemeente en 
in bepaalde situaties bij ae provincie. 
Regels zijn er echter in de eerste 

laats om te worden nageleefd door 
urgers. Gemeenten en/of provincies 

die falen in toezicht en handhaving 
kunnen en mogen zich niet verschui
len achter Den Haag. Het door de 
jaren heen ontstane vacuüm van niet 
handhaven en geen toezicht uitvoe
ren, moet niet worden opgevuld met 
het voorschrijven van nog meer 
regels. De gedachte dat meer regels 
tot een veiliger samenleving leiden is 
echter een illusie. Noodzakelijk zijn 
niet tegenstrijdige, heldere en hand
haafbare regels. De VVD stelde voor 
een interdepartementale operatie te 
starten die rijksbreed de wet- en 
regelgeving en het toezicht- en 
sactieregime op het terrein van veilig
heid gaat doorlichten. Met als doel 
duidelijke, onderling consistente, 
uitvoerbare en handhaafbare regels.

Daarnaast dient het normbesef bij 
burgers en ondernemers verbeterd te 
worden, ze moeten zich ervan bewust 
zijn dat indien men regels overtreedt 
men zelf verantwoordelijk is.

V ersn ipp erd e  O verheid  
De ramp in Enschede heeft een 
versnipperde overheid op het gebied 
van veiligheid laten zien. De voorstel
len van het kabinet om op rijksniveau 
tot integraal veiligheidsbeleid te 
komen vond de woordvoerder niet 
overtuigend, omdat nog steeds geen 
sprake zal zijn van nauwe samenwer
king en integrale benadering.Hij heeft 
het kabinet aan ook gevraagd hoe 
deze coördinatie er in de praktijk zal 
gaan werken. Om het corrigerend 
vermogen op gemeentelijk niveau te 
versterken en belangenverstrengeling 
te voorkomen, pleitte de woordvoer
der voor een functiescheiding tussen 
beleid, uitvoering en toezicht. De rol 
van de provincie mag op het punt 
van toezicht worden versterkt. 
Daarnaast dient de adviesfunctie van 
de brandweer te worden versterkt, de 
brandweercommandant moet de 
veiligheidscoördinator op lokaal

vervolg op pagina 4
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De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
Als aanloop naar de definitieve behandeling van de Vijfde Nota 
debatteerde de Kamer recentelijk over de algemene beleidsvoornemens 
waarop nu kan worden ingesproken. Het debat was daarom slechts 
informerend en agenderend.
Het gaat dan om ae 7 te onderscheiden functies, wonen, werken, verkeer, 
landbouw, recreatie, water en open ruimte, waarvan de VVD-fractie vindt 
dat de ene functie op voorhand niet belangrijker mag wegen dan de andere.

De hoofdlijn van de nu voorliggende 
nota kan de VVD-fractie onderschrij
ven: centraal wat moet, decentraal 
wat kan. Een selectievere rol voor het 
Rijk, die krachtig mag sturen op de 
beleidsuitvoering van de hoofdlijn, 
maar niet streeft naar een van 
bovenaf gedicteerde ruimtelijke orde
ning. Duidelijk anders dus dan de 
VINEX (de vorige Nota Ruimtelijke 
Ordening), waarvan de centralistische 
uitgangspunten ons weinig goeds 
hebben gebracht; weinig keuzemoge
lijkheden, verslechterende prijs-kwali- 
teitverhouding en een koopwoning- 
markt die voor starters steeds 
moeilijker te betreden was.
De VVD-fractie vindt dat de omslag 
naar een decentrale opzet alleen 
kansrijk kan zijn als voldaan wordt 
aan een aantal voorwaarden. 
Allereerst moet het kabinet een 
heldere hoofdlijn uitwerken waarbin
nen provincies en gemeenten hun 
eigen keuzes kunnen maken. 
Bovendien dient daaraan een instru
mentarium te worden gekoppeld dat 
ook daadwerkelijk handhaafbaar is. 
Een zeer belangrijk punt vindt de 
VVD de democratische legitimatie, 
we moeten vasthouden aan de drie 
bestuurslagen en de uitvoering van 
beleid laten plaatsvinden binnen het 
raamwerk van de bestaande bestuur
lijke organisatie; ook op dit punt

hebben we kunnen leren van de 
VINEX.
Daarbij signaleert de VVD-fractie op 
verschillende punten ook problemen. 
De minister introduceert een groot 
aantal nieuwe concepten en instru
menten van ruimtelijk beleid zoals; 
rode en groene contouren, balansg- 
bieden, aeltametropool, netwerkstad, 
nationaal landschap en de watertoets. 
Op dit moment weet niemand nog 
precies wat die concepten inhouden, 
laat staan welke gebieden worden 
aangewezen. Daarnaast is onduidelijk 
of er financiële middelen aan worden 
gekoppeld. Deze vaagheid zorgt niet 
alleen voor veel commotie, maar 
verhindert ook de stap naar het 
inhoudelijke debat. Dat maakt het 
beleid extra kwetsbaar.

Bovendien zijn er nog enkele concre
tere punten waarop ae minister 
kritiek vanuit de VVD-fractie kan blij
ven verwachten.
Bijvoorbeeld over de keuze om vlieg
veld Valkenburg en de Duin- en 
Bollenstreek te verstedelijken. De 
minister wijkt daarmee ook af van zijn 
eigen voornemen om geen bouwloca
ties aan te wijzen op rijksniveau. De 
VVD wil dat deze gebieden open blij
ven en zoekt de oplossing voor 
woningen elders binnen ae corridor 
Katwijk-Leiden-Alpen aan de Rijn,

waarbij ook de door reconstructie 
verrommelde gebieden betrokken 
kunnen worden.
De Vijfde Nota stelt zich, anders dan 
de VINEX, niet langer ten doel de 
(auto)mobiliteit terug te brengen. De 
VVD is hier blij mee omdat dit getuigt 
van realisme. In de Vijfde Nota zou 
ook de langverwachte visie op de A4 
moeten zijn opgenomen, maar dat is 
opnieuw niet gebeurd. De VVD riep 
de minister dan ook op om niet 
langer met de PvdA in bochtjes te 
draaien en de A4-as op de kaart te 
zetten.
De Vijfde Nota is zorgelijk over de 
ruimtedruk op de Zuidvleugel van de 
Randstad. De optie van een mogelijke 
landaanwinning tussen Den Haag en 
Hoek van Holland is echter geschrapt. 
Door het ontbreken van die optie 
wordt het debat over opvang van de 
ruimtedruk op voorhand wordt 
verschraald. De VVD wil daarom dat 
de kustlocatie als zoeklocatie behou
den blijft.
Tot slot vindt de VVD-fractie dat de 
landbouw in de nota een te margi
nale plek heeft toebedeeld gekregen. 
De landbouw moet zich dynamisch 
kunnen ontwikkelen, mede in relatie 
tot haar functie als drager van open 
ruimte. In Deel 3 van de Nota wil de 
VVD daarom een uitgewerkte visie 
voor een kwalitatief sterke en vitale 
agrarische sector opgenomen zien.

Informatie: Nelly Verbugt 
Tel: 070 -  318 28 92/

06 -  51 55 42 14 
E-mail: p.verbugt@tk.parlement.nl
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Tijdens het Algemeen Overleg over 
het Persoonsgebonden Budget (PGB) 
heeft Erica Terpstra nogmaals bena
drukt hoezeer ae VVD necht aan een 
volledige doorvoering van het 
persoonsgebonden budget als alter
natieve keuze voor geïndiceerde 
AWBZ-zorg in natura.

Nu, vijf jaar nadat zij als staatssecre
taris het PGB invoerde, als typisch 
liberale bijdrage aan een nieuw 
systeem waarbij de cliënt de regie 
krijgt over de invulling van zijn eigen 
zorgvraag, kan gesproken worden 
over een groot succes en tegelijkertijd 
over grote zorgen over de bureaucra
tische uitvoeringsregelingen. Al bijna 
vijfentwintigduizend cliënten (thuis
zorg, ouderen, lichamelijk en geeste
lijk gehandicaptenzorg, en thans ook 
in de GGZ) maken reeds gebruik van 
deze keuzemogelijkheid. Het komt er

nu op aan de regeling te vereenvou
digen, verder uit te breiden en de 
PGB-pakketten zo flexibel te maken 
dat ook voor meervoudige, complexe 
zorgvragen een PGB beschikbaar 
komt. Met een constructief- kritische 
bijdrage heeft de VVD nogal wat 
zorgen geuit en detailoplossingen 
aangedragen, die door de staatsse
cretaris werden toegezegd. De groot
ste dissonant was de mededeling van 
de staatssecretaris dat de invoering 
van een PGB ook voor geïndiceerde 
verpleeg- en verzorgingshuiszorg 
moet worden uitgesteld. De Kamer 
was hierover zeer ontevreden en 
vroeg op korte termijn nadere inlich
tingen. Wordt vervolgd.

Informatie: Erica Terpstra
Tel: 070 - 318 2893
E-mail: E.Terpstra@tk.parlement.nl
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Tienpuntenplan:
1. De VVD is voorstander van 
vergaande invoering van het 
Persoonsgebonden Budget in de zorg! 
Zolang de AWBZ-instellingen in hun 
budget niet worden geconfronteerd 
met de gevolgen van de keuzen die 
houders van een PGB maken, komt 
hieruit geen prikkel voort om het 
zorgaanbod van de instellingen te 
laten aansluiten bij wat de gebruikers 
willen. Voor de verzekerde is het PGB 
bij uitstek een instrument om zijn 
eigen zorg te kunnen sturen.
2. De VVD wil wonen en zorg zoveel 
mogelijk scheiden!
Patiënten moeten die combinaties 
van wonen en zorg kunnen kiezen die 
het beste aansluiten bij hun persoon
lijke wensen. Wonen en zorg moeten 
daarom zoveel mogelijk gescheiden 
aangeboden en gefinancierd worden.
3. De VVD is voor meer bouwmoge
lijkheden voor instellingen!
De patiënt heeft belang bij een ruim 
aanbod aan voorzieningen. Het is 
daarom ook niet de taak van de over
heid om het aantal voorzieningen te 
beperken (m.u.v. zeer gespeciali
seerde zorg), de overheid dient 
uitsluitend te waken over het geld dat 
uit de collectieve middelen wordt 
uitgegeven. Als instellingen voor 
eigen rekening en risico willen 
bouwen moeten ze die mogelijkheid 
dus krijgen.
4. De VVD is voorstander van vergro
ting van het zorgaanbod!
Nieuwe aanbieders van zorg kunnen 
bijdragen aan het verkorten van 
wachtlijsten, het vergroten van 
keuzemogelijkheden voor de cliënt en 
vernieuwing van de zorg. De over
heid moet nieuwe toetreders dan ook

Patiënt Centraal
niet tegenhouden, maar zich beper
ken tot het stellen van kwaliteitsei
sen.
5. De VVD wil meer en betere infor
matievoorziening aan cliënten! 
Cliënten hebben behoefte aan infor
matie om bij hen passende zorg te 
kunnen kiezen. Instellingen in ae 
gezondheidszorg moeten informatie 
over bijvoorbeeld de lengte van 
wachtlijsten en de kwaliteit van de 
zorg dan ook in eenvoudig toeganke
lijke vorm beschikbaar steNen.
Internet kan daarbij een belangrijke 
rol spelen.
6. De VVD is voorstander van 
adequate indicatiestelling!
Trage indicatiestelling levert een 
belangrijke bijdrage aan de wachtlijs
ten voor AWBZ-voorzieningen. 
Indicatiestelling voor kortdurende 
zorg moet daarom overgeheveld 
worden van de Regionale Indicatie 
Organen (RIO's) naar huisartsen en 
andere zorgverleners.
7. De VVD wil patiënten meer keuze
vrijheid geven!
Wanneer patiënten uit eigen geld 
zorg willen inkopen die verder gaat 
dan het wettelijk minimum, bijvoor
beeld omdat ze gespaard hebben 
voor de oude dag, moet dit mogelijk 
zijn. Wetgeving die de inkoop van 
extra zorg bemoeilijkt moet worden 
aangepast.
8. De VVD is voorstander van één 
basisverzekering in de curatieve zorg 
met de mogelijkheid tot bijverzeke
ren!
De zogenaamde verplichte basisver
zekering moet in de plaats komen 
van het huidige systeem van particu
liere verzekering en ziekenfonds. Dit

betekent een einde aan het "gejojo" 
van de ene verzekering naar de 
andere. De zorg die niet onder de 
AWBZ of de basisverzekering valt, 
kan worden bijverzekerd of “out-of- 
the-pocket” worden betaald. Het 
gaat hier om waardevolle zorg in 
medisch opzicht, als om “lifestyle" 
behandelingen, als om de wensen die 
de verzekerde zelf verkiest en voor 
wil betalen.
9. De VVD biedt de verzekerde 
keuzemogelijkheden in een nieuw 
ziektekostenstelsel!
De VVD vindt de keuzevrijheid van 
de verzekerde in de gezondheidszorg 
van groot belang. De verzekerde 
moet kunnen kiezen uit verschillende 
zorgverzekeraars, die voor hem de 
AWBZ uitvoeren en tussen verschil
lende instellingen die de zorg leveren 
ook buiten de eigen regio. Tevens 
moet het voor de verzekerde mogelijk 
worden om bij het afsluiten van een 
zorgverzekering voor de curatieve 
zorg te kiezen voor een eigen risico, 
in ruil voor een verlaging van de 
premie.
10. De VVD wil een gezondheidszorg 
zonder wachtlijsten!
De gezondheidszorg is momenteel 
niet voldoende berekend op de eisen 
die eraan worden gesteld. Dit uit zich 
onder andere in (lange) wachtlijsten 
voor een aantal behandelingen en 
voor een aantal instellingen. Daarom 
wil de VVD de omslag maken van 
aanbodgestuurde naar vraagge
stuurde zorg. Bovendien biedt dere
gulering zorginstellingen mogelijkhe
den hun zorgaanbod ruimer te maken 
en in te spelen op de behoefte van de 
verzekerden.

Vervolg van pagina 2 Vuurwerk 

niveau worden.
De overheid heeft als taak daar waar 
mogelijk rampen te voorkomen en 
wanneer deze zich voordoen te 
bestrijden. Over deze taak van de 
overheid bestaat geen misverstand. 
Voor veel inwoners van Enschede 
heeft het leven na de ramp een 
andere wending gekregen. 
Voorkomen moet worden dat slacht
offers tussen wal en schip vallen. De 
VVD gaat ervan uit dat, wanneer 
aanvullende steun nodig is voor 
schrijnende gevallen waar de huidige 
regelingen niet in voorzien, een 
beroep kan worden gedaan op 
bestaande fondsen, zoals het 
rampenfonds. De gemeente zal op 
sociaal gebied specifiek maatwerk 
moeten leveren. Mocht dit de 
gemeentelijke capaciteit overstijgen 
dan kan worden aangeklopt in Den 
Haag.
De ramp in Enschede heeft aange
toond dat onverantwoordelijk gedrag 
van enkelen dramatische gevolgen

kan hebben voor velen. De overheid 
moet zorg dragen voor heldere 
regels, voldoende handhaving en 
interne afstemming. De regering 
heeft veel actiepunten op papier 
gezet om haar verantwoordelijkheid 
te nemen. Veiligheid is echter niet het 
exclusieve domein van de overheid. 
Ook burgers hebben hun verant

woordelijkheid. Het realiseren van 
grotere veiligheid vereist een radicale 
wijziging van het gedrag en het 
normbesef van zowel de overheid als 
de burger.

Informatie: Theo van den Doel 
Tel. 070 -  3182891 
m.vddoel@tk.parlement.nl
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Do c u m e n t a t ie c e n t r u m  
NEDERLANDSE POLITIEKE

Respect ^ —
Het was niet alleen vanwege het mooie weer een schitterend 
weekeinde. Vorige week vond de Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (JAV) van de VVD plaats. Dat is een hoogtepunt 
in het jaar. Kamerleden staan onder grote druk. Het vak van volks
vertegenwoordiger is inhoudelijk complex, vanwege de materie, de 
onderwerpen en de vele informatie. Maar de invloed van de conti

nue achtervolging van journalisten met blocnotes, camera's en microfoons in de aanslag 
moet niet worden onderschat. Vervolgens is er de strijd met andere politieke partijen, het 
gevecht om de eigen ideeën en gedacnten aan steun en meerderheden in de Tweede 
Kamer te helpen. En zo kan ik wel even doorgaan.

Het is daarom voor de fractie een verademing om de ondersteuning en het enthousiasme 
in de partij te voelen op zo'n JAV. De positieve benadering, de welkome suggesties en 
ook de schouderklopjes zijn uitingen van steun die zeer wordt gewaardeerd. Ik wil 
daarom namens mijn collega's mijn erkentelijkheid uitspreken voor het Hoofdbestuur en 
het Algemeen Secretariaat dat de JAV voortreffelijk heeft georganiseerd. Daarbij dank ik 
allen voor de morele steun die we dat weekeinde ondervonden. Dat geeft moed, vertrou
wen en energie om het komend jaar succesvol in te gaan.

Er waren ook interessante reacties van buiten de partij. Vooral van de christelijke poli
tieke partijen, van wie ik enkele brieven ontving. Het meest interessante was, dat zij 
reageerden op wat ik niét heb gezegd en dat zij niet reageerden op wat ik wél heb 
gezegd. Het centrale thema van de JAV was 'keuzevrijheid'. In een uitgebreid betoog heb 
ik stilgestaan bij de centrale waarden die een rol spelen in het liberalisme: keuzevrijneid, 
verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid. "Verdraagzaamheid is het ethisch hart 
van het liberalisme," vatte ik het samen. Verdraagzaamheid begint bij respect voor de 
keuzes die anderen maken (zelfs als je het er niet eens mee bent). De VVD is de partij die 
de keuzevrijheid van anderen hoog heeft en respecteert. Met twee actuele voorbeelden 

af ik aan waar deze vorm van respect en verdraagzaamheid helaas ontbrak. Brieven en 
rantencolumns waren het gevolg. Met de strekking dat ik de vrijheid van meningsuiting 

inperkte, of dat ik geen respect toonde voor bepaalde politieke opvattingen. Een politiek 
pleidooi voor respect monade uit (oh, ironie) in het krantencommentaar dat ik “mijn toon 
moest matigen". Het kan verkeren.

Verdraagzaamheid is niet alleen iets wat men van anderen mag vragen. Men dient het 
ook aan anderen te tonen. Zonder verdraagzaamheid geen vrijheid. 
__________________________________________________________________ Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Hoe komt het dat de benzineprijs zo stijgt en daalt?
Deze week komt het 
antwoord van 
woordvoerder 
Pieter Hofstra:

De stijgingen van de benzineprijs zijn geen 
direct gevolg van politieke besluiten, maar 
van een groot aantal verschillende markt
ontwikkelingen zoals:
• de dollarkoers,
• schommelingen in de olievoorraden vooral 

in de VS,
• raffinagecapaciteit,
• milieueisen in diverse landen,
• een onvolkomen markt met een monopo- 

loïde structuur.
Aan de eerste vier oorzaken valt vanuit 
Nederland weinig te doen. Het heeft geen 
zin dat de overheid tegenvallende marktont
wikkelingen compenseert. Wel is overheids
beleid flankerend van belang, immers: de

overheid ordent de markt. De concurrentie 
op de benzinemarkt moet verbeterd 
worden, een taak voor het kabinet dit aan 
te pakken! Op dit moment is de 
Nederlandse Mededingingautoriteit (NMA) 
bezig met een onderzoek naar eventuele 
onrechtmatige prijsafspraken op de benzine
markt. Het wachten is op dat rapport en op 
nadere voorstellen van net kabinet. De 
NMA heeft al onrechtmatig prijsgedrag door 
Texaco geconstateerd in het geval van 
Tango, de onbemande benzinestations van 
de heer Schröder. Deze kleine nieuwkomer 
had grote problemen te treden op de markt. 
Hierligt dus weldegelijk een taak voor de 
overheid.
Bovendien is er sprake van aanzienlijke 
accijnsverschillen met onze buurlanden 
Duitsland en België.
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De Landbouwraad
De VVD-fractie heeft deze week in een debat met minister 
Brinkhorst van Landbouw gepleit voor meer nadruk op de 
eigen verantwoordelijkheid van boerenbedrijven als het 
gaat om het naleven van Europese hygiëne voorschriften.

VVD-woordvoerder 
Geluk waarschuwde 

Jan Geluk voor de dreigende
kloof tussen net

Noorden en Zuiden van de Europese 
Unie. Het Zuiden zet stelselmatig in 
op behoud van marktordeningen en 
steunregelingen terwijl het Noorden 
inzet op verbetering van afzet, 
productiekwaliteit en innovatie.
"De gijzelpolitiek van de Zuidelijke 
lidstaten mag de uitbreiding van de 
EU naar Oost-Europa niet belemme
ren", aldus de woordvoerder.

H ygiëne voorschriften  
Het is de bedoeling dat alle agrari
sche bedrijven in de lidstaten van de 
EU gaan werken volgens Europese 
hygiëne voorschriften. Het doel is een 
betere voedselveiligheid ten bate van 
de gezondheid van de consument. De 
VVD vindt het echter niet de taak van 
de overheid om te controleren of de 
bedrijven hieraan hebben voldaan.
Dit is een taak voor bedrijven die zijn 
gespecialiseerd in het controleren van 
bepaalde kwaliteitsstandaarden. Die 
zijn er bijvoorbeeld ook voor de ISO- 
normering en andere certificeringnor- 
men. De overheid is wel de aangewe
zen instantie om te zorgen voor de 
controle op de eindproducten. 
Nogmaals deed de VVD-fractie een 
beroep op de minister om de kwali-

teits- en certificeringsystemen ook in 
Europees verband van de grond te 
trekken.

T e g e n ste llin g  N oord-Zuid  
in EU
Op de Landbouwraad-agenda van de 
komende week staan een aantal 
verzoeken tot verlenging van markt
ordeningen en steunregelingen die 
van toepassing zijn op Zuidelijke 
lidstaten. Het heeft op dit moment 
geen zin om als klein land deze 
verzoeken te frustreren, aangezien er 
in 2003 een evaluatie van de finan
ciële huishouding van het Europese 
landbouwbeleid plaats vindt. Wij 
vinden dat er in 2003 een einde 
gemaakt moet worden aan het 
rekken van de steunregelingen en 
marktordeningen. De VVD betreurt 
het dat de Zuidelijke lidstaten de 
uitbreidingsonderhandelingen tegen
werken om hun eigen steungelden te 
kunnen behouden. Dat is zeker het 
geval als ook nog eens blijkt dat 
Nederland 5 miljard zal moeten inle
veren om de uitbreiding van de EU te 
financieren.

Inlichtingen: Jan Geluk
Tel: 070-3182914
E-mail: j.geluk@tk.parlement.nl
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Het kabinet zou moeten streven naar 
een vermindering van deze verschil
len en op den duur zou het zo 
moeten zijn dat de accijnzen in 
Nederland niet meer verschillen van 
die in België en Duitsland, zodat we 
in elk geval de negatieve grenseffec- 
ten kwijt zijn.

Ten slotte is het van belang voor de 
VVD, dat wanneer er door de prijs
verhogingen sprake is van extra 
belastingopbrengsten, deze terug te 
sluizen naar de automobilist via een 
meerjarige verlaging van de autobe- 
lastingen, waar de VVD eerder al 
voorstellen toe deed. (zie ook VVD 
Expresse 355, 16 september 2000).

VVD op Internet
f  Ü H '  m  WS iff3if.fi m “

Antennebeleid
Deze week werd in de Kamer met de 
staatssecretarissen van Verkeer en 
Waterstaat en VROM gesproken over 
de nota Nationaal antennebeleid. 
VVD-woordvoerder Nicolaï bena
drukte het belang van de snelle 
ontwikkelingen op het gebied van 
ICT en media. Mensen willen steeds 
meer bellen, kijken, luisteren en 
gegevens kunnen krijgen. Die moge
lijkheden worden ook steeds meer 
gegeven, denk aan UMTS (mobiele 
telefoon), DVBT (de digitale televi
sie) en TDAB (digitale radio). Dit 
alles heeft wel tot gevolg dat er meer 
antennes moeten komen. In die zin 
verscheen de nota wat de VVD 
betreft nogal laat.

De VVD hecht er -evenals de betrok
ken bewindslieden- aan dat die 
antennemasten er zo snel mogelijk 
zullen komen om daar ook zo snel 
mogelijk gebruik van te maken. 
Gemeenten moeten daarbij 
voldoende ruimte houden om met 
het oog op de vergunningverlening 
een goede afweging te maken, maar 
het is hard nodig dat het rijk een 
stimulerende rol speelt. De nota biedt 
volgens de VVD een goed evenwicht 
tussen datgene wat centraal staat en 
datgene wat decentraal moet gebeu
ren. Masten langer dan 5 meter 
vergen wel een vergunning, daaron
der in principe niet.

Ook voor wat betreft de gezond
heidsaspecten moet volgens de VVD 
door het rijk worden uitgedragen dat 
er geen aanleiding bestaat voor enige 
zorgen. Het standpunt van de 
gezondheidsraad geeft duidelijk aan 
dat de straling van de masten geen 
gezondheidsrisico's met zich 
meebrengt.

De VVD heeft er vooral op aange
drongen dat tussen de betrokken 
partijen op korte termijn goede 
afspraken gemaakt moeten worden. 
“Als de onderhandelingen niet 
voldoende voortgang maken of niets 
opleveren moet de overheid met 
regelgeving komen", aldus Nicolaï. 
Ook zou goed overleg moeten plaats
vinden met bewoners. Het voorge
stelde instemmingsrecht ging de 
woordvoerder te ver, ornaat dit 
onnodige juridisering en onnodige 
vertraging van de uitrol van het hele 
netwerk tot gevolg zou hebben.

Informatie: Atzo Nicolaï
Tel: 070 - 318 2888
E-mail: a.nicolai@tk.parlement.nl
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Eric Balemans

Bestuur in stedelijke gebieden na 2003
Ai jaren wordt in de politiek gesproken over de bestuurlijke inrichting van Nederland.
Het lijkt wel haast zonder veel resultaat. Zo passeerden ideeën over stadsprovincies, 
landsdelen, meer of minder provincies, bestuursregio's en openbare lichamen 
(Rijnmond) op enig moment de revue. Steeds weer komen nieuwe en oude varianten 
boven drijven, maar nog altijd staat het huis van Thorbecke met zijn drie bestuurslagen 
rijk, provincie en gemeenten overeind. De vraag rijst nu of dit huis gesloopt moet 
worden of dat een verbouwing voldoende is om ook in de komende decennia een goed 
functionerend openbaar bestuur te behouden.

De driedeling van Thorbecke is door 
allerlei maatschappelijke ontwikkelin
gen niet altijd meer even scherp te 
trekken. Problemen en uitdagingen 
houden immers niet op bij de 
gemeente- of provinciegrens.
Vandaar dat er ai lang de mogelijk
heid bestaat voor gemeenten om op 
vrijblijvende basis samen te werken. 
Die kansen worden door het rijk 
geboden via de Wet Gemeen
schappelijke Regelingen (WGR). Nu is 
vrijblijvendheid niet altijd voldoende. 
Vandaar dat zo als experiment 
ontstond de Kaderwet Bestuur in 
Verandering, waarbij het parlement 
bepaalde dat op een aantal terreinen 
gemeenten verplicht werden tot 
samenwerking. Deze Kaderwet gold 
voor een zevental gebieden en had 
het vormen van stadsprovincies als 
doel.

Integrale regelin g  
Bij aanvang van deze kabinetsperiode 
zijn er een aantal afspraken gemaakt 
over de bestuurlijke inrichting van 
Nederland. De stadsprovincie is van 
de politieke agenda verdwenen, 
waardoor als alternatief substantiële 
gemeentelijk herindelingen in een 
aantal gebieden hebben plaatsgevon

den. De Kaderwet Bestuur in 
Verandering werd verlengd tot 2003 
voor een zevental gebieden, waarop 
een speciale vorm van samenwerking 
tussen gemeenten van toepassing 
was.
Het eindperspectief, de stadsprovincie 
is op sterven na dood en dientenge
volge is het tijd om naar de toekomst 
te kijken. De VVD-woordvoerder Eric 
Balemans heeft tijdens een Algemeen 
Overleg op 18 april gepleit voor een 
integrale regeling en niet voor allerlei 
versplinterde wetten.

Verantw oordelijkheden en 
kansen
Minister De Vries wil met de VVD 
vasthouden aan drie bestuurslagen: 
rijk, provincie en gemeente. Verder 
ziet ae minister net als de VVD niets 
in een direct gekozen regiobestuur. 
Dat wordt immers een vierde 
bestuurslaag ergens tussen rijk en 
gemeente in en naast de provincie. 
Het openbaar bestuur wordt er niet 
overzichtelijker door. Nu zal samen
werking tussen gemeenten ook in de 
toekomst nodig zijn met een vrijblij
vend of verplicntend karakter. Om 
het goede van de Kaderwet te 
behouden is geen nieuwe Kaderwet

voor onbepaalde tijd nodig, zoals de 
PvdA wenst. De VVD ziet meer in een 
nieuw hoofdstuk over samenwerking 
tussen gemeenten met een verplich
tend karakter dat toegevoegd wordt 
aan de WGR. Hiermee wordt versnip
pering voorkomen en worden verant
woordelijkheden en kansen daar 
gelegd waar ze het best kunnen 
worden benut. Niet alles hoeft 
immers door Den Haag bepaald te 
worden. De minister zal beide moge
lijkheden verder onderzoeken en na 
de zomer in een wetsvoorstel aan de 
Tweede Kamer sturen.
Het regeerakkoord is duidelijk. Voor 
de VVD geldt daarbij: afspraak is 
afspraak. Met het eindigen van de 
Kaderwet in 2003 en door het goede 
van de Kaderwet onder te brengen in 
een vernieuwde en aangescherpte 
WGR wordt het mogelijk de gemeen
ten de ruimte te geven voor intensie
vere samenwerking en ook een 
krachtig middenbestuur tussen 
gemeente en rijk te houden. Voor de 
VVD in de Tweede Kamer is dat, nog 
steeds, de provincie.

Informatie: Eric Balemans
Tel: 070 - 318 2895
E-mail: balemans@tk.parlement.nl

Derde woensdag in mei
Woensdag 16 mei was het de derde woensdag in mei. Minister Zalm bood 
toen het financieel jaarverslag van het Rijk over 2000 plus de bijbehorende 
jaarverslagen per ministerie aan de Tweede Kamer aan. De VVD was 
verheugd met dit jaarverslag waarmee een belangrijke stap wordt gezet in 
het proces "van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording". De derde 
woensdag in mei zal dan ook in net vervolg met recht "Verantwoordings- 
dag” kunnen gaan heten.

Deze nieuwe aanpak biedt regering 
en Tweede Kamer de geiegenneid tot 
een intensieve gedachtewisseling 
over het gevoerde beleid en over de 
gewenste verbeteringen, in termen 
van resultaten. Daartoe zal echter de 
kwaliteit van de voorgelegde versla
gen nog verder moeten verbeteren. 
Dit betreft in het bijzonder de presta
tiegegevens. Hier zal het komend jaar 
nog hard aan moeten worden 
gewerkt. Voor de overheidsfinanciën 
is 2000 een goed jaar geweest. De 
regering is in staat geweest 8 miljard 
gulden extra te besteden aan de prio
riteiten uit het Regeerakkoord. 
Tegelijkertijd is het begrotingstekort 
van 0,5% BBP omgebogen in een

overschot van 1,5%. Voorwaar een 
prestatie van formaat. Bovendien is 
de staatsschuld ook in nominale 
termen verminderd en onder de 500 
miljard gulden terechtgekomen. Die 
trend moet de komende jaren krach
tig worden voortgezet.

T ransparantie
De Tweede Kamer zal de komende 
weken de verantwoordingen van de 
afzonderlijke ministeries behandelen. 
De debatten hierover zijn primair 
gericht op het beoordelen van het in 
2000 door de betreffende bewindslie 
den gevoerde beleid, maar hebben 
tevens een doorwerking naar het 
toekomstig beleid, in het bijzonder

naar de begroting voor 2002.
Bij die begroting zal voor het eerst 
volledig moeten worden voldaan aan 
de vragen: "Wat willen we bereiken? 
Wat gaan we daarvoor doen? en Wat 
mag net kosten?". Tijdens de debat
ten over de jaarverslagen zal de VVD 
nadrukkelijk aandacht besteden aan 
belangrijke beleidsprioriteiten zoals 
onderwijs, zorg, veiligheid en infra
structuur. Daarbij zal aandacht 
worden besteed aan de bedrijfsvoe
ring van de departementen.
De VVD ziet "Verantwoordingsdag" 
als een belangrijke bijdrage aan het 
verbeteren van de verantwoording 
van de onderscheidene bewindslieden 
aan de Tweede Kamer en aan de 
transparantie van het financiële 
beleid.

Inlichtingen: Enric Hessing
Tel: 070-318 2889
E-mail: e.hessing@tk.parlement.nl
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Tienpuntenplan: Veiligheid op straat
Geweld vindt plaats op straat, in de wijk, bij ons in de buurt. Helaas is er een trend van meer en harder gebruik van 
geweld. Deze trend moeten we ombuigen. De VVD heeft tien punten om de veiligheid op straat te versterken.

1. Meer agenten zichtbaar op straat. 
De VVD vindt dat er meer wijk- en 
buurtagenten moeten komen die 
zichtbaar op straat zijn. Agenten die 
op deze manier midden in de maat
schappij staan en "kennen en worden 
gekend". Alleen dan kunnen zij 
inspelen op de behoefte van buurtbe
woners. Verder ziet de VVD ook 
ruimte voor andere toezichthouders 
en particuliere beveiliging. Alleen 
samen maken we het veilig.

2. De samenleving dat ben jezelf.
De VVD is groot voorstander van 
initiatieven waarbij bewoners er voor 
zorgen dat hun eigen buurt een 
stukje leefbaarder wordt. Hierdoor 
wordt er voor bewoners een veiliger 
gevoel gecreëerd. We moeten ons 
weer thuis gaan voelen in de buurt.
De overheid moet ruimte geven aan 
mensen die hun eigen verantwoorde
lijkheid willen waarmaken.
Initiatieven zoals de Marokkaanse 
buurtvaders verdienen steun.

3. Ook kleine overtredingen vaker 
(en sneller) bestraffen.

Het zijn vaak de kleine overtredingen 
die leiden tot verloedering en over
last. De VVD kan bij dergelijke over
tredingen niet langer over haar hart 
strijken. Zij vindt daarom dat de poli
tie hierbij harder moet optreden. 
Daarnaast kan de bestuurlijke boete 
worden ingezet door toezichthouders 
van de gemeente.

4. Bij horeca hoort gezelligheid en 
dus geen geweld.

Gezelligheid Kent zijn grenzen. Voor 
de VVD ligt die grens bij het gebruik 
van geweld en overlast voor anderen. 
Teveel gaan geweld en overlast 
samen met alcoholmisbruik. Ook 
horecaondernemers hebben belang 
bij het tegengaan van dergelijke over
last. De lokale overheid moet daarom

met de horecaondernemers afspraken 
maken en deze strikt naleven eventu
eel met gebruik van bestuurlijke 
handhavingsmiddelen.

5. Camera's versterken het toezicht. 
De VVD is voorstander van het

ebruik van camera's in uitgaansge- 
ieden en straten waar veef overlast 

is. Veiligheid blijft mensenwerk. 
Daarom stelt zij als voorwaarde dat 
camera's worden bemand. Landelijke 
regelgeving schets de grenzen van 
het gebruik van camera's. De daad
werkelijke inzet van cameratoezicht 
blijft een lokale afweging.

6. Wees wijs, wapens weg.
Misschien geeft het een gevoel van 
zekerheid. ‘Met een wapen op zak 
kan mij niets gebeuren.' Deze zeker
heid is een schijnzekerheid. Het lijdt 
tot meer en harder geweld. De VVD 
is voor een harde aanpak van verbo
den wapenbezit. Indien dit niet kan 
binnen de bestaande bevoegdheden 
dan dienen deze te worden uitge
breid.

7. Bij de politie hoort gezag.
De politie voert namens de overheid 
het gezag op straat. Zij zijn daar voor 
uw en onze veiligheid. Daarom 
accepteert de VVD onder geen voor
waarde het gebruik van geweld tegen 
de politie of andere gezagsdragers. 
Een extra harde aanpak van geweld 
tegen de politie is op zijn plaats. Dit 
kan door strenger straffen, dit kan 
ook via het indienen van schade
claims bij de dader. De politie moet 
haar gezag terugwinnen.

8. Drugsoverlast.
Waar drugsgebruik samengaat met 
overlast, daar moet de overheid 
optreden. Als de overlast plaatsvindt 
in bepaalde drugspanden dan zullen 
deze moeten worden gesloten.

Mocht dit nog niet helpen dan sluit 
de VVD onteigening van het pand 
niet uit. De criminele verslaafde die 
telkens weer in contact komt met 
politie en justitie moet zonodig onder 
dwang, gaan werken aan zijn versla
ving en reïntegratie. De VVD is bereid 
hen voor langere tijd op te sluiten in 
de verslaafde opvang.

9. Laat maar zien wie je bent.
Bevindt u zich op het werk, in het 
voetbalstadion of in het openbaar 
vervoer, dan moet u een identificatie
bewijs kunnen tonen. Iemand die 
overlast veroorzaakt op straat hoeft 
dit niet. De VVD is voorstander van 
een algemene identificatieplicht. Een 
bevoegdheid die zij koppelt aan 
bestaande bevoegdheden van de 
politie. Als de politie u mag fouilleren 
dan mag zij wat de VVD betreft op 
dat moment ook vragen om een 
identificatiebewijs.

10. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst.

Ouders zijn en blijven verantwoorde
lijk voor de opvoeding van hun 
kinderen. De VVD spreekt hen aan op 
die verantwoordelijkheid. Zonder een 
bijdrage van anderen redden veel 
jongeren het niet. Daarom vraagt de 
VVD scholen eerder aan te geven of 
er iets mis dreigt te gaan. Spijbelen 
kunnen we niet toestaan. Ook moet 
ouders zonodig steun worden gebo
den: opvoedingsondersteuning.

De VVD-Expresse is een 
uitgave van de 

Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Herbert Raat en 

Esther van der Veur 
E-mailadres: 

h.raat@tk.parlement.nl 
toestelnummer: 
0 7 0 - 3 1 8  2919

De VVD-Expresse 
wordt gedrukt bij 

Drukkerij Stimuka in Rijswijk. 
Pré-postale verwerking door 

Adrepak Direct Mail 
te Den Haag.

Een abonnement op de WD-Expresse? Stuur deze bon naar:
De VVD Tweede Kamer-fractie, postbus 20018, 2500 EA Den Haag 

Of bel: 070-318 2875

Naam: m-v

Adres:

Postcode en Plaats:

Handtekening:

Telefoon:

De VVD-Expresse verschijnt wekelijks met uitzondering van de recesperioden. 
Een abonnement tot aan het zomerreces kost fl. 20,-
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Het illustratieve hype-je
U heeft misschien gelezen of gehoord dat ik besloten heb vaker 
"nee" te zeggen op verzoeken om in de media 'op te treden'. Ik las 
het zelf ook in de krant, en later las en hoorde ik verschillende 
journalisten daar op reageren. Het tv-programma "Barend & Van 
Dorp” wijdde er zelfs de dagelijkse kijkersvraag aan. "Vindt u ook 

dat Hans Dijkstal vaker op tv moet komen?” vroegen ze de kijkers. Gelukkig, een flinke 
meerderheid antwoordde met een instemmend "ja”.

Ik wil u graag schetsen wat de achtergrond is, omdat die zo illustratief is. Vorige week 
hield ik een lezing van een half uur over het thema 'openbaar bestuur en media'. Daar 
ben ik zeer uitgebreid ingegaan op de hedendaagse beeldcultuur. Het is een onderwerp 
dat me zeer bezig houdt, omdat het zo diep ingrijpt in de samenleving. Kort samengevat 
vertelde ik het volgende. De vrije pers is een grondwettelijk verankerd instituut en een 
groot goed in onze beschaving. Maar kennen we (pers en publiek) wel de kracht van het 
gebruik van beelden? Communicatie is vooral een emotioneel (geen rationeel) proces. De 
TV heeft een grote, maar onvoldoende bekende impact op het maatschappelijk leven. De 
TV heeft een nieuwe (beeld)cultuur op gang gebracht die niet beperkt is gebleven tot dat 
medium alleen. Het brengt geweld en porno in de huiskamers, mensen worden in 'shows' 
gemanipuleerd ten overstaan van iedereen. Realiteit wordt als entertainment gebracht.
De privacy wordt geschonden: slachtoffers van ongelukken worden bebloed, geëmotio
neerd, op hun kwetsbaarste momenten in beeld gebracht. Er treedt steeds verdergaande 
'vergroving' op. Waar 'kijken' we tegenwoordig nog van op? En dan is er nog iets anders. 
Het beeld vervangt het geschreven woord. Wie leest er nog? Hoe vindt cultuuroverdracht 
plaats? De in duizenden jaren opgebouwde wijsheid ligt opgeslagen in teksten. Is dat 
altijd wel in beeld te vertalen?

De maatschappelijke context waarin die ontwikkelingen plaatsvinden is niet onbelang
rijk. Een hoger opgeleide en mondiger bevolking, een zeker vacuüm met betrekking tot 
(het naleven van) normen en waarden. Dan nog de individualisering. De overvloed aan 
informatie. De enorm toegenomen snelheid van informatie-overdracht -  die slordigheid 
en hijgerigheid tot gevolg heeft. In die complexe omgeving moeten politiek en bestuur 
hun traditionele taken, zoals het controleren van macnt, vervullen. En die lijden daar 
soms onder.

U ziet dat ik een ontwikkeling schets en ik moet toegeven dat ik nog lang niet alle 
antwoorden op alle vragen heb. Ik besloot mijn verhaal desondanks met 7 aanbevelingen 
en praktische tips. Grotere bewustwording van de processen. Meer duidelijkheid in de 
scheiding tussen publiek en privaat terrein. Herbezinning op parlementaire instrumenten. 
Als politie, brandweer of ambulance nooit meedoen aan 'reality-tv'. Een hogere mate van 
professionaliteit ontwikkelen bij communicatieprocessen. Als politicus niet meewerken 
aan hype's -  is daar een normaal Nederlands woord voor? - zonder alle achtergronden te 
kennen (Van Peper tot Maxima). En: "Vaker nee durven zeggen tegen de pers, om de 
chaos, manipulatie en desinformatie niet te vergroten," zei ik letterlijk.

Enfin, die uitspraak werd er uitgepikt en op een voorpagina gezet. Mijn eerste eigen ‘hype'-je. 
___________________________________________  Hans Dijkstal

}

De vraag van de week:
Waarom is de VVD tegen het voorstel van minister Pronk om 
over te gaan tot invoering van statiegeld op petflesjes, blikjes en 
drankkarton netjes?

Deze week komt het 
antwoord van woordvoer
der Jan Hendrik Klein 
Molekamp:

Door de invoering van 
statiegeld zullen ae burgers 
en bedrijven op kosten 
worden gejaagd. Het blikje 
bier of fris wordt 50 tot 60 

cent duurder, zonder dat de burger er iets 
extra's voor terugkrijgt. Nu wordt het blikje 
of kartonnetje via de afvalverwerking gere
cycled. Uit onderzoek is gebleken dat dit

systeem van nascheiding een hoger rende
ment heeft voor het milieu dan invoering 
van statiegeld. Daarnaast moet het midden- 
en kleinbedrijf forse investeringen doen. De 
VVD vindt dit zeer ongewenst. Maatregelen 
die veel geld kosten en weinig milieuwinst 
opleveren ondermijnen het draagvlak van 
de minister tot het voeren van een gedegen 
milieubeleid. De minister heeft dan ook 
maar één reden zijn om het statiegeld in te 
voeren, namelijk een bijdrage aan het terug
dringen van het zwerfvuil. De VVD heeft aT 
drie jaar geleden aangedrongen op een 
beleid tegen zwerfafval.

1

vervolg op pagina 2



e s  s e 382

Eerste reactie VVD-fractie op De aanhouder
rapport Donner
De VVD-fractie heeft met veel belangstelling kennisgenomen van het 
rapport Donner. Het is van belang dat er een dynamiek ontstaat die leidt tot 
een oplossing van het WAO-probleem. De VVD-fractie hoopt dat het 
rapport van de commissie Donner daaraan kan bijdragen.

De VVD-fractie vindt het voorstel van 
de commissie Donner om alleen nog 
duurzaam en volledig (medisch) 
arbeidsongeschikten tot de WAO 
nieuwe stijl toe te laten zinvol. In 
1999 heeft de VVD-fractie ten 
aanzien van psychisch arbeidsonge
schikten reeas zelf een dergelijk voor
stel gedaan. Ook het voorstel dat niet 
volledig medisch arbeidsongeschikten 
in eerste aanleg aan het werk zullen 
moeten blijven -  al dan niet in een 
andere, lagerbetaalde functie - 
spreekt de VVD-fractie aan. Het is 
interessant dat de commissie Donner 
aanbeveelt dat werknemers die niet 
meewerken aan werkhervatting 
kunnen worden gekort op bovenwet
telijke uitkeringen of kunnen worden 
ontslagen. Het meer benadrukken 
van de eigen verantwoordelijkheid 
van zowel werknemer als werkgever 
spreekt de fractie aan.

A anzuigende w erking  
De fractie plaatst tegelijkertijd een 
aantal kanttekeningen bij het rapport. 
Zo ziet de VVD-fractie weinig in net 
opheffen van de Pemba. Deze werk- 
geversprikkel die de komende jaren 
volledig tot wasdom komt kan niet 
worden gemist bij het oplossen van 
het WAO-probleem. Een verhoging 
van de uitkeringen vindt de VVD- 
fractie niet verantwoord. Dit geldt 
zowel voor het zittende bestand als 
voor nieuwe WAO-instromers. Het 
afschaffen van de Pemba én het (op 
termijn) verhogen van uitkeringen 
kan ertoe leiden dat een forse aanzui
gende werking naar volledige 
arbeidsongeschiktheid gaat ontstaan. 
Dit kan de effecten van het plan 
Donner, zowel in financiële termen 
als voiume-effecten, teniet doen.

Ook plaatst de fractie kanttekeningen 
bij de uitvoerbaarheid van het plan 
Donner. Hoe zal bijvoorbeeld worden 
bereikt dat de door de commissie 
voorgestane beperking van het aantal 
volledig arbeidsongeschikten (van 
tweederde naar eenderde van het 
totaal) daadwerkelijk wordt gereali
seerd? De fractie heeft bovendien 
bedenkingen bij het voorstel van de 
commissie om de IOAW te versoepe
len voor niet volledig arbeidsonge
schikten.
Het is interessant dat de commissie 
Donner aangeeft dat voor bepaalde 
gevallen mogelijk een zelfstandige 
uitkering voor beroepsrisico's (risque 
professionel) dient te worden geïntro
duceerd; ook daar heeft de VVD-frac
tie eerder voor gepleit.Een oplossing 
van de WAO-problematiek moet 
inhouden dat een aanzienlijke reduc
tie van het aantal arbeidsongeschik
ten wordt gerealiseerd. Om te 
kunnen beoordelen in hoeverre het 
plan van de commissie Donner daar
aan kan bijdragen wil de fractie dat 
het complete plan op volume- en 
financiële effecten wordt doorgere
kend. Ook varianten waarbij geen 
sprake is van het afschaffen van de 
Pemba en uitkeringsverhoging zou de 
VVD-fractie doorgerekend willen 
zien.

De VVD-fractie nodigt de regering uit 
om direct na ommekomst van het 
SER-advies een standpunt te bepalen 
zodat snel na het zomerreces nadere 
gedachtewisseling met de Kamer kan 
plaatsvinden.

Inlichtingen: Geert Wilders
Tel: 070 318 28 67
E-mail: g.wilders@tk.parlement.nl

Vervolg van pagina 1 Vraag v.d. week

Volgens de VVD is het efficiënter om 
tezamen met gemeenten, bedrijfsle
ven en consumentenorganisaties tot 
beleid te komen om zwerfvuil tegen 
te gaan. De VVD vraagt zich af 
waarom de minister de afgelopen 
jaren daar niet aan heeft gewerkt. 
Deze maatregel lost het probleem van 
zwerfvuil niet op, want maar een 
gedeelte van het zwerfafval bestaat 
uit blikjes en flesjes. Het bedrijfsleven

heeft inmiddels 100 miljoen gulden 
beschikbaar gesteld voor zo'n 
aanpak. Eendrachtig beleid van de 
minister met voldoende financiële 
ondersteuning is hier op zijn plaats. 
Statiegeld op petflesjes levert slechts 
een heel beperkte bijdrage. Deze 
winst weegt zeker niet op tegen de 
hoge administratieve lasten van het 
bedrijfsleven (vele honderden miljoe
nen guldens).

wint!
De afgelopen jaren hebben tal van 
invloedrijke VVD-ers zich sterk 
gemaakt voor goed onderwijs in de 
lichamelijke opvoeding. Hans 
Dijkstal, Nell Ginjaar-Maas, Jan 
Franssen, Clemens Cornielje, allen 
zien in dat de motorische en sociaal- 
emotionele ontwikkeling van een kind 
is essentieel voor de groei en 
ontplooiing van een persoonlijkheid.

De VVD heeft steeds weer de politieke 
aanvallen op de lichamelijke opvoe
ding in het basis- en voortgezetonder- 
wijs met kracht bestreden. Er komt nu 
eindelijk nu een wetswijziging waarin 
wordt geregeld dat afgestudeerden 
aan de Pabo niet meer bevoegd zijn 
om vanaf groep 3 in het basisonder
wijs lichamelijke opvoeding (LO) te 
geven. Sinds 1995 heeft VVD-woord- 
voerder Jan Riipstra keer op keer 
gehamerd op net feit dat studenten 
aan de Pabo onmogelijk het complexe 
vakgebied van de lichamelijke opvoe
ding kunnen leren.

Zowel de opleidingen als de studenten 
zelf geven dit aan, lichamelijke opvoe
ding vraagt nu eenmaal meer van een 
leerkracht dan bij andere leergebieden. 
Denk hierbij aan oefeningen voor
doen, het waarborgen van de veilig
heid en het kunnen differentiëren.
Met deze wetswijziging wordt hieraan 
gehoor gegeven. Tegelijkertijd zal er 
de mogelijkheid komen om na het 
afstuderen aan de Pabo via een 
gekwalificeerd post-HBO traject de 
bevoegdheid voor LO te kunnen 
halen. Daarnaast heeft de Kamer een 
door de VVD ingediende motie kamer
breed ondersteund, waarin afgestu
deerden aan het CIOS (MBO-oplei- 
ding) de mogelijkheid gaan krijgen om 
via een post-MBO/HBO opleiding een 
bevoegdheid te behalen voor LO in 
het basisonderwijs. Samen met de 
initiatieven om de relatie tussen 
school, buurt en sportvereniging te 
versterken wordt met dit wetsvoorstel 
een grote impuls gegeven aan de 
kwaliteit van de lichamelijke oefening. 
Het heeft lang geduurd maar de 
aanhouder wint!

Informatie: Jan Rijpstra
Tel: 070 3182905
E-mail: rijpstra@tk.parlement.nl
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De basisvorming
Woensdag is het wetsvoorstel tijdelijke wijzigingen in de basisvorming behandeld. Dit wetsvoor
stel, zou een eerste stap moeten zijn op weg naar een grondige hervorming van de basisvorming die 
meer recht doet aan de verscheidenheid van leerlingen. De voorstellen die de staatssecretaris heeft 
gedaan zijn voor de VVD onbevredigend. Zij dragen niet bij aan de noodzakelijke kwaliteitsverho
ging, sterker er is een risico van kwaliteitsverlaging.

M islukt
Iedereen is het erover eens dat de 
basisvorming is mislukt; het is te 
omvangrijk, te onsamenhangend en 
houdt te weinig rekening met verschil
len tussen leerlingen. Kamerbreed is 
afgesproken dat de basisvorming zo te 
wijzigen dat er meer aandacht komt 
voor verschillen tussen leerlingen en 
de overladenheid van het lespro
gramma wordt aangepakt. De 
Onderwijsraad bereidt hierover een 
advies voor.
Om op korte termijn een aantal knel
punten op te lossen, stelt de staatsse
cretaris voor scholen zelf te laten 
kiezen welk programma zij uitvoeren. 
De VVD vindt, net als de 
Onderwijsraad en de 
Onderwijsinspectie, een onwenselijke

zaak. Als scholen daadwerkeliik van de 
gekozen beleidsruimte gebruik gaan 
maken, dan moeten zij over 2 a 3 jaar 
weer het hele programma aanpassen. 
Ons voorstel is om kerndoelen te split
sen in een verplicht en een optioneel 
deel. De VVD vindt verder dat scholen 
de verplichting moeten krijgen om zich 
in het schoolbeleid te verantwoorden 
over de wijze waarop de basisvorming 
in eindexamenprogramma's VMBO en 
HAVO/VWO een vertaling krijgen.

D ifferentiatie
Bij de differentiatie heeft de Raad van 
State geconstateerd dat de problemen 
in de uitvoering van de basisvorming 
voor een deel samenhangen met de 
uitgangspunten van de basisvorming. 
Zij beveelt, net als de VVD, aan om te

Clemens
Cornielje

differentiëren naar 
schooltype, dus één basisvormingspro
gramma voor HAVO/VWO, één voor 
ae VMBO-theoretische leerweg en 
één of meer voor het overige VMBO. 
De staatssecretaris heeft deze aanbe
veling niet overgenomen. De VVD wil 
dat in de wet komt te staan dat scho
len het basisvormingsprogramma 
mogen differentiëren naar schoolsoor
ten, zoals de Raad van State adviseert 
en wat nu al in veel gevallen de prak
tijk is. De staatssecretaris is hieraan 
niet tegemoet gekomen. Wij zullen 
dan ook tegen bet wetsvoorstel stem
men.

Informatie: Clemens Cornielje 
Tel: 0 7 0 -3 1 8  2904 
C.Cornielje@tk.parlement.nl

Nieuwe Vuurwerkregels
Minister Pronk van Milieu heeft een 
aanscherping van het beleid voor de 
opslag, verkoop en afsteken van 
vuurwerk afgekondigd in het 
concept-vuurwerkbesluit.

Tijdens een algemeen overleg met de 
minister heeft de VVD te kennen 
gegeven voorstander te zijn van een 
goede analyse bij milieuproblemen. 
Saneren waar risico's onaanvaardbaar 
zijn is nodig. Wij kiezen voor veilig
heid in en nabij vuurwerk opslag
plaatsen in het algemeen maar bij de 
voorstellen is er grote twijfel over de 
handhaafbaarheid en uitvoerbaar
heid. De verkoop van consumenten
vuurwerk wordt door het concept 
vuurwerkbesluit vrijwel onmogelijk 
gemaakt door de strikte afstandsnor- 
men. De VVD heeft grote zorgen dat 
vuurwerk hierdoor verdwijnt in het 
grijze circuit. Dit kan leiden dat vuur
werk uitsluitend illegaal in schuurtjes 
of de kofferbak van de auto te 
verkrijgen is. De VVD vroeg de minis
ter het probleem van de sanering van 
alle verkooppunten op te lossen.

Professioneel vuurwerk 
De wettelijke vastlegging van veilig- 
heidsafstanden en de voorschriften 
voor het opslaan van professioneel 
vuurwerk zijn nieuw. De steden waar 
zich grootschalige vuurwerkopslag- 
plaatsen bevinden, hebben door de 
nieuwe normen een probleem op het 
gebied van ruimtelijke ordening, 
omdat alle bouw- en economische 
activiteiten en bedrijfsvestigingen stil

zijn komen te liggen.
Daarom zal er beleid moeten komen 
om gemeenten een uitweg te bieden. 
Het kan en mag niet zo zijn dat 
gemeenten door het vuurwerkbesluit 
in een artikel 12 positie komen te 
verkeren.
Gezien de strenge eisen waaraan 
vuurwerkopslagbedrijven moeten 
voldoen zullen praktisch alle bedrij
ven moeten worden verplaatst. De 
VVD heeft dan ook tijdens het debat 
aan de minister gevraagd welke 
realistische opslagmogelijkheden er 
dan voorhanden zijn, en of hij van 
plan is om de bedrijven te helpen met 
de schade.

Etikettering van vuurwerk 
Uit TNO onderzoek blijkt dat bedrij
ven en overheid onvoldoende grip 
hebben op de etikettering van evene
mentenvuurwerk. Bij 63 % van de 
bedrijven bleek het evenementen
vuurwerk onjuist (te licht) geclassifi
ceerd. VVD-woordvoerder Thijs Udo 
gaf dan ook te kennen dat de minis
ter in moet streven naar een water
dichte etikettering van vuurwerk. De 
uitkomst van het debat is dat een 
Kamermeerderheid van PvdA, VVD, 
CDA en D'66 grote kritiek op minister 
Pronk blijft houden. Dit omdat de 
bewindsman nog niet met goede 
oplossingen voor de problemen is 
gekomen.

Informatie: Thijs Udo
Tel: 070-3182911
E-mail: m.udo@tk.parlement.nl

Kabelbeleid
Twee jaar geleden drong de VVD- 
fractie aan op snelle digitalisering 
van de kabel en presenteerde het 
plan Televisie op maat. De consu
ment moet keuzevrijheid krijgen uit 
een veelvoud van het huidige aantal 
zenders, moet zijn eigen pakket 
kunnen samenstellen door middel 
van de decoder en alleen betalen 
voor de zenders die hij wil zien.

Sindsdien heeft het kabelbeleid van 
het kabinet niet veel vooruitgang 
geboekt. Uiteindelijk heeft de VVD- 
fractie medio vorig jaar een motie 
ingediend -door een grote meerder
heid gesteund- waarin werd aange
drongen op een plan van aanpak. Het 
kabinet moest nu maar eens naast 
maken. Dat plan van aanpak werd op 
23 mei met staatssecretaris Van der 
Ploeg besproken, maar bleek weinig 
nieuws te bevatten.

Concurrentie
Het kabinet heeft een sturende rol in 
(de voortgang van) het beleid voor 
de (nieuwe) media, maar de staatsse
cretaris zal volgens de VVD woord
voerder Nicolaï wel eerst een aantal 
stappen moeten maken om tot de 
verwezenlijking van de digitalisering 
van de kabel en de concurrentie 
tussen infrastructuren te komen. Er is 
volgens hem nog een tiental punten 
waarbij actie van het kabinet nodig is.

vervolg op pagina 4

mailto:C.Cornielje@tk.parlement.nl
mailto:m.udo@tk.parlement.nl


e s s e 382Ë9
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is terecht een 
veelbesproken onderwerp in de 
samenleving en dus ook in de 
Tweede Kamer. De fracties spraken 
uitgebreid met de minister van 
Verkeer en Waterstaat over de veilig
heid in het verkeer.

"Geef het door, rechts gaat voor" is 
de slogan van de informatiecampagne 
over de nieuwe verkeersregel dat alle 
bestuurders van rechts sinds 1 mei 
voorrang hebben op gelijkwaardige 
kruisingen. De VVD wilde weten of 
alle gemeenten de nodige infrastruc
turele maatregelen genomen hebben 
met het oog op de nieuwe verkeersre
gel.
De VVD zal de verkeersregel in de 
praktijk kritisch blijven volgen. 
Datzelfde geldt voor de vorig jaar 
ingevoerde verkeersregel, dat brom
fietsers op de rijbaan moeten rijden. 
Uit recente cijfers van het Centraal 
Bureau voor ae Statistiek is naar voren 
gekomen dat de verwachte halvering 
van het aantal bromfietsongevallen is 
uitgebleven.

Bellen in de auto?
De VVD is positiefkritisch over het

voornemen van de minister van 
Verkeer en Waterstaat om het hand
matig bellen in de auto te verbieden. 
“Uit oogpunt van verkeersveiligheid is 
een verbod begrijpelijk, maar de 
controle op naleving zal problema
tisch worden en daar moeten we 
kritisch over blijven", aldus VVD- 
woordvoerder Niederer. Ook vele 
andere handelingen in de auto, zoals 
het gebruiken van een navigatiesys
teem of het verwisselen van een CD, 
leiden de bestuurder af van het 
verkeer en komen de veiligheid niet 
ten goede. Er komen zo langzamer
hand steeds meer vervoersmiddelen in 
het verkeer. Skaters maken al wat 
langer deel uit van het verkeer en 
sinds kort zijn daar de 'steppers' 
bijgekomen. Het is uit verkeersveilig- 
heidsoogpunt van belang dat duidelijk 
is hoe deze verkeersdeelnemers zich 
in het verkeer moeten gedragen. De 
VVD steunt het voornemen van de 
minister de positie van skaters onge
wijzigd te laten, zeker met het oog op 
de nieuwe voorrangsregel waarbij ook 
langzaam verkeer van rechts voorrang 
heeft. De skater blijft dus "voetgan
ger" in plaats van "fietser". Een situ
atie waarin de skater - als er geen

fietspad is - zich op de rijbaan mag 
begeven, lijkt de VVD-fractie te 
gevaarlijk.

A lcoh o l en Verkeer 
Een ander middel van de minister om 
de verkeersveiligheid te verbeteren is 
de al eerder aangekondigde invoering 
van een tijdelijk beginnersrijbewijs 
(voor vijf jaar). Voor deze beginners 
gaat een alcohollimiet van 0,2 
promille in plaats van 0,5 promille 
gelden. De VVD stemt met dit voor
stel in. Het voornemen om deze limiet 
ook voor de overige bestuurders te 
doen gelden wordt niet door de VVD 
ondersteund. De VVD legt ook in dit 
vraagstuk de nadruk op ae handha
ving. Tot op heden gebeurt dit onvol
doende. Daarbij is het effect van de 
Educatieve Maatregel Alcohol en 
Verkeer, een cursus die verplicht moet 
worden gevolgd ter voorkoming van 
invordering van het rijbewijs, teleur
stellend. De VVD verzoekt de minister 
van Verkeer en Waterstaat dan ook 
met nieuwe voorstellen te komen.

Jacques Niederer
070-3182916
j.niederer@tk.parlement.nl

Lakmoesproef op kwaliteit
Op 21 mei heeft de kamer in een wetgevingsoverleg uitgebreid gediscussieerd over de modernisering van de rech
terlijke organisatie. Die reorganisatie is dringend noodzakelijk.

Het beroep van de burgers op de 
rechtspraak is de afgelopen decennia 
enorm gestegen. Het aantal rechters 
en ondersteuners is ook behoorlijk 
gegroeid. Deze ontwikkeling zal zich 
verder doorzetten. De organisatie van 
de rechtspraak is evenwel achterge-

Vervolg van pagina 3 Kabelbeleid

"Het belangrijkste is dat het kabinet 
een duidelijk einddoel stelt.
Helderheid en continuïteit van het 
kabelbeleid geeft de betrokken sector 
duidelijkheid", aldus de woordvoer
der. Er moet zo snel mogelijk duide
lijke regelgeving komen om de digita
lisering mogelijk te maken en open 
toegang tot de kabel voor aanbieders 
te realiseren. Dooreen consument 
zich direct te laten abonneren op een 
zender wordt het monopolie van de 
kabelbedrijven doorbroKen en 
kunnen programmaraden en prijstoe- 
zicht worden opgeheven. De VVD 
beraadt zich thans om het kabinet in 
een motie alsnog om een duidelijk 
plan van aanpak te verzoeken.

Informatie: Atzo Nicolaï
Tel: 070 - 318 2888
E-mail: a.nicolai@tk.parlement.nl

bleven. Het gaat om 26 zelfstandige 
gerechten die als eilanden ten 
opzichte van elkaar staan. Het imago 
van de rechterlijke macht is respecta
bel maar een beetje stoffig.

Door een modernisering van de rech
terlijke organisatie wil het kabinet 
onder meer bereiken dat geschillen in 
de samenleving zo veel mogelijk zelf 
tot een oplossing worden gebracht en 
de doorlooptijden van de gerechtelijke 
procedures aanzienlijk worden 
verkort. Om dit te bereiken heeft het 
kabinet voorgesteld dat de gerechten 
bestuurd zullen worden op basis van 
integraal management. Dat wil 
zeggen dat de gerechten zelf verant
woordelijkheid dragen voor de volle
dige bedrijfsvoering van de gerechten. 
De kantonsector heeft mede op initia
tief van de VVD een gelijkwaardige 
positie behouden, dit in verband met 
de toegankelijkheid en de snelheid 
van de kantonprocedure. Tevens 
wordt ingevoerd een Raad voor de 
Rechtspraak, die op het terrein van de 
bedrijfsvoering een ondersteunende 
en faciliterende taak zal krijgen ten 
behoeve van de gerechten.

Het kabinet beoogt een helder onder

scheid tussen de rechterlijke functie 
en de bedrijfsvoering van de gerech
ten. In het debat heb ik namens de 
VVD onder meer aandacht gevraagd 
voor het feit dat het belang van de 
bedrijfsvoering kan botsen met het 
belang van de rechterlijke onafhanke
lijkheid. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
dat het op grond van efficiency over
wegingen wordt opgelegd dat mega
zaken slechts vijf aagen mogen duren. 
Indien het niet lukt binnen die tijd de 
zaak af te doen kan de kwaliteit van 
de uitspraak daaronder lijden. Dat 
mag niet gebeuren. De rechterlijke 
onafhankelijkheid blijft een lakmoes- 

roef op de kwaliteit van het rechts- 
estel. Het voornemen om de profes

sionaliteit van de bedrijven te 
verbeteren heb ik van harte gesteund. 
Dat moet tot gevolg hebben dat de 
burger uiteindelijk sneller en beter kan 
worden bediend. Daarbij past ook een 
klachtenprocedure voor het geval de 
burger meent dat het gerecht zich 
onbehoorlijk ten opzichte van hem of 
haar heeft gedragen.

Informatie: Otto Vos
Tel: 070-318 29 00
0.vos@tk.parlement.nl
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Variabilisatie
De VVD is al geruime tjjd warm voorstander van het variabiliseren 
van de autokosten. Variabilisatie wil zeggen dat de vaste kosten 
(de kosten van het bezit) omlaag gaan, terwijl de variabele kosten 
(de kosten van het gebruik) stijgen. Het is immers de gebruiker die 
moet betalen en niet zozeer de bezitter.
Lange tijd hebben we geen goed instrument gehad om deze varia

bilisatie door te voeren. Het terugdringen van de vaste kosten, zoals de motorrijtuigen
belasting, zou nog wel kunnen. Maar net verhogen van de benzineprijzen is ongewenst 
onder meer vanwege de grote prijsverschillen met Duitsland en België.

Het bekende rekeningrijden leek op het eerste gezicht uitkomst te bieden. Door middel 
van rekeningrijden zou het gebruik van de auto bij de automobilist in rekening kunnen 
worden gebracht. Aan het rekeningrijden kleven echter grote bezwaren, zoals het opzet
ten van een netwerk van tolpoorten. Om te bezien of rekeningrijden in de praktijk zou 
werken heeft de VVD-fractie dan ook steeds betoogd dat we -  voor zover we al tot reke
ningrijden zouden willen overgaan - zouden moeten beginnen met een experiment.
Nu is er dan de kilometerheffing. In opdracht van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat concludeert Roel Pieper dat er geen onoverkomelijke belemmeringen zijn om 
die op korte termijn in te voeren.

Mijn fractie is in beginsel positief over de kilometerheffing. Het lijkt een goed instru
ment om de variabele kosten van de auto bij de gebruiker neer te leggen. Het is eerlijker 
dat degene die veel rijdt meer betaalt dan een ander. We noemen dat het profijtbeginsel. 
We stellen bij zo'n kilometerheffing wel een aantal randvoorwaarden. Zo moet de 
opbrengst van zo'n heffing aan de automobilist worden teruggegeven, door het afschaf
fen van de motorrijtuigenbelasting, het verlagen of afschaffen van de belasting op 
nieuwe auto’s of door het verlagen van de benzineaccijns. Een kilometerheffing mag niet 
leiden tot extra overheidsinkomsten. Daarnaast vindt de VVD-fractie dat alleen een 
landelijke invoering van de kilometerheffing zinvol is. De vraag of er bij de kilometer
heffing nog een onderscheid moet worden gemaakt naar bijvoorbeeld plaats, tijdstip of 
soort voertuig is wat mij betreft nu niet aan de orde.
Al met al leven er bij ons nog meerdere vragen en veel zal afhangen van de precieze 
uitwerking. We wachten die uitwerking nu eerst maar af.
___________________________________________ _______________________Hans Dijkstal

£  De vraag van de week:
Gaat het zo slecht met de armoedebestrijding 
in Nederland?
Deze week komt het 
antwoord van 
woordvoerder 
Henk Kamp:

Volgens een deze week gepubliceerd 
rapport van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) wel, volgens de VVD niet. 
Om te beginnen zijn er sinds 1994 maar 
liefst 1,5 miljoen nieuwe banen bijgekomen 
en dus evenzoveel kansen voor mensen om 
aan het werk te gaan en economisch onaf
hankelijk te worden. Het aantal werklozen 
en mensen met een uitkering is dan ook 
drastisch gedaald. Maar niet iedereen kan 
toch werken? Dat is waar, maar dan is het 
goed te weten dat de koopkracht van de 
mensen met een minimum-uitkering tussen 
1995 en 2001 gemiddeld met 21 % is 
gestegen. Dat laatste leidt er niet toe dat er 
minder arme mensen zijn. De defintitie van 
armoede in Nederland is immers "minder 
dan 105 % van het minimum". Bij een forse

stijging van het minimum blijft dus het 
aantal armen gelijk. Wie aan het minimum 
en de kwalificatie “arm" wil ontsnappen, 
moet aan het werk. Voor veel mensen met 
een uitkering die kunnen werken, is werken 
echter niet aantrekkelijk, omdat het niet 
lonend is. De overgang van een bijstands
uitkering naar werken tegen het minimum
loon leidt voor een alleenverdiener niet tot 
een hoger besteedbaar inkomen. Datzelfde 
geldt voor een alleenverdiener met het 
minimumloon die loonsverhoging krijgt. Pas 
boven de 130 % van het minimumloon en 
in sommige gevallen boven de 150 %, blijft 
er netto iets van de loonsverhoging over. 
Dat verschijnsel noemen we de armoedeval 
en wordt veroorzaakt door de inkomensaf
hankelijke regelingen (huursubsidie, bijzon
dere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen).
Anno 2001 is de aanpak van de armoedeval 
de beste vorm van armoedebestrijding!

Op 27 april zijn in het huwelijk getreden 
ing.Herman Johan van Lente en WD-Kamerlid Marijke Essers. 

Voortaan zal Marijke Essers de naam Marijke van Lente hanteren.
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Onderwijs- Tabaksbeleid
huisvesting

In de afgelopen 
weken heeft de 
Kamer met minister 
De Vries van Bin
nenlandse Zaken en 
de staatssecretaris 
Adelmund van On
derwijs en Bos van 
Financiën, (allen 

Ernst van PvdA), gedebatteerd
Splunter over de gevolgen

van decentralisatie 
van eigendom en beheer van school
gebouwen van het Rijk naar de 
gemeenten.

Dit heeft met zich meegebracht dat 
onderwijshuisvesting niet langer uit 
de begroting van OCW wordt bekos
tigd, maar uit het door het ministerie 
van BZK beheerde gemeentefonds. 
Hoewel, gelet op de grootschaligheid 
van het proces, kan worden gespro
ken van een geslaagde operatie, 
kampen toch veel gemeenten met 
problemen. Tijdens een algemeen 
overleg met de bewindslieden over 
deze problematiek bleven veel vragen 
over ae probleemgemeenten onbe
antwoord. Zo wilde WD-woordvoer- 
der Ernst van Splunter van de 
bewindslieden weten hoe de proble
men van snelgroeiende gemeenten 
zoals Houten, Lelystad en Almere 
moeten worden opgelost. De 
bewindslieden willen de groeimaat- 
staven voor de budgetten die voor 
onderwijshuisvesting beschikbaar zijn 
slechts eenmaal in de tien jaar 
aanpassen. Gemeenten die snel 

roeien en veel extra leerlingen op 
un scholen mogen verwelkomen, 

komen daardoor ernstig in de proble
men.
Ook werd niet duidelijk hoeveel geld 
er nu eigenlijk met onderwijshuisves
ting gemoeid is en wat de staat van 
de gebouwen is. De bewindslieden 
gaven wel aan dat het duidelijk is dat 
het huidige budget ontoereikend is. 
Om die reden nam de Kamer afgelo
pen dinsdag een mede door de VVD 
ondertekende motie aan waarin aan 
de bewindslieden om een plan van 
aanpak wordt gevraagd voor uitbrei
ding, verbetering en onderhoud in 
kwalitatieve en kwantitatieve zin van 
schoolgebouwen voorzien van een 
adequate financiering.
Staatssecretaris Adelmund heeft reeds 
toegezegd in september met een 
stand van zaken te komen gebaseerd 
op een grondige inspectie van de 
gebouwen.

Informatie: Ernst van Splunter
Tel: 0 7 0 -  318 2902
E-mail: e.vsplunter@tk.parlement.nl

Na een uitgebreide plenaire behandeling, heeft op woensdag 6 juni de 
stemming plaatsgevonden over de nieuwe Tabakswet. De VVD steunde het 
doel van de wet: terugdringen van het roken. De manier waarop minister 
Borst dit wil bereiken; een enorme hoeveelheid wettelijke verboden die 
voorbijgaan aan eigen verantwoordelijkheid en praktische uitvoerbaarheid 
steunde de VVD echter niet. Daarom heeft de VVD-fractie tegen deze wet 
gestemd. Woordvoerder Blok hanteerde hierbij de volgende fijn:

De overheid heeft heel duidelijk een 
verantwoordelijkheid bij de bescher
ming van jongeren. Daarnaast moet 
er een wettelijke basis zijn voor de 
bescherming van niet-rokers tegen de 
overlast van tabaksrook. Tenslotte 
moet er sprake zijn van een goede, 
objectieve voorlichting over de geva
ren van roken. Wanneer volwassen 
mensen, met kennis van de gevaren 
van roken, toch besluiten om te (blij
ven) roken en geen overlast veroor
zaken, past geen opgeheven vingertje 
van de overheid. De VVD heeft 
minister Borst dan ook gesteund in 
haar doelstelling om roken terug te 
dringen, vooral onder jongeren, en 
om overlast te voorkomen. Deze wet 
ging echter veel verder dan deze 
goede doelen en trekt een aantal 
verantwoordelijkheden naar de over
heid toe die daar volgens de VVD- 
fractie niet thuishoren.

W ettelijk  rookverbod  
De tabakswet voorziet bijvoorbeeld 
in een aantal artikelen waarmee de 
minister ofwel middels ministeriële 
regeling of via amvb's verregaande 
maatregelen zou kunnen treffen. De 
VVD is net er mee eens dat dit 

ebeurt op plaatsen waar de overheid 
et echt voor het zeggen heeft: 

openbare gebouwen. Ook bij instel
lingen die subsidie krijgen om de

toegankelijkheid voor iedereen te 
garanderen (theaters, openbaar 
vervoer), kan de overheid eisen dat 
het publiek geen last van rook heeft. 
Zo'n maatregel moet ook streng 
worden gehandhaafd. Het gaat 
echter te ver wanneer de overheid 
direct ingrijpt op privé-terrein 
bijvoorbeeld bij de sportvereniging, 
op de werkvloer of in de touringcar. 
Een wettelijk rookverbod op deze 
plaatsen is volgens de VVD onjuist. 
Iedere werknemer moet een rookvrije 
werkplek kunnen opeisen, maar de 
precieze invulling moet plaatsvinden 
in overleg op de werkvloer. Hierdoor 
is er ruimte voor maatwerk, bijvoor
beeld aparte ruimtes voor rokers. In 
sportkantines heeft allereerst de 
ledenvergadering van de sportclub 
het voor net zeggen, niet ae Tweede 
Kamer. Dat is niet alleen een princi
piële zaak. Maar ook een heel prakti
sche. Maatregelen tegen roken die 
gedragen worden door de leden van 
een sportvereniging, of door collega's 
op de werkvloer, hebben draagvlak 
en worden dus beter nageleefa dan 
regels uit Den Haag. Dat komt het 
uiteindelijke doel ten goede: terug
dringen van het roken.

Informatie: Stef Blok 
Tel: 070-3182910 
s.blok@tk.parlement.nl

Salarissen topmanagers
Volgens een publicatie in de Volkskrant zijn de salarissen van bestuurders 
van Nederlandse ondernemingen het afgelopen jaar gemiddeld met 14% 
gestegen. Dit heeft in de Tweede Kamer geleid tot discussie over de inko
mensontwikkeling van topmanagers, waarin kwalificaties als "het grote 
graaien" en "persvers handelen" niet geschuwd worden.

Dergelijke terminologie gaat de VVD- 
fractie veel te ver. We moeten niet 
vergeten dat Nederland een belang
rijk vestigingsland is voor internatio
nale hoofdkantoren. Meer dan 80 
bedrijven vestigden de afgelopen drie 
jaar hun Europese hoofdkwartier in 
Nederland. Inherent aan deze succes
volle ontwikkeling is dat topmanagers 
worden aangetrokken vanuit een 
internationale arbeidsmarkt, met 
internationaal concurrerende salaris
sen.
Bovendien moeten we oppassen niet 
alle grote Nederlandse ondernemin
gen over één kam te scheren. Omdat 
de betwiste loonontwikkeling delen

van de top van beursgenoteerde 
ondernemingen betreft, moet geen 
beeld ontstaan van een bovenmatige 
loonontwikkeling aan de top van het 
Nederlands bedrijfsleven als geheel. 
Daarnaast moet geconstateerd 
worden dat ook in de ontwikkeling 
van de CAO-lonen sprake is van een 
toenemende differentiatie. 
Arbeidsschaarste kan ook daar tot 
flinke uitschieters leiden.

O nverantw oordelijk  
Toch kwalificeert de VVD-fractie de 
loonontwikkeling van de topma
nagers als ontactisch en onverant
woordelijk. Binnen de Nederlandse

mailto:e.vsplunter@tk.parlement.nl
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Het Grondbeleid
De sterke stijging van zowel de grondprijzen als de prijs van koopwoningen 
heeft geleid tot discussies over de rol van het grondbeleid. Vanuit de linkse 
fracties kwam de roep om een nieuw ideologisch debat over de grondpoli-
tiek.

De VVD heeft steeds het standpunt 
verwoord dat de sterke prijsstijging 
vooral een gevolg is van de kwalita
tieve spanning op de woningmarkt 
die vraagt om een betere afstemming 
van vraag en aanbod. Hiervoor is een 
sterkere greep van de overheid op de 
grondmarkt niet nodig en een ideolo
gisch debat overbodig.
Het grondbeleid is binnen de huidige 
wetgeving verankerd in diverse 
instrumenten. Als deze instrumenten 
verbetering of aanpassing behoeven, 
is de VVD bereid daarover het debat 
te voeren. Hoofdpunten zijn:
1. Hoe kunnen we de rol van de 

burger versterken, zodat die 
burger meer keuzevrijheid krijgt 
en ook een zodanige 
vraag/aanbodverhouding op de 
woningmarkt krijgt geboden, dat 
daaruit een betere prijs-kwaliteit- 
verhouding kan ontstaan.

2. Hoe kunnen we de keuzes met 
betrekking tot de ruimtelijke 
inrichting en de samenwerking 
met de private sector beter facifi- 
teren?

Een van de verbeterpunten is het 
kostenverhaal. De VVD vindt dat 
binnen een exploitatiegebied, zoals 
bijvoorbeeld een nieuw aan te leggen 
woonwijk, alle profijthebbenden 
moeten bijdragen aan door de 
gemeentelijke overheid aangebrachte 
voorzieningen. Bijvoorbeeld wegen, 
nutsvoorzieningen en groen. De 
VVD-fractie heeft al langer gepleit

voor een sluitende aanpak van het 
kostenverhaal om free-riders te 
weren. Goed dat het kabinet daar nu 
mee komt. De VVD-fractie is blij dat 
het kabinet van het particulier 
opdrachtgeverschap een serieus 
beleidspunt heeft gemaakt. De 
consument verdient een sterke positie 
op de woningmarkt. Mondige 
burgers eisen meer zeggenschap en 
meer keuze. In feite staat de burger 
nu klem tussen de financiële belan- 

en van het gemeentelijk grondbe- 
rijf en de winstmarge van de 

projectontwikkelaars. Om aan deze 
wurggreep te kunnen onsnappen, 
pleit ae VVD voor een tweesporenbe
leid: meer concurrentie op de bouw
markt en tegelijkertijd ook meer 
transparantie van het gemeentelijk 
grondbeleid en de grondbedrijven. 
Vooral de democratische controle 
hierop moet beter verankerd worden. 
Zo wil de VVD ook ontmoedigen dat 
gemeenten via de grondquotes kwali
teitsverbetering in woningen ontmoe
digen. Het instrumentarium moet 
gemeenten de goede prikkels geven.

M elkkoe
De VVD is er niet van overtuigd dat 
de burger in alle gevallen op de 
woningmarkt beter af is als de over
heid een sterkere positie op de 
grondmarkt krijgt. De VVD ziet, net 
als het kabinet, geen reden om het 
gemeentelijk voorkeursrecht verder 
op te tuigen en te verzwaren. 
Gemeenten kunnen de bestaande

instrumenten effec
tiever inzetten.
De VVD is met het 
kabinet van mening 
dat open ruimte 
schaars is en 
bescherming 
behoeft. Het instru
mentarium daarvoor moet verankerd 
zijn in het ruimtelijk beleid (Vijfde 
Nota en WRO). De VVD is niet 
enthousiast over voornemens van het 
kabinet om in aanvulling op het voor
noemde wettelijk- en beleidsinstru
mentarium ook nog eens heffingen in 
te voeren, zoals de open ruimte 
heffing. Het kan niet zo zijn dat waar 
democratische besluitvorming bebou
wing heeft uitgesloten, dit wel kan 
als daarvoor een extra heffing betaald 
wordt. Ook voelt de VVD er niets 
voor om nieuwbouw te ontmoedigen 
door een extra rijksbelasting op 
nieuwbouwhuizen, zoals de PvdA dat 
wil; temeer daar de discussie beheerst 
wordt door de vraag welke goede 
doelen kunnen worden bedacht om 
geld aan uit te geven. "De VVD stelt 
met zorg vast dat fracties elkaar 
willen overtreffen in de hoogte van 
de heffingen. Voorkomen moet 
worden dat er een nieuwe belasting 
op het eigen huis komt": aldus VVD- 
woordvoerder Nellie Verbugt. "Het 
eigen huis is geen melkkoe. Het kabi
net moet hierop kritisch toezien."

Informatie: Nellie Verbugt
Tel: 070-318 28 29
E-mail: p.verbugt@tk.parlement.nl

Nellie Verbugt

arbeidsverhoudingen is het namelijk 
niet uit te leggen dat bestuurders die 
een bovenmatige inkomensontwikke
ling genieten, zelf bij CAO-onderhan- 
denngen een (overigens terechte) 
loonmatiging bepleiten. Een modern 
bestuurder moet, als sprake is van 
bovenmatige loonstijgingen, mensen 
duidelijk maken wat ae ratio daarvan 
is. Een topprestatie verdient een 
topbeloning, maar als de bestuurder 
dat niet aan zijn eigen mensen kan 
uitleggen, of als de mensen geen 
genoegen met de uitleg nemen, raakt 
ae bestuurder nog verder van huis.

Concurrentiepositie  
De VVD-fractie stelt voorop dat het 
niet mogelijk en niet wenselijk is om 
in te grijpen in de loonontwikkeling 
van topmanagers. We hebben immers 
te maken met de marktsector waarin 
de bestuurders hun eigen verant

woordelijkheid moeten nemen. Ook 
is de VVD geen voorstander van het 
verhogen van de belasting op de 
topinkomens. Dat zou een rechtst
reekse aanslag op de concurrentie
positie betekenen.
Het kabinet onderzoekt momenteel 
de loonstijgingen. De VVD-fractie ziet 
dit onderzoek als een belangrijke 
bijdrage voor het binnenkort te star
ten voorjaarsoverleg. Daarnaast pleit 
onze fractie in het kader van corpo- 
rate governance voor een kritischer

opstelling van de raad van commissa
rissen: het aangewezen orgaan om 
bestuurders aan te spreken op een 
bovenmatige loonontwikkeling. Maar 
uiteindelijk blijft het management zelf 
verantwoordelijk voor de betekenis 
van de regelingen die zij heeft en de 
wijze waarop die uitpakken.

Informatie: Henk Kamp 
Tel: 070- 318 2898
E-mail: h.kamp@tk.parlement.nl

VVD op Internet
w .! a
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Tienpuntenplan: AOW en pensioenen
1. De AOW dient welvaartsvast te 
zijn.
Iedere 65-plusser in Nederland moet 
kunnen rekenen op een gedegen 
basispensioen. Welvaartvast betekent 
dat ae AOW  gekoppeld dient te zijn 
aan de lonen. Ook in economisch 
slechtere tijden moet zekerheid aan 
AOW-ontvangers worden geboden.

2. De VVD is van mening dat 
niemand die 65 jaar of ouder is 
AOW-premie hoeft te betalen.
Iedere ingezetene bouwt automatisch 
AOW  op tussen het 15e en 65e 
levensjaar. Na vijftig jaar heeft iemand 
volledige AOW-opbouw. De VVD 
vindt daarom niet dat iemand na het 
bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd nog eens extra premie moet 
gaan betalen.

3. Iedere burger heeft de mogelijk
heid om zelf additionele pensioen
voorzieningen te treffen.
Behalve uit AOW  bestaat de oude
dagsvoorziening vaak uit aanvullende 
pensioenvoorzieningen. Deze voorzie
ningen kunnen collectief tot stand 
komen tussen werkgevers en werkne
mers in het kader van het arbeidsvoor
waardenoverleg danwel individueel in 
de vrije markt.

4. De VVD wil een flexibele ingangs
datum van de AOW.
Iedere ingezetene bouwt tussen zijn of 
haar 15e en 65e levensjaar AOW op.

Om de keuzevrijheid van individuen te 
vergroten is de VVD voorstander van 
onderzoek naar meer snelle of juist 
langzame opbouw.

5. De VVD is voorstander van flexi
bele pensionering.
De VVD is voor meer flexibiliteit 
omtrent pensioenregelingen. Naast de 
bestaande mogelijkheden om eerder 
te stoppen kan gedacht worden aan 
mogelijkheden om op vrijwillige basis 
langer door te werken. Het is wenselijk 
dat ouderen die kiezen voor minder 
uren werken of in een andere functie 
een stapje terugdoen met bijbehorend 
lager salaris, hiervoor niet gestraft 
worden met een lager pensioen.

6. De VVD is tegenstander van 
verplichte indexering.
Indexering houdt in dat de pensioen
uitkering jaarlijks wordt gekoppeld aan 
de loon- of prijsindex. Het is aan 
sociale partners om hierover afspraken 
te maken. In de praktijk doen zij dat 
ook. In 96% van alle pensioenregelin
gen wordt reeds geïndexeerd.

7. De VVD is tegen verplichte deelne
ming in een bedrijfstakpensioen- 
fonds.
Verplichte deelname in een bedrijf- 
stakpensioenfonds staat de keuzevrij
heid van werkgevers en werknemers 
in de weg. Ook wordt de concurren
tieverhouding tussen verplicht 
gestelde bedrijfstakpensioenfondsen

en in de vrije markt opererende verze
keraars belemmerd.

8. Gepensioneerden hebben recht op 
medezeggenschap.
Teneinde de keuzevrijheid van gepen
sioneerden te bevorderen is de VVD 
voorstander van meer medezeggen
schap voor gepensioneerden met 
betrekking tot hun pensioenen. De 
VVD steunt dan ook het convenant 
waarin afspraken zijn gemaakt voor 
medezeggenschap.

9. De VVD vindt dat de overheid 
bepaalde voorwaarden mag stellen 
aan de pensioenen.
De overheid draagt fiscaal bij aan 
pensioenopbouw. Daarom moet 
worden voorkomen dat van deze 
regeling misbruik wordt gemaakt. Het 
moet controleerbaar zijn dat het geld 
dat gespaard wordt ook daadwerkelijk 
voor het pensioen wordt gebruikt. 
Natuurlijk kan men voor een eigen 
vorm van pensioen kiezen, maar dan 
geldt een andere fiscale behandeling.

10. De VVD is voorstander van indivi
dualisering van pensioenen.
Mensen werken vaak niet meer hun 
hele leven lang in één bedrijf of 
bedrijfstak. Er zijn mensen die eerder 
willen stoppen met werken. Anderen 
willen extra snel of juist langzaam 
pensioen opbouwen. De VVD is voor
stander van meer op het individu 
toegesneden pensioenvoorzieningen.

Samenwerking drugsbestrijding Nederland en VS
De Kamer heeft gedebatteerd over de 
goedkeuring van het FOL-verdrag.
Dit verdrag houdt in dat Nederland, 
onder bepaalde voorwaarden de VS 
toestemming verleent om gebruik te 
maken van luchthavens van de 
Antillen. De zogenaamde Forward 
Operating Locations of FOL's voor 
de internationale drugsbestrijding.

Nederland is behalve een importeur 
ook een zeer grote exporteur van 
verdovende middelen zoals XTC.
Meer dan 300 Nederlanders zitten in 
de VS vast voor drugssmokkel. VVD- 
woordvoerder Van Baaien: "Wij 
hebben de dure plicht om, naar 
vermogen, alles te doen om de 
productie, doorvoer en verkoop van 
drugs te bestrijden”. Het FOL- 
verdrag is een diepte-investering in 
de samenwerking met de VS op anti - 
drugsgebied. De betrokken partijen 
zijn een groot voorstander van het 
verdrag. Zij willen een actieve 
bijdrage aan drugsbestrijding leveren 
en daarmee het imago verbeteren, 
toerisme en investeringen in de locale 
economie verbeteren en de veiligheid

op de eilanden verhogen. Nederland 
dient daarom het FOL-verdrag slechts 
marginaal te toetsen op gebieden die 
voornamelijk de binnenlandse aange
legenheden van de Antillen en Aruba 
raken, zoals privileges en immunitei
ten voor VS-personeel op de FO L’s. 
De VVD vroeg met nadruk aandacht 
voor mogelijke terroristische acties 
van de Colombiaanse guerrillagroe- 
peringen FARC en ELN op de Antillen 
en Aruba en in Nederland. Minister 
Van Aartsen gaf aan dat er, op basis 
van gedegen onderzoek, geen 
verhoogde veiligheidsrisico's zijn. Het 
is voor Nederland dan ook niet nood
zakelijk om financiële verantwoorde

lijkheid te dragen en garanties te stel
len voor de veiligheid op de Antillen 
en Aruba.
Bovendien zullen de FOL's niet 
dienen om de guerrillero's in 
Colombia te bestrijden. De informatie 
die wordt verkregen zal niet voor 
militaire acties in het kader van het 
“Plan Colombia” worden gebruikt.
De VS hebben Nederland aat tot 
twee maal toe verzekerd.

Informatie: Hans van Baaien,
Tel: 070-318 2922
E-mail: J.vbaalen@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting

eindredactie: Herbert Raat en Esther van der Veur 
E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 
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Ondernemers van de partij
"VVD met overmacht grootste”, zo kopt het blad Ondernemen! 
van MKB-Nederland deze week. Volgens een NIPO-enquête onder 
het midden- en kleinbedrijf gaat de Tweede Kamerfractie van de 
VVD, als er nu verkiezingen zouden zijn, naar 74 kamerzetels. Dat 
is bijna een verdubbeling van het huiaige aantal zetels en komt 
zelfs in de buurt van een absolute meerderheid in de Kamer!

Ik ben verheugd met elke enquête waarin individuele burgers hun sympathie voor de 
VVD laten blijken. Dubbel blij ben ik met deze enquête van het midaen- en kleinbedrijf 
als geheel. De resultaten van dit onderzoek brengen namelijk het belang van een goea 
draaiende economie tot uitdrukking en mogen gezien worden als een waardering voor 
het gevoerde financieel-economische beleid. Die waardering komt voor een belangrijk 
deel toe aan de bewindslieden die in het kabinet voor dat financieel-economische beleid 
verantwoordelijk zijn: Annemarie Jorritsma (Economische Zaken) en Gerrit Zalm 
(Financiën). Zij hebben zich er de afgelopen jaren in het bijzonder voor ingespannen om 
het Nederlandse vestigingsklimaat te verbeteren, de concurrentiekracht te versterken en 
de welvaart te verstevigen.

Bijna 40 procent van ondernemend Nederland kiest voor de VVD. Het ‘winnen’ van deze 
enauête verheugt mij zeer, maar... noblesse oblige. We zullen ook in de toekomst het 
ondernemersklimaat krachtig verder moeten stimuleren, moeten blijven zorgen voor 
financieel-economische deugdelijkheid en stabiliteit en voortvarend door moeten gaan 
met de structurele hervormingen van onze economie. De VVD-fractie zal het kabinet 
hiertoe blijven aansporen.

Ons land is gebaat bij een bloeiend bedrijfsleven. Het midden- en kleinbedrijf is de 
banenmotor van de economie. Het MKB zorgt voor concurrentie, brengt variatie en vitali
teit in de economie. En levert daarmee uiteindelijk een bijdrage aan meer welvaart en 
ruimte voor investeringen in onderwijs, zorg, veiligheid en infrastructuur. Dat het MKB 
volgens de uitslag van de enquête de VVD weet te vinden is dan ook een leuke opsteker 
in de opmaat naar de verkiezingen, maar moet ons vooral scherp houden. Gelukkig heeft 
MKB-Nederland aangekondigd de resultaten als een nulmeting te beschouwen en tot aan 
de verkiezingen de politieke voorkeur van ondernemers op gezette tijden te zullen meten. 
Die uitdaging gaan wij graag aan. De economie heeft deze kabinetsperiode flink aan 
dynamiek gewonnen en voor een verdere stimulering en verbetering van de randvoor
waarden voor het ondernemerschap zal de MKB-ondernemer ook in de toekomst bij de 
VVD aan het juiste adres zijn.

Er is maar één enquête die echt telt. Dat zijn de verkiezingen. We moeten ons inspannen 
om volgend jaar met overmacht de grootste (onder ondernemers) te worden.

Clemens Cornielje

De vraag van de week:
Wat vindt de VVD van het 
uitvaren van de Abortusboot?
Deze week komt het antwoord van woordvoerster Erica Terpstra:

In Nederland geldt een zorgvuldige regelge
ving als het gaat om het toepassen van 
abortus. Deze regelgeving is vastgelegd is 
de Wet Afbreking Zwangerschappen (WAZ). 
Slechts onder bepaalde voorwaarden mag 
hulp worden geboden bij het afbreken van 
een zwangerschap. De belangrijkste voor
waarde is dat er sprake moet zijn van een 
noodsituatie bij de vrouw. Vervolgens moet 
er 5 dagen worden gewacht alvorens de arts 
de verrichting mag uitvoeren. Een abortus
kliniek moet afspraken maken met het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis om redenen van 
zorgvuldigheid. De WAZ regelt verder dat er 
een vergunning moet worden gevraagd 
voor de locatie. Zonder vergunning is het 
toepassen van abortus strafbaar. De arts die 
de abortus toepast is bovendien verant
woordelijk voor de nazorg aan de patiënt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
houdt toezicht op het naleven van deze 
regels en adviseert de minister over het wel 
of niet afgeven van een vergunning. Voor 
iedereen die onder het Nederlands recht 
valt, gelden deze regels onverkort. Dit is 
onafhankelijk van de vraag of iemand zich 
op land of op zee bevindt. Omdat de abor
tusboot onder Nederlandse vlag vaart, zal 
deze boot zich ook strikt aan de regels van 
de WAZ moeten houden. Zonder vergun
ning mag op deze boot dus geen abortus 
worden toegepast.
De VVD vindt dat de overheid zich moet 
beperken tot het houden van toezicht op 
het naleven van de wet door de initiatiefne
mers van de Abortusboot. Hetzelfde 
toezicht dat de Inspectie houdt op klinieken 
hier aan land.
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Pi eter Hofstra

Kilometerheffing is geen extra belasting, 
maar een eerlijke prijs
Het kabinet heeft onlangs besloten het project rekeningrijden te beëindigen. De Wet 
Bereikbaarheid en Mobiliteit regelde de invoering van Rekeningrijden en tevens de introductie van 
betaalstroken en tolwegen. Het Rekeningrijden is nu uit deze wet gehaald. Deze wet kan binnen
kort worden behandeld. Dan kunnen betaalstroken, als proef, en ook tolwegen worden gebouwd. 
Daarnaast bereidt Minister Netelenbos een nieuwe wet voor om de zogenoemde kilometerheffing 
in te voeren, in eerste instantie gaat het om een systeem zonder variatie naar plaats en tijdstip.

Files bestrijden we door wegen te 
verbreden, het openbaar vervoer te 
verbeteren en andere slimme maatre- 

elen in te voeren. Onder de Paarse 
abinetten is sinds 1994, 45 miljard 

gulden extra uitgetrokken voor inves
teringen in de infrastructuur. De VVD 
fractie is er voorstander van de 
komende jaren nog meer geld voor 
infrastructuur uit te trekken en daar
mee de files effectief te bestrijden. Bij 
de nationale kilometerprijs staat de 
filebestrijding niet voorop.

Voorw aarden
Het is dus een misvatting dat het 
systeem zou betekenen aat het plat
teland meebetaalt aan de oplossing 
van fileproblemen in de Randstad. Bij 
de kilometerprijs gaat het om een 
eerlijke prijs voor net autorijden, 
namelijk: betalen naar gebruik. Dit 
betekent dat de vaste lasten op de 
auto worden afgeschaft zoals de 
wegenbelasting en de BPM (BPM is 
de luxebelasting die over nieuwe 
auto's wordt geheven, boven de 
normale BTW, voor een gemiddelde 
auto is dat al gauw fl. 10 000). 
Hierdoor wordt er een prijs per kilo

meter betaald. De totale belastingop
brengst wordt hierdoor niet 
verhoogd. Wel kunnen de kosten per 
auto lager of hoger uitvallen, afhan
kelijk van de mate van gebruik. De 
eenvoudigste oplossing hiervoor is 
versleuteling via de benzineprijs, 
maar dat geeft te sterke grenseffec- 
ten. Een tweede mogelijkneid is een 
fraudebestendige chip in de auto, 
maar dan worden o o k  de in het 
buitenland gereden kilometers belast. 
Daarom zou het door Pieper geadvi
seerde systeem met behulp van de 
satelliet noodzakelijk zijn. Een goede 
voorbereiding van dit systeem vergt 
nog veel tijd en daarom verwacht de 
Minister de wet pas in de loop van 
2002 naar de Kamer te kunnen 
zenden. De VVD kan met een derge
lijke opzet akkoord gaan onder de 
volgende voorwaarden:
• beginnen zonder variatie naar 

plaats en tijd,
• invoering mag niet leiden tot 

hogere belastingopbrengsten, het 
gaat slechts om verschuiving van 
bestaande belasting

• afschaffing van wegenbelasting en 
BPM,

• eenmalige verlaging van de accijn
zen, zodanig dat deze niet hoger 
zijn dan in Duitsland en België 
(geen problemen meer in grens
streek),

• kilometers in het buitenland blijven 
onbelast en buitenlanders moeten 
in Nederland wel betalen,

• eerst goede proeven en de 
systeemkosten zo beperkt mogelijk 
houden.

In te rnation a le  aanpak  
Op langere termijn, na vijf a tien jaar, 
zou een variatie naar plaats en tijd 
kunnen worden ingevoerd, om 
gericht de files te bestrijden. Maar 
aan is allereerst een effectiviteitstoets 
nodig en een internationale aanpak. 
Minimaal met het Ruhrgebied en de 
Vlaamse Stedenruit. Ook in dat geval 
mogen de opbrengsten niet toene
men, of te wel de extra opbrengsten 
moeten leiden tot lagere tarieven 
voor de automobilist.

Informatie: Pieter Hofstra
Tel: 070- 318 2886
E-mail: s.hommes@tk.parlement.nl

Vermindering aantal statenleden
In de Kamer is gesproken over het wetsvoorstel 'W ijziging van de Provincie
wet' waarin een vermindering van het aantal leden van provinciale staten en 
gedeputeerde staten wordt voorgesteld.

Co n tro le ren de  taak  
De VVD is altijd voorstander geweest 
van het verkleinen van de Staten
fracties. Hiervoor zijn een aantal 
steekhoudende argumenten aan te 
voeren. Een aantal provinciale staten 
zijn wel erg groot geworden. Zuid- 
Holland bijvoorbeeld heeft nu nog 83 
statenleden. In verhouding met de 
grote steden, Rotterdam heeft 45 
raadsleden, is het verschil erg groot 
geworden. In relatie tot de taken 
zoals die liggen bij de provincies in 
vergelijking met gemeenten is die 
verhouding zoals hierboven geschetst 
niet verdedigbaar. Gemeenten 
hebben veel méér taken op hun bord 
dan de provincies. Verder speelt de 
uitdrukkelijke wens om te besturen 
op hoofdlijnen een rol. Van het 
najaar wordt het wetsvoorstel over 
dualisering in de Staten verwacht.

Hierin zal onder meer zijn opgeno
men dat Gedeputeerden zien meer 
moeten richten op besturen en dat 
Statenleden zich concentreren op de 
controlerende taak naast de verorde
nende en budgettaire bevoegdheden.

Am endem ent
Na de indiening van het wetsvoorstel 
zijn er nogal wat reacties gekomen 
met name van de kleinere statenfrac
ties die in het kabinetsvoorstel in een 
aantal gevallen nogal in aantal 
achteruit zouden gaan. Vorig najaar 
heeft er uitvoerig en constructief 
overleg plaatsgehad met een meer
derheid van onze statenfracties. De 
grote fracties konden zich, ondanks 
natuurlijk de pijn van het teruggaan 
in aantal fractieleden, op hoofciïijnen 
wel vinden in het kabinetsvoorstel.
De overwegend kleinere fracties in de

kleinere provincies (naar inwoner 
aantal) zagen in een aantal gevallen 
het aantal fractieleden fors terug 
gaan. Om de scherpe kanten van dit 
wetsvoorstel voor de kleinere provin
cies weg te nemen heeft de VVD een 
amendement ingediend. In plaats van 
door het kabinet voorgestelde aantal 
van 35 leden minimaal en 51 leden 
maximaal, gaat het amendement uit 
van een minimum van 39 leden en 
een maximum van 55.

Informatie: Ton de Swart
Tel: 070-318 3852
E-mail: a.dswart@tk.parlement.nl
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Henk Kamp

Minderjarige Asielzoekers
"Onvoldoende en te laat", zo kenschetst de VVD de maat
regelen waarmee staatssecretaris Kalsbeek van Justitie de 
toestroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers 
(ama's) wil verminderen. Het aantal ama's dat jaarlijks via 
criminele mensensmokkelorganisaties naar Nederland komt, 
is sinds 1995 verviervoudigd tot 7.000. Dat is veel meer dan 
naar alle andere landen van de EU. Bijna alle ama's zijn 
ongedocumenteerd en meestal liegen ze over hun identiteit.

Voorstel Kalsbeek  
Najaren tevergeefs aandringen door 
de VVD-fractie wil de staatssecretaris 
nu eindelijk maatregelen nemen en 
werk maken van hun terugkeer. Voor 
de jongste ama's (20 %) blijft er nog 
de opvang volgens de zogenaamde 
integratievariant, meestal in gastge
zinnen. Maar voor ama's die wat 
ouder zijn of die niet meewerken aan 
het vaststellen van hun identiteit (80 
%), is er de terugkeervariant. Als ze 
18 jaar worden, moeten ze terug.
Dan vervalt de verblijfsvergunning, 
de opvang en de voogdij. Voor deze 
groep worden maar liefst 8.500 
nieuwe opvangplaatsen gecreëerd. 
Bovendien komen er speciale scholen 
op de COA-terreinen. De directe 
kosten voor opvang en voogdij voor 
ama's stijgen volgend jaar tot fl. 570 
miljoen, tegen fl. 240 miljoen in de 
oorspronkelijke begroting 2001.
Het nieuwe beleid zal Nederland 
volgens de VVD niet of nauwelijks 
minder aantrekkelijk maken voor 
ama's. De meesten mogen immers

toch tenminste tijdelijk blijven, met 
een kans op permanent verblijf. Van 
ongedocumenteerden kan niet 
worden vastgesteld wanneer ze 18 
jaar worden. Uit een röntgenfoto van 
het sleutelbeen blijkt slechts of 
iemand 21 jaar of ouder is. De terug
keer van ama's na een verblijf van 
enkele jaren in Nederland, zal zeer 
moeilijk te realiseren zijn en met veel 
strubbelingen gepaard gaan..

Voorstel VVD
De VVD is van mening dat de enige 
manier om de toestroom te stoppen 
is het volledig wegnemen van net 
perspectief op verblijf in Nederland. 
Dat is ook verantwoord, omdat is 
gebleken dat het bijna nooit om 
vluchtelingen gaat en evenmin om 
kinderen die op zichzelf zijn aange
wezen. Iemand was immers bereid 
ongeveer fl. 20.000 aan een mensen
smokkelorganisatie te betalen voor 
een enkele reis naar Nederland. 
Behoudens een enkele uitzondering, 
kunnen de asielaanvragen van alle

ama's binnen 48 uur worden afgewe
zen. Direct daarna moeten zij het 
land verlaten. Doen zij dat niet, dan is 
er slechts zeer tijdelijke en gecontro
leerde opvang, uitsluitend gericht op 
vertrek. Het resultaat zal zijn dat de 
toestroom stopt. Niemand betaalt een 
kapitaal aan een mensensmokkelaar 
voor de reis van een kind dat direct 
weer terugkomt. In een moeilijke 
overgangsperiode zal bereikt moeten 
worden aat de afgewezen ama's ook 
daadwerkeliik terugkeren. Hoe duide
lijker het beleid is en hoe krachtiger 
en consequenter opgetreden wordt, 
hoe korter de overgangsperiode zal 
zijn. Het beleid van de VVD is beter 
voor de kinderen. Nu worden zij uit 
hun eigen omgeving weggerukt, 
groeien gedurende enkele jaren op in 
een voor hen volkomen vreemd land 
en moeten dan weer terug. “Er is veel 
ellende in de wereld voor talloze 
kinderen. Wij moeten van alles doen 
om te helpen, maar dan in de landen 
zelf, voor de kinderen die dat het 
meest nodig hebben. Nederland mag 
zich niet voor het blok laten zetten 
door de mensensmokkelorganisaties 
en hun klanten", aldus Kamp.

Informatie: Henk Kamp 
Tel: 070-318 2898
E-mail: h.kamp@tk.parlement.nl_____

Eerste reactie VVD op Nationaal
Milieubeleidsplan 4 (NMP4)
De VVD Tweede-Kamerfractie neemt 
met grote belangstelling kennis van 
het Nationaal Milieubeleidsplan 4 
dat door minister Pronk is gepresen
teerd. De VVD deelt de constatering 
van het NMP4 dat veel milieuverbe
teringen tot stand zijn gekomen. 
Maar de VVD vindt ook dat minister 
Pronk de problemen van vandaag 
moet oplossen en niet moet vluchten 
in ambitieuze vergezichten.

Volgens de VVD-woordvoerder Jan 
Hendrik Klein Molekamp is er geen 
reden voor milieupessimisme.
Volgens de VVD zijn technologische 
vernieuwingen de motor van veel 
milieuverbeteringen. Minister Pronk 
staat hier sceptisch tegenover. Helaas 
ademt de nota veel van dit soort 
somberheid en doemdenken van de 
jaren zeventig.
Voor de VVD is de afstemming van 
het Nederlands milieubeleid met het 
Europese milieubeleid essentieel. 
Minister Pronk boekt op dit moment 
op dit punt nog te weinig resultaat. 
Onduidelijk is nog of het NMP4

aansluit bij Europees beleid of dat 
toch te veel nationale prioriteiten 
worden gesteld. Op dit punt is de 
nota analytisch en beleidsmatig niet 
helder.

Klim aatbeleid
Het klimaatbeleid tot 2030 is in het 
NMP4 is zeer ambitieus opgesteld. 
Maar het klimaatbeleid is vooral 
afhankelijk van internationale ontwik
kelingen. De uitkomsten van de 
komende onderhandelingen in Bonn 
zullen daarom van grote invloed zijn.

VVD op
* *  * rr ™ .T "  T U F

De VVD heeft echter niet het idee dat 
de minister op dit moment veel 
voortgang boekt. Een belangrijke 
kanttekening is dat de financiering 
van het NMP4 niet is geregeld. Voor 
een goed oordeel van de beleidsprio- 
teiten is een goede financiële onder
bouwing noodzakelijk.

Informatie :
Jan Hendrik Klein Molekamp 
Tel: 070 318 2884
E-mail: j.klein@tk.parlement.nl______

Internet
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Naar een effectiever sanctiestelsel
Van alle verdachten van strafbare feiten uit 1998 is 91% in herhaling geval
len. Bovendien is er een kleine groep van ongeveer 9500 personen (5% van 
alle verdachten) die aan de lopende band met Justitie in aanraking komt: 
van tenminste 20 tot meer dan 100 processen-verbaal, met daarin een veel
voud aan misdrijven, per persoon per jaar. Samen zijn zij verantwoordelijk 
voor de helft van de gepleegde delicten.

Deze feiten zijn zorgwekkend en 
vormden aanleiding voor de VVD- 
fractie om in het notaoverleg over de 
heroriëntatie van het sanctiestelsel de 
nadruk te leggen op het "straffen op 
maat” . "Wij moeten meer maatwerk 
leveren in de toepassing van straffen 
en maatregelen. Veel meer dan nu 
het geval is, dient de straf gericht te 
zijn op de speciale preventie, op het 
voorkomen van herhaling of anders 
gezegd recidive", aldus VVD-woord- 
voerderJacques Niederer. Hij voegde 
eraan toe dat van de VVD in de 
komende tijd concrete voorstellen 
verwacht kunnen worden.
Tijdens het notaoverleg stelde de 
VVD voor de maatregel van straf
rechtelijke opvang, die nu alleen voor 
ernstig verslaafde criminelen bestaat,

ook voor andere groepen van recidi
verende delinquenten, bijvoorbeeld 
minderjarigen, geweldplegers en 
seksueel gestoorden, in te voeren.
Het houdt in dat de eerder genoemde 
9500 verstokte recidivisten zwaarder 
gestraft kunnen worden dan op 
grond van het gepleegde delict 
gebruikelijk is. Als tijdens de evaluatie 
van de strafrechtelijke opvang voor 
verslaafden over twee jaar blijkt dat 
het succesvol is, wil de minister van 
Justitie concreet uitzoeken of de 
maatregel ook voor andere nader te 
definiëren groepen mogelijk is.

In v rijh e id ste llin g  
In het huidige Nederlandse sanctie
stelsel wordt iemand die 2/3de van 
zijn straf heeft uitgezeten automa

tisch invrijheidgesteld. Gesteund door 
de andere fracties wil de VVD dat 
deze invrijheidstelling alleen nog 
maar onder voorwaarden verleend 
wordt. Als de veroordeelde persoon 
zich aan de afspraken houdt, kan een 
deel van de straf achterwege blijven. 
Gebeurt dit niet, dan moet de reste
rende straf uitgezeten worden. 
Afhankelijk van de persoonlijke 
omstandigheden van de veroordeelde 
kan worden gedacht aan voorwaar
den als het zoeken van werk, het 
regelmatig contact houden met de 
reclassering en het nemen van medi
cijnen. Deze vorm van de voorwaar
delijke invrijheidstelling zal in belang
rijke mate bijdragen aan het 
terugdringen van de recidive.

Informatie: Jacques Niederer 
Tel: 070-318 2916 
j.niederer@tk.parlement.nl

Studiefinanciering
Afgelopen dinsdag besloot minister Hermans (VVD) van Onderwijs de Koningin te vragen hem te machtigen het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet over de verzelfstandiging van de Informatiseringsbank tot de Informatie 
Beheer Groep (IB-groep) in te trekken. De IB-groep die onder andere de studiefinanciering regelt, is sinds 1994 een 
Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). Zelfstandige bestuursorganen zijn instellingen met een min of meer zelfstan
dige status, die een deel van de bestuurstaak van de overheid voor haar rekening nemen, maar daarbij grotendeels 
naar eigen inzicht kunnen opereren.

O ngew enst
In de jaren '80 en '90 is er rond de 
informatiseringsbank en de IB-Groep 
veel misgegaan. Veel studenten en 
hun ouders hebben daarvan hinder 
ondervonden. Inmiddels is er veel 
verbeterd. Uit onderzoek door 
Deloitte & Touche en een vergelij
kend onderzoek tussen soortgelijke 
organisaties zoals de Belastingdienst 
en de Sociale Verzekeringsbank, blijkt 
echter dat de IB-Groep de spoken uit 
het verleden in de kast heeft gejaagd.
De IB-groep is telefonisch goed 
bereikbaar en scoort uitstekend als 
het gaat om klantgerichtheid en 
serviceverlening.
De minister trok het wetsvoorstel in 
omdat hij van opvatting is dat het 
door PvdA, CDA en D66 in een 
onaanvaardbare richting was 
geamendeerd. Deze partijen wilden 
namelijk dat de minister jaarlijks zijn 
goedkeuring zou geven aan een 
meerjarenbeleidsplan. Tijdens de 
plenaire behandeling van het wets
voorstel in de Tweede Kamer bracht 
VVD-woordvoerder Ernst van 
Splunter naar voren dat hierdoor de 
ZBO-constructie in feite om zeep 
werd geholpen. Immers, met de 
goedkeuring van een meerjarenbe
leidsplan wordt de minister gedwon

gen zich met de dagelijkse bedrijfs
voering van de IB-groep te bemoeien. 
Dat is niet besturen op afstand zoals 
gebruikelijk is bij zelfstandige 
bestuursorganen. In de praktijk zal 
door de goedkeuring van het meerja
renbeleidsplan de situatie kunnen 
ontstaan aat indien er iets misgaat 
wat expliciet in dit plan wordt 
vermeld, de minister naar de Kamer 
moet komen om verantwoording af

te leggen. De minister vindt deze 
situatie, daarbij gesteund door de 
VVD-fractie, ongewenst. Om die 
reden besloot hij het paardenmiddel 
intrekking van het wetsvoorstel -  te 
gebruiken.

Inlichtingen: Ernst van Splunter,
Tel: 0 7 0 -3 1 8  2902.
E-mail: e.vsplunter@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting

eindredactie: Herbert Raat en Esther van der Veur 
E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2919

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

Pré-postale verwerking door 
Adrepak Direct Mail te Den Haag.
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE

Perspectief voor het landelijk 
gebied
De mond- en klauwzeercrisis lijkt voorbij. Net als iedereen hoop 
ik dat deze ziekte bedwongen is en de getroffen veehouders lang
zaam maar zeker kunnen gaan werken aan de toekomst. De VVD- 

fractie heeft intensief meegeleefd met degenen die door MKZ zijn getroffen. De fractie 
heeft onmiddellijk na het uitbreken van de ziekte een werkgroep ingesteld, waarin niet 
alleen de landbouwwoordvoerders zitting hadden, maar ook de woordvoerders rampen
bestrijding, economische zaken, openbare orde en veiligheid, Europese zaken en onder
getekende. Daarnaast hebben verschillende fractieleden bezoeken gebracht aan het MKZ- 
crisiscentrum, getroffen veehouders en andere ondernemers. In de Tweede Kamer en 
daarbuiten heeft de fractie zich tijdens de crisis terughoudend opgesteld. Het belangrijk
ste was dat de crisis werd beteugeld. De VVD-fractie voelde er niets voor om de regering 
daarbij voor de voeten te lopen.
De MKZ-crisis zal uitgebreia worden geëvalueerd. Het is ons nu reeds duidelijk dat het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op een aantal punten forse steken 
heeft laten vallen. Bij het debat over de evaluatie, dat waarschijnlijk eind dit jaar zal 
plaatsvinden, zullen wij de verantwoordelijke bewindslieden hierop aanspreken.

Nu de crisis voorbij lijkt is het goed om naar de toekomst te kijken. In de komende 
periode wil de VVD blijven inzetten op een vitaal landelijk gebied. Naast aandacht voor 
de economische betekenis van het landelijk gebied zal de aandacht tevens moeten uit- 

aan naar de groene diensten, zodat er sprake zal zijn van een prettig woon- en werk- 
limaat, met voldoende voorzieningen en met economische draagkracht. De VVD ziet de 

landbouw als één belangrijke drager van het landelijk gebied. Deze landbouw zal ook in 
de toekomst in hoofdzaak gericht zijn op het produceren van voedsel. Daarnaast ontwik
kelen boeren zich tot de beheerders van de groene ruimte. Met die groene dienstverle
ning dragen de boeren bijvoorbeeld bij aan het beheren van open landschap en natuur 
(agrarisch natuurbeheer), aan de biodiversiteit, aan de mogelijkheden tot recreatie in het 
landelijk gebied en aan de opvang van overtollig water. Wat ons betreft zullen daar ook 
gepaste vergoedingen tegenover moeten staan.

De VVD hecht veel waarde aan een sterk platteland. We moeten niet alleen een goed 
beleid hebben om de vitaliteit van de grote steden te versterken. Een krachtig beleid voor 
een vitaal platteland moet het landelijk gebied weer een perspectief bieden.

Clemens Cornielje

De vraag van de week:
Moeten zieke werknemers zo maar 
ontslagen kunnen worden?
Deze week komt het antwoord van woordvoerster Geert Wilders:

Nee, de VVD is er geen voorstander van dat 
zieke werknemers zonder meer kunnen 
worden ontslagen. Wel heeft de VVD voor
gesteld om de extra ontslagbescherming 
voor zieke werknemers deels op te heffen 
voor diegenen die weigeren mee te werken 
aan hun terugkeer in het arbeidsproces. De 
VVD deed het voorstel in het kader van een 
Tweede-Kamerdebat over de vraag hoe kan 
worden voorkomen dat mensen (te) vroeg 
in de WAO terecht komen. Zowel werk
nemers als werkgevers hebben daarbij een 
eigen verantwoordelijkheid. Zo kan de

werkgever bij onvoldoende inspanningen 
worden geconfronteerd met een verlengde 
loondoorbetaling. Maar in het evenwicht 
dat er moet zijn Kan er geen sprake zijn van 
vrijblijvendheid voor de werknemer. Daarom 
pleit ae VVD voor het mogelijk maken van 
ontslag indien de werknemer zonder deug
delijke grond weigert mee te werken aan 
zijn eigen reïntegratie. Dit betreft dus alleen 
zieke werknemers die bewust niet meewer
ken aan maatregelen en activiteiten gericht 
op het weer aan het werk gaan.
(Zie ook het artikel pagina 3)

1

Heb je ervaring met communicatie, marketing en/of organisatie?
En wil je een bijdrage leveren aan een succesvolle VVD-campagne?

Het algemeen secretariaat is op zoek naar twee fulltime medewerkers.

Kijk voor meer informatie over deze vacatures op www.vvd.nl of bel (070) 361 30 32.

http://www.vvd.nl
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Theo van den Doel

Vredesoperatie UNMEE voortreffelijk verlopen
Afgelopen week keerden de Nederlandse militairen terug uit Ethiopië en Eritrea. Hiermee is een 
einde gekomen aan een succesvolle bijdrage van Nederland aan de vredesmissie in Afrika. 
Nederland heeft een concrete bijdrage geleverd aan de stabiliteit in de Hoorn van Afrika.

Tijdens het overleg 
stond WD-woord- 
voerder Theo van 
den Doel allereerst 
stil bij het verloop 
van de missie. Een

vredesoperatie, waarbij geen slacht
offers zijn gevallen en waarbij zich 
geen ernstige verkeersongevallen 
hebben voorgedaan. De krijgsmacht 
heeft op een voortreffelijke wijze 
haar taken ver van huis, onder moei
lijke en primitieve omstandigheden 
uitgevoerd. Met het vertrek van de 
Nederlandse militairen zijn de proble
men in de regio niet opgelost.

Prioriteit zal moeten worden gegeven 
aan opbouw van de infrastructuur en 
de economie. Daarom moet worden 
voorkomen dat Ethiopië en Eritrea 
hun schaarse middelen weer aanwen
den voor aankoop van wapens. De 
VVD vindt daarom dat de regering bij 
het verstrekken van ontwikkelings
hulp aan Ethiopië en Eritrea er scherp 
op moet letten of er sprake is van 
excessieve wapenaankopen door 
beide landen.

Een groot probleem in het gebied zijn 
de duizenden mijnen die her en der 
verspreid liggen. De VVD steunt dan

ook van harte de Nederlandse 
bijdrage aan de ontmijning van het 
gebied in de vorm van donaties en 
door mijninstructeurs ter beschikking 
te stellen. De VVD vroeg welke 
andere landen ook hulp bieden bij het 
ontmijnen. Nederland kan dit niet 
alleen. De evaluatie van de gehele 
vredesoperatie in al zijn facetten zal 
later dit jaar plaatsvinden.

Theo van den Doel 
Tel. 070-3182891 
mvddoel@tk.parlement.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. In het 
recente verleden is het onderwerp op de agenda gekomen door affaires als Shell/Brent Spar en IHC/Birma, waar
door het reeds vanaf het begin een duidelijk internationaal karakter mee kreeg.

De VVD vindt dat MVO alle aandacht verdient. 
Internationale bedrijven die zich met mensenrechten en 
de zorg voor het milieu bezighouden, vervullen een 
voorbeeldfunctie. Daarnaast steunt de VVD de 
Nederlandse regering in haar wil om het onderwerp op 
de agenda te houden van internationale organisaties 
zoals VN, OESO, en WTO. Bovendien vindt de VVD het 
verstandig om bij ontwikkelingssamenwerking de inzet 
van de ontvangende landen voor mensenrechten en 
milieu heel zwaar mee te laten wegen.
De staatssecretaris van Economische zaken wil ook bij de 
inzet van het export- en investeringsbevorderende 
instrumentarium MVO een belangrijke rol laten spelen. 
Aan ondernemers wil hij extra eisen stellen als zij gebruik 
willen maken van het exportinstrumentarium. Een 
ondernemer die bijvoorbeeld een kredietverzekering wil 
afsluiten, zal daardoor geconfronteerd worden met extra 
administratieve lasten.

Europees niveau
De VVD is kritisch over deze voorstellen. MVO zelf staat 
niet ter discussie. De extra regels die men aan bedrijven 
wil opleggen wél. Niet alleen zouden de regels bijdragen 
aan de reeds enorme hoeveelheid administratieve lasten 
die het bedrijfsleven kent; regels die alleen voor 
Nederlandse bedrijven gelden, zijn niet effectief en 
vaaks zelfs schadelijk. Wanneer een Nederlands bedrijf 
niets mag exporteren en bijvoorbeeld een Frans bedrijf 
wel, boeken we geen resultaten maar zetten we de 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven op het 
spel. Zeker op het gebied van regelgeving moet 
Nederland geen avant-gardist willen zijn. Enkel op 
Europees niveau is regelgeving met betrekking tot het 
exportinstrumentarium zinvol.

lnformatie:Stef Blok 
Tel: 070-3182910
E-mail: s.blok@tk.parlement.nl______________________
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Wet verbetering Poortwachter.
Deze week is in de Kamer gespoken over langverwachte wetsvoorstel 
"Wet verbetering poortwachter". Dit wetsvoorstel beoogt een betere 
werking van het poortwachtersmodel (procesgang eerste ziektejaar).
De VVD vindt verbetering noodzakelijk en essentieel om de toestroom tot 
de poort van de WAO te verkleinen. De VVD kan zich op hoofdlijnen vinden 
in net wetsvoorstel. Echter, de VVD wil het wetsvoorstel op onderdelen 
aanscherpen. Zo vindt de VVD dat zieke werknemers te allen tijde mee 
moeten werken aan reïntegratie. "Zij die niet meewerken aan hun eigen 
herstel verdienen geen extra ontslagbescherming".

De VVD heeft tijdens het debat 
behandeling voorgesteld om de extra 
ontslagbescherming voor zieke werk
nemers deels op te heffen en wel in 
die gevallen dat zieke werknemers 
weigeren mee te werken aan hun 
terugkeer in het arbeidsproces. Zowel 
werknemers als werkgevers hebben 
een eigen verantwoordelijkheid 
wanneer het gaat om reïntegratie. Zo 
kan de werkgever bij onvoldoende 
inspanningen worden geconfronteerd 
met een verlengde loondoorbetaling. 
Maar in het evenwicht dat er moet 
zijn kan geen sprake zijn van vrijblij
vendheid voor de werknemer.
Daarom pleit de VVD voor het ophef
fen van het ontslagverbod indien de

werknemer zonder deugdelijke grond 
weigert mee te werken aan zijn eigen 
reïntegratie. Het gaat hier dus alleen 
om zieke werknemers die bewust niet 
meewerken aan maatregelen en acti
viteiten gericht op het weer aan het 
werk gaan.

Normale rechtsbescherming 
In het voorstel van de VVD hoeft de 
werkgever niet meer via de kanton
rechter ontbinding van de arbeids
overeenkomst te vragen. De zieke 
werknemer verliest zijn extra 
ontslagbescherming en wordt dan net 
zo behandeld als alle andere werkne
mers. De normale rechtsbescherming 
blijft dus gewoon van toepassing. Dat

betekent dat de werkgever ook dan 
een ontslagvergunning moet aanvra
gen bij de Regionaal Directeur 
Arbeidsvoorziening, die het op rede
lijkheid zal toetsen. Als het gaat om 
ziekte en gebreken kan ook het Lisv 
worden geraadpleegd. De werknemer 
kan bovendien altijd zelf nog een 
procedure starten.
Het amendement van de VVD is 
mede ondertekend door D66 en het 
CDA en heeft derhalve een kamer
meerderheid. De PvdA weet zich 
vooralsnog geen raad.

Wordt vervolgd!

Om het WAO-probleem écht aan te 
pakken is een fundamentele herzie
ning van het WAO-stelse! nodig. De 
VVD hoopt dat met die fundamentele 
herziening van de WAO nog deze 
kabinetsperiode kan worden aange
vangen.

Inlichtingen: Geert Wilders
Tel: 070-3182867
E-mail: g.wilders@tk.parlement.nl

Vluchtelingenverdrag moderniseren
Bij de viering van het 50-jarig 
jubileum van het Verdrag van 
Genève op 20 juni in Den Haag 
riepen vluchtelingenorganisaties 
de politiek op om het vluchtelingen
verdrag te herbevestigen. VVD- 
woordvoerder Henk Kamp weigerde 
echter een verklaring van herbevesti
ging te ondertekenen.

De VVD meent dat het verdrag juist 
aan een wezenlijke vernieuwing toe 
is.'Het is onverminderd noodzaxelijk 
om echte vluchtelingen bescherming 
te geven, maar het huidige 
Vluchtelingenverdrag is verouderd.
De asielprocedures in landen als 
Nederland die op het verdrag zijn 
gebaseerd, worden op grote schaal

misbruikt door criminele mensen
smokkelorganisaties ten behoeve van 
economische migranten. Mensen 
zonder geld blijven achter, mensen 
met geld slagen er in een verblijfsver-

funning voor een westers land te 
emachtigen, vluchteling of niet', 
aldus de woordvoerder.

De VVD wil dat er een nieuw 
Vluchtelingenverdrag komt dat 
uitgaat van de werkelijkheid van 
vandaag. Asielverzoeken moeten dan 
uitsluitend in de regio van herkomst 
door de UNHCR worden getoetst. De 
rijke landen moeten de UNHCR daar 
financieel toe in staat stellen. Zij 
moeten zich bovendien bereid verkla
ren om naar evenredigheid de

verdragsvluchtelingen op te vangen 
die niet terug kunnen keren en ook 
niet elders in hun eigen regio gehuis
vest kunnen worden.

Kamp: 'Vluchtelingenwerk kan beter 
oproepen het Vluchtelingenverdrag te 
moderniseren. Dan kunnen we de 
echte vluchtelingen helpen, de 
mensensmokkelorganisaties uitscha
kelen en het misbruik van de asiel
procedure door economische migran
ten effectief tegengaan.'

Meer informatie: Henk Kamp 
tel: 070 318 2898 
h.g.j.kamp@tk.parlement.nl

Preventief fouilleren
Enkele maanden 
geleden is het 
initiatiefvoorstel 
van Wim van de 
Camp (CDA) ter 
versterking van de 
aanpak van illegaal 

wapenbezit in de Kamer besproken. 
Juist op dat moment kwam ook de 
regering met een wetsvoorstel met 
dezelfde strekking. Besloten is toen

om verdere behandeling van het 
initiatiefvoorstel aan te houden en 
de twee voorstellen uiteindelijk 
gecombineerd te behandelen.

Stringente voorwaarden 
Het voorstel bevat twee sporen om te 
komen tot de bestrijding van wapen
geweld. Enerzijds een strafrechtelijk 
spoor waarmee de fouillering- 
bevoegdheden worden uitgebreid

en anderzijds een bestuursrechtelijk 
spoor waarbij de burgemeester de 
bevoegdheid krijgt om bij de versto
ring van de openbare orae een 
gebied aan te wijzen als risicogebied 
waarin preventief gefouilleerd zou 
kunnen worden. Van een concrete 
verdenking hoeft dan geen sprake te 
zijn.
De VVD noemde de maatregel een 
ingrijpende stap waarmee zij alleen 
maar onder stringente voorwaarden en 
voldoende waarborgen kan instemmen.

vervolg pagina 4
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Tienpuntenplan: Lokaal onderwijsbeleid

1. Topprioriteit Nederlandse taal 
De VVD vindt dat het leren van de 
Nederlandse taal als doelstelling van 
het achterstandenbeleid tot toppriori
teit verheven dient te worden in het 
landelijk beleidskader onderwijsach
terstanden. De doelen uit het lande
lijk beleidskader moeten toetsbaar en 
meetbaar zijn; opname van inspan- 
nings - en resultaatverplichtingen.

2. Succescontracten bij voortijdig 
schoolverlaten

De VVD pleit in het kader van het 
bestrijden van voortijdig schoolver
laten voor succescontracten tussen 
ouders, leerlingen, scholen en de 
leerplichtambtenaar. Deze contracten 
binden de diverse betrokkenen en 
bieden zo de beste garantie op het 
voorkomen en bestrijden van school
verzuim en voortijdig schoolverlaten.

3. Oplossen van knelpunten in 
onderwijshuisvesting

De VVD heeft ingestemd met de wet 
decentralisatie huisvesting primair en 
voortgezet onderwijs. Wel dienen 
optredende knelpunten opgelost te 
worden. Motie Cornielje (24 455, 
nr.46) heeft ertoe geleid dat er 
onderzoek is gedaan naar de gevol
gen die deze decentralisatie heeft 
voor groeikernen. Deze nadeelge- 
meenten dienen volgens de VVD 
gecompenseerd te worden. Ten 
aanzien van Justitiescholen (scholen 
waarop kinderen zitten die met 
justitie in aanraking zijn geweest) 
is de VVD van mening dat deze 
scholen overgedragen dienen te 
worden aan net ministerie van 
Justitie.

4. Aanscherping OALT-wetgeving 
De VVD wil graag aanscherping van 
de Onderwijs in Allochtone Levende 
Talen (OALT)-wetgeving, in die zin 
dat in de onderbouw van de basis
school in plaats van OALT uitsluitend 
taalondersteunend onderwijs wordt 
gegeven, gericht op het leren van de 
Nederlandse taal ter bevordering van 
betere onderwijskansen voor allocht
one leerlingen.

5. Schoolbegeleidingsmiddelen naar 
scholen

De VVD-fractie is voor versterking 
van de vraagsturing van scholen. Zij 
wil daarom basisscholen meer ruimte 
bieden om de schoolbegeleidingsmid
delen - 112 miljoen -  naar eigen 
inzicht te besteden. Storting, zonder 
oormerking van schoolbegeleidings
middelen, in het gemeentefonds 
maakt scholen te zeer afhankelijk van 
de gemeente.

6. Voor de Samenwerkingsschool 
De VVD is voor de wijziging van arti
kel 23 van de grondwet, zoals voor
gesteld door de Onderwijsraad, om 
samenwerking tussen openbaar 
onderwijs en bijzonder onderwijs in 
één school mogelijk te maken.

7. Voor verzelfstandiging openbaar 
onderwijs

De VVD-fractie wil het openbaar 
onderwijs niet bevoordelen (noch 
benadelen) ten koste van (ten gunste 
van) het bijzonder onderwijs. De 
VVD-fractie vindt dat de hoofdregel 
moet blijven dat wanneer er extra 
geld van de gemeente naar het 
(verzelfstandigde) openbaar onder

wijs gaat, dit moet worden doorbere
kend naar het bijzonder onderwijs 
(Kern van de materiële en financiële 
gelijkstelling).

8. Tijdelijke overgangsregeling 
verzelfstandiging openbaar onder
wijs

De VVD-fractie staat positief tegen
over de tijdelijke overgangsregeling, 
waarmee het mogelijk wordt gemaakt 
dat onder bepaalde condities het 
openbaar onderwijs uit de gemeente
lijke systematiek kan worden 
ontvlochten zonder dat dit leidt tot 
een doorbetaling aan het bijzonder 
onderwijs.

9. Geen taakverzwaring bij brede 
school

De brede school heeft verschillende 
verschijningsvormen. Van kantooru
renschool (met ballet en sport, 
opvang voor kinderen van tweever
dieners) tot brede achterstandsscho- 
len (met maatschappelijk werk e.d.) 
Het is aan gemeenten en scholen om 
eigen keuzes te maken. De VVD vindt 
dat brede schoolontwikkeling niet 
mag leiden tot taakverzwaring van 
leraren.

10. Gewichtengelden op basis van 
werkelijke achterstanden

De VVD is voorstander van het los
koppelen van etniciteit bij toekenning 
van gewichtengelden. We moeten 
toe naar een toekenning van gewich
tengelden op basis van werkelijke 
achterstanden, niet op basis van de 
sociaal-culturele of sociaal-economi- 
sche achtergrond van de ouders.

vervolg van pagina 3

"We willen niet naar een situatie toe 
waarin iedereen naar willekeur 
gefouilleerd kan worden. Maar er zijn 
buurten waarin alles al geprobeerd is 
en het wapengeweld nog steeds niet 
afneemt, zoals de Millinxbuurt in 
Rotterdam", aldus VVD-woordvoer- 
der Nicolaï. Eind 1999 vond daar een 
proef plaats van het Openbaar 
Ministerie om te bezien of dergelijke 
bevoegdheden ook konden worden 
ingezet onder de huidige regelgeving. 
De rechter oordeelde dat niet moge
lijk. Door de wetswijziging kan dat in 
de toekomst wel.

Voldoende Waarborgen 
Minister Korthals wilde nog een extra 
waarborg invoeren waarbij de rechter 
commissaris van tevoren ook nog 
toestemming moest geven. Dat is 
ongebruikelijk omdat naar het 
oordeel van de VVD de openbare 
orde een zaak is voor de burgemees

ter en het OM. Daarom heeft de VVD 
wel gepleit voor een extra waarborg 
in de vorm van een extra taak voor 
de officier van justitie. Hij zal het 
uiteindelijke bevel geven om daad- 
werkeliik gebruik te gaan maken van 
de fouilleringbevoegaheden Helaas is 
deze vergaande maatregel nodig om

wapengeweld tegen te gaan, maar 
volgens de VVD is zij op deze manier 
met voldoende waarborgen omkleed.

Informatie: Atzo Nicolaï
Tel: 070- 3182888
E-mail: a.nicolai@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stichting

eindredactie: Herbert Raat en Esther van der Veur 
E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2919

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.
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Zorggelden
Het kabinet is erin geslaagd om, keurig binnen de spelregels van 
de Zalmnorm, bij de voorjaarsnota Fl. 2,2 miljard extra te vinden 
voor de zorgsector. Met deze gelden moet het werken in de zorg 
aantrekkelijker worden en moeten de wachtenlijsten verder 
worden teruggedrongen. De VVD wil, net als andere partijen, dat
de arbeidsmarktknelpunten en de wachtlijstproblematiek worden 

opgelost. Het is echter de vraag of een tekort aan financiële middelen de hoofdoorzaak is 
van deze problemen. Zou het niet eerder een zaak van organisatie en efficiency zijn waar
aan het in de zorgsector ontbreekt?

Op dit moment bestaat er te weinig inzicht in de verschillende geldstromen en de effecti
viteit van de maatregelen in de zorgsector. Zo is het zorgbudget sinds 1994 met Fl. 25 
miljard gegroeid, maar onduidelijk is waar dat geld gebleven is en wat het precies heeft 
opgeleverd. De VVD heeft dan ook een nader onderzoek vanuit het parlement bepleit om 
inzicht te krijgen in de resultaten van de extra miljarden die de afgelopen jaren in de zorg 
zijn geïnvesteerd. Aanvankelijk is ons dat op politieke kritiek van anderen komen te 
staan, maar sinds afgelopen week hebben wij de Algemene Rekenkamer aan onze zijde, 
die in een tweetal rapporten het belang van een onderzoek naar de doelmatige en doel
treffende besteding van de extra zorgmiljarden onderstreept.

Helaas is minister Borst niet in staat om een totaalbeeld te geven van de gedane beste
dingen in de zorgsector. Het is echter de vraag of enig ander minister van Volksgezond
heid deze duidelijkheid had kunnen verschaffen. Ons zorgstelsel is namelijk zeer 
ondoorzichtig. Dat geldt ook voor de geldstromen. Institutionele verandering van het 
zorgsysteem is dan ook dringend noodzakelijk. De VVD staat daarbij een beperktere rol 
voor ae overheid voor ogen. De overheid moet met name de kwaliteit, solidariteit en 
toegankelijkheid van de zorg borgen. Verzekeraars en zorgaanbieders moeten meer vrij
heid krijgen om in te spelen op de behoeften van de mensen. Meer concurrentie moet 
uiteindefijk leiden tot meej keuze en zeggenschap voor de burgers.

|
Ik heb het kabinet deze week dringend geadviseerd voortvarend door te gaan met het 
werken aan een fundamenteel nieuw zorgstelsel. Ook op financieel terrein. Het ligt voor 
de hand aan te sluiten bij het vorig jaar verschenen SER-advies over het zieketekosten- 
verzekeringsstelsel. Daar is zowel onder werkgevers als werknemers draagvlak voor. De 
SER gaat uit van een stelsel van nominale premies, dat wil zeggen een vast bedrag aan 
premie met daarboven een eigen risicobijdrage. De VVD is het daarmee eens. 
Nominalisering vormt namelijk de beste prikkel voor concurrentie onder verzekeraars en 
zorgaanbieders. Wel voeg ik daar nadrukkelijk aan toe dat negatieve inkomenseffecten 
gecompenseerd zullen moeten worden via de belastingen. Ik roep het kabinet en andere 
partijen op zo dicht mogelijk bij het SER-advies te blijven. Daar zit de juiste balans in, 
zoals de VVD die eerder heeft opgetekend in de eigen nota "Kiezen voor Keuze”.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:

Wat vindt de VVD van het veilen van de 
FM-frequenties
Deze week komt het antwoord van woordvoerder Atzo Nicolaï:

Atzo Nicolaï

Deze week is het plan van het Kabinet aan 
de Tweede Kamer gepresenteerd over de 
verdeling van de etherfrequenties voor de 
commerciële radio. De VVD is niet gelukkig 
met het plan, maar is blij dat er eindelijk een 
besluit ligt. Het kabinet stelt voor 10 ether
frequenties te veilen waarvan vier in 
aanmerking komen voor een bepaalde 
bestemming, zoals een klassieke of een 
Nederlandstalige zender. De VVD vindt het 
jammer dat het plan van de commissie 
Bouw niet uitvoerbaar lijkt te zijn. In dit 
plan werd recht gedaan aan de posities van 
bestaande radiozenders en hun luisteraars

omdat de bestaande zenders hun vergun
ning konden verlengen en er ook nog 
ruimte was voor nieuwkomers. Nu het plan 
van de commissie Bouw volgens het Kabinet 
juridisch onuitvoerbaar is, vindt de VVD 
veilen het meest voor de hand liggende 
alternatief. Veilen is de meest eerlijke en 
transparante manier van verdelen. Het is 
zeker beter dan de vergelijkende inhoude
lijke toets. Door de VVD ook wel het 
communistische model genoemd omdat de 
staat dan bepaalt wat de luisteraar gaat 
horen.

1
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Waterbeleid 21e eeuw
De (bijna) overstromingen in 1993 en 1995 en de hevige regenval in een zeer korte tijdsperiode in 
1998 maakten duidelijk dat de wateropvang niet meer goed geregeld is. Verstedelijking, vergla
zing en inklinking hadden de opvangcapaciteit van het water te veel beperkt. Om aergelijke cala
miteiten in de toekomst te voorkomen discussieerde de Tweede Kamer uitgebreid over het water
beleid in de 21e eeuw. Voor VVD-woordvoerder Jan Hendrik Klein Molekamp staat de veiligheid 
van mensen hierbij centraal.

Jan Hendrik 
Klein Molekamp

Vorig jaar onder
zocht een commis
sie onder leiding 
van oud-gedepu- 
teerde Tielrooij 

(VVD) de toekomst van de Neder
landse waterhuishouding in het licht 
van toekomstige klimaatverandering, 
zeespiegelstijging en versnelde afvoer 
uit het buitenland. Het rapport van
de commissie-Tielrooij legde het 
accent sterk op meer ruimte voor 
water. In het kabinetsstandpunt 
onderschrijft het kabinét de conclusie 
van de commissie-Tielrooij maar 
vraagt tevens aandacht voor diik- 
aanpassing en vergroting van de 
gemaalcapaciteit waar nodig. De 
VVD-fractie volgt het kabinet in dit 
èn-èn-beleid.
Het nieuwe waterbeleid zal meer 
ruimte vergen. De VVD-fractie is 
hierbij voorstander van een combina
tie van water met natuur en van 
water met extensieve veeteelt.
In een aantal regio's ontstaat span
ning met bestaande of toekomstige 
bestemming. Meest in het oog
springend zijn de Waalsprong bij

Nijmegen en de noodoverloopgebie- 
den in de Betuwe. De staatssecretaris 
heeft toegezegd voorlopig geen 
onomkeerbare beslissingen te nemen.

Watertoets
De commissie-Tielrooij stelt voor op 
alle ruimtelijke plannen een water
toets toe te passen. Dat wil zeggen te 
toetsen wat de gevolgen voor de 
waterhuishouding zijn voor de 
bebouwing. De VVD-fractie volgt de 
commissie-Tielrooij met dien 
verstande dat de eindafweging in de 
ruimtelijke ordening te allen tijde bij 
provincie en gemeente thuis hoort. 
Deze kunnen van het wateradvies 
afwijken. Een aantal fracties wil een 
meer bindende watertoets.

Verzekering
De VVD vindt dat risico's van water
overlast verzekerd moeten kunnen 
worden. Een Rijksbijdrage aan gedu
peerden van wateroverlast zoals in 
1998 zit er wat de VVD-fractie 
betreft niet meer in. De verzekerings
maatschappijen zullen een riskante 
locatie zeker uitsluiten of extra

belasten. Zodoende worden maat
regelen vanzelf afgedwongen, niet 
via wetgeving maar via risicoanalyses 
en marktwerking.

Financiering
Voor het in de nota beschreven 
waterbeleid loopt het bedrag dat de 
staatssecretaris extra heeft gekregen 
vanaf 2006 tot 2020 tot 2,8 miljard 
extra op. Daarnaast is er al 7 miljard 
gulden gereserveerd op de V&W 
begroting. Met het geld kan het in de 
nota geschetste Rijksbeleid worden 
uitgevoerd. De plannen voor het 
regionale watersysteem zullen 
worden bekostigd uit de eigen 
inkomsten van waterschappen.
De VVD-fractie heeft de regering 
gevraagd meer inzicht te geven wat 
dit betekent voor burgers en be
drijven.

Informatie: Jan Hendrik Klein
Molekamp
tel.: 070 -  318 2884
e-mail: j.klein@tk.parlement.nl

nieuw probleemLinkse Kamermeerderheid creëert
"Keer op keer neemt de linkse Kamermeerderheid besluiten die het asiel- 
probleem vergroten". Dit stelde Henk Kamp deze week tijdens een debat 
in de Kamer over het zogenaamde landgebonden asielbeleid.

Hij wees op het voorbeeld Angola. 
Drie jaar geleden besloot het kabinet 
onder druk van PvdA, D66, Groen 
Links, Christenunie en SP en ondanks 
krachtig verzet van de VVD, dat 
Nederland als enige land in Europa 
afgewezen asielzoekers niet meer 
naar Angola terug zou sturen. Een 
jaar later had het kabinet al spijt van 
die beslissing, maar de linkse Kamer
meerderheid verwierp het voorstel 
om het uitstel van vertrek beleid voor 
dit land te beëindigen. De criminele 
mensensmokkelorganisaties zagen 
hun kans schoon en stuurden hun 
Angolese klanten bij voorkeur naar 
Nederland. De toestroom verzesvou
digde. Van alle asielzoekers die vorig 
jaar uit Angola naar Europa gingen, 
kwam bijna de helft in Nederland 
aan. Nederland alleen -met 3 procent

van de inwoners van Europa- kreeg 
meer Angolese asielzoekers dan 
Duitsland, Engeland, Frankrijk en 
België samen. Per dag kwamen er 
evenveel Angolese asielzoekers naar 
Nederland als per jaar naar ex-koloni- 
sator Portugal. Sinds januari van het 
jaar 2001 is Angola voor Nederland 
het grootste land van herkomst van 
asielzoekers. Pas nu het te laat is, 
keren PvdA, D66 en Christenunie op 
hun schreden terug en zijn zij bereid 
het specifieke beleid voor Angola te 
beëindigen.

Individuele beoordeling 
Ditzelfde proces gaat zich helaas 
herhalen met Siërra Leone. De linkse 
Kamermeerderheid steunt het onver
standige voorstel van staatssecretaris 
Kalsbeek om alle asielzoekers die uit

Siërra Leone naar Nederland komen, 
een verblijfsvergunning te geven. Dit 
ondanks een recent VN-rapport 
waarin staat dat het in het land 
relatief rustig is, ondanks een advies 
van de UNHCR om de terugkeer van 
afgewezen asielzoekers van geval tot 
geval te beoordelen en ondanks het 
feit dat Duitsland dienovereenkom
stig handelt. Nu al kiest een kwart 
van de asielzoekers uit Siërra Leone 
die naar Europa reizen voor 
Nederland, vanaf vandaag wordt 
dat alleen maar meer. "De VVD wil 
een individuele beoordeling van de 
asielaanvragen van asielzoekers uit 
Siërra Leone en een individuele 
beoordeling van de mogelijkheden 
tot terugkeer voor afgewezen asiel
zoekers uit dat land. Nu dat niet 
gebeurt, is een nieuw probleem 
gecreëerd", aldus de VVD.

Informatie: Henk Kamp
Tel: 070-3182898
E-mail: h.kamp@tk.parlement.nl

mailto:j.klein@tk.parlement.nl
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Financiële Verantwoording 2000
De Derde Woensdag in mei, de Verantwoordingsdag, 
heeft de aandacht voor het begrotings- en verantwoor- 
dingsproces in de Tweede Kamer versterkt. De Kamer wil 
meer resultaat- gerichte begrotingen en verantwoordingen.

De financiële ver
antwoordingen 

Enric Hessing over 2000 zijn de 
afgelopen weken

met de diverse bewindslieden bespro
ken. Deze week was het afrondende 
debat met minister Zalm van 
Financiën.
VVD-woordvoerder Enric Hessing 
constateerde dat er nog een lange 
weg te gaan is naar meer resultaat
gericht denken en doen. Het gaat in 
feite om een cultuuromslag van 
input-denken naar resultaatgericht 
werken. De VVD drong aan op een 
betere formulering van de beleids
doelstellingen, het aangeven van 
beoogde resultaten, effectieve activi
teiten, een doelmatiger inzet van de 
middelen en concrete prestaties. De 
regering moet hier meer aandacht 
aan besteden.

Essentieel voor een goede resultaat
gerichte verantwoording is de kwali
teit van de prestatiegegevens. De 
regering moet kunnen meten of

maatregelen doelmatig zijn en welk 
maatschappelijk effect ze hebben. 
Daarbij moet ae doelmatigheid 
worden vergroot. Interessant is hoe 
om te gaan met activiteiten met een 
langere doorlooptijd tussen de input 
(meer geld voor de politie) en de 
output (meer agenten in actieve 
dienst) en het resultaat (grotere 
veiligheid op straat en minder crimi
naliteit). Dat zijn effecten die pas na 
enkele jaren zichtbaar worden. Toch 
is het van groot belang dat regering 
en parlement inzicht hebben in de 
effectiviteit van beleidsmaatregelen. 
Daarom moeten er nadere afspraken 
worden gemaakt hoe de resultaat- 
meting en de verantwoording op dit 
soort gebieden kan worden geregeld.

Bij de behandeling van de financiële 
verantwoording van VWS was geble
ken dat minister Borst veel vragen 
niet kon beantwoorden. De minister 
stelde zelf: "de relatie tussen extra 
middelen en extra productie is moei
lijk te leggen". De VVD heeft aan

gegeven dat niet acceptabel te 
vinden. Er moeten op korte termijn 
alsnog goede antwoorden komen op 
de gestelde vragen. Zo niet, dan 
moet de Tweede Kamer overgaan tot 
een parlementair onderzoek.

Staatsschuld
Voor de overheidsfinanciën is 2000 
een goed jaar geweest. De regering is 
in staat geweest 8 miljard gulden 
extra te besteden aan de prioriteiten 
uit het Regeerakkoord. Tegelijkertijd 
is het begrotingstekort van 0,5% BBP 
omgebogen in een overschot van 
1,5%. Voorwaar een prestatie van 
formaat. Tevens is de staatsschuld 
ook in nominale termen verminderd 
en de EMU-schuld onder de 500 
miljard gulden terechtgeko-men. Die 
trend moet de komende jaren krach
tig worden voortgezet. Mede gelet 
op de vergrijzing moet de staats
schuld worden verminderd. Daartoe 
is de eerstkomende jaren een sub
stantieel structureel begrotingsover
schot gewenst.

Informatie: Enric Hessing
Tel: 070-318.2889
E-mail: e.hessing@tk.parlement.nl

VVD op Internet 
tAMAMAf \/%/rl n I

Borrel Liberaal Publiek
Op 5 juni jongstleden vond de eerste borrel plaats voor VVD-ers werkzaam in de publieke sector. 

Tijdens deze succesvolle bijeenkomst sprak Pieter Hofstra over de kilometerheffing en de situatie bij de 
Nederlandse Spoorwegen. Na zijn inleiding vond onder het genot van een drankje een levendige

discussie plaats.

Voor diegenen die deze bijeenkomst hebben gemist bestaat er een herkansing en wel op dinsdag 3 juli a.s. 
vanaf 17.30 uur. Dan zal in Sociëteit "De Vereeniging", Kazernestraat 38b (straat achter hotel Des Indes) 

in Den Haag, de tweede borrel plaatsvinden met als gastspreker VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn.

Na de zomervakantie pakken we de draad weer op en wel op dinsdag 4 september met als gastspreker
VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal.

Deze bijeenkomsten vormen de ideale gelegenheid om op de hoogte te blijven van de politieke 
actualiteit en om liberalen te leren Kennen die werkzaam zijn in het openbaar bestuur.

Aanmelden is niet nodig. Als u echter op de hoogte wilt worden gehouden van ae bijeenkomsten en sprekers 
dan kunt u zich per e-mail aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief.

Anne Mulder (medewerker VVD-Tweede-Kamerfractie)
070-318 2861 anne.mulder@tk.parlement.nl 

Maurits de Nerée tot Babberich (medewerker VVD-Tweede-Kamerfractie)
070-318 2907 m.dneree@tk.parlement.nl

mailto:e.hessing@tk.parlement.nl
mailto:anne.mulder@tk.parlement.nl
mailto:m.dneree@tk.parlement.nl
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Voor de VVD is de huisartsenzorg 
één van de speerpunten in de 
gezondheidszorg. Iedere Nederlander 
moet kunnen rekenen op een goede 
huisarts in de buurt. Daarom heeft 
de VVD tien punten om te zorgen dat 
de huisartsenzorg ook in de 
toekomst gegarandeerd is.

1. De VVD dicht de huisarts een 
centrale rol toe in de zorg

Het uitgangspunt van de VVD is, dat 
de huisartsenzorg de spil is van de 
gezondheidszorg. Bij psychische- of 
lichamelijke klachten wendt men zich 
eerst tot de huisarts. Deze bepaalt 
aan de hand van de klachten welk 
behandeltraject wordt ingezet en of 
eventueel een specialist moet worden 
ingeschakeld. Voor iedereen dient 
deze vorm van zorg overal en altijd 
beschikbaar te zijn.

2. De VVD wil uitbreiding opleidin
gencapaciteit huisartsen

Eén van de grootste problemen is het 
tekort aan huisartsen. De VVD vindt 
het dan ook van groot belang dat het 
aantal opleidingsplaatsen voor huis
artsen wordt uitgebreid. Op aandrin
gen van de VVD (indienen van 
moties) is bereikt dat de opleidings
capaciteit wordt uitgebreid tot 670 
plaatsen per jaar.

3. De VVD is voorstander van het 
afschaffen van de numerus fixus

De VVD is voorstander van het op 
termijn afschaffen van de numerus 
fixus (beperking van studieplaatsen) 
van de studie geneeskunde. Op deze 
manier wordt net mogelijk om zoveel 
mogelijk artsen op te leiden. De VVD 
is zich er van bewust dat er momen
teel een schaarste is met betrekking 
tot het aanbod van zorg. De kwaliteit 
en de toegankelijkheid van de ge
zondheidszorg ondervindt hiervan de 
gevolgen, getuige bijvoorbeeld de 
wachtlijsten. De overheid dient er 
zorg voor te dragen dat de schaarste 
niet kunstmatig in stand wordt 
gehouden.

Huisartsenzorg
5. De VVD vindt een goede diensten

structuur noodzakelijk
De werkdruk onder de huisartsen 
neemt toe. Als gevolg van de ver
grijzing van de bevolking, verkorte 
opnameduur in ziekenhuizen waar
door de behoefte aan nazorg thuis 
toeneemt en de mondigheid van de 
burger (ik heb recht op hulp, want ik 
betaal ervoor), neemt het aantal 
consulten buiten de praktijkuren toe. 
Ook is de vraag complexer geworden 
(medische mogelijkheden). Om de 
huisarts goed te kunnen laten func
tioneren is een goede avond-nacht- 
en weekenddienstenstructuur nood
zakelijk.

6. VVD is voorstander van praktijk- 
ondersteuning

Een praktijkverpleegkundige zou de 
toenemende zware werkdruk van de 
huisartsen kunnen ontlasten. Door 
het overnemen van taken kan de 
huisarts meer toekomen aan het 
daadwerkelijk verlenen van de huis
artsenzorg aan meer patiënten. Er is 
door partijen afgesproken dat er 1 
praktijkverpleegkundige per 3 huis
artsen beschikbaar zou komen. VVD 
juicht deze vorm van praktijkonder- 
steuning toe.

7. VVD wil differentiatie in norm- 
inkomen en praktijkkosten

Een structureel probleem in de huis
artsenzorg is het norminkomen van 
de huisartsen met daaraan gekoppeld 
de praktijkkostenvergoeding. De VVD 
streeft naar differentiatie in inkomen 
en praktijkkosten Het moet mogelijk 
worden dat per regio de verschillen in 
bijvoorbeeld zorgzwaarte en onroe
rend goed prijzen in de tarieven 
worden opgenomen. De VVD vindt 
dat in de tarieven de relaties tussen 
de werklast, het honorarium en de 
praktijkkosten tot uitdrukking moeten 
kunnen komen.

8. VVD is voor vrije tariefstelling in 
de huisartsenzorg

In de huidige situatie schrijft de wet

tarieven gezondheidszorg (WTG) 
voor, welke tarieven een huisarts mag 
vragen voor geleverde huisartsenzorg 
aan de patiënt. Hierdoor heeft de 
huisarts geen invloed op zijn eigen 
inkomen. De VVD vindt dat een huis
arts die meer investeert in zijn prak
tijk ook meer zou moet kunnen 
verdienen. Bij voldoende aanbod van 
artsen is de VVD voor vrije tariefstel
ling in de huisartsenzorg en na invoe
ring van een nieuw zorgstelsel, voor 
afschaffing van de WTG.

9. VVD wil bestaansrecht voor 
apotheekhoudende huisartsen 

In dunbevolkte gebieden wordt een 
huisartsenpraktijk vaak gecombineerd 
met een apotheekhoudend gedeelte.
Dit maakt het voeren van een platte- 
landspraktijk mede aantrekkelijk. 
Vanwege het experiment van net 
scheiden van zorg en inkoop van 
geneesmiddelen staat het apotheek 
gedeelte onder druk en hierdoor dus 
ook het aanbod van huisartsenzorg.
In de wet wordt namelijk aan de 
gewone apotheker voorrang gegeven 
als het gaat om het vestigen van een 
apotheek. De huisarts moet dan zijn 
apotheekgedeelte opgeven.
De minister van VW S wil de situatie 
niet veranderen. De VVD bereidt 
daarom een initiatiefwetsvoorstel 
voor, om de huisartsenzorg in de 
betreffende gebieden te behouden!

10. VVD wil aandacht voor de waar
neming en opvolging 

Een probleem dat zien met name op 
het platteland, de Waddeneilanden 
en in achterstandswijken van grote 
steden manifesteert, is de waarne
ming en overname van praktijken. 
Het gevolg is dat het voor de burger 
moeilijk is om een huisarts te vinden. 
De VVD vindt dat huisartsenzorg 
overal en voor iedereen altijd toe
gankelijk moet zijn. Volgens de VVD 
moet de overheid in samenspraak 
met de zorgverzekeraars actief mee
helpen om hiervoor een oplossing te 
vinden.

4. VVD wil opleidingsduur voor huis
artsen verkorten

Op dit moment duurt het 10 jaar 
voordat een huisarts klaar is met zijn 
opleiding. Wat betreft de aard van de 
opleiding heeft Nederland, in tegen
stelling tot het buitenland, het hoog
ste aantal intramurale jaren in de 
medische opleiding. Hier zit ruimte 
om de opleiding te verkorten, zonder 
dat de kwaliteit van de opleiding 
wordt aangetast. Verkorting van de 
opleidingsduur leidt ertoe dat er meer 
gekwalificeerde huisartsen uitstro
men, die op dit moment hard nodig 
zijn.

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Annelien Kappeyne van de Coppelio Stichting

eindredactie: Herbert Raat en Esther van der Veur 
E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2919

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:h.raat@tk.parlement.nl
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NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Goed, beter, best
Het zomerreces komt eraan. Het derde jaar van het tweede paarse 
kabinet nadert zijn afronding. Een jaar uit een overtreffende trap. 
Voor het eerst in decennia was er een begroting met minder uitga
ven dan inkomsten. De belastingen werden verder verlaagd. Veel 
extra geld kwam beschikbaar voor aflossing van de staatsschuld. 
Voor zorg, onderwijs en veiligheid kwamen additionele middelen 

vrij. Dit voorjaar deden we daar nog een schepje bovenop. Binnen de financiële spelre
gels van Gerrit Zalm werd 6,7 miljard gulden gevonden voor nog eens nieuwe uitgaven. 
Tellen we alle intensiveringen uit het regeerakkoord, de begrotingen en de voorjaarsnota 
bij elkaar op dan komen we op het duizelingwekkende bedrag van 21,5 miljard aan extra 
middelen. Resultaten om trots op te zijn.
Daarmee is niet alles gezegd. Nu zich ae eerste voortekenen van een verminderende 
economische voorspoed voordoen, moeten er weer meer dan voorheen keuzes worden 
gemaakt. De inflatie is te hoog. Dat brengt het risico van oplopende loonkosten met zich 
mee, terwijl de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit daarbij achter blijft. We weten 
inmiddels dat een negatieve loon- en prijsspiraal regelrecht uitkomt op werkloosheid. 
Voorzichtigheid is dus geboden. Met een nog steeds omvangrijke staatsschuld geldt dat 
ook voor de financiële nuishouding van de overheid. Als er meer geld nodig is voor 
onderwijs, zorg en veiligheid dan moet dat dus worden gevonden in besparingen, 
bijvoorbeeld op de uitgaven voor asiel. Dat is de keuze aie de VVD maakt. Als het moei- 
lijker gaat, is het makkelijke geld op.
Het laatste jaar moet wederom een goed jaar worden. Uitdagingen zijn er genoeg. De 
VVD is niet tevreden met de voortgang bij het terugdringen van de inactiviteit van veel 
mensen. Nog teveel mensen kunnen niet ontsnappen aan de WAO, de WW en de 
bijstand. Mensen die we hard nodig hebben op ae arbeidsmarkt maar die door bijvoor
beeld de armoedeval onvoldoende worden geprikkeld om aan de slag te gaan. Ook zijn 
wij nog niet tevreden met de aanpak van de asielproblematiek. De nieuwe vreemdelin- 

enwet is een stap in de goede richting, maar een stringente, consequente uitvoering is 
ringend nodig. Een andere uitdaging is het goed besteden van de extra gelden. Bij ae 

zorg vragen wij ons bijvoorbeeld af of het extra geld werkelijk leidt tot korte wachtlijs
ten. In het onderwijs kan daadwerkelijk worden geïnvesteerd waardoor het beroep van 
leraar weer aantrekkelijk wordt. En dat allemaal onder handhaving van de financiële 
discipline.
Al met al belooft het komende jaar een boeiend jaar te worden. Een jaar bovendien 
waarin Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander en mevrouw Maxima 
Zorreguieta in het huwelijk treden. Het was voor mij een genoegen om afgelopen week 
in de Ridderzaal het woord te voeren bij de toestemmingswet. De VVD wenst het bruid
spaar een lang en gelukkig leven toe.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Wat vindt de VVD van de laatste ontw ikkelingen  
omtrent de veiling van de radio-frequenties
Ook deze week komt het antwoord van woordvoerder Atzo Nicolaï:

Het zogenaamde “communistische model" 
waarin de staat bepaalt wat de luisteraar te 
horen krijgt dreigt door een motie van de 
PvdA, D66 en CDA werkelijkheid te worden. 
Deze partijen willen de huidige frequentie- 
ruimte verdelen door een inhoudelijke toets. 
De VVD is hier tegen. Ook het kabinet is 
tegen de vergelijkende inhoudelijke toets.
De motie werd door het kabinet ten stellig

ste ontraden maar desalniettemin toch 
aangenomen. Het kabinet heeft gesteld om 
toch door te gaan met het veilen. Op dit 
moment is de situatie ombevredigend. De 
VVD vetrouwt er echter op dat het kabinet 
haar verantwoordelijkheid neemt en door 
zal gaan met de voorbereidingen voor de 
veiling.

0

111
iii

w etvit u
eest f2siettuje, ooJiCuntie, toe,.

<Jiei uolejendo m uttm el o a n  de CxpAeMe. o eA A cltlyn t op S  iep t& n d i& i 3.001

y
>

'A.



Ü3 BBe s s e 387

VVD start initiatiefwet om de positie van
apotheekhoudende huisartsen te beschermen
De VVD Tweede-Kamer fractie zal 
een initiatiefwet indienen om de 

ositie van apotheekhoudende 
uisartsen ten opzichte van de 

openbare apotheker te beschermen.

Bij vestiging van een openbare 
apotheker in de buurt moet volgens 
de huidige wet een dokterspraktijk 
zijn apotneekgedeelte sluiten. 
Minister Borst wil alleen aan de 
zittende apotheekhoudende huisart
sen bescherming bieden. Hun opvol
gers krijgen niet automatisch ook 
een apotheekvergunning. Met dit 
voornemen zullen de doktersapo- 
theken langzaam uitsterven en komt 
de huisartsenzorg op het platteland

nog verder onder druk te staan. De 
patiënt zal hier de dupe van 
worden; geen huisarts in de buurt 
én lange reistijden om aan je 
geneesmiddelen te komen.

De minister voert met haar beleid 
absoluut niet de motie uit van de 
VVD die eind 2000 kamerbreed 
aangenomen is, en die vroeg om 
bescherming van de doktersapo- 
theek.
Anke van Blerck heeft tijdens het 
algemeen overleg over ae huisartsen 
de minister meegedeeld dat zij het 
voornemen van de minister onac
ceptabel vindt, en dat zij zelf een 
initiatiefwetsvoorstel zal indienen.

De VVD wil op korte termijn 
bescherming voor de apotneekhou- 
dende huisartsen. Dit betekent dat 
ook de opvolgers van de zittende 
doktersapotheken een apotheekver
gunning moeten krijgen. De VVD 
wil niet langer wachten, omdat in de 
tussentijd het aantal doktersapothe- 
kers dan drastisch zal afnemen en 
daarmee ook de huisartsenzorg en 
geneesmiddelenvoorziening op het 
platteland.

Anke van Blerck 
070-318 2917 
a.vblerck@tk.parlement.nl

VVD vraagt aandacht voor inflatieontwikkeling
De grootste financiële zorg op dit 
moment is de ontwikkeling van de 
inflatie. De regering moet aangeven 
welk inflatiedempend beleid zij wil 
gaan voeren.
Dat zegt financieel woordvoerder van 
de VVD, Willibrord van Beek bij de 
behandeling van de voorjaarsnota.

De voorjaarsnota behandelt de 
tussentijdse aanpassingen in de 
lopende begroting voor 2001. Pas op 
Prinsjesdag presenteert minister Zalm 
van Financiën de begroting voor 
2002. Voor de lopende begroting is 
een uitgavenimpuls gepresenteerd 
van 6,7 miljard gulden. Het geld gaat 
voornamelijk naar zorg, onderwijs en 
veiligheid. Daarbij is rekening gehou
den met arbeidsmarktknelpunten 
binnen de overheid.
De VVD is tevreden over deze inten
siveringen. Het zijn de prioriteiten uit 
het regeerakkoord en daarmee VVD 
prioriteiten. Wel blijft steeds de vraag 
of deze grote bedragen ook echt 
goed tot besteding kunnen komen.

In fla tie
De grootste zorg van de VVD gaat uit 
naar de ontwikkeling van de inflatie. 
Op het gebied van lastenverlichting 
heeft de VVD haar wensen aardig 
beperkt. Het wordt tijd dat de PvdA 
en D66 dat nu ook doen ten aanzien 
van de uitgaven-intensiveringen.
De VVD vindt dat de ontwikkeling 
van de loonkosten te hoog is. Dit 
wordt veroorzaakt door een te hoge 
loonstijging en een te lage productivi
teitsontwikkeling. De krapte op de 
arbeidsmarkt moet actief worden 
aangepakt door meer mensen 
beschikbaar te krijgen voor werk.

Daarbij denkt de VVD onder andere 
aan arbeidsongeschikten, mensen uit 
de WW en de bijstand en ouderen die 
langer in het arbeidsproces kunnen 
worden behouden.

M KZ
De afgelopen week werd in de 
Tweede Kamer indringend gesproken 
over de financiële problemen Dij 
bedrijven en gezinnen in de agrari
sche sector die getroffen zijn door de 
MKZ-crises. Door toezeggingen van 
de minister van Landbouw behoefde 
een motie die was ingediend om hier
voor aandacht te vragen niet meer te 
worden aangenomen. Het Kabinet 
heeft de volle aandacht voor deze 
problematiek.

Andere b ele id ste rre in e n  
De Kamer vroeg veel extra geld (200 
miljoen, oplopend tot 500 miljoen 
structureel) voor een natuuroffensief. 
Het Kabinet kon niet toezeggen dat 
dergelijke grote bedragen nog 
beschikbaar kunnen worden gesteld. 
Wel heeft minister Zalm toegezegd 
dat in de najaarsnota deze post een 
hoge prioriteit zal hebben. In deze 
nota worden incidentele middelen 
verdeeld. Ook de VVD-wens om 
weer wat geld te besteden aan de 
monumentenzorg werd positief 
verwezen naar de najaarsnota.
Verder vroeg de Kamer aandacht 
voor de problematiek van de maat
schappelijke opvang en de zwerfjon
geren. Dit zijn onderwerpen die ae 
VVD zeer ter harte gaan. Bij de 
behandeling van de begroting 2002 
zal worden bekeken of de noden in 
deze sectoren kunnen worden bestre
den met extra geld. Op initiatief van

de VVD wordt intussen een onder
zoek gedaan door de Algemene 
Rekenkamer naar de doelmatigheid 
en de effectiviteit van de besteding 
van middelen in deze sector. Deze 
opdracht is verstrekt omdat ondanks 
de aanzienlijke verhogingen van de 
begroting in de afgelopen jaren de 
lokale problemen maar niet afnemen.

FES
De VVD stelt vragen bij de voorstel
len rond het Fonds Economische 
Structuurversterking (FES). Dit fonds 
wordt onder andere gevuld met 
gasopbrengsten en de opbrengsten 
van ae verkoop van Staatsdeel
nemingen.
In 2001 wordt ongeveer 500 miljoen 
extra verwacht uit gasopbrengsten. Er 
is echter een aanzienlijk nadeel omdat 
de overheid minder deelnemingen, 
bijvoorbeeld KPN of Schiphol, neeft 
verkocht. De vraag is of op langere 
termijn de geraamde opbrengsten uit 
verkopen niet aanzienlijk neerwaarts 
moeten worden bijgesteld. In de 
voorjaarsnota heeft het kabinet 600 
miljoen uit het FES gebruikt. De VVD 
gaat niet zomaar akkoord met het 
voorstel de FES-wet weer te wijzigen 
en de veilingopbrengsten voor de 
duur van de vergunningen via een 
annuïteit aan het FES toe te voegen. 
Het zo hard bevochten voorstel om 
de hoofdsom te gebruiken om de 
staatsschuld af te lossen en alleen de 
rentevoordelen te storten in het FES 
lijkt de VVD een veel beter voorstel.

Informatie: Willibrord van Beek
Tel: 070 - 318 2899
E-mail: w.vanbeek@tk.parlement.nl
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Vertrek moet de enige optie zijn 
voor afgewezen asielzoekers
Steeds meer gemeenten besluiten om eigen opvang aan te bieden aan asiel
zoekers die niet voor rijksopvang in aanmerking komen. De VVD herhaalde 
deze week in een debat haar standpunt dat de overheid alleen met een 
heldere, consequente opstelling de problemen met afgewezen asielzoekers 
in omvang en in tijd kan beperken.

De staatssecretaris van Justitie werd 
de afgelopen tijd geconfronteerd met 
steeds meer gemeenten die besloten 
eigen opvang aan te bieden aan asiel
zoekers die niet (meer) voor rijksop
vang in aanmerking komen. Zij heeft 
geprobeerd daar samen met de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) een oplossing 
voor te vinden en dat is naar -met 
een enkele kleine tegemoetkoming- 
gelukt. De VVD-fractie heeft waarde

ring voor de uiteindelijk constructieve 
opstelling van de VNG.
Dit betekent niet dat hiermee de 
problemen voorbij zijn. Afgewezen 
asielzoekers zullen blijven proberen 
hun verblijf in Nederland te verlengen 
en hulpverleningsorganisaties zullen 
blijven proberen opvang af te dwin
gen. Een goed voorbeeld is dat bijna 
iedere brief van Vluchtelingenwerk 
aan de Tweede Kamer uitmondt in 
een pleidooi voor een generaal

pardon voor afgewezen asielzoekers. 
Daarom drong de VVD er onder meer 
op aan om besluiten van gemeenten 
die in strijd zijn met het rijksbeleid ter 
vernietiging aan de Kroon voor te 
dragen. Bovendien zal de staatssecre
taris een krachtig beleid tot gedwon
gen uitzetting moeten voeren. 
Hierdoor worden onnodige proble
men voor de gemeenten voorkomen 
en het is bovendien de beste stimu
lans voor vrijwillige terugkeer.
Wij herhalen ons standpunt dat alleen 
met een heldere, consequente opstel
ling de problemen beperkt kunnen 
worden, aldus VVD-woordvoerder 
Henk Kamp. "Duidelijk moet zijn dat 
voor afgewezen asielzoekers vertrek 
de enige optie is."

Informatie: Henk Kamp
Tel: 070- 318 2898
E-mail: h.g.j.kamp@tk.parlement.nl

Licht ambulante hulp binnen Bureau Jeugdzorg
Tijdens een overleg over de wet op de jeugdzorg heeft de VVD fractie er voor gepleit dat de wet op de jeugdzorg zo 
snel mogelijk naar de Kamer komt. Er is in het traject al te veel vertraging opgelopen. Daarnaast wil de VVD licht 
ambulante hulp binnen Bureaus Jeugdzorg mogelijk maken. Licht ambulante hulp binnen Bureau Jeugdzorg voor
komt onnodige instroom naar zwaardere vormen van jeugdzorg. "Ik vergelijk het met een huisarts," aldus VVD- 
woordvoerder Örgü. “Ook de huisarts voert minder zware handelingen zelf uit en stuurt niet iedereen meteen door 
naar de specialist."

De afgelopen jaren heeft de VVD- 
fractie hard gewerkt om van de 
jeugdzorg een toegankelijke, 
betrouwbare en klantvriendelijke 
partner in het opvoedingsvraagstuk 
te maken. Hiertoe komen er Bureaus 
Jeugdzorg die als enige toegang tot 
de jeugdzorg zullen gaan gelden. De 
Bureaus Jeugdzorg bevinden zich 
momenteel nog in een opbouwfase. 
Bij invulling van Bureau Jeugdzorg 
zonder licht ambulante hulp bestaat 
het gevaar dat cliënten die met een 
paar gesprekken geholpen kunnen 
worden onnodig in de specialistische 
zorg terechtkomen. Voor de VVD is 
uitgangspunt dat jeugdzorg zo dicht 
mogelijk bij huis, voor een zo kort

mogelijke periode en zo min mogelijk 
ingrijpend moet zijn. Daarbij is licht 
ambulante jeugdzorg binnen Bureau 
Jeugdzorg een vereiste. De VVD wil 
dat de cliënt geholpen wordt: het 
eindresultaat geldt!
De staatssecretaris van VWS heeft 
tijdens het overleg toegegeven 
vertraging in het traject te hebben 
opgelopen. Daarnaast heeft zij 
aangegeven dat de Wet in september 
naar de Raad van State gezonden 
wordt en heeft zij toezeggingen 
gedaan ten aanzien van de positie 
van licht ambulante hulp binnen 
bureau jeugdzorg.
Tot de Wet op de Jeugdzorg wordt 
ingevoerd is een protocol van kracht

dat de gedeeltelijk eigen toegang van 
de jeugd geestelijke gezondheidszorg 
(jeugd-GGZ) regelt. De staatssecreta
ris wil dit protocol een onbeperkte 
geldingsduur geven. Dit is onaccepta
bel voor andere partners binnen 
Bureau Jeugdzorg. De VVD fractie 
heeft een motie ingediend over de 
toegangsfunctie van de jeugd-GGZ 
binnen Bureaus Jeugdzorg. Zij is van 
mening dat Bureau Jeugdzorg in 
beginsel de enige toegang tot de 
jeugd GGZ moet vormen.

Informatie: Fadime Örgü
Tel: 070-3182906
E-mail: f.orgu@tk.parlement.nl

Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI-2)
In het Regeeraccoord is uitgebreid 
opgenomen dat de totale uitvoering 
van de sociale zekerheid moet 
worden omgevormd. De uitvoering 
moest meer gericht zijn op werk in 
plaats van op het verstrekken van 
een uitkering. Daarnaast moest alles 
beter op elkaar worden afgestemd en 
efficiënter gaan werken. De uitwer
king hiervan kwam in de nota SUWI- 
1, die door de Kamer werd terugver
wezen voor aanpassing.

Inmiddels zijn we in de wetgevings- 
fase beland. In de twee SUWI-wetten 
is de hoofdstructuur van de nieuwe

uitvoering vastgelegd en ruim 70 
bestaande wetten gewijzigd. In de 
laatste weken voor het reces is deze 
wet door de Tweede Kamer aangeno
men. Maar liefst 20 amendementen 
had de VVD in voorbereiding. Tijdens 
de voorbesprekingen op het departe
ment en later ook tijdens de debatten 
bleken de bewindslieden Vermeend 
en Hoogervorst echter bijna alle 
VVD-amendementen over te nemen 
in Nota's van wijziging. Uiteindelijk 
heeft de VVD dan ook maar één 
amendement hoeven indienen.
De ervaringen met onder andere 
Arbeidsvoorziening en de uitvoerings

organen in de sociale zekerheid (zoals 
het Gak, Cadans) hebben aange
toond dat minister en, via hem, ook 
de Tweede Kamer meer invloed 
moeten kunnen hebben op wat er in 
deze organen gebeurt. Dit betekent 
naast goede wetgeving dat de zelf
standige bestuursorganen (zbo's) vrij 
zouden moeten zijn van belangenbe
hartigers zoals sociale partners. Zij 
functioneerden de afgelopen jaren 
met soms wel een driedubbele pet 
op. De sociale partners zijn dan ook 
in de nieuwe wet alleen nog maar in

vervolg op pagina 4
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Investeringsimpuls voor Zuid en 
blijkt sigaar uit eigen doos
Deze week is in de Kamer gesproken over het infrastructuurfonds. De PvdA, 
D66, Christenunie, SGP en Groen Links vroegen per amendement om 300 
miljoen gulden op korte termijn te besteden aan een investeringsimpuls 
voor lokale en regionale infrastructuur in Zuid en Oost Nederland

Op het eerste gezicht een goed en 
sympathiek voorstel. De VVD zal zich 
lopend het ICES-traject sterk maken 
om een extra investeringsimpuls voor 
de regio's te bereiken. Vooruitlopend 
hierop komt het amendement van de 
PvdA en de andere genoemde 
partijen om 300 miljoen gulden op

korte termijn te investeren.
Bij nader inzien blijkt het amende
ment niet meer dan een sigaar uit 
eigen doos. De investeringsimpuls 
wordt gefinancierd uit het begro
tingsonderdeel rijkswegen. Concreet 
gaat het hier om projecten als de: 
A15 Europaweg, A50 Europaweg,

Oost Nederland

A50 Eindhoven-Oss, A12 Utrecht - 
Duitse grens, A1-A6 en de A4-A9. 
Deze projecten worden nu vertraagd.

De VVD vindt dit niet verantwoord 
en betreurt dat hierdoor gemaakte 
afspraken met betreffende provincies 
over de aanleg van wegen niet 
kunnen worden nagekomen.

Informatie: Nellie Verbugt
Tel: 070 - 318 2892
E-mail p.verbugt@ tk.parlement.nl

Homo-emancipatiebeleid
Op initiatief van de VVD is in november 1998 een ronde tafelgesprek, georganiseerd door de Paarse coalitiepartijen 
in de Tweede Kamer. Naar aanleiding hiervan zijn twee nota's naar de kamer gestuurd over het homo-emancipatie
beleid (hierna seksuele diversiteit). De eerste nota riep zoveel vragen (99 stuks) op dat de staatssecretaris VWS op 
13 februari 2001 een duimdikke nota naar de Tweede Kamer stuurde over seksuele diversiteit. De VVD-fractie is 
tevreden over de inzet van de staatssecretaris.

O n d e rw ijs
Onder de vele onderwerpen die 
tijdens het overleg ter sprake 
kwamen was de belangrijkste de inzet 
van het ministerie van Onderwijs op 
dit dossier. Zelfs na 30 jaar (succes
volle) homo-emancipatie in ons land, 
is sinds enige jaren eveneens een 
trend te bespeuren van verminderde 
acceptatie van seksuele diversiteit 
binnen het onderwijs. Het lijkt alsof 
de klok is teruggezet. Collega 
Clemens Cornielje heeft al bij de 
onderwijsnota in 1996 en opnieuw in 
2001 aandacht gevraagd voor de 
verslechtering van de positie van 
zowel homoseksuele docenten als - 
leerlingen. De resultaten van het 
onderwijsverslag uit 1998 -  gegevens 
van de onderwijsinspectie - waren 
bepaald niet geruststellend. Op 
aandringen van Cornielje worden 
sinds dit jaar door de inspectie voor

het onderwijs metingen omtrent 
discriminatie op scholen uitgevoerd.
In het onderwijs is aandacht, hulpver
lening en voorlichting over seksuele 
diversiteit op papier wel geregeld, zo 
verklaarde staatssecretaris Adelmund, 
maar in de praktijk valt er heel wat te 
verbeteren. De staatssecretaris 
OC&W  deed tijdens het notaoverleg 
zoveel toezeggingen om de homovij
andigheid op scholen aan te pakken 
dat de indruk ontstond dat hier nog 
een wereld te winnen is.

Expertisecentrum  
De staatssecretaris VWS doet in haar 
nota het voorstel om een expertise
centrum voor het homo-emancipatie
beleid op te richten. Aangezien nog 
niet duidelijk is hoe het expertisecen
trum zal gaan functioneren en aan 
wie ondersteuning zal worden gebo
den, is door de woordvoerder om een

brief met toelichting hieromtrent 
gevraagd.

To le ran tie
De afgelopen 10 jaar is helaas een 
trend te bespeuren van verminderde 
acceptatie van seksuele diversiteit. De 
onrust en de discussies naar aanlei
ding van de uitspraken van Imam El- 
Moumni geven duidelijk aan dat de 
dialoog rond acceptatie van seksuele 
diversiteit nog lang niet is afgelopen. 
Dat maakt mensen met een seksueel 
diverse voorkeur tot een (zeer) 
kwetsbare groep. Discriminatie op 
straat, in scnolen, in woonomgevin
gen, in de sport, op het werk of waar 
aan ook is voor de VVD hoe dan ook 
onaanvaardbaar.

Informatie: Els Meijer
Tel: 070 3182883
e-mail: e.meijer@tk.parlement.nl

Vervolg van pagina 3 (SUWI-2)

een adviesorgaan gepositioneerd.
Zeer tegen hun zin is hen nu elke 
bestuurlijke verantwoordelijkheid 
binnen de sociale zekerheia ontno
men. De VVD is hierover zeer 
verheugd en heeft haar steentje dan 
ook nog tijdens het debat en middels 
amendementen bijgedragen om elke 
eventuele uitbreiding van hun taken 
en middelen bij voorbaat te blokke
ren.

R e ïn te gratie
Vooral het feit dat in het nu voorlig
gende stuk de reïntegratie in een 
private markt wordt gepositioneerd, 
waarin werkelijke kansen voor vrije 
marktwerking meer aanwezig zijn dan

in Regeeraccoord en Suwi-1, heeft 
onze waardering. De werkgever kan 
in deze vorm samen met zijn eigen 
werknemers zelfstandig kiezen welk 
reïntegratiebedrijf voor hun onderne
ming net beste is.
Vanuit de overtuiging dat vrije keuze
mogelijkheden mensen motiveren tot 
verantwoord besluiten en handelen, 
denken wij dat de preventieve taken 
zo beter uit de verf komen dan 
wanneer men door regelgeving wordt 
verplicht.

In het wetsvoorstel komen nog een 
groot aantal punten aan de orde 
zoals de rol van de gemeenten en de 
geprivatiseerde Arbeidsvoorziening. 
Meer informatie over Suwi 2 staat op 
de VVD-site (www.vvd.nl).

Informatie: Marijke van Lente 
Tel: 0 7 0 -3 1 8  2909 (di t/m do. 
1 0 .0 0 -1 8 .0 0  uur).
Tel: privé: 038 - 4440300.
E-mail: m.vanlente@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie: Herbert Raat en 
Esther van der Veur 

E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 
toestelnummer: 070 -  318 2919

De WD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:e.meijer@tk.parlement.nl
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mailto:m.vanlente@tk.parlement.nl
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Volle kracht vooruit
Wie de indruk heeft dat het zomerreces een rustige periode is 
vergist zich. Menig fractielid heeft de zomermaanden benut met 
het afleggen van stages en werkbezoeken. De vaste kamercommis
sie voor landbouw is zelfs enkele keren bijeengeroepen om de 
problemen rond MKZ en gewasbeschermingsmiddelen te bespre
ken. En er speelden natuurlijk de opvolging van Kok en de V 

ESF-affaire. Van komkommertijd was dit reces kortom zeker geen sprake.

Ondertussen gaan we een belangrijke tijd tegemoet. De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
nog maar een half jaar van ons verwijderd en over acht maanden mag de kiezer zijn stem 
uitbrengen voor een nieuw parlement. We zullen als VVD-afdelingen, maar ook op 
landelijk niveau, de komende tijd hard aan de slag moeten. Met het vaststellen van dege
lijke verkiezingsprogramma's, het opstellen van brede lijsten met goede kandidaten en 
uiteraard het voeren van aansprekende campagnes. We hebben een naam hoog te 
houden als een betrokken, consistente en betrouwbare partij. Vanuit die positie gaan we 
de uitdaging aan om de beide verkiezingen tot een succes te maken.

Op 16 oktober verschijnt het concept van het landelijke verkiezingsprogramma. Rond die 
tijd zullen de meeste gemeentelijke programma's ook gereed zijn. Daarmee kunnen we 
op volle kracht vooruit. Want de inhoua vormt voor de VVD nog altijd de basis. Die zal 
op een heldere, duidelijke en eerlijke manier aan de kiezer moeten worden overgebracht. 
Wij staan daar klaar voor. We hebben het reces namelijk ook benut om uit te rusten en 
nieuwe energie te verzamelen.

De VVD staat op een stabiel en hoog niveau in de peilingen. Dat is een bemoedigend 
signaal voor de campagne, maar ook een steun in de rug voor het laatste jaar van deze 
kabinetsperiode. Het werk gaat immers gewoon door en ook de VVD zal gewoon door
gaan op de ingeslagen weg. We zullen de lijnen van de afgelopen jaren blijven dóórtrek
ken om de toegenomen welvaart te waarborgen, zo mogelijk te vergroten en voor meer 
mensen bereikbaar te maken.
__________________________________________________________________ Hans Dijkstal

De vraag van de week:

Wat vindt de VVD van de Anti-Racism e  
Conferentie in Durban?
Deze week komt het antwoord van: Frans Weisglas

Het Is al de vraag of een massale conferen
tie van de VN een goed middel is om 
racisme in de wereld te bestrijden. Maar nu 
is deze conferentie ook nog gekaapt door 
Arafat en een aantal Arabische landen die 
onacceptabele termen over Israël in de slot
tekst van de Conferentie proberen te krij
gen.
De VVD-fractie vindt uiteraard dat 
Nederland niet accoord kan gaan met 
dergelijke teksten (bij voorbeeld: "Israël is 
een racistische staat" of "Zionisme is 
racisme"). Het is niet uitgesloten dat 
Nederland en de andere EU-landen binnen 
korte tijd de conferentie zullen moeten 
verlaten, omdat verbetering van de tekst 
niet meer mogelijk is.

Een ander punt waar de VVD-fractie bezwa
ren tegen heeft is de wens van een aantal 
landen om in de tekst van de conferentie op 
te nemen dat westelijke landen compensatie 
moeten betalen aan slachtoffers van de 
slavernij. Ook dat is een punt waardoor de 
conferentie zou kunnen mislukken.

De conferentie in Durban wordt overigens 
bijgewoond door VVD-Kamerlid Patricia 
Remak, als een van de parlementaire advi
seurs van de Nederlandse regeringsdelega
tie.

Frans Weisglas 
Tel: 070-3182903
f.weisglas@tk.parlement.nl_______________
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Modernisering van de Successiewetgeving

Bibi de Vries

Voor het zomerreces is er in de Tweede Kamer 
gesproken over de toekomst van de successie
wetgeving. De VVD is groot voorstander van 
gelijke behandeling van alle erfgenamen. Het 
moet in feite niet uitmaken van wie je geld 
krijgt of erft. In dit opzicht sluit de 
Successiewet niet meer aan bij de huidige 
maatschappelijke opvattingen ten aanzien van 
relatievormen. Het is de vraag of er nog wel 
onderscheid gemaakt moet worden tussen 
familie en vrienden in een tijd waarin mensen 
er vaak diverse soorten relaties op na houden.

Op dit moment kent de Successiewet 
drie tariefgroepen. De percentages te 
betalen belasting, lopen van 5% tot 
27% in tariefgroep 1, van 26% tot 
53% in tariefgroep 2 en van 41 % tot 
68% in tariefgroep 3. Met name de 

ercentages in tariefgroep 2 en 3 zijn 
uitensporig hoog. Het toptarief van 

68% stamt uit de tijd dat de inkom

stenbelasting 72% was en valt naar 
de mening van de VVD dan ook niet 
meer te rijmen met het nieuwe belas
tingstelsel. De VVD wenst tariefsver
laging maar wil ook naar een verdere 
vereenvoudiging van de regelgeving.

Schenkingsrecht
De VVD is net eens met het voorstel

van staatssecretaris Bos van Financiën 
om het partnerbegrip te verruimen. 
Hieraan dienen logischerwijs wel aan 
een aantal voorwaarden te worden 
verbonden. Ook is de VVD er voor
stander van dat er een algemene vrij
stelling voor successiebelasting voor 
partners gaat gelden. Ook wil de 
VVD een voordelige tariefgroep voor 
kinderen en een ruimhartiger schen
kingsrecht. Op dit moment mogen 
ouders bij leven jaarlijks belastingvrij 
zo'n 8.000 gulden aan hun kinderen 
schenken. De VVD zou dat bedrag 
wel willen verdubbelen zodat mensen 
makkelijker aan taxplanning kunnen 
doen.

Bibi de Vries
070-3182908
b.dvries@tk.parlement.nl

Praat mee over de 
liberale visie op Europa!

Op zaterdag 6 oktober aanstaande discussieert de VVD 
van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur in het Hotel 
'Crowne Plaza Den Haag -  Promenade' in Den Haag 
over het thema 'Europa'. Op basis van de VVD-notitie 'De 
VVD en de Europese Unie' wordt een nieuwe impuls gege
ven aan de discussie en liberale standpuntvorming over 
belangrijke Europese vraagstukken.

Sprekers zijn o.a. eurocommissaris Frits Bolkestein en de 
minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen. De 
dag is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in 
Europa.

Aanvullende informatie over het programma en de locatie 
is te vinden op de website www.vvd.nl. of op te vragen bij 
het algemeen secretariaat (telefoon: 070 -  361 3013)

Vooraankondiging 
themadag Veiligheid

Noteer alvast in uw agenda! Op 24 november aanstaande organiseert de VVD een themadag over het 
onderwerp veiligheid. Zaken zoals, veiligheid op straat grote misdaad en jeugdcriminaliteit komen hierbij 
uitgebreid aan de orde. U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp mee te praten.

Aanvullende informatie over het programma en de locatie is vanaf eind september op te vragen bij het 
Algemeen Secretariaat van de VVD (telefoon: 070-361 3013) en wordt gepubliceerd op de internetsite 
www.vvd.nl.

De deelname aan de Themadag Europa 
kost ƒ25 ,-. U kunt zich tot en met 

1 oktober aanmelden bij het 
Algemeen Secretariaat van de VVD, 

tel 070 -  361 3014, fax 070 -  360 8276, 
of per e-mail: themadag@vvd.nl.

U krijgt dan zo spoedig mogelijk de 
VVD-notitie ‘De VVD en de Europese 

Unie' en de algemene informatie over de 
themadag toegezonden.

De notitie is overigens ook los verkrijg
baar bij het Algemeen Secretariaat (tel. 

070-3613061, 
e-mail: alg.sec@vvd.nl).

mailto:b.dvries@tk.parlement.nl
http://www.vvd.nl
http://www.vvd.nl
mailto:themadag@vvd.nl
mailto:alg.sec@vvd.nl
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Stef Blok

Werken op zondag
PvdA en Christenunie willen de Arbeidstijdenwet wijzigen en individuele 
werknemers het recht geven om werken op zondag te weigeren. Bovendien 
stellen zij voor dat een werkgever tijdens de sollicitatieprocedure niet mag 
vragen naar de bereidheid van de werknemer om op zondag te werken. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor instellingen van algemeen belang zoals 
gezondheidszorg, politie, en openbaar vervoer. De initiatiefwet is een 
aanscherping van ae huidige Arbeidstijdenwet. Alhoewel het initiatiefwets
voorstel sympathiek oogt, is het geheel overbodig en zal het meer kwaad 
dan goed doen. Woordvoerder Stef Blok legt uit waarom.

Wel of niet werken op zondag moet 
volgens de VVD in alle openheid 
besproken worden bij de sollicitatie. 
Verdere aanscherping van de wet is 
ongewenst. De wet bevat nu al de 
bepaling dat op zondag niet gewerkt 
wordt, tenzij het bedrijfsbelang dit 
vereist en overeenstemming is bereikt 
met de ondernemingsraad of perso
neelsvertegenwoordiging. Bovendien 
bevatten veel CA O ’s nog aanvullende 
bepalingen waaronder vrijwel altijd 
een hogere beloning voor werk op 
zondag. Daarnaast is er ontslagbe
scherming voor gewetensbezwaar
den.

De VVD verzet zich krachtig tegen 
het voorstel om meerdere redenen. 
Allereerst is er geen maatschappelijk 
probleem dat aan dit voorstel ten 
grondslag ligt. Het percentage werk
nemers dat op zondag werkt, is al

tientallen jaren constant. Uit onder
zoek blijkt ook geen massaal verzet 
tegen werken op zondag, in het alge
meen vinden mensen met een gezin 
het lastig, maar jongeren en alleen
staanden het juist plezierig.

Het wetsvoorstel is slecht voor de 
emancipatie: juist voor tweeverdie
ners is net fijn om ook op zondag 
boodschappen te kunnen doen of 
naar de dierentuin te kunnen gaan. 
Het wetsvoorstel maakt dit moeilijker 
en duurder.

Het wetsvoorstel levert een nieuwe 
bijdrage aan de problemen van juridi
sering en administratieve lastendruk.

Kleine ondernemers 
Tenslotte brengt het voorstel een 
groot aantal praktische bezwaren op 
de werkvloer met zich mee. Een indi

vidueel vetorecht van elke werknemer 
kan er toe leiden dat andere werkne
mers juist vaker moeten werken. 
Daarnaast bestaat het risico dat met 
name kleine ondernemers noodge
dwongen op zondag de deur moeten 
sluiten wegens een gebrek aan perso
neel, of een hoger loon moeten beta
len op zondag. Uiteindelijk is de 
consument dan de dupe.

In het debat wist de VVD de toezeg
ging te krijgen dat ook horeca en 
recreatie uitgezonderd worden van de 
reikwijdte van het wetsvoorstel. Maar 
ook met deze beperking blijft de VVD 
tegen deze wet.

Stef Blok
070-3182910
s.blok@tk.parlement.nl

nog te vroeg voor conclusiesDe ESF-kwestie:

De Tweede Kamer heeft twee taken: 
op de eerste plaats het samen met de 
regering en ae Eerste Kamer ontwer
pen van wetgeving en daarbij het 
controleren van de regering. In het 
kader van de tweede taak was de 
Tweede Kamer een half jaar geleden 
van plan een eigen onderzoek te star
ten naar de gang van zaken in de 
periode 1994-1999 met de ESF-subsi- 
dies, Europese subsidies voor projec
ten om langdurig werklozen aan het 
werk te helpen.

Een dag voordat de Kamer het besluit 
daartoe wilde nemen, gaf minister 
Vermeend van SZW opdracht aan de 
heer Koning een onderzoek in te stel
len. De Kamer besloot daarop te

wachten. Vorige week kwam de heer 
Koning met zijn rapport. Hij had niet 
alleen een onderzoek ingesteld, maar 
ook de conclusies al getrokken: geen 
grootschalige fraude of grootschalig 
misbruik, wel slordig werk door 
Arbeidsvoorziening en gebrekkig 
toezicht door de minister van SZW. In 
zijn mondelinge toelichting stelde de 
onderzoeker bovendien dat verder 
onderzoek geen zin meer zou 
hebben.

In de periode 1994-1999 was 
Arbeidsvoorziening belast met de 
verdeling van f 2,7 miljard ESF-subsi- 
die. Volgens de heer Koning zal een 
deel daarvan, tussen de f 0,4 miljard 
en f 1,3 miljard, niet benut worden: 
subsidie die niet aangevraagd is, niet 
ontvangen wordt, o f  al ontvangen is 
en terugbetaald moet worden. 
Hoeveel precies is niet duidelijk, de 
afwikkeling is nog steeds gaande. 
Woordvoerder Henk Kamp van de 
VVD-Tweede Kamerfractie heeft 
waardering voor het werk van de 
heer Koning, maar vindt het te vroeg 
voor een eindoordeel over de kwes
tie. De regering heeft nog een aantal 
indringende vragen te beantwoorden, 
die scnriftelijk zullen worden voorge

legd. Daarnaast zal de Kamer een 
aantal betrokkenen uitnodigen tijdens 
een hoorzitting vragen te beantwoor
den. Als al deze antwoorden samen 
met het rapport van de heer Koning 
voldoende duidelijkheid bieden, kan 
in de loop van oktober een debat met 
minister Vermeend plaats vinden.
Dan zal blijken welke conclusies de 
Kamer trekt uit het ESF-onderzoek.

Informatie: Henk Kamp 
Tel: 070-3182898 
h.kamp@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Herbert Raat en 

Koen Oosterwaal
E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2919

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:s.blok@tk.parlement.nl
mailto:h.kamp@tk.parlement.nl
mailto:h.raat@tk.parlement.nl
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Hans Dijkstal over de rol van de premier
In het reces gaf Hans Dijkstal een 
interview aan Vrij Nederland over de 
positie van de premier. Hieronder 
treft u een samenvatting aan van dit 
interview.

"Ik wil niet dat de inzet bij de 
verkiezingen tot de vraag wordt 
teruggebracht wie de premier wordt. 
De premier wordt daardoor te 
belangrijk gemaakt. Vroeger was de 
minister-president de primus inter 
pares; de eerste onder de gelijken.
De premier lijkt tegenwoordig steeds 
verder boven de andere ministers te 
staan. Dat is het meest zichtbaar in 
het buitenlandbeleid.
De ruzie die Kok en Van Aartsen 
vorig jaar kregen over hun beider rol 
bij de kandidatuur van Jan Pronk voor 
een hoge VN-post heeft een structu
rele kant. Lubbers kreeg in zijn 
tweede kabinet al ruzie met zijn 
minister van Buitenlandse Zaken. Zijn 
partijgenoot Van den Broek vond dat 
Lubbers zich te veel op zijn terrein 
begaf."

Le id e r van een team 
"Ik verwacht dan ook geen steun 
voor de suggestie van Melkert om de 
premier te laten assisteren door een 
staatssecretaris van Europese Zaken. 
Wat mij in de jaren dat ik als vice- 
premier wat dichter bij het vuur zat is 
opgevallen, is dat ze op het ministerie 
van Algemene Zaken juist angstvallig 
proberen te vermijden om op welk 
deelterrein dan ook een eigen verant
woordelijk te hebben. Een minister
president is in de visie van Algemene 
Zaken nog steeds niet meer dan de 
leider van een team en moet dus een 
niet al te grote portefeuille hebben. 
Aan sommige onderwerpen kunnen 
ze niet voorbij, zoals de relatie met 
het koninklijk huis. Maar verder heb 
ik niet de minste aandrang kunnen 
waarnemen zaken naar zich toe te 
trekken. Ook van Kok heb ik nooit 
gehoord dat hij er graag een staatsse
cretaris van Europese Zaken bij wil 
hebben.

'Het gaat me echt om de positie van 
de premier, ook in de binnenlandse 
politiek. Hoe vaak hoor je politici en 
journalisten niet zeggen dat de

VVD op Internet
i  7.7 $ ? ? ï.  7 7 \ ^

premier wat vaker moet laten zien 
wat hij over van alles vind? Ik vind 
dat deze dat vooral niet moet doen! 
Het gaat om wat het kabinet ervan 
vindt. Ik erger me daarom aan de 
manier waarop de wekelijkse pers
conferenties na afloop van de minis
terraad verlopen.
Daar hoort te worden uitgelegd wat 
in de ministerraad is besproken. Maar 
daarover gaat die persconferentie 
bijna nooit meer. Wel over wat de 
Partij van de Arbeid minister- presi
dent vindt over 1001 onderwerpen. 
Dat vind ik bedenkelijk."

P rin cip ie e l punt 
"Het feit dat de journalisten die 
vragen stellen maakt duidelijk dat er 
een verkeerd idee bestaat over de rol 
van de premier. Dat merk je ook in de 
Tweede Kamer. Een voorbeeld: We 
hebben hier tegenwoordig de derde 
woensdag in mei. Waar het bij de 
Algemene Beschouwingen na 
Prinsjesdag gaat om de plannen van 
het kabinet, gaat het op die dag 
vooral om de verantwoording. In de 
Tweede Kamer wordt dan meteen 

ezegd dat de minister-president bij 
et debat moet zijn. Waarom? Dat de 

minister van Financiën daar bij zit is 
te begrijpen. Het gaat immers om de 
verantwoording van de uitgaven. En 
als de Kamer zegt: we willen echt 
diep op het onderwijs ingaan dan 
haal je minister Hermans van 
Onderwijs. En als het om de zorg 
gaat dan haal je minister Borst van 
Volksgezondheid."

De p o sitie  van de prem ier 
“Het gaat voor mij om een principieel 

unt dat de kern van ons politieke 
estel raakt. Wij hebben in Nederland 

een meerpartijenstelsel en maken 
coalitieregeringen. Er wordt bij de 
formatie daarvan hard onderhandeld, 
ook over de portefeuilles. Dan mag 
het toch niet gebeuren dat een minis
ter-president zegt dat hij een aantal 
portefeuilles liever zelf doet.

“Melkert en ik  verschillen van 
mening over de positie van de minis
ter-president. Toch denk ik dat de 
kernvraag is wie nu de politiek leider 
van de partij is en hoe je daar inhoud 
aan geeft. Bij de VVD bestaat een 
traditie dat de fractievoorzitter per 
definitie de partijleider is. Terwijl bij 
de PvdA Wim Kok heel nadrukkelijk 
als de politiek leider wordt gezien. De 
consequentie van mijn redenering is 
derhalve, dat als ik premier zou 
worden, ik terugtreed als politiek 
leider."

Kandidaten voor
het prem ierschap
"Ik denk niet dat er veel mensen erg
bezig zullen zijn met de vraag wie

van ons twee (Dijkstal of Melkert- 
red) het moet worden. Het is belang
rijk te benadrukken dat het absoluut 
niet om die vraag gaat. We zijn als 
VVD gezegend met het feit dat we 
een aardig team op de lijst hebben 
staan. Ik zeg dat niet omdat het ons 
nu zo goed uitkomt. Ook bij de 
vorige verkiezingen hadden de eerste 
vijf allemaal honderd duizend stem
men of meer.
Ze zijn absoluut mogelijke kandidaten 
voor het premierschap. En ze zijn niet 
alleen voor het minister-president- 
schap beschikbaar. Ook voor andere 
relevante posten, zoals fractieleider 
en, als we de grootste worden, de 
voorzitter van de Tweede Kamer. En, 
als we niet de grootste worden, de 
minister van Financiën.

In h o u d e lijk e  cam pagne  
"Ik vind het absoluut oirbaar de 
vraag wie de kandidaat-premier is, in 
de lucht te laten hangen. De manier 
waarop de premier gekozen wordt is 
opportunistisch. Het woord opportu
nistisch klinkt negatief, maar dat is 
het niet. In een veelpartijenstelsel 
hoort de politiek opportunistisch te 
zijn. Waar het uiteindeliik om gaat 
dat elke partij ten opzicntc van dc 
andere probeert zijn of haar positie te 
maximaliseren.'
"Natuurlijk besef ik mii terdege dat 
een strijd tussen twee kandidaat- 
premiers meer kiezers trekt. Maar de 
reden daarvoor is een slechte. De 
verkiezingscampagnes gaan, mede 
door de invloed van de televisie, nog 
meer over personen en nog minder 
over programma's en inhoud. Ik weet 
ook wel hoe het in Amerika en in 
andere landen gaat. Een zekere 
persoonsverheerlijking is onvermijde
lijk. Maar ik vind dat we er alles aan 
moeten doen de campagne zo inhou
delijk mogelijk te maken.
'Ik wil niet meewerken aan een 
ontwikkeling richting de gekozen 
minister-president. Ik weet dat PvdA 
en D66 aie kant wel op willen. 
Nederland zal slechter bestuurd 
worden als we die kant opgaan. Een 
rechtstreeks gekozen minister-presi
dent past niet in ons staatsbestel. Dat 
is ook de achtergrond van ons verzet 
tegen de gekozen burgemeester. Het 
is neel modieus om je af te vragen 
waarom de bevolking die niet zelf 
mag kiezen. Ja, waarom zouden we 
dan geen gekozen minister van finan
ciën hebben? O f een gekozen rech
ter? Die vind ik ook niet onbelangrijk. 
O f een gekozen commissaris van 
politie? Het kan wel, er zijn landen 
die dat allemaal hebben. Maar dan 
wel in een totaal ander stelsel, met 
heel andere checks and balances 
waarmee de macht kan worden 
gecontroleerd en beteugeld."
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Het is een onvoorstelbaar groot voorrecht om te leven in een vrije, 
open, democratische rechtstaat. Die vrije, open, democratische 
rechtsstaat brengt echter naar zijn aard een grote kwetsbaarheid 
met zich mee. Het betekent immers dat we letterlijk en figuurlijk 
geen hoge muren om ons heen kunnen optrekken. De bittere reali
teit leert dat het nagenoeg onmogelijk is ons volledig te weren 

tegen terroristische acties van kwaadwillenden. Met verbijstering en afschuw heb ik 
gekeken naar de beelden van een aanval op het hart van de Verenigde Staten, op het hart 
van onze democratische waarden en vooral op de levens van vele onschuldige mensen.
De weerzinwekkende aanslagen in de Verenigde Staten wekken onze woede en beproe
ven het incasseringsvermogen van vrije westerse samenlevingen. Het valt niet te begrij
pen dat er mensen zijn diebewust de verantwoordelijkheid nemen voor het doden van 
zoveel onschuldige mensen. Voor de slachtoffers betuig ik mijn diepe en oprechte mede
leven. Dat geldt ook voor de reddingswerkers in New York en Washington die zich tot 
het uiterste hebben ingespannen om zoveel mogelijk slachtoffers te redden, niet zelden 
met de eigen dood tot gevolg.
Nu, enkele dagen na de brute aanval, wordt langzaam duidelijk wat ons te doen staat. 
Zoals ook minister-president Kok terecht verwoordde, moeten we ons een grote inspan
ning getroosten om onze democratische waarden en de betekenis van de rechtsstaat te 
beschermen. President Bush zei dat "ze onze grootste gebouwen kunnen vernietigen, 
maar niet de fundamenten van de vrije en open democratie". Woorden die verwijzen naar 
de veerkracht die ook nu nog aanwezig is in de Amerikaanse samenleving. Een groot deel 
van de wereldgeschiedenis staat in het teken van de strijd om vrijheid en democratie. Dat 
is een strijd die tot op de dag van vandaag doorgaat. Een strijd die wij verplicht zijn 
voort te zetten, juist omdat wij in een democratie leven.
Het is duidelijk dat de Verenigde Staten deze aanslagen niet over hun kant kunnen laten 
gaan. Zij zullen de wereld, en vooral de verantwoordelijke groeperingen of landen, laten 
weten dat zij al hetgeen waar ze voor staan zullen verdedigen. Dat is een enorme verant
woordelijkheid, die de regering-Bush daarmee draagt. Dat vraagt om wijsheid en 
bedachtzaamheid. De waardigheid waarmee president Bush in eerste instantie heeft 
gereageerd op de catastrofale gebeurtenissen verdient respect. Hoewel een passend 
antwoord nauwelijks denkbaar is mag het niet gebeuren dat deze gewelddadige aansla
gen uitsluitend met geweld beantwoord worden. Want ook dat zou onrecht doen aan de 
fundamentele waarden van democratie en vrijheid.
__________________________________________________  Hans Dijkstal

De vraag van de week:

Wat v indt de VVD  van W A O -uitkeringen  
aan gedetineerden?
Deze week komt het antwoord van: Geert Wilders

De VVD is al jaren tegen het verstrekken 
van WAO-uitkeringen aan gedetineerden.
De laatste weken was er veel ophef in de 
pers rond Ferdie E., de ontvoerder en moor
denaar van Gerrit-Jan Heijn. Deze kreeg met 
terugwerkende kracht honderdduizenden 
guldens aan WAO-uitkering. WAO-uitkerin
gen voor gedetineerden zijn strijdig met elk 
rechtsgevoel en kunnen maatschappelijk 
onaanvaardbare gevolgen opleveren. 
Criminaliteit mag immers nooit worden 
beloond. De VVD vindt en vond dat veroor
deelde criminelen en tbs-gestelden, door 
een WAO-uitkering nooit in een gunstigere 
situatie mogen komen dan andere 
Nederlanders die hun inkomen, al sinds jaar 
en dag, kwijtraakten tijdens detentie. 
Bovendien is het onacceptabel dat de staat 
zowel voor de kosten van levensonderhoud 
opdraait als voor de uitkering. Dit kan ertoe 
leiden dat gedetineerden van hun uitke- 
ringsgeld een klein kapitaal opsparen en dat 
is gekkenwerk! De VVD heeft de regering 
gevraagd naar de mogelijkheden om alsnog

iets te doen aan de uitkering van Ferdi E. Te 
denken valt aan het terugbetalen van even
tuele rechtshulp en het korten van moge
lijke partnerinkomsten tijdens zijn detentie. 
Gelukkig kunnen criminele gedetineerden 
en tbs-ers sinds 1 mei 2000 op basis van 
een nieuwe wet geen uitkeringen meer krij
gen in de gevangenis. Hiermee is een lang 
gekoesterde wens van de VVD in vervulling 

egaan. Al sinds het eind van de jaren 80 
eeft de VVD aangedrongen op maatrege

len. In 1993 heeft de VVD zelfs gedreigd 
met een initiatiefwetsvoorstel om het toen
malige kabinet van CDA/PvdA tot actie te 
bewegen. Toch heeft het nog jaren geduurd 
tot de wet is aangepast. De liberale staats
secretaris Hoogervorst heeft uiteindelijk het 
wetsvoorstel door de Kamer geloodst. De 
VVD Tweede-Kamerfractie heeft met volle 
overtuiging ingestemd voor dit liberale 
wetsvoorstel. Hierdoor zijn excessen zoals 
met Ferdie E., in de toekomst niet meer 
mogelijk.

1
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Dualisme in de lokale democratie
■ Aft'

f t

Ruim een jaar na het verschijnen van het rapport van de 
staatscommissie Elzinga over de dualisering van het 
lokale bestuur, heeft ae Regering hierover een wets
voorstel ingediend. Dit wetsvoorstel is op 10 en 12 
september in de Kamer besproken. Het streven is de 
nieuwe wet in te laten gaan na de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002.

Jan te Veldhuis

V eranderingen
In eerdere uitgaven van de Expresse 
is al uitvoerig aan de orde geweest 
wat er in het lokale bestuur gaat 
veranderen.
De ontvlechtingen enerzijds van 
gemeenteraad (GR) en het college 
van B&W als lokale bestuursorganen 
en van anderzijds de bestuursbe
voegdheid tussen GR en B&W lijken 
de moeite waard. Aldus ontstaat 
formeel een betere scheiding tussen 
macht en controle op de macht 
(checks and balances). Zo wordt de 
"dubbele petten"-problematiek 
vermeden. En kan een groter reser
voir aan capabele bestuurders gaan 
ontstaan (wethouders van binnen en 
van buiten de GR). Zelfs van buiten 
de gemeente. Op deze manier kan 
het hoofdschap van de GR worden 
benadrukt.
De positie van de GR wordt in het

wetsvoorstel versterkt door de verbe
tering van de financiële functie 
(budgetrecht, lokale rekenkamer, 
rekening en jaarverslag), door 
versterking van de verordenende 
bevoegdheid van de GR en door 
verbetering en aanscherping van de 
controlemogelijkheden (enquêterecht, 
gedragscodes, lokale rekenkamer). 
B&W worden nu vooral de uitvoe
rende instantie met typische bestuur
lijke taken.

H o u d in g VVD
De VVD-fractie was niet vreselijk 
onder de indruk van alle analyses in 
het rapport Elzinga. Sommige onder
delen waren zelfs dubieus te noemen 
voor een staatscommissie. Te denken 
valt aan de burgemeestersparagraaf. 
Dualisme kan op zichzelf een interes
sante poging zijn om de lokale poli
tiek interessanter en transparanter te 
maken. Maar het is geen wonderolie 
om de gesignaleerde problemen op te 
lossen. Ook bij een formeel dualisti

Wijziging Welzijnswet
Met ingang van 1 januari 1998 
ontvangen 43 gemeenten speci
fieke uitkeringen voor de sectoren 
maatschappelijke opvang, vrou- 
wenopvang en verslavingsbeleid. 
Gemeenten zijn op deze terreinen 
verantwoordelijk voor de uitvoe
ring van het beleid. Deze week is 
in ae Kamer een wetsvoorstel 
behandeld dat de 43 centrumge
meenten verplicht mee te werKen 
aan monitoring van het beleid op 
de genoemde welzijnsterreinen.

De VVD fractie is van mening dat 
wanneer je het welzijnswerk decen
traliseert je het werk ook in provin
cies en gemeenten moet laten 
plaatsvinden en dat de rijksoverheid 
zich daar niet meer mee moet 
bemoeien. Maar als je als overheid 
afspraken hebt gemaakt op 
verschillende niveaus, is het wel 
interessant om na te gaan hoe deze 
afspraken tot stand zijn gekomen 
en hoe ermee wordt omgegaan. Zo 
is van belang te weten welke 
afspraken zijn gemaakt over de 
financiën, de organisatie en de 
verantwoordelijkheden. Uiteindelijk 
moeten er wat de VVD fractie 
betreft betere en effectieve resulta

ten op tafel komen.
Woordvoerder Örgü heeft de 
minister van VWS gevraagd in 
hoeverre het bestaande monitorins- 
trument wordt toegepast en op 
welke onderdelen ait onder meer 
qua uniformiteit nog aanpassing 
vergt. Tevens heeft de VVD-fractie 
gevraagd waarom de afspraken niet 
zijn gemaakt binnen het 
Bestuursakkoord nieuwe stijl waar
binnen de gemeenten en provincies 
vertegenwoordigd zijn.

Informatie: Fadime Örgü 
Tel: 070-318 2906 
f.orgu@tk.parlement.nl

sche structuur kan toch materieel 
monisme (blijven) optreden.

De VVD-fractie vindt dat een dualisti
sche structuur zonder óók een dualis
tische cultuur geen zoden aan de dijk 
zal zetten om ae gesignaleerde, 
huidige problemen bij de lokale 
democratie op te lossen. Denk aan de 
onduidelijke rolverdelingen tussen de 
gemeenteraad en het college van 
B&W; aan het onderscheid tussen de 
nu al vaak voorkomende dualistische 
cultuur in diverse gemeenten en de 
(nog) formeel monistische structuur; 
aan het rechter in eigen zaak zijn van 
wethouders (dubbele petten).
Voor de VVD is overigens een span
nender verhouding tussen GR en B&W 
geen doel op zichzelf. Voorop moet 
(blijven) staan dat de burger het 
meest gebaat is bij een goed preste
rend gemeentebestuur.

Am endem enten  
De VVD is niet voor de verplichte 
rekenkamer, zoals de Minister voor
stelt in zijn wetsvoorstel, maar wel 
voor een verplichte rekenfunctie. Het 
wordt dan aan de GR overgelaten 
hoe hieraan invulling wordt gegeven. 
Op deze manier wordt de lokale 
autonomie het meest gerespecteerd. 
Daarom heeft de VVD op dit punt 
een amendement ingediend. 
Daarnaast vindt de VVD, anders dan 
in het wetsvoorstel staat, dat de B&W 
van buiten de gemeente, ingezetene 
van hun gemeente moeten worden. 
Alleen op die manier kan er 
voldoende binding van het bestuur 
met de burgers zijn.
Verder is er een amendement inge
diend dat ook op de steun van ae 
VVD kan rekenen. Het amendement 
houdt in, dat de GR het college van 
B&W kan verzoeken om over belang
rijke beleidsbeslissingen eerst met de 
GR te discussiëren, voordat het 
college zelf een definitieve beslissing 
neemt. Denk aan beslissingen 
omtrent grondbeleid of ingrijpende 
PPS-constructies.
Een ander amendement dat ook de 
steun zal krijgen van een meerderheid 
in de Kamer voorziet erin, dat elke 
gemeente een verplichte griffier krijgt 
en verplichte raadsondersteuning. De 
VVD is hier niet tegen, maar vindt 
wel dat een GR hierover zelf moet 
beslissen.

Pro vin cie
Het lijkt de VVD-fractie -met de 
Regering- logisch en gewenst dat de 
provinciewet nu ook wordt gewijzigd 
om dualisme op provinciaal niveau 
mogelijk te maken. Te beginnen in 
2003, na de PS-verkiezingen.

Vervolg op pagina 4
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Taalondersteuning aan allochtone leerlingen

Clemens Cornielje

De VVD heeft 
ingestemd met de aanscherping van 
de bevoegdheidseisen die in dit wets
voorstel staan. De VVD is van mening 
dat het niet goed beheersen van de 
Nederlandse taal een knelpunt is voor 
de onderwijskansen van allochtone 
leerlingen. Leraren die de 
Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen, zouden volgens de VVD 
ook geen taalondersteuning mogen 
geven. Dit wetsvoorstel komt dan 
ook aan onze wens tegemoet. Vanaf

Afgelopen week heeft Clemens Cornielje de gewijzigde 
wet over Onderwijs in Allochtone Levende Talen 
(OALT) in de Tweede Kamer behandeld. Het wetsvoor
stel heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt het 
begrip taalondersteuning verder uitgewerkt. Anderzijds 
worden de bevoegdheidseisen om taalondersteuning te 
verzorgen aan allochtone leerlingen in de wet vastge
legd.

het moment van inwerkingtreding 
mogen alleen leraren die blijk hebben 
gegeven van een voldoende beheer
sing van de Nederlandse taal, taalon
dersteuning geven. Ook de OALT- 
leraren die vóór 1 februari 1995 hun 
bevoegdheid hebben gehaaid en toen 
nog niet hoefden te voldoen aan de 
sindsdien gestelde eis van een 
voldoende beheersing van het 
Nederlands, moeten nu voldoen aan 
de nieuwe eisen.

Uit onderzoek van het S.C.O- 
Kohnstamm-instituut blijkt, dat bij 
taalvaardigheid van allochtone 
achterstandsleerlingen de school er 
wel degelijk toe doet. Dit in tegen
stelling tot wat altijd gedacht werd.

De onderzoekers stellen ook dat taal
onderwijs en dus taalondersteuning 
ook in zaakvakken zoals biologie, 
aardrijkskunde en geschiedenis aan 
de orde moet komen. En dus niet 
alleen bij het vak Nederlandse taal. 
De VVD heeft samen met D'66 een 
amendement ingediend dat hierop 
aansluit.

Daarnaast heeft de VVD een 
amendement ingediend om taalon
dersteuning niet te beperken tot de 
onderbouwperiode. De VVD is van 
mening dat het hele OALT-budget 
besteed moet kunnen worden aan 
Nederlandse taalondersteuning, 
waardoor achterstandsleerlingen 
meer kansen krijgen op een succes
volle (school-)loopbaan.

Clemens Cornielje
Tel. 070 -318 2904
C.Cornielje@tk.parlement.nl

VVD-lijn MKZ helder en consequent
De VVD Tweede Kamerfractie heeft zich de afgelopen weken samen met een aantal oppositiepartijen gekeerd tegen 
de strafkortingen die landbouwminister Laurens-Jan Brinkhorst MKZ-boeren heeft opgelegd. De Tweede Kamer is 
bij hoge uitzondering zelfs twee keer van reces teruggekeerd om deze zaak met de minister te bespreken. Dankzij 
de standvastige opstelling van de Kamer heeft de minister in twee fasen de kortingen teruggedraaid van ruim 12 
miljoen gulden tot eerst 5 en later 4 miljoen gulden.

Niettemin blijft er nog een aantal 
boeren over die geconfronteerd 
worden met een korting. Tussen deze 
individuele boeren en de minister 
bestaat verschil van mening. De wet 
belemmert echter individuele toetsing 
van getroffen boeren. Voor deze 
ondernemers staat de weg van 
bezwaar en beroep open. De rechter 
zal in zijn oordeel de opstelling van 
de Kamer en het voornemen van het 
kabinet om de wet aan te passen 
meenemen.

Het CDA heeft een motie ingediend, 
waarvan de strekking was dat de 
strafkorting niet hoger zou mogen 
zijn dan de boete, die bij een overtre
ding in reguliere gevallen zou gelden. 
De VVD kon de motie onmogelijk 
steunen omdat de motie juridisch niet 
uitvoerbaar is. Het CDA neeft boeren 
daarmee in wezen valse hoop gege
ven.
Een andere reden waarom de VVD 
tegen deze motie was is dat de motie 
van het CDA er ook toe leidt dat 
boeren die willens en wetens obstruc
tie hebben gepleegd, dit zouden 
kunnen afkopen met een geringe 
boete. Slecht gedrag zou daarmee 
worden beloond, hetgeen voor de 
VVD niet acceptabel is. De VVD heeft 
gedurende de MKZ-discussie steeds

gezegd dat voor boeren die de 
ruimingen gefrustreerd hebben wel 
degelijk een hoge strafkorting moet 
gelden. De tv-beelden van brandende 
vrachtwagens staan bij menigeen nog 
in het geheugen gegrift. Boeren die 
medewerkers van de RVV hebben 
bedreigd en de uitvoering van de 
ruimingen hebben belemmerd, 
hoeven niet te rekenen op clementie 
van de VVD.

Er kunnen echter ondernemers zijn, 
die als gevolg van de MKZ-kortingen 
in financiële problemen komen. Deze 
ondernemers kunnen een beroep 
doen op het MKZ-noodfonds, ook als 
de continuïteitsproblemen zijn 
veroorzaakt door de opgelegde 
korting. De uiteindelijke beslissing tot

VVD op

het al dan niet verlenen van steun is 
aan het noodfonds zelf en niet aan de 
politiek.

Dat laat onverlet, dat een aantal indi
viduele ondernemers -terecht of 
onterecht- wordt gekort op basis van 
administratieve tekortkomingen. Dat 
toont aan dat de huidige wetssyste- 
matiek aanpassing behoeft. De VVD 
heeft om die reden dan ook gepleit 
voor herziening van het stelsel van 
strafkortingen. De minister heeft hier 
welwillend op gereageerd en zal een 
voorstel aan de Kamer doen.

Gert-Jan Opiaat 
(070)318 2881
g.oplaat@tk.parlement.nl

Internet
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De V V D  in itia tie fg ro e p  O ud e ren be le id  heeft in sam enw erking met de Kam erleden Erica  Terpstra, 
Bibi de V rie s, Els M eijer en Anke van B lerck een T ie n pu nten p lan  Se n io re nb e le id  o p g e ste ld . Voor 
de VV D  is het centrale  u itg an g sp u n t om Senioren a lle  m ogelijkh ed en  te bieden om v o lw a a rd ig  
aan de sam e n levin g  deel te nemen.

Tienpuntenplan: Seniorenbeleid
1. Tegen Le e ft ijd sd iscr im in a tie

De VVD is vóór een integraal beleid voor alle 
burgers, inclusief senioren en is tegen iedere vorm 
van leeftijdsdiscriminatie. De VVD is tegen het 
compartimentering (in hokjes verdelen) van onze 
samenleving. Daarnaast zal voor zorgbehoevende 
ouderen een aanvullend specifiek beleid noodzakelijk 
zijn.

2. S o llic ita t ie p lic h t
De VVD vindt een sollicitatieplicht van mensen die 
werkloos zijn vanzelfsprekend, ook voor mensen 
boven de 57,5 jarige leeftijd.
Hun ervaring, kennis en kunde kunnen niet gemist 
worden in het arbeidsproces. Dat wordt nog eens 
extra benadrukt door de huidige krapte op de 
arbeidsmarkt.

3. K e u ze vrijh e id
De VVD is van mening dat ouderen ook na hun 65-

Se leeftijd moeten kunnen kiezen om te blijven 
nemen aan het arbeidsproces.

4. W e lvaartsvaste  AO W
De VVD is voorstander van een welvaartsvaste AOW  
en tegen premieheffing van de AOW  voor 65-plus- 
sers.

5. W egw erken w a ch tlijste n  en meer 
ze g ge n sch a p  c lië n t
De VVD wil dat, naast het wegwerken van de wacht
lijsten, de verschraling van de bestaande zorg een 
halt wordt toegeroepen. Bovendien is de VVD voor 
adequate zeggenschap van de cliënt over zijn / haar 
zorgvoorziening.
De VVD vindt dan ook dat de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 
zodanig dient te worden herzien, dat de invloed van 
de cliëntenraden op het beleid van hun zorginstellin
gen wordt geoptimaliseerd.

6. Persoonsgebonden budget
De VVD acnt het volledig doorvoeren van een 
(verbeterde regeling) voor het persoongebonden

budget het beste middel om de autonomie van cliën
ten in de zorg te versterken. Met een PGB kunnen 
ook ouderen hun eigen "zorg op maat" regelen.
Hulp daarbij van ouderenconsulenten moet desge
wenst beschikbaar zijn.

7. Le ve n slo o p b e ste n d ige  w oningen  en 
IC T  m o gelijkh ed en
De VVD is voor een grotere verscheidenheid in 
“woonzorgvoorzieningen" en pleit voor levensloop
bestendige woningen. De VVD vindt dat bij deze 
"woonzorgvoorzieningen" internetcafe's dienen te 
komen omdat de combinatie ouderen en ICT voor de 
VVD een vanzelfsprekende combinatie is.
Ook voor ouderen is het van groot belang om 
betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in de 
maatschappij, onder meer door het gebruik van ICT- 
mogelijkheden.

8 M an te lzorg
De VVD acht mantelzorg een onmisbaar en vaak 
onderschat goed in onze samenleving. De VVD vindt 
het van groot belang dat er soepele regelingen 
komen voor het combineren van arbeid en mantel
zorg. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst 
bij werkgevers en werknemers voor de overheid is er 
een belangrijke faciliterende rol.

9 M o b ilite it
De VVD acht mobiliteit een belangrijke voorwaarde 
voor maatschappelijke en sociale participatie van 
ouderen. Ketenmobiliteit, vormen van collectief 
vraagafhankelijk vervoer en de toegankelijkheid van 
het openbaar vervoer zowel bij stations, haltes en de 
voertuigen zelf zijn niet alleen voor mensen met een 
handicap van groot belang, maar voor alle burgers. 
De VVD wenst voorts de bestaande "Pas 65" te 
behouden.

10 A llo ch to n e  ouderen
De VVD vindt dat er extra aandacht moet komen 
voor de groeiende groep allochtone ouderen in 
Nederland, die met specifieke eerste-generatiepro- 
blemen te maken hebben.

Vervolg van pagina 2 (Dualisme)

Op die manier krijgen we een consis
tente bestuursstructuur op alle drie 
bestuurlijke niveaus: rijk, provincie, 
gemeente.
Er zijn nauwelijks zinnige argumenten 
te verzinnen om alleen voor provin
cies een formeel monistische 
bestuursstructuur te handhaven. 
Zeker niet, nu de VVD de rol van 
provincies juist wil versterken. 
Aanstaande woensdag wordt over 
het wetsvoorstel en de ingediende 
amendementen gestemd.

Jan te Veldhuis
Tel: 070 3182901
teveldhuis@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Herbert Raat en Fleur van Tellingen 
E-mailadres: h.raat@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2919

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.
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SSSSSESSSMet hart en ziel PARTUpN
Afgelopen dinsdag vond een bijzondere, aangepaste Prinsjesdag 
plaats. Geen gala-uniformen, geen marsmuziek, geen uitbundig
heden. Minister Zalm bood na de plechtigheid in de Ridderzaal 
met een sobere toespraak en zonder franje zijn Miljoenennota en 
begroting aan het parlement aan. Het hoogtepunt van het parle
mentair jaar was op die wijze terecht aangepast vanwege de grote 

slag die een bondgenoot werd toegebracnt.

Die ramp legde ook een schaduw over de Algemene Politieke Beschouwingen de dagen 
erna. Toch ben ik in mijn inbreng namens de VVD niet alleen ingegaan op de noodzaak 
tot verdediging van onze waarden en vrijheden tegen wrede vijanden. Ik neb ook gespro
ken over andere onderwerpen die onze samenleving raken, zoals ik anders ook had 
gedaan. De democratische rechtstaat is een groot goed. Het is een verworvenheid die we 
nooit kunnen relativeren. We moeten natuurlijk wel vele politieke onderwerpen relative
ren, afgezet tegen de barbaarse misdaad waarmee de wereld de afgelopen dagen werd 
geconfronteerd. Maar wat we niet mogen relativeren is de democratie zelf. Daarom wilde 
de VVD zich niet aanpassen bij die aanval op de moderne democratie. Regering en parle
ment moeten veerkracht, onverzettelijkheid en compassie tegelijk laten zien. Want die 
vormen het hart en de ziel van de democratische rechtstaat.

Toen vorige week de kapers hun doelen kozen, kozen zij het hart van een vrije en open 
samenleving tot doelwit. De VS en hun bondgenoten moeten laten zien dat net hart nog 
altijd klopt. Ik wens niet te capituleren voor terrorisme. Dus daarom koos ik ervoor om, 
zo ver de omstandigheden dat toelieten, gewoon mijn werk te doen. Daarom agendeerde 
ik de volksgezondheid, de WAO en het asiel- en vreemdelingenbeleid. Daarom gaf ik een 
politiek oordeel over het kabinet Kok-Jorritsma-Borst. Immers, dit is het laatste rege
ringsjaar dat we ingaan, dit waren de laatste Algemene Beschouwingen voor dit kabinet. 
De ramp in de VS legde een schaduw op vele dingen, maar terrorisme kan de democratie 
niet overschaduwen.

Hans Dijkstal

Algemene Politieke Beschouwingen,
September 2001 - sam envatting inbreng D ijksta l -

I n l e i d i n g : a l g e m e n e  m a a t 
s c h a p p e l i j k e  O N TW IKKELIN G EN

Fractievoorzitter Dijkstal begon zijn inbreng 
voor de Algemeen Politieke Beschouwingen 
met de beschrijving van een aantal kenmer
kende culturele trends. Ontwikkelingen als 
individualisering, informatisering, informali
sering, internationalisering worden door de 
VVD positief gewaardeerd, omdat ze een 
impuls vormen voor 'liberalisering'. Dat 
betekent: een grotere beslissings- en hande
lingsruimte voor individuele burgers en hun 
organisaties.
De Nederlandse maatschappelijke context 
daarbij is positief. Dijkstal wees op het 
hoger opleidingsniveau van de bevolking, 
de groei van welvaart en werkgelegenheid, 
de toegenomen mobiliteit, de nieuwe tech
nologische ontwikkelingen en de Europese 
integratie.

De andere kant
Dijkstal wees erop dat we tegelijk oog 
moeten blijven houden voor de andere kant 
van de samenleving. Er is in bepaalde geval
len sprake van "hufterigheid", eenzaam
heid, onverschilligheid en gebrek aan (maat
schappelijke) verantwoordelijkheid en 
solidariteit. Maar ook egoïsme, doorslaand 
materialisme, en jeugdcriminaliteit baren 
zorgen.

Indiv iduele  verantw oordelijkheid  
De VVD stelt zich de vraag hoe hierop te 
reageren? Het antwoord daarop varieert van 
"het goede voorbeeld geven" tot de uitvoe
ring van een "consequent handhavingprak- 
tijk" -  afhankelijk van de situatie. Daarbij 
mag de betekenis van "onderling vertrou
wen" in het politiek en maatschappelijk 
verkeer niet worden onderschat. Datzelfde 
geldt voor het belang van "transparantie" 
van processen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Het toekennen van individu
ele verantwoordelijkheid is daartoe een 
belangrijke sleutel. In de culturele trends en 
aanverwante maatschappelijke veranderin
gen past vervolgens beleid dat is gericht op 
ae overgang van aanbodgestuurde naar 
vraaggestuurde voorzieningen. Die wijziging 
geeft ruimte aan grotere individuele keuze
vrijheid en verantwoordelijkheid, en dat is 
waar mondige burgers aan het begin van de 
21e eeuw behoefte aan hebben.

P o l i t i e k e  b e o o r d e l i n g  
K a b i n e t  K o k - J o r r i t s m a - B o r s t

De maatstaven waarop Dijkstal zijn 
politiek oordeel over net kabinet baseert 
zijn terug te vinden in de opeenvolgende 
WD-verkiezingsprogramma's,

Vervolg op pagina 2
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het huidige regeerakkoord, de VVD- 
inbreng bij debat over de regerings
verklaring en de inbrengen van de 
VVD bij ae Algemene Beschouwingen 
van 1998, 1999 en 2000. De VVD 
streeft steeds consequent naar brede 
bevordering van de welvaart en sane
ring van de overheidsfinanciën.

Resultaten
De VVD is derhalve vooral bijzonder 
tevreden met de bereikte resultaten 
op financieel, economische en sociaal 
gebied. De bestrijding van de werk
loosheid en de stimulering van econo
mie en werkgelegenheid en met name 
het omzetten van overheidstekort 
naar een overschot - waardoor het 
afbouwen van de staatsschuld sneller 
dan verwacht mogelijk werd - bleken 
zeer succesvol. "Bovendien gebeurde 
dat in een tempo dat hoger was dan 
verwacht," houdt Dijkstal voor. Dat 
resultaat maakte vervolgens extra 
beleid mogelijk: namelijk miljarden 
guldens voor investeringen en lasten
verlichting.

V oortgan g
Juist daardoor is volgens Dijkstal 
voortgang geboekt op andere gebie
den, die eveneens prioriteiten waren 
uit het regeerakkoord. Het onderwijs 
beschikt inmiddels over meer finan
ciële middelen. Uit de Memorie van 
Toelichting blijkt dat: "Nederland 
beschikt -  in internationaal perspec
tief -  over kwalitatief goed onder
wijs." Ook de zorgvoorzieningen zijn 
van een kwalitatief hoog niveau. En 
ook daar is veel extra geld beschik
baar gesteld. Datzelfde geldt voor de 
verbetering van de veiligheid en de 
infrastructuur. "Op deze terreinen," 
stelde Dijkstal, "is ontegenzeggelijk 
vooruitgang geboekt." Maar er blijft 
desalniettemin nog veel te doen. Niet 
altijd primair in financieel opzicht,

maar vooral organisatorisch en 
bestuurlijk, zodat het beleid efficiën
ter en effectiever wordt uitgevoerd. 
Een bijzonder lastig probleem is de 
zeer krappe arbeidsmarkt, die vele 
sectoren raakt en daarmee ook zorg 
en onderwijs.

Dijkstal vindt ook dat op sommige 
terreinen de resultaten ronduit teleur
stellend zijn en hij wees daarbij zowel 
op het WAO als het asiel- en vreem
delingenbeleid. Waarover verderop in 
dit stuk meer.

F i n a n c i e e l  E c o n o m i s c h  
b e l e i d

De VVD is vast overtuigd van de 
essentiële betekenis van het sinds 
1994 gevoerde trendmatig begro
tingsbeleid. Eén van de kenmerken 
daarvan is het behoedzaam begroten. 
Dankzij de begrotingsdiscipline zijn in 
betrekkelijk korte tijd zeer goede 
resultaten geboekt. Het is ae combi
natie van het sociaal/economische 
beleid, de gunstige economische 
wind en verstandige beslissingen en 
discipline, waardoor de begroting nu 
op orde is.

Behoedzaam heid  
Er is volgens Dijkstal wel reden tot 
zorg. Hij verwees naar het debat 
daarover bij de vorige Aigemene 
Beschouwingen. Ook toen is door de 
VVD uitvoerig stilgestaan bij teruglo
pende groei, de risico's van oplo- 

ende lonen en inflatie en vandaaruit 
et belang van behoedzaamheid. De 

huidige recessie en de onderzekerheid 
VS komen nu daarbij. Er is feitelijk 
een teruglopende economische groei, 
waarvan niet zeker is hoe lang die 
aanhoudt. De krapte op arbeidsmarkt 
heeft consequenties voor de loonont
wikkeling. De arbeidsproductiveit 
blijft achter. De inflatie is onverwacht 
hoog. Resultaat van dit alles is een

snel verslechterende concurrentie
positie. Voorzichtigheid blijft dus 
geboden, vindt de VVD. Naar de 
wetenschap van vandaag is er 
volgens Dijkstal geen aanleiding de 
begroting te wijzigen. “Het is op dit 
moment niet verantwoord te pleiten 
voor nóg meer geld voor uitgaven," 
aldus Dijkstal. In de huidige omstan
digheden kan de reserve op de 
begroting beter onaangetast blijven.

Arbeidsm arkt 
Vervolgens wees Dijkstal op de 
arbeidsmarkt. Er is nog altijd het zeer 
grote aantal inactieven van 700.000 
personen, exclusief de 900.000 
WAO'ers en 195.000 mensen met 
WW of bijstand. De VVD wil een 
herbezinning op het arbeidsmarktbe
leid. Niet de vraag naar arbeid, maar 
het aanbod van arbeid moet worden 
gestimuleerd. Aanpak van de armoe
deval, effectievere fraudebestrijding, 
versobering van regelingen en betere 
uitvoering moeten daar deel van uit 
maken.
Het moet in de huidige arbeidsmarkt 
gaan om andere arbeidsmarktinstru- 
menten dan voorheen, om verlenging 
van de arbeidsduur, verhoging van de 
arbeidsproductiviteit, en stimulering 
van ouderen om te gaan of blijven 
werken.

De VVD is geen voorstander van 
beleid gericnt op arbeidsmigratie.
Eerst moet het Nederlands arbeidspo
tentieel worden aangewend. 
Daarnaast noemde Dijkstal dergelijke 
voorstellen onverantwoordelijk bij 
een vooralsnog zo inconsequent (en 
soms zelfs onbegrijpelijk ruimhartig) 
asielbeleid.

Zorg
Het kernprobleem van de Zorgsector 
is volgens Dijkstal zichtbaar in het feit

Vervolg op pagina 3

Dijkstal over de aanslagen in de Verenigde Staten
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ging Hans Dijkstal uitgebreid in 
op de aanslagen in de Verenigde Staten en de gevolgen voor Nederland.

Vorige week, meteen na de verschrikkelijke terroristi
sche aanslagen in de Verenigde Staten, heeft de VVD 
naar voren gebracht dat hiermee een aanslag is 

epleegd op de vrije Westerse samenleving. Wij zijn 
et eens met de Minister-president dat het terrorisme 

met die aanslagen het hart van die vrije samenleving 
heeft getroffen.
De Verenigde Staten kunnen en mogen deze zeer 
ernstige terroristische daden niet onbeantwoord laten. 
Dat is niet slechts een kwestie van vergelding, maar 
evenzeer het voorkomen dat dergelijke wandaden weer 
gepleegd worden.

De internationale gemeenschap moet zich daarbij 
betrokken voelen en schouder aan schouder met de VS 
optrekken. Dat geldt zeker ook voor Nederland, als

partner van de VS in de NAVO. Maar ook in de 
Verenigde Naties en in het kader van de Europese Unie 
ligt hier voor ons een belangrijke opdracht. De NAVO 
staat hier voor de VVD voorop, omdat het hier gaat 
om een bondgenootschap, waarbinnen Nederland 
trouw moet zijn, in het bijzonder aan de Verenigde 
Staten.

Dat betekent dat Nederland bereid moet zijn op veler
lei terrein een bijdrage te leveren aan de bestrijding 
van dit terrorisme.

Daarnaast vindt de VVD dat nog meer prioriteit moet 
worden gegeven aan internationale samenwerking op 
het terrein van civiele en militaire inlichtingendiensten. 
Het is goed dat het Kabinet daaraan al werkt.
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dat er onvoldoende inzicht is in de 
effecten van de 24 miljard gulden 
extra die de afgelopen jaren naar de 
zorg is gegaan. De antwoorden die 
het kabinet zeer onlangs gaf op hier
over de Kamer gestelde vragen, stel
den zeer teleur. Dijkstal toonde aan 
dat er sprake is van innerlijke tegen
strijdigheid in die antwoorden. Na 
uitvoerige analyse van het zorgstelsel, 
rapporten van ae Rekenkamer en de 
beantwoording van de vragen door 
de minister, kan de politieke conclusie 
van de VVD niet anders zijn dan dat 
de Minister, de staatssecretaris en het 
hele kabinet tekort heeft geschoten. 
De VVD erkent wel, dat mee speelt 
dat de sector uitblinkt door onduide
lijkheid over bevoegdheden en

verantwoordelijkheden. Daarom is 
stelselwijziging zo dringend noodza
kelijk.

Asielbeleid
Dijkstal ging tenslotte in op het asiel
en vreemdelingenbeleid voor de 
resterende kabinetsperiode. Daarbij 
bepleitte hij een reeks mogelijke 
maatregelen die een restrictievere 
aanpak mogelijk maken. Daarbij 
denkt de VVD aan zéér consequente 
uitvoering en handhaving van de 
nieuwe vreemdelingenwet, een strin
gent AMA-beleid, de terugkeer daad
werkelijk regelen (Angola, Irak, 
Somalië), de beëindiging van vers
trekking van automatische vergun
ningen aan mensen uit Sierral Leone 
en delen van Kongo en Burundi. 
Tevens moet worden nagegaan hoe

het vluchtelingenverdrag kan worden 
gemoderniseerd. Er is grotere inzet op 
EU-beleid nodig. Een wetswijziging 
met betrekking tot criminele illegalen 
is het laatste voorstel van de VVD.

Tot slot
Dijkstal deed tot slot een oproep in 
de huidige zware, onzekere tijden 
onze democratische rechtstaat te blij
ven respecteren, en uit te blijven 
gaan van verdraagzaamheid en 
respect.

V V D  op Internet
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Van Beek

De Miljoenennota
De begroting 2002 is de laatste begroting die dit kabinet presenteert. Wat voor 
ligt is een goed resultaat. Er wordt circa fl 8 miljard extra uitgetrokken voor zorg, 
onderwijs en veiligheid; er is bijna fl 3 miljard beschikbaar voor lastenverlichting 
(waaronder een verlaging van de wegenbelasting en de vennootschapsbelasting) 
en er is een begrotingsoverschot geraamd van 1%. Door dit overschot is de over
heidsschuld zowel als percentage van het BBP als in guldens gedaald. De extra 
ruimte is gevonden in lagere rente-uitgaven en lagere uitgaven aan uitkeringen.

Verkiezingsprogramma Regeerakkoord Gerealiseerd Paars II

1) Economische groei
2) Lastenverlichting
3) Tekort
4) EMU-schuld (in % BBP)
5) Intensiveringen
6) Ombuigingen

2,0 %
fl 7,45 miljard 
-/- 1,0 %
67,0 % 
fl 6,65 miljard 
fl 12,8 miljard

2,25 % 
fl 4,5 miljard 
-/- 1,3 %
65,5 % 
fl 9,25 miljard 
fl 7,75 miljard

2,8 % (gemiddeld) 
fl 11 miljard 
+ 1,0 %
47,7 % (2002) 
fl 24,25 miljard 
fl 7,75 miljard

Regeerakkoord Gerealiseerd Paars II

1) Onderwijs fl 1,8 miljard fl 5,5 miljard
2) Zorg fl 2,6 miljard fl 7,3 miljard
3) Veiligheid fl 0,9 miljard fl 2,9 miljard
4) Infrastructuur fl 2,0 miljard fl 2,9 miljard

De laatste Miljoenennota van dit 
kabinet biedt een goede gelegenheid 
terug te kijken op wat er van de 
voornemens terecht is gekomen. In 
de eerste tabel treft u aan de wensen 
uit het VVD-verkiezingsprogramma, 
de afspraken uit het Regeerakkoord 
en de feitelijk realisatie.

Een nadere beschouwing leert dat de 
intensiveringen met name terecht zijn 
gekomen bij de belangrijkste maat
schappelijke prioriteiten te weten 
onderwijs, zorg, veiligheid en infra
structuur (zie de tweede tabel).

Uit de tabellen blijkt dat met deze 
Miljoenennota de doelstellingen uit 
het VVD-verkiezingsprogramma en 
uit het Regeerakkoord op financieel- 
economisch gebied meer dan gereali
seerd zijn. Gebleken is dat binnen de 
strenge Zalmnorm omvangrijke extra 
uitgaven gerealiseerd kunnen 
worden.

V oorzichtigheid  
Wel heeft de VVD toenemende zorg 
over de terugvallende economische 
groei, de inflatie en de loonontwikke
ling Een hoge inflatie en een hoge

loonontwikkeling schaden de interna
tionale concurrentiepositie van 
Nederland. Daarbovenop komt nu de 
grote onzekerheid over de internatio
nale situatie door de aanslagen in de 
Verenigde Staten. Dat dwingt tot 
voorzichtigheid.
Daarom heeft de VVD er dit jaar van 
afgezien een aantal aanvullende 
financiële wensen te uiten.

Informatie bij; W.l.l. van Beek 
070-3182899
w.vbeek@tk.parlement.nl_________

mailto:w.vbeek@tk.parlement.nl


e x o r e s s e 390

Tienpuntenplan: Jeugdzorg
1. Ouders zijn  prim air verantw oordelijk  voor 

de opvoeding van hun kinderen
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun 
kinderen. Kinderen hebben het recht op een gedegen 
opvoeding in een yeilige omgeving en ouders hebben in 
eerste instantie de plicnt om dit zo goed mogelijk te 
doen.

2. O pvoedingsondersteuning
Het consultatiebureau en de school Kunnen de ouders 
helpen bij de problemen die zij ondervinden in de opvoe
ding. Soms gaat het mis in de opvoeding van een kind en 
moeten jeugdzorginstellingen zich nadrukkelijke 
bemoeien met de opvoeding. Soms ook verloopt de 
opvoeding moeizaam en hebben ouders hulp nodig. 
Opvoedingsondersteuning voor ouders dient verbeterd te 
worden.

3. Jeu gd zo rg  moet beter georganiseerd  
worden

In het verleden bestond het veld van jeugdzorg uit een 
reeks van koninkrijkjes. Het karakter van de hulp was 
afhankelijk van de plek waar je terechtkwam met de 
hulpvraag. De VVD-fractie is van mening dat wanneer 
gesproken wordt van een partner is het opvoedings- 
vraagstuk dan zijn toegankelijkheid, betrouwbaarheid en 
klantvriendelijkheid belangrijke voorwaarden.

4. Bureau je ugdzorg moet als één loket 
voor de gehele je ugdzorg  fungeren

Aan de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid heeft het 
nogal geschort en het schort nog steeds. Om aan deze 
klachten tegemoet te komen is de laatste jaren veel 
gediscussieerd over een duidelijke toegang en een onaf
hankelijk zorgaanbod. Het "van-het-kastje-naar-de- 
muur" in de jeugdzorg moest afgelopen zijn. De VVD- 
fractie heeft tot op heden altijd gepleit voor een 
eenduidige jeugdzorg met als centrale toegang, het 
zogenaamde bureau jeugdzorg. Deze ontwikkeling moet 
de komende jaren wortelschieten.

5. Licht am bulante zorg ook 
binnen bureau je u g d zo rg

Bureau jeugdzorg moet niet alleen als doorgeefluik 
fungeren. Wanneer het om lichte problemen gaat, moet 
bureau jeugdzorg ook direct hulp kunnen bieden. Licht 
ambulante zorg binnen bureau jeugdzorg dus.

6. O ok het hulpaanbod via  
één financieringsstroom

Binnen het kader van een eenduidige jeugdzorg past een 
eenduidige aansturing en eenduidige financiering. Het 
bureau jeugdzorg moet als enige toegang gelden voor de 
doorverwijzing naar een cliëntgericht zorgaanbod. De

doorverwijzing van bureau jeugdzorg moet onafhankelijk 
van het aanbod geschieden. De huidige drie sectoren in 
de jeugdzorg, te weten de jeugdhulpverlening, de jeugd
bescherming en de jeugd-GGZ dienen te werken naar 
een modulair zorgaanbod, zodat we voortaan spreken 
van enkel en alleen “jeugdzorg". De financiering moet 
hierop afgestemd worden.

7. De positie  van de cliën t versterken
De positie van de cliënt (ouder en kind) moet versterkt 
worden door middel van het versterken van de klachten
regelingen, cliëntenparticipatie en de casemanager. De 
VVD-fractie vindt dit een goede zaak en spreekt ook de 
verwachting uit dat het concept de casemanager een 
aanzienlijke vooruitgang is in net waarborgen van de 
kwaliteit in de jeugdzorg. Cliëntenparticipatie komt 
onvoldoende van ae grond en klachtenregelingen funge
ren slecht. Hier moet op korte termijn verbetering in 
komen.

8. Meer aandacht voor de gee ste lijke  
gesteldheid  van de jeugd

De laatste jaren bereiken ons steeds meer geluiden dat 
het met de geestelijke gesteldheid van de jeugd niet 
goed gaat. De samenleving wordt harder, ontwikkelingen 
rondom school, werk en gezin verlopen steeds sneller, 
waardoor kinderen niet altijd de aandacht krijgen die ze 
nodig hebben. De komende jaren dient er meer onder
zoek gedaan te worden naar de effecten van die veran
deringen in de samenleving.

9. Inte nsive rin g  van het intercultureel werken 
in de je ugdzorg

Intercultureel werken in de jeugdzorg moet als absolute 
voorwaarde gesteld worden. Dit proces verloopt namelijk 
te langzaam. De samenwerking met allochtone zelforga
nisaties en buurtorganisaties moet worden geïntensi
veerd. Ouders en centrale personen in de gemeenschap 
moeten uitdrukkelijk worden aangespoord hun verant
woordelijkheid te nemen. Last but not least loopt er 
inmiddels een grote groep succesvolle allochtone jonge
ren in dit land rond. Dit zijn rolmodellen waar veel meer 
dan nu gebruik van gemaakt moet worden.

10. A d vie s- en M eldpunten  
K inderm ishandeling

Er bestaan nog steeds lange wachttijden en -lijsten 
binnen de jeugdzorg, in het bijzonder bij de Advies- en 
Meldpunten Kindermishandeling. De afgelopen jaren 
heeft de VVD veel geïnvesteerd om kindermishandeling 
in Nederland effectief te bestrijden, onder meer door het 
verhogen van de normprijzen. Dit blijft een punt waaraan 
de VVD onverminderd aandacht zal besteden.

Op een goede samenwerking!
Deze week werd bekend gemaakt dat de gemeenteraadsfracties van de 
VVD en de Ouderenunie in Hengelo verder gaan onder de naam VVD 
afdeling Hengelo.
In de afgelopen jaren is gebleken dat de VVD en de Ouderenunie in 
Hengelo vaak dezelfde politieke standpunten innemen. De menselijke 
verhoudingen tussen beide raadsfracties kunnen uitstekend worden 
genoemd. De VVD is de enige partij die het ouderenbeleid op de plaats 
gaat zetten die aansluit bij dTe visie van de Ouderenunie.
Hopelijk kan deze samenwerking leiden tot deelname aan het college na 
de verkiezingen van 6 maart 2002.

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Herbert Raat en Fleur van Tellingen 

E-mailadres:
f.vtellingen@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2923

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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Respect
Het liberalisme gaat uit van een positief mensbeeld, waarin elk 
mens uniek is. Het is daarom zeer interessant om te zien waar 
mensen hun inspiratie vinden, waar mensen zich betrokken bij 
voelen en wat mensen drijft bij hun keuzes. Juist bij dit laatste 
punt speelt het liberalisme een belangrijke rol: zij wil de ruimte 
voor mensen om zelf keuzes te maken, vergroten. Dit in de vaste 

overtuiging dat er net zoveel verschillen zijn in opvattingen, in levensstijl en in na te 
streven doelen, als er verschillende individuen zijn. Dit betekent vanzelfsprekend dat we 
het niet altijd met elkaar eens zijn, soms zijn er grote meningsverschillen. Het kan zelfs 
betekenen dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Maar zolang respect de basis 
vormt voor onderlinge relaties, kan geen verschil verdraagzaamheid in de weg staan.

Respect is daarom een vanzelfsprekendheid voor mij. Een vanzelfsprekendheid die niet 
afhangt van het krijgen van respect maar een vanzelfsprekendheid die behoort te liggen 
in het tonen daarvan. Mensen die pas respect tonen nadat ze hiervoor argumenten 
aangedragen kregen, beginnen verkeerd. Zij moeten zichzelf de vraag stellen of respect 
niet bij voorbaat gegeven dient te worden. Dit geldt eens te meer in de veelzijdigheid 
van de samenleving van alledag. Als je om je heen kijkt dan zie je dat de wereld Kleiner 
wordt. Nog voor je de hoek van de straat om bent, kun je mensen van allerlei pluimage 
tegenkomen. De multiculturele samenleving begint in je eigen buurt. Voor de overheid 
en de politiek vormt dit een uitdaging. Een uitdaging waar de VVD een duidelijk 
antwoord op heeft. Meer ruimte voor eigen keuzes.
De overheid moet zich niet bemoeien met de inhoudelijke programmering van 
tv-zenders. Het gaat de overheid niet aan voorschriften te geven over het formaat van de 
dakkapel. De overheid mag allochtoon ondernemerschap niet in de weg staan met 
onnodige belemmeringen in de vestigingswet. We zullen moeten afstappen van aanbod
gestuurde zorg. De vraag van mensen zelf moet bepalend zijn. Onze inzet moet erop 
gericht zijn daar de ruimte voor mensen te vergroten.

Respect vraagt om durf. We moeten durven zeggen waar het op staat. Ik wil hier abso
lute duidelijKneid over geven: we mogen de tolerantie van onze samenleving niet laten 
misbruiken voor het rechtvaardigen van intolerantie. En dus moeten we elkaar ook 
durven aanspreken op intolerantie Dat is wat ik deed toen ik een tijd geleden een aantal 
imams verweet onvoldoende verdraagzaam te zijn tegenover homoseksuelen. En dat is 
geen inperking van de vrijheid van anderen, maar dat is wel de grenzen tonen van een 
democratische rechtstaat. Niet voor niets liggen vele normen en waarden verankerd in 
wetten en regels. Zij vormen de broodnodige spelregels voor een vrije samenleving.
Maar dan moeten we ons wel aan die regels houden. Ook daarom is het nodig dat de 
overheid meer werk maakt van het handhaven van de regels.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Wat vindt de VVD van particuliere beveiliging  
op Schiphol?
Deze week komt het antwoord van: Jacques Niederer

Sinds de verschrikkelijke aanslagen in 
Amerika worden vraagtekens geplaatst bij 
de kwaliteit van de beveiliging op luchtha
ven Schiphol. In dit verband wordt gewezen 
op het door de Tweede Kamer aangenomen 
en momenteel bij de Eerste Kamer aanhang
ige wetsvoorstel, dat enkele wijzigingen 
aanbrengt in de organisatie van de beveili
ging op luchtvaartterreinen. Tijdens de 
Algemene Politieke Beschouwingen vertroe
belde met name GroenLinks de discussie 
door te stellen, dat dit wetsvoorstel meteen 
moest worden ingetrokken. Want, zo 
betoogde GroenLinks, de beveiliging op 
Schiphol wordt geprivatiseerd en dus daar
mee ondergeschikt gemaakt aan financiële 
en economische belangen en dus raakt de 
kwaliteit van de beveiliging onder de maat. 
Een zeer bedenkelijke en bovenal onjuiste 
argumentatie. De beveiliging op Schiphol

neemt alleen maar toe. Wat is nu de kern 
van het wetsvoorstel? Al meer dan 10 jaar 
bedient de Koninklijke Marechaussee 
(KMar), als direct verantwoordelijke over
heidsdienst voor de beveiliging, zich van 
een particuliere beveiligingsorganisatie voor 
de controle van personen en handbagage. 
Hierdoor is evenwel een vermenging van 
verantwoordelijkheden ontstaan. We 
hebben immers een overheidsdienst die 
exclusief verantwoordelijk is voor de beveili
ging, maar tegelijkertijd gebruik maakt van 
een particuliere dienst. Om de publiekrech
telijke verantwoordelijkheden te scheiden 
van de civielrechtelijke, wordt het contract 
nu overgenomen door de exploitant van de 
luchthaven Schiphol. Er verandert feitelijk 
dus niets, alleen juridisch.

Vervolg op pagina 4
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VVD op de bres voor transparantie in de financiële sector
Op 25 september vond het Algemeen Overleg over de transparantie van financiële diensten plaats. 
In de financiële sector vinden nationaal en internationaal ontwikkelingen plaats die grote gevolgen 
hebben voor de instellingen die op deze markt opereren. "De internationalisering van de financiële 
markten, de concentratie van beurzen, het ontstaan van financiële conglomeraten en van nieuwe 
producten maken goed toezicht op integriteit van groot belang" aldus woordvoerder Hella Voüte. 
Naast het toezicht op handel met voorkennis en de transparantie van financiële producten voor de 
consument moet o o k  de bestrijding van koersmanipulatie hoog op de agenda worden geplaatst.

Hella Voüte

De handel in aandelen KLM vooraf
gaande aan de terroristische aansla
gen Amerika deed voorkennis 
vermoeden en heeft het belang van 
goed toezicht onderstreept. Voüte 
maakt zich echter zorgen over het 
achterblijven van bestrijding van 
voorkenniszaken. Hoewel ae 
toezichthouder op het effectenver
keer (STE) steeds meer zaken op het 
gebied van voorkennis opspoort, blijft 
ae rechtsvervolging achter. Het 
Openbaar Ministerie moet daarom op 
korte termijn substantieel kwalitatief 
en kwantitatief worden versterkt.
Lukt dat niet dan is dat een ernstige 
aantasting van het gezag van het OM 
en ook een aantasting van de integri
teit van de financiële sector. Tijdens 
het debat heeft Voute er tevens voor 
gepleit dat handelaren op de beurs 
tijdelijk ongebruikelijke transacties 
actief melden aan de STE.
De recente ontwikkelingen hebben de 
noodzaak tot meer transparantie in 
het bank- en effectenwezen tot de 
hoogste prioriteit gemaakt. Teneinde

criminele en terroristische organisaties 
op te sporen moet het bankgeheim in 
EU-lidstaten, zoals dat nog in 
Luxemburg en Oostenrijk bestaat, 
worden opgeheven. “In het kader 
van de terreurbestrijding ben ik van 
mening dat ‘alle hens aan dek’ 
moeten. Niet alleen op strategisch en 
militair terrein maar we moeten ook 
actieve medewerking aan de 
Amerikaanse financiële antiterreur 
taskforce verlenen.", aldus Voüte. Op 
haar aandringen heeft de minister 
een aantal toezeggingen gedaan.

Een belangrijke spil in het geheel is 
de versterking van de positie van de 
consument. "Transparantie bij finan
ciële dienstverlening werkt tweeledig. 
Enerzijds kan de consument een 
betere afweging maken tussen de 
verschillende producten, anderzijds 
krijgt de consument een beter beeld 
op ae risico’s, de kosten en zijn rech
ten en plichten.” Voor de VVD-frac- 
tie reden te meer om aan te dringen 
op een snelle introductie van de 
zogenaamde financiële bijsluiter die
vanaf 1 januari 2002 zal worden 

' H
Financiële dienstverleners verplicht dit

document actief te verstrekken bij 
producten die bestaan uit tenminste 
één beleggingelement. Het is te 
vergelijken met een medische bijslui
ter. Zonder te weten hoe het product 
precies werkt, krijgt de consument 
wel een goed beeld van de risico's 
van het product. Bij de evaluatie 
moeten we misschien zelfs kijken 
naar mogelijkheden om deze bijsluiter 
voor meer financiële producten zoals 
hypotheken in te voeren. Daarnaast 
zaf de VVD erop blijven aandringen 
het toezicht te verbreden naar 
tussenpersonen in verzekeringspro
ducten en trustmaatschappijen. Een 
lijn die de minister ondersteunt.

De ontwikkelingen om de transparan
tie te vergroten staan niet stil en dat 
is dringend noodzakelijk stelt Voüte. 
"Immers, transparantie is een belang
rijk en onlosmakelijk onderdeel van 
integriteit in de financiële sector."

Hella Voüte
070 3182907
hvoute@tk.parlement.nl

ïeïntro
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duceerd Perjuli 2002 zijn

Particuliere ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking kent drie kanalen waarlangs wordt gewerkt: 
multilateraal (VN, Wereldbank, enz), bilateraal (met 20landen en enkele 
specifieke thema's) en particulier. Een groot aantal Nederlandse organisaties 
werkt via het particuliere kanaal. Enkele daarvan staan bekend als 
Medefinancieringsorganisaties (MFO's). Dit zijn: Cordaid, Novib, HIVOS, 
ICCO en Foster Parents Plan Nederland. Deze MFO's krijgen forse subsidies 
uit de rijkskas in het kader van het Medefinancieringsprogramma (MFP). 
Jaarlijks gaat het om meer dan 600 miljoen gulden.

De laatste jaren zijn er regelmatig 
vraagtekens gezet bij de effectiviteit 
en doelmatigheid van dit programma. 
Naar aanleiding daarvan is hier twee 
iaar geleden een interdepartementaal 
beleidsonderzoek (IBO) naar gehou
den. Dat leidde tot zeer kritische 
observaties en enkele zeer steekhou
dende aanbevelingen. De minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking zei 
spoorslags toe deze aanbevelingen te 
betrekken bij een nieuw beleidskader 
voor de MFO's. Het resultaat daarvan 
werd deze week met de minister 
besproken.
VVD-woordvoerder Enric Hessing 
constateerde dat het zogenaamde 
"Beleidskader MFP-breed" geen 
adequate reactie is op de bevindingen

van het genoemde onderzoek. Het 
beleidskader komt niet of nauwelijks 
tegemoet aan de aanbevelingen en is 
geen goed uitgangspunt voor deel
name van MFO’s aan ontwikkelings
samenwerking. Kortom: de minister 
moet haar huiswerk overdoen.

De belangrijkste bezwaren van de 
zijde van de VVD zijn:
(1) het beleidskader biedt onvol
doende mogelijkheden voor de minis
ter om haar verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de effectiviteit en de 
doelmatigheid van het programma 
waar te maken; (2) de toelatingscrite
ria bestendigen het kartel; (3) onaf
hankelijkheid van toetsing en evalu
atie zijn niet gegarandeerd, (4) de eis

tot autonomie gekoppeld aan het 
hoge subsidiepercentage leidt tot 
"baas in eigen huis op kosten van 
een ander”, en (5) de verdeelsleutel 
is zeer vaag en objectieve criteria 
ontbreken, hetgeen leidt tot handje
klap in eigen kring.

De VVD verzocht de minister zo 
spoedig mogelijk met een beter voor
stel te komen. Helaas voert de VVD 
de strijd om een zakelijker aanpak 
van het MFP bijna alleen. PvdA en 
CDA zijn zeer terughoudend omdat 
zij sterke banden hebben met de 
verzuilde wereld van de MFO’s. 
Zodoende kan dit kartel blijven voort
bestaan. Het is vooral de doelgroep 
van het beleid, dus de mensen in 
ontwikkelingslanden, die hiervan de 
dupe zijn. De met het MFP gemoeide 
één miljard gulden wordt beslist niet 
optimaal aangewend.

Enric Hessing
Tel: 070-3182889
e.hessing@tk.parlement.nl

mailto:hvoute@tk.parlement.nl
mailto:e.hessing@tk.parlement.nl
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Otto Vos

Dreigingsbeeld herzien
Afgelopen woensdag vond de behandeling plaats van het jaarverslag van 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over het jaar 2000. Er is met 
name gesproken over het risico van terrorisme. Volgens de BVD zou de 
dreiging van terroristische aanslagen laag zijn en afkomstig van separatisti 
sche groeperingen. Namens de VVD heeft woordvoerder Otto Vos betoogd 
dat dit dreigingsbeeld moet worden herzien, naar aanleiding van de ramp
zalige gebeurtenissen in Amerika. Er is immers gebleken dat terroristen 
nergens voor terugdeinzen en tot massale aanslagen in staat zijn.

Tevens is aan de orde gesteld dat het 
buitengewoon belangrijk is om 
preventie tegen terreuraanslagen te 
bevorderen om de rust bij de bevol
king te herstellen. Daarvoor is een 
hecnt netwerk nodig van internatio
naal samenwerkende inlichtingen
diensten. Het is van groot belang dat 
daartoe in Europees verband initiatie
ven worden ontwikkeld. Alleen dan 
kunnen alle lidstaten profijt hebben 
van belangrijke informatie die met 
riskante infiltratieacties wordt verza
meld.

Een belangrijke taak voor de BVD is 
om veiligheidsonderzoeken uit te 
voeren voor vertrouwensfuncties in 
de samenleving. Dat kan zowel een 
politiefunctionaris betreffen als een 
kruier die op Schiphol toegang heeft

tot het platform. Ter bevordering van 
de preventie is er aanleiding om te 
heroverwegen of niet meer functies 
als vertrouwensfunctie moeten 
worden aangemerkt.

Opvallend is dat de Afghanen de 
snelst groeiende groep asielzoekers 
binnen Nederland zijn. Op dit 
moment is er reeds een groep van 
30.000 Afghanen in Nederland. Er is 
aanleiding te heroverwegen of het 
toelatingsbeleid niet moet worden 
ingeperkt en of de BVD een taak kan 
krijgen bij het screenen van asielzoe
kers die mogelijk terroristische of 
criminele plannen hebben.

De nieuwe inlichtingentaak buiten
land van de BVD moet worden 
gebruikt om inlichtingen in het

buitenland te verzamelen die kunnen 
duiden op risico's in Nederland. 
Woordvoerder Otto Vos heeft de 
minister opgeroepen naast het 
bestaande personeelsbestand van 20 
man meer menskracht en techniek ter 
beschikking te stellen voor de 
verzwaarde taak in dit verband.

Otto Vos 
070-318 29 00
Q.Vos@tk.parlement.nl____________

V V D  op Internet

www.vvd.nl

Etnische minderheden aan het werk
Er bestaat sinds april 2000 een overeenkomst tussen MKB Nederland en 
Arbeidsvoorziening (Arbvo) om de arbeidsparticipatie van etnische minder
heden te verhogen: het MKB-convenant. De afspraak is dat het A/IKB vacatu 
res bij Arbvo aanmeldt, en dat Arbvo op haar beurt geschikte allochtone 
kandidaten aan de bedrijven voorstelt. Een alleszins prijzenswaardige over
eenkomst, waarbij echter wel een aantal kritische kanttekeningen past. Stef 
Blok legt uit waarom.

De VVD vindt het vreemd dat het 
convenant ervoor nodig is geweest 
om Arbvo het werk te laten doen dat 
ze toch al moesten doen. In een brief 
van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) staat 
letterlijk dat voorafgaande aan het 
convenant "het contact met Arbvo 
zich voor een grote groep overwe
gend beperkte tot het inschrijven als 
werkzoekende". Velen werden door 
het arbeidsbureau niet bemiddeld ten 
behoeve van een baan. De VVD heeft 
hier geen goed woord voor over. 
Daarbij laat het functioneren van 
Arbvo ook te wensen over in hun 
relatie tot werkgevers, die in grote 
getale Arbvo links laten liggen bij het 
zoeken naar werknemers.

De werkloosheid onder etnische 
minderheden is nog steeds erg hoog. 
Wel is deze tussen 1994 en 1999 
gedaald van 26 procent naar 14 
procent. Onder autochtonen is die in 
dezelfde periode gedaald van 7 
procent naar 3 procent. Een fantasti
sche afname, maar de vraag is waar

deze afname aan te danken is. Komt 
het door specifiek minderhedenbe
leid, of door algemeen economisch 
beleid? Bovendien wordt de blijd
schap enigszins overschaduwd door 
de inactiviteit van de Nederlanders.
Bij autochtonen bedraagt deze 36 
procent, terwijl deze bij allochtonen 
- ondanks de daling van de werkloos
heid - een jammerlijke 57 procent 
bedraagt.

Cijfers kunnen duizelen, maar zijn 
onmisbaar bij het beoordelen van 
overheidsbeleid. Zo is bijvoorbeeld 
een derde van Turken en 
Marokkanen afhankelijk van een 
uitkering, terwijl dit voor 14 procent 
van de Nederlanders geldt. De inacti
viteit onder jongeren is helemaal erg. 
1 op de 2 allochtone jongeren onder 
de 35 jaar is inactief. Bij autochtone 
jongeren is dit bijna 1 op de 3.

De VVD is blij dat de arbeidsdeel
name onder minderheden toeneemt 
in lijn met algemene economische 
ontwikkelingen, maar teleurgesteld

dat specifiek minderhedenbeleid tot 
op heden niet heeft geleid tot een 
afname van de verschillen. 
Werkloosheid onder minderheden 
bevindt zich nog steeds op een 
niveau dat we voor de gehele 
beroepsbevolking zelfs in de hoogtij
dagen van de werkloosheid niet 
kenden. Terwijl voor de VVD betaald 
werk de sleutel tot zelfontplooiing en 
gelijkwaardige deelname aan de 
maatschappij vormt. Daarom is een 
initiatief zoals het MKB-convenant 
zeer toe te juichen. Maar uit informa
tie van het Ministerie van SZW blijkt 
dat dit niet genoeg is. Als we niet 
tegelijkertijd zorgen dat Arbvo en 
sociale diensten geprikkeld worden 
om kwaliteit te leveren, misbruik hard 
wordt aangepakt, en er voor wordt 
gezorgd dat werken echt loont in 
vergelijking met een uitkering, dan 
maken we niet de zo noodzakelijke 
sprongen vooruit. De te grote 
verschillen zullen dan blijven bestaan, 
net zoals een ondergrondse economie 
die een deel van het werk in de witte 
economie verdringt, alsmede een 
structurele achterstand van minder
heden. En dat wil de VVD zeker niet.

Stef Blok 
070-3182910
s.blok@tk.parlement.nl____________

mailto:Q.Vos@tk.parlement.nl
http://www.vvd.nl
mailto:s.blok@tk.parlement.nl
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Tienpuntenplan kinderopvang
1. De VVD vindt dat kinderopvang prim air de 

verantw oordelijkheid  is van ouders!
De overheid dient ten aanzien van de arbeidsvoorwaar
den zodanige randvoorwaarden te formuleren, dat de 
combinatie van zorgtaken en arbeidstaken mogelijk is. 
Deze faciliteiten moeten er toe leiden kinderopvang 
betaalbaar te maken. Daarnaast kunnen werkgevers en 
werknemers onderling afspraken maken over kinderop
vang. De overheid kan hiertoe een kader aangeven.

2. De VVD is voorstander van kw alitatief 
goede kinderopvang!

De VVD is voorstander van verantwoorde pedagogische 
opvang. De VVD pleit echter wel voor terughoudendheid 
van de kant van de rijksoverheid op dit vlak. De VVD wil 
geen bureaucratische handelingen en belemmeringen. 
Gemeenten moeten verantwoordelijk blijven voor hand
having van de kwaliteit in kinderopvanginstellingen.

3. De VVD wil knelpunten in de kinderop- 
vangsector oplossen!

Ondanks ae groei van het aanbod is dit aanbod nog lang 
niet dekkend en zijn er wachtlijsten. Als gevolg van de 
aanbodfinanciering wordt concurrentie belemmerd en 
worden middelen niet efficiënt ingezet. De VVD wil deze 
knelpunten zo snel mogelijk oplossen. Uitgangspunten 
hierbij zijn: deregulering, keuzevrijheid en verbeterde 
marktwerking (meer toetredingsmogelijkheden).

4. Adequate kinderopvang vergroot de 
arbeid sparticip atie  van met name vrouwen!

De arbeidsparticipatie van met name vrouwen is de afge
lopen tien jaar fors toegenomen, toch blijft deze achter 
bij die van mannen.
Gezien de schrijnende tekorten op de arbeidsmarkt (o.a. 
in de kinderopvang zelf) is bevordering van de arbeids
participatie noodzakelijk. Kinderopvang vormt daarbij 
een belangrijk instrument.

5. In de kinderopvangsector moet de 
com binatie van leren en werken worden 
bevorderd!

Het personeelstekort in de kinderopvang is een belang
rijke oorzaak voor wachtlijsten. De VVD is daarom van 
mening dat in de kinderopvangsector de combinatie van 
leren en werken moet worden bevorderd. Een specifieke 
doelgroep vormen daarbij alleenstaande ouders met

Se kinderen. Juist voor hen is het interessant om (in 
tijd) leren en werken in de kinderopvang te combine
ren, om volledig aan de slag te kunnen zodra de eigen 

kinderen ouder zijn.

6. De VVD is voorstander van meer 
keuzevrijheid  in de kinderopvang!

Ouders moeten kunnen kiezen tussen verschillende 
vormen van kinderopvang (gastouder en/of dagverblijf) 
en verschillende instellingen. De vorm waarin de over
heid financiële ondersteuning geeft mag die keuze niet 
beïnvloeden Daarom moeten subsidies en fiscale regelin
gen niet uitgekeerd worden aan instellingen, maar aan 
ae ouders zelf.

7. De com binatiem ogelijkheden voor arbeid  
en zorg moeten verbeterd worden!

Eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid zijn de 
uitgangspunten. De samenleving maakt de overgang van 
kostwinnersschap naar de combinatie van arbeiden zorg. 
Dat moet gestimuleerd worden. De sociale zekerheid, het 
pensioenstelsel en het belastingstelsel moeten doorge
licht worden op de combinatie van arbeid en zorg, en 
waar nodig aangepast.

8. Socia le  partners zijn  prim air verantw oor
d elijk  voor het verbeteren van de m oge
lijkheden arbeid en zorg te com bineren!

Sociale partners zijn beter dan de overheid in staat om 
afspraken op maat te maken over kwesties rond combi- 
neerbaarheid van arbeid en zorg. Daarom moet de over
heid sociale partners stimuleren om meer afspraken te 
maken over onderwerpen als kortdurend en langdurig 
zorgverlof, calamiteitenverlof, kraamverlof en ouder
schapsverlof.

9. D eeltijdw erk is een m ogelijkheid  voor het 
beter com bineren van arbeid en zorg!

In Nederland zijn de mogelijkheden voor deeltijdwerk de 
afgelopen jaren sterk toegenomen. In de jaren negentig 
bestond de werkgelegenheidsgroei voor 65% uit deel
tijdbanen. Deeltijdwerk geeft veel ruimte tot het combi
neren van arbeia en zorg. Om de mogelijkheden tot 
deeltijdwerk optimaal te kunnen benutten, moeten de 
kinderopvangvoorzieningen verbeterd worden.

10. Verlofsparen moet verder gestim uleerd  
worden!

Verlofsparen is een mogelijkheid om invulling te kunnen 
even aan de wens van werknemers om voor bijvoor- 
eeld studie en verzorgen verlof op te nemen. Sinds 1 

januari 2001 bestaat er een wettelijke regeling voor 
verlofsparen. Echter, van deze regeling wordt nog weinig 
gebruik gemaakt. Om deze reden moet gebruik van 
verlofsparen waar mogelijk met voorlichting en verbete
ring van de randvoorwaarden gestimuleerd worden.

Vervolg van pagina 1 (Schiphol)

De particuliere dienst blijft werken 
onder verantwoordelijkheid van de 
KMar en daarmee onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie. Omdat Schiphol er 
belang bij heeft de rijen passagiers zo 
kort mogelijk te houden, zullen er 
eerder meer dan minder beveiligers 
worden ingezet. Hierdoor krijgt de 
KMar meer ruimte om Schiphol te 
bewaken en criminelen of personen 
die verdacht worden van terrorisme 
op te pakken. De KMar blijft toezicht 
houden op de taakuitoefening van de 

articuliere beveiligingsorganisatie en 
oudt vanuit haar publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheden mogelijkhe

den om in te grijpen. De KMar zal de 
luchthaven Schiphol als contractspar- 
tij informeren over de wijze van taak
uitoefening en zonodig zal deze laat
ste ingrijpen. Laten we niet vergeten, 
dat de luchthavenexploitant zelf er 
ook alle belang bij heeft om Schiphol 
de goede naam te laten behouden die 
zij nu heeft.

De WD-fractie staat achter dit wets
voorstel en blijft dat doen. Aan de 
mate van beveiliging van de burger
luchtvaart wordt niets afgedaan. 
Sterker nog, deze neemt alleen maar 
toe. Natuurlijk is van belang, dat de 
gebeurtenissen in de Verenigde 
Staten worden betrokken bij de 
verdere behandeling van het wets

voorstel en, eenmaal wet, de imple
mentatie daarvan. De regering heeft 
dat ook expliciet toegezegd. De VVD 
heeft hier vertrouwen in.

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Fleur van Tellingen en Herbert Raat 

E-mailadres:
f.vtellingen@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2923

De WD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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Eenheid in verscheidenheid
De opmerking "de wereld wordt nooit meer zoals hij was" horen 
we regelmatig, zeker sinds de aanslagen in New York en 
Washington op 11 september. Toch is het is maar gedeeltelijk 
waar. Ten eerste is er altijd continuïteit tussen vandaag en 
morgen. Er is altijd een beetje ‘gisteren' in 'vandaag'. Ten tweede 
gaat zo'n stelling eigenlijk altijd wel op. De wereld verandert 

voortdurend en onze omgeving blijft nooit dezelfde. Daar zijn geen rampen voor nodig. 
De wereld is morgen niet meer wat die vandaag is. En toch heeft de geschiedenis met 
een schok een wending genomen. Omdat het machtigste land ter wereld midden in het 
democratische hart is getroffen. Omdat daarmee alle vrije, open democratieën evenzeer 
zijn geraakt.
Het is voor iedereen merkbaar dat er momenteel spanning is. Die spanning komt voort 
uit het besef dat open, vrije samenlevingen per definitie kwetsbaar zijn. Mensen vragen 
zich af wat de consequenties van deze aanslagen kunnen zijn. Mensen vragen zich af wat 
er gebeurt tussen bevolkingsgroepen in ons land. Moskeeën worden beklad, islamitische 
scholen in brand gestoken. Maar ook het anti-Amerikanisme steekt hier en daar de kop 
op. Er verschijnen vervolgens enquêtes die voeding geven aan verdere spanning. Maar 
wie die onderzoekjes goed bekijkt, ziet hoe weinig ze voorstellen: weinig geënquêteer
den, slordige vragen. Daar kunnen we niets mee. We mogen het niet laten gebeuren dat 
groepen tegen elkaar worden opgezet. Zeker niet op basis van vluchtig onderzoek dat 
geen recht doet aan de werkelijkheid.
Het is niet nodig dat we elkaar de put in te praten. De Nederlandse samenleving is niet 
wezenlijk veranderd na 11 september. Natuurlijk, we moeten waakzaam en alert zijn. Het 
bestuur moet het hoofd koel houden. Strikte maatregelen nemen waar nodig. Maar er is 
geen reden om niet vreedzaam en respectvol met elkaar om te blijven gaan. Ook interna
tionaal zijn de reacties op de aanslagen eerder gematigd en weloverwogen dan haastig of 
oorlogszuchtig. Demonstraties en advertenties die waarschuwen voor een geweldsspiraal 
hebben me dan ook verbaasd. Demonstreren tegen wie? Waarschuwen voor wie? Ook 
daarmee wordt een beeld gecreëerd dat geen recht doet aan de werkelijkheid.
Als een partij voor alle Nederlanders wil de VVD respect en vrijheid voor allen. Die indi
viduele vrijheid gaat samen met individuele verantwoordelijkheid, ook naar de samen
leving. Wie de vrijheid liefheeft, toont juist nu respect voor anderen. Juist in een liberale 
samenleving bestaat waardering voor elkaar. Juist dan kunnen we de verantwoordelijk
heid voor de toekomst van onsland gezamenlijk op onze schouders nemen. Eenheid in 
verscheidenheid, dat is het ideaal van het liberalisme.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Wat vindt de VVD van het vrijgeven van de 
programmagegevens?
Deze week komt het antwoord van: Atzo Nicolaï.

De VVD-fractie is verheugd over het besluit 
van de NMa in de al te lang slepende zaak 
tussen De Telegraaf en de NOS/HMG om 
over te gaan tot het vrijgeven van de pro
grammagegevens. De afgelopen jaren heeft 
ae VVD-fractie meerdere malen aangedron
gen op snelle beschikbaarheid van deze 
gegevens en overwoog zelfs zonodig een 
initiatiefwetsvoorstel op te stellen.
De VVD-fractie heeft zich zeer gestoord aan 
het feit dat de publieke omroep onder het 
mom van de auteursrechtelijke bescherming 
niet bereid was deze informatie vrij te 
geven. Duidelijk was dat het de publieke 
omroep ging om de belangrijke inkomsten 
die daarmee gemoeid zijn. Daarnaast was 
de publieke omroep beducht dat de leden 
van de verschillende omroepverenigingen 
toch meer abonnementhouders van het

omroepblad zouden blijken te zijn en 
misschien hun abonnement en hun lidmaat
schap zouden opzeggen als ze op een 
andere manier ook goed aan informatie 
zouden kunnen komen.
De VVD-fractie vindt het een zaak van vrije 
nieuwsgaring en juicht het toe als De 
Telegraaf of welk blad ook maar wil met 
een eigen omroepgids kan komen. Het 
vervallen van de oneigenlijke koppeling van 
abonnenent en lidmaatschap kan bovendien 
verhelderend zijn om te zien wat de werke
lijke aanhang van de omroepverenigingen 
is.

Atzo Nicolaï
Tel: 0 70 - 3182888
a.nicolai@tk.parlement.nl
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VVD pleit opnieuw voor herziening autobelastingen
Afgelopen woensdag sprak de vaste kamercommissie voor Financiën met staatssecretaris Bos over 
de fiscale aspecten van de mobiliteit. Kernpunten voor de VVD waren: een integrale reorganisatie 
van de autobelastingen in relatie tot de kilometerheffing, een rechtvaardiger behandeling van de 
privé-kilometers voor de auto van de zaak en een overzichtelijker regelgeving. De belastingen op 
net terrein van de (auto)mobiliteit hebben veel weg van een lappendeken!

De notitie die be
sproken werd vloeit 
voort uit twee VVD 

Pieter Hofstra moties, die vroegen 
om verlaging, varia- 

bilisatie en vergroening van de auto- 
belasting. Tevens gaat het de VVD 
om een meerjarige herziening van de 
autobelastingen. Afschaffing van de 
vaste belastingen en toe naar een 
systeem van een eerlijke prijs per kilo
meter (zie ook VVD Expresse 384).
De notitie van Bos laat een begin van 
een meerjarige visie zien, maar gaat 
niet in op de kilometerheffing en 
diverse vergroeningsvoorstellen.

Woordvoerder Pieter Hofstra heeft 
tijdens het overleg ingezet op:
- het terugsluizen van de extra 

opbrengsten als gevolg van de 
indexatie van brandstofaccijnzen 
naar verlaging van de motorrijtui
genbelasting (MRB),

- het streven naar een sterke 
vereenvoudiging van het gehele 
stelsel van reiskostenaftrek en 
reisvergoedingen,

- indexering van de autokostenver
goeding voor zakelijk gebruik van 
ae privé auto,

- het tegengaan van de dreigende 
sterke verslechtering voor ae auto 
van de zaak.

Wat betreft dit laatste punt stelt het 
Kabinet voor om de toegestane 
privé kilometers te verhogen, maar 
een groot deel van de woon-werk 
kilometers als privé aan te merken. 
Het Kabinet streeft weliswaar naar 
gelijke behandeling, ten opzichte 
van mensen met een eigen auto, 
maar dit leidt voor velen tot een 
enorme belastingverhoging. Het 
gaat hier om een groep van meer 
aan 600.000 mensen met een auto 
van de zaak. Sommigen van hen

kunnen er duizenden guldens netto 
per jaar op achteruit gaan!
Gelijke behandeling is ook voor de 
VVD een groot goed, maar als over
heid heb je tevens een taak op het 
gebied van betrouwbaarheid en 
rechtszekerheid en die zijn hier voor 
de VVD van doorslaggevend 
belang. "Zo kun je niet met je 
burgers omgaan," aldus Pieter 
Hofstra.

Dit debat was een eerste verkenning 
op hoofdlijnen, maar de piketpalen 
zijn geslagen. De onderwerpen 
zullen uitvoeriger aan bod komen bij 
de behandeling van het belasting
plan 2002.

Pieter Hofstra
tel: 070 3182886,
S.Hommes@tk.parlement.nl

De Embryowet
Deze week is uitvoerig gedebatteerd 
over "de Embryowet". Deze wet stelt 
grenzen en voorwaarden aan het 
gebruik van geslachtscellen en 
embryo's. Handelingen zoals iden
tieke mensen “maken"(klonen), 
geslachtskeuze om niet-medische 
redenenen, het bewust wijzigen van 
genetisch materiaal van de kern van 
menselijke kiembaancellen en het 
creëren van mens-diercombinaties 
worden absoluut verboden. Uit 
respect voor menselijk leven en de 
menselijke waardigheid is de VVD

het met deze verbodsbepalingen 
eens.

Op dit moment mogen 
"restembryo's", die "over" zijn van 
IVF, ter beschikking worden gesteld 
voor donatie , anders worden ze 
vernietigd, in de nieuwe wet mogen 
ze onder strikte voorwaarden straks 
ook gebruikt worden voor weten
schappelijk onderzoek of voor het in 
kweek brengen van embryonale 
stamcellen. De belangrijkste voor
waarden tot wetenschappelijk onder

zoek met restembryo's zijn dat het 
onderzoek kennis oplevert die van 
groot belang is voor de geneeskunde 
en dat er geen alternatieve onder
zoeksmethode is. Het speciaal tot 
standbrengen van embryo's voor 
wetenschappelijk onderzoek blijft in 
de nieuwe wet verboden, totdat via 
een ontwerp- Koninklijk Besluit en 
een parlementair debat anders wordt 
besloten.
Erica Terpstra
tel: 070 3182893
E.Terpstra@tk.parlement.nl

Dijkstal spreekt over het integratiebeleid
“We mogen niet laten gebeuren dat 
groepen tegen elkaar worden opge
zet". Dat zei VVD fractievoorzitter 
Hans Dijkstal in zijn toespraak op 
een partijbijeenkomst in Amsterdam. 
De toespraak stond in het teken van 
het integratiebeleid in Nederland.

"Gemeten naar de samenstelling van 
de bevolking is Nederland een multi
culturele samenleving", aldus Hans 
Dijkstal. "De kernvraag is hoe we met 
elkaar dienen om te gaan. Het ant
woord is respectvol en vreedzaam. 
Vanwege de liberale beginselen, 
omdat we dat democratisch besloten

hebben, omdat het in de Grondwet 
en de wetten staat en omdat het 
maatschappelijk niet anders kan!"
"De politiek van de VVD is altijd 
tegen segregatie en assimilatie, en 
voor integratie geweest", zei Dijkstal. 
"Integratie is een tweezijdig proces 
van aanpassing. Echter als net om de 
Grondwet, ons rechtstelsel en de 
democratie gaat dient iedereen zich 
daarnaar te richten. De wet-en regel
geving moet door iedereen worden 
gerespecteerd".
Dijkstal wees op de maatschappelijke 
kant van het integratievraagstuk: 
"Kijk bijvoorbeeld eens naar de leef-

en werkomgeving. Burgers leven 
dicht bij- en op elkaar, met grote 
verschillen, veel verschillende groe
pen, en vaak in een problematische 
omgeving. De druk wordt soms extra 
groot door stigmatisering. Daarbij 
komt de huidige druk door het 
terrorisme".
Dijkstal belichtte ook het onderwijs. 
De inhaalslag om de achterstand in te 
halen gaat weliswaar sneller dan ooit, 
maar het zou nog sneller gaan als het 
achterstandbeleid meer zou zijn
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VWS primair verantwoordelijk voor voedselveiligheid
Tijdens het Nota-overleg Voedselveiligheid heeft woordvoerder Thijs Udo bepleit dat de politieke verantwoorde
lijkheid voor de voedselveiligheid primair bij het departement van VWS hoort te liggen. Voedselveiligheid is een 

ubliek belang waarbij de volksgezondheid voorop dient te staan. "De politieke aansturing van de voedseiveilig- 
eid mag niet versnipperd raken tussen meerdere departementen, waardoor onhelderheid ontstaat welke Minister 

primair aanspreekbaar is," aldus Udo.

Tevens pleit het Tweede Kamerlid 
voor één voedselwet. De nieuwe 
kaderwet Voedselveiligheid zal de 
bestaande voedselveiligheids-wetge- 
ving kunnen integreren en bundelen.
Tegelijkertijd kan het totstandbren- 
gen van één kaderwet weeffouten en 
lacunes in de huidige wet- en regel
geving aan het licht brengen.

De VVD-Tweede Kamerfractie vindt 
de zorg voor de volksgezondheid en 
dus de voedselveiligheid onmisken
baar een overheidstaak. Door de

sterk toegenomen schaal en versprei
ding van voedsel, de technologische 
ontwikkelingen, de voedselveiligheid 
als steeds belangrijker thema voor de 
consument, in de politiek en publici
teit, is er een groeiende behoefte aan 
een overkoepelende verantwoorde
lijkheid voor voedselveiligheid, name
lijk de Nationale Voedselautoriteit.
De politieke aansturing van het voed
selveiligheidsbeleid door de Nationale 
Voedselautoriteit zal volgens de 
VVD-fractie eenduidig, effectief en 
transparant dienen te geschieden.

De producent is primair verantwoor
delijk voor de veiligheid van de 
productie. De agrarische sector zal 
samen met de levensmiddelenindus
trie, de handel, de retail en andere 
betrokken partijen als in het werk te 
moeten stellen om de veiligheid van 
de voedingsproductie te waarborgen

Thijs Udo 
0 7 0 -3 1 8  29 11 
m.udo@tk.parlement.nl

Deur op slot voor draaideurcriminelen
De VVD-fractie in de Tweede Kamer presenteerde donderdag de notitie 'De 
Herhaling Doorbroken', waarin zij een pakket maatregelen voorstelt om het 
probleem van de recidive aan te pakken. De aanleiding voor de notitie is de 
onthutsende constatering dat 5 procent van de verdachten verantwoordelijk 
is voor ruim de helft van alle gepleegde misdrijven. VVD-woordvoerder Atzo 
Nicolaï: 'Het is nu tijd voor een hardere en vooral gerichte aanpak.'

Maatregelen:

Op dit moment kan de rechter be
sluiten een recidivist een hogere straf 
op te leggen. De VVD wil dat recidive 
standaard bestraft wordt met een 
verhoging van 1/3 van de straftijd.
De VVD vindt dat rechters moeten 
gaan uitleggen als zij de straf niet 
verhogen. Het moet duidelijk zijn dat 
bestrijding van recidive een hoge 
prioriteit heeft.
De VVD wil verder stoppen met het 
belonen van de 'voeging van zaken', 
waarbij criminelen voor één of twee 
misdrijven bestraft worden als zij 
(veel) meerdere misdrijven bekennen. 
Dus geen bonus meer in de trant van 
'Vijfentwintig halen, één betalen.'

De Strafrechtelijke opvang verslaaf
den moet ook worden uitgebreid. De 
SOV is een combinatie van straf en 
begeleiding, waarbij men 1/3 volledig 
binnenzit, 1/3 alleen 's nachts en 
1/3 vrij, waarbij elke periode geken

merkt wordt door een intensieve 
begeleiding richting het rechte pad.
Nu zijn er 250 plaatsen voor hard
nekkige criminelen die drugsverslaafd 
zijn. De VVD wil dat de SOV ook

3 :boden wordt aan niet ver- 
e veelplegers. Daarvoor moet 
ook de capaciteit worden vergroot 

naar 2500 plaatsen.

De VVD wil verder niet alleen het 
DNA-profiel van verdachten en gede
tineerden in de DNA-bank opslaan, 
maar ook van hen die al uit ae 
gevangenis zijn. Het percentage reci
divisten is te hoog om deze mogelijk
heid niette benutten. De DNA-data- 
bank moet worden gevuld.

De VVD pleit er voor dat de gehele 
strafketen gebruikmaakt en toegang 
krijgt tot één geautomatiseerd 
systeem met daarin alle gegevens van 
criminelen. Alle betrokkenen, van 
politie tot reclassering, van justitie tot 
jeugdzorg, moeten dit bestand

kunnen raadplegen, elk uiteraard met 
een eigen authorisatie-niveau.

Ook voor de 'zware jongens' en 
zedendelinquenten stelt de VVD een 
aantal maatregelen voor om recidive 
te voorkomen.

De fractie wil de proeftijd verlengen 
tot maximaal 10 jaar (nu 3 jaar). Er 
moet meer TBS worden opgelegd, 
waarbij na maximaal 4 jaar wordt 
bekeken of behandeling succesvol is. 
Zo niet, dan gaat de gedetineerde 
naar de long stay-afdeling, die op 
verzorging in plaats van behandeling 
is gericht.
Tot slot wil de VVD wil dat rechters 
die tegen het advies van de psychia
ter in willen besluiten een TBS-patiënt 
op vrije voeten te stellen, verplicht 
zijn vooraf een risico-analyse van de 
TBS-er te laten uitvoeren. De VVD 
geeft zware TBS-patiënten het nadeel 
van de twijfel: de veiligheid van de 
maatschappij staat voorop. Nu recidi
veert 20 procent van de ontslagen 
TBS-ers.

Atzo Nicolaï
Tel: 070 - 3182888
a.nicolai@tk.parlement.nl
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gericht op het individuele kind, er 
eerder en beter aandacht zou zijn 
gegeven aan de Nederlandse taal, en 
ae basisvorming anders vorm zou 
hebben gekregen.
Minder doelgroepenbeleid en meer 
individueel burgerbeleid, zo stelde 
Hans Dijkstal. Problemen als onvol
doende scholing, werkloosheid en

criminaliteit moeten worden aan
gepakt vanuit een probleemstelling 
in plaats van doelgroepenaanpak. 
Dijkstal zegt dat ae kansen die er nu 
zijn om de integratie te bevorderen 
moeten worden aangegrepen.
Hij pleitte voor een harde aanpak van 
kleine groepen Marokkaanse, jonge 
criminelen in grote steden, kleine 
groepen Antilliaanse jonge criminelen 
in grote steden én kleine groepen 
Nederlandse jonge criminelen. Dat

kan onder andere met een effectie
vere jeugdhulpverlening.
Dijkstal tenslotte: "Het is de plicht van 
allen ons hoofd koel te houden, ons 
hart warm en ons verstand scherp. We 
mogen niet laten gebeuren dat groe
pen tegen elkaar worden opgezet. Elk 
signaal in die richting dient direct en 
met kracht te worden veroordeeld. Ik 
roep iedereen op zijn individuele 
verantwoordelijkheid te nemen!"
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Cafébrand Volendam; veiligheid niet 
gediend met overlegcultuur
Afgelopen week vond de behandeling plaats van het rapport

ifél

Theo van 
Doel

van de Commissie Alders over de cafébrand in Volendam. 
Deze ramp kostte veertien jonge mensen het leven en meer 
dan driehonderd jongeren raakten gewond. Het rapport 
Alders schetst een onthutsend beeld van de wijze waarop in 
Volendam werd omgegaan met handhaving van de brand

veiligheid en met de voorbereiding op rampen. Woordvoerder Theo van den 
Doel was het met de Commissie Alders eens dat de eigenaar van een onder
neming primair verantwoordelijk is voor de brandveiligheid en naleving van 
de regelgeving. Ook de gemeente Volendam heeft zijn plichten ook ernstig 
verzaakt door een tekortschietende handhaving. Voor handhaving zijn 
echter heldere, niet tegenstrijdige en vooral uitvoerbare regels nodig. Hier 
ontbreekt het vaak aan. De woordvoerder pleitte dan ook voor harmonisatie 
van de regelgeving op het gebied van veiligheid, zodat ondernemers niet 
verstrikt raken in tegenstrijdige voorschriften. Daarnaast wil de VVD dat de 
eisen die worden gesteld in de vergunning ook regelmatig moeten worden 
gecontroleerd. Theo van den Doel deed het voorstel voor een jaarlijkse 
controle op de brandveiligheid -een soort APK keuring van publieke gele
genheden.

Op het gebied van rampenbestrijding 
bleek Volendam slecht voorbereid. 
Helaas is de situatie in Volendam niet 
uniek. De primaire verantwoordelijk
heid voor rampenbestrijding en de 
voorbereiding ligt bij de gemeenten. 
Er ontbreekt een helder toezichts- 
kader. De woordvoerder vroeg om 
het bestuurlijk toezicht op provinci
aal niveau (rampenplannen, rampen- 
bestrijdingplannen, oefenen) te 
bundelen bij de Commissaris van de 
Koningin. De Inspectie Brandweer en 
Rampenbestrijding zou als materie
deskundige eveneens toezicht

moeten uitoefenen.

In de praktijk blijkt bij de voorberei
ding op rampen onvoldoende 
aandacht te worden besteed aan de 
geneeskundige hulpverlening. N.a.v. 
vragen van ae woordvoerder aan de 
minister van VWS bleek de ambu
lance- en ziekenhuissector hun zaken 
op het gebied van ramenbestrijding 
niet voor elkaar hebben. Dit is jaren
lang een verwaarloosd gebied 
geweest, aldus de minister. Dit wordt 
mede veroorzaakt door het ontbreken 
van een heldere financiële regeling

voor de inschakeling van de private 
sector bij de voorbereiding van 
rampen. Met betrekking tot het 
gebruik van de traumahelikopter is 
voor de VVD duidelijk dat milieueisen 
of andere regels nooit een belemme
ring mogen zijn voor het redden van 
mensenlevens. De woordvoerder was 
ontevreden dat negen maanden na 
de ramp de regering nog steeds niet 
alle maatregelen heeft genomen om 
een onbelemmerende inzet van de 
traumahelikopter mogelijk te maken. 
Er wordt te lang gepraat en te veel 
overlegd. We moeten af van de over
legcultuur als het om veiligheid gaat. 
Blijkbaar denkt men op de ministeries 
dat de traumaheli wordt gebruikt om 
pleziervluchten met het ziekenhuis
personeel te maken.

Tot slot vroeg de woordvoerder 
aandacht voor de nazorg van de 
slachtoffers. Ofschoon hier geen

Krimaire taak ligt voor de rijksover- 
eid moeten wij voorkomen dat de 
jonge slachtoffers tussen wal en schip 

vallen. Daarom heeft de VVD ge
vraagd om een bijdrage van het rijk 
aan het Fonds Slachtofferhulp 
Cafébrand Volendam.

Theo van den Doel
070-3182891
mvddoel@tk.parlement.nl

Musea en cultureel ondernemerschap
Deze week is in de Kamer overleg 
gevoerd met de staatssecretaris van 
Cultuur over het museumbeleid. In 
1995 zijn de rijksmusea geprivati
seerd. De verantwoordelijkheid van 
het Rijk ligt primair alleen nog op de 
terreinen Deneer en behoud van ae 
collectie. Naast deze taken is het 
beleid van de staatssecretaris de 
musea open te stellen voor een zo 
groot en breed mogejijk publiek. 
VVD-woordvoerder Örgü heeft 
tijdens het overleg gepleit voor 
cultureel ondernemerschap.

Het ontwikkelen van cultuurbesef en 
het bevorderen van actieve en pas
sieve deelname aan cultuur in haar 
vele uitingsvormen is van het groot
ste belang voor individu en samen
leving. De staatssecretaris heeft 
ideeën over publieksbereik, maar wat 
zijn de concrete resultaten op het 
gebied van beheer en behoud.
De VVD-fractie heeft meer aandacht 
gevraagd voor de mogelijkheden van 
cultureel ondernemerschap zoals 
internationale samenwerking tussen

musea, samenwerking met verzame
laars etc. ter bevordering van de 
concurrentie op de vrijetijdsmarkt. De 
VVD ziet tevens de toename van 
particuliere initiatieven en sponsoring 
van musea door bedrijven als een 
gunstige ontwikkeling.
De drempel van musea moet omlaag. 
De VVD heeft aangegeven dat naast 
het onderwijs en vrijwillige initiatie
ven ook de lokale omroepen moeten 
worden betrokken bij musea en 
tentoonstellingen.
In het verleden heeft de VVD-fractie 
meerder malen de staatssecretaris er 
op gewezen dat er achterstand is 
ontstaan in de huisvesting van 
musea. Opnieuw hebben we de stand 
van zaken omtrent de huisvesting 
gevraagd. Wederom zal de staatsse
cretaris hierover in januari berichten. 
Verder heeft de VVD-fractie aange
geven bezorgd te zijn over de conse
quenties van het initiatiefvoorstel van 
PvdA en Christenunie over de wijzi
ging van de arbeidstijdenwet voor 
musea. De kans is groot dat wanneer 
werknemers het recht hebben om

niet meer op zondag te willen 
werken, de zondagsopenstelling van 
musea ernstig in gevaar komt.
Woordvoerder Örgü heeft aangege
ven dat de PvdA-fractie op dit punt 
inconsequent is.

Fadime Örgü
Tel: 070-318 2906
f.orgu@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Fleur van Tellingen 

en
Koen Oosterwaal 

E-mailadres:
f.vtellingen@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2923

De W D -Exp resse  wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.
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Gepast antwoord
Na de aanslagen van 11 september op New York en Washington 
heb ik namens de VVD gesteld dat de Verenigde Staten deze zeer 
ernstige terroristische daden niet ontbeantwoord kunnen en 
mogen laten. De regering-Bush is in de dagen na de aanslagen 
niet overhaast tot actie overgegaan, maar heeft de tijd genomen 

om weldoordacht en met een sterke internationale coalitie toe te werken naar een gepast 
antwoord. Eerst werd om uitlevering van Bin Laden gevraagd en om stopzetting van de 
trainingskampen van de terreurnetwerken. Toen hieraan geen gehoor werd gegeven zijn 
de Verenigde Staten vorige week zondag met een gepast antwoord, althans het begin 
ervan, gekomen middels net aanvallen van strategische doelen en terroristische trai
ningskampen in Afghanistan.

Deze militaire acties hebben uiteraard geen vreugdevolle gevoelens losgemaakt, maar ze 
hebben mij ook niet verbaasd. Ze moesten gebeuren. Niet als een daad van vergelding, 
maar als een bijdrage aan de internationale strijd tegen het terrorisme. Want uiteindelijk 
moeten we voorkomen dat wandaden zoals die van 11 september opnieuw gepleegd 
kunnen worden. De strijd richt zich dan ook tegen het terrorisme als bedreiging voor de 
vrije en democratische samenleving. Ik wens daar nadrukkelijk aan toe te voegen dat de 
strijd zich niet richt tegen de islam. De vrijheid van godsdienst staat bij de VVD hoog in 
het vaandel en de islam is, zoals elke andere wereldgodsdienst, een zeer te respecteren 
godsdienst. Het is dan ook niet te verteren dat terroristen de islam misbruiken als dek
mantel voor hun eigen, misdadige, doelen. De moslimgemeenschap zal zich ook zelf 
moeten afzetten tegen het misbruik van een zo kostbaar goed als ae eigen godsdienst 
door terroristen. Ondertussen moeten we als samenleving het respect voor elkaar niet 
verliezen als gevolg van dit verwerpelijke godsdienstig terrorisme. Bij verschillende gele
genheden heb ik benadrukt dat we het niet mogen laten gebeuren dat groepen tegen 
elkaar worden opgezet. Ook Bas Eenhoorn heeft in een gezamenlijke verklaring van de 
Nederlandse partijvoorzitters opgeroepen tot respectvolle bejegening van bevolkings
groepen voor elkaar.

Bij het ter perse gaan van deze VVD-Expresse zijn de militaire acties in Afghanistan nog 
in volle gang. Het voortduren van deze acties vraagt om bijzondere aandacht voor de 
humanitaire kant van de operatie. Miljoenen inwoners van Afghanistan zijn afhankelijk 
van voedselhulp van buitenaf en het is de vraag of de voedseiaroppings daarvoor toe
reikend zijn. Bovendien zijn er vele miljoenen Afghanen ontheemd en op de vlucht. De 
internationale gemeenschap zal wegen moeten vinden om in de noden van de Afghaanse 
burgers te voorzien. Ook dat probleem kunnen en mogen we niet onbeantwoord laten.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Hoe denkt de VVD  over bestrijd ing  van a lco h o l
m isbru ik?
Deze week komt het antwoord van: Thijs Udo.

De VVD-fractie is van mening, dat de problemen rondom alcoholmisbruik ernstig en 
omvangrijk zijn. Het beleid zal zich moeten richten op het verkleinen van het aantal 

individuen dat problematisch alcohol gebruikt.

De verscheidene maatregelen vergen een 
zorgvuldige afweging tussen bescherming 
van maatschappelijke en volksgezondheids
belangen aan ae ene kant, en vrijheid van 
consumptie en eigen verantwoordelijkheid 
van het individu aan de andere kant. 
Opvoeding in zowel het gezin als op school 
en voorlichting over alcohol vormen pri
maire instrumenten voor de preventie van 
alcoholgerelateerde problemen. Daarnaast 
pleit de VVD-fractie ook voor meer aan
dacht voor het herkennen en behandelen 
van alcoholproblemen. Huisartsen, GGD-en 
en andere maatschappelijke organisaties 
spelen hierbij een belangrijke rol.

De overheid dient zijn verantwoordelijkheid 
te nemen daar waar het wet- en regel
geving en handhaving betreft. De overheid 
is verantwoordelijk voor een geïntegreerde 
totaalaanpak waarin alle betrokken partijen 
samenwerken. Samenwerking met de lokale 
overheden, en initiatieven van maatschap
pelijke organisaties en belanghebbende 
marktpartijen zijn een absolute must.
De VVD-fractie hecht aan de zelfregulering 
en aan het draagvlak bij de branche, omdat 
zonder medewerking van het bedrijfsleven
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Ruud Luchtenveld

Deregulering Taxivervoer
De VVD blijft de burger als consument van taxivervoer 
centraal stellen. De VVD verwachtte met de regering 
productdifferentiatie en vooral lagere prijzen door meer 
concurrentie bij de deregulering van het taxivervoer. Het is 
teleurstellend dat die ontwikkeling zich nog amper heeft 
voorgedaan. Met name de forse prijsstijgingen (12-14%) 
zijn een doorn in het oog.

De VVD spoort de 
minister aan de geconstateerde knel
punten bij het taxivervoer weg te 
nemen en onderstreept dat de libera
lisatie nog niet voltooid is. De minis
ter kan echter niet als enige worden 
aangesproken. Het succes van de 
nieuwe taxiwet zal uiteindelijk 
moeten komen van investerende

ondernemers die met hun branche 
adequaat inspelen op de vervoers- 
wens van veel burgers. Het is aan de 
overheid om een klimaat te scheppen 
(vrije markt) waarin die ontwikkeling 
gestalte kan krijgen.

De VVD wil dat NMa (Nederlandse 
Mededingings autoriteit) onderzoek

doet naar mogelijke onderlinge prijs
afspraken van taxiondernemingen.
De woordvoerder heeft een daartoe 
strekkende motie tezamen met de 
PvdA ondertekend. De motie strekt er 
o.a. ook toe de inzichtelijkheid in de 
tarieven te verbeteren door een goed 
zichtbare prijskaart in de taxi 
verplicht te stellen. Ook vindt de 
VVD dat er een branche-overstij- 
gende klachtenregeling voor de taxi- 
consument dient te komen. Voorts is 
aangedrongen op snelle invoering 
van een zgn. "zitplaatstarief".

Ruud luchtenveld,
070-318 28 96
R.Luchtenveld@tk.parlement.nl

Schiphol als bedrijf
Algemeen
Afgelopen maandag is in een wet
gevingsoverleg de wijziging van de 
Wet Luchtvaart aan de orde geweest. 
Deze wijziging beoogt een ander 
systeem te scheppen voor de verhou
ding tussen de overheid en Schiphol. 
Schiphol moet meer als een bedrijf 
worden benaderd. "Dit is een heel 
logische benadering, die ook wordt 
toegepast op andere grote bedrijven 
zoals Corus en Shell Pernis", aldus 
VVD-woordvoerder Jan te Veldhuis. 
In die omstandigheden bepaalt de 
overheid de publieke randvoorwaar
den op het gebied van infrastructuur, 
van milieu (geluid, veiligheid, lucht
verontreiniging), en voor het hand
haven van de mainportgedachte. Het 
bedrijf Schiphol vult zelf in hoe het 
functioneert binnen die publieke 
randvoorwaarden.
Het grootste voordeel van dit 
systeem is, dat het veel zuiverder, 
eenvoudiger, transparanter en beter 
handhaafbaar is.

Kaderwet
Kern van de wet is, dat het huidige 
beleid uit de PKB-Schiphol 1995 in 
een andere wetssysteem wordt ge
goten. De Wet Luchtvaart vormt het 
wettelijke kader, het raamwerk. In

het zogenaamde luchthavenindelings
besluit en luchthavenverkeersbesluit 
worden de normen en de grenswaar
den met betrekking tot infrastructuur 
en milieu vastgelegd, zoals die 
momenteel ook gelden. In deze twee 
algemene maatregelen van bestuur 
worden de publieke eisen en rand
voorwaarden door de Regering en de 
Tweede Kamer vastgesteld, waarbin
nen Schiphol naar eigen inzicht gaat 
opereren.

Amendementen
De VVD heeft een aantal amende
menten ingediend, die een meerder
heid zullen halen. Ten eerste dient de 
mainportfunctie expliciet in de wet te 
worden vastgelegd. De VVD-fractie 
kiest voor de én-én benadering: én 
milieu, én economie plus werkgele
genheid.
Daarnaast vindt de VVD dat de 
normen die in de PKB-Schiphol 1995 
staan, gelijkwaardig in de Wet Lucht
vaart moeten terugkomen. Dus geen 
strengere normen, maar ook geen 
soepelere normen. Naarmate Schiphol 
milieuvriendelijker opereert, ontstaat 
vanzelf de mogelijkheid voor meer 
economische ontwikkeling.
Een ander amendement voorziet erin 
dat de gezagvoerder, als uiteindelijke

verantwoordelijke voor (de veiligheid 
van) het vliegtuig, een iets ruimere 
bevoegdheid krijgt om van de aan- 
en uitvliegroutes af te wijken, als dat 
voor de veiligheid van het vliegtuig 
nodig is. Te denken valt in situaties 
met grote zwermen vogels of on
weer. Het afwijken van de vliegroutes 
kan dan extra geluidsoverlast veroor
zaken. "Maar", zegt Te Veldhuis, 
"Met veiligheid moet niet worden 
gesjoemeld." De gezagvoerder dient 
achteraf verantwoording af te leggen 
voor zijn keuze om af te wijken van 
de voorgeschreven route. Verder 
worden meetpunten voor geluid 
alleen gevestigd waar mensen 
wonen.

Conclusie
Zowel de positie van de overheid en 
het bedrijf Schiphol, als ook de regel
geving zelf, worden veel duidelijker. 
De precieze en concrete vertaling 
("gelijkwaardig") van de normen en 
eisen in algemene maatregelen van 
bestuur zal later opnieuw aan de orde 
komen.

Jan te Veldhuis 
070-3182901
teveldhuis@tk.parlement.nl
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de uitvoering van het beleid zeker 
niet zal kunnen slagen. Nu de 
Minister in april 2000 met producen
ten, de horecabranche en de detail
handel afspraken over hun zelf- 
reguleringcodes rond marketing en 
distributie van alcohol heeft gemaakt, 
is het zaak deze codes ook een faire 
en eerlijke kans te geven! Nadere 
regulering op het gebied van happy- 
hours, alcoholpromotie en reclame 
gericht op jongeren, dient bij voor

keur met het bedrijfsleven te worden 
geregeld. Een nieuwe wettelijke rege
ling is vooralsnog overbodig.
De VVD-fractie steunt het streven 
van het kabinet om de verkoop van 
alcohol aan minderjarigen terug te 
dringen. Het is van belang te weten 
in hoeverre jongeren, verkopers, 
docenten en ouders de regels rondom 
de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar 
nu kennen en in hoeverre de regels 
worden nageleefd. Wij hebben stellig

de indruk dat de overheid niet bij 
machte is deze handhaving handen 
en voeten te geven. De invoering van 
een algemene identificatieplicht zal in 
ieder geval helpen bij de vaststelling 
van de leeftijdsgrens.

Thijs Udo
070-318 29 11
m.udo@tk.parlement.nl
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Verbeterplan NS is geen verbeterplan
Deze week sprak de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat met minister Netelenbos over het verbeterplan 
van de NS. De VVD vindt dit plan geen verbeterplan en vroeg de minister hoe zij hiermee akkoord heeft kunnen 
gaan. "Wat ons betreft kunt u dit plan terug sturen naar Utrecht", aldus woordvoerder Pieter Hofstra.

De VVD dringt er bij de minister op 
aan meer ambitie te hebben ten aan
zien van de prestaties van de NS.
Voor eind 2002 moet de zaak op orde 
zijn. Directeur Hans Huizinga zegt zelf 
anders weg te gaan en de minister 
zou zich hierbij aan moeten sluiten.
Er moet spoed gemaakt worden met 
de nieuwe wetgeving. Onze spoor
wegwet dateert uit eind 1871!
Eerder gemaakte afspraken op het 
gebied van de infrastructuur moeten 
worden nagekomen, taakorganisaties 
zoals de verkeersleiding en railinfra- 
beheer moeten worden uitgeplaatst 
en een heldere taakverdeling en 
verdeling van de verantwoordelijk
heden is nodig. De verantwoordelijk

heid voor de rail infrastructuur ligt bij 
de Rijksoverheid, en de minister geeft 
geen duidelijke antwoorden op de 
vele vragen op dit punt. Hoeveel 

rocent van de NS-onregelmatig- 
eden zijn het gevolg van de slechte 

staat van de railinfra: de rails, de 
wissels,de seinen en dergelijke? En 
wanneer is deze railinfrastructuur 
weer op orde en hoeveel kost dit? Is 
dit misschien de reden dat de minister 
het ten onrechte genoemde “verbe
terplan van NS steunt?

Op de vraag van de VVD hoe de 
minister zou ingrijpen wanneer de 
absolute “bottom line" -  zoals ze het 
NS verbeterplan zelf noemt -  onder

schreven wordt, gaf zij helaas geen 
helder antwoord.
Het lijkt een gebed zonder eind te 
worden, waar reizigers en ook de 
VVD zich zeer ongemakkelijk bij 
voelen. Ook tijdens de behandeling 
van de begroting Verkeer en 
Waterstaat begin november zal Pieter 
Hofstra aandringen op heldere plan
nen en ambities van ae minister en 
opnieuw vragen naar de door haar 
voorgestelde sancties indien er niets 
verbetert.

Pieter Hoftra
070-318 28 86
S.Hommes@tk.parlement.nl

VVD kiest voor extra behoedzaamheid bij 
Financiële Beschouwingen

Willibrord van 
Beek

Financieel woordvoerder van de VVD Willibrord van Beek 
pleitte bij de financiële beschouwingen voor extra voor
zichtigheid ten aanzien van de overheidsuitgaven. "De 
onzekere economische situatie geeft daar alle aanleding 
toe", aldus Van Beek. Wel moet de inkomenspositie voor 
gezinnen met kinderen en ouderen worden verbeterd, en 
pleitte de VVD voor een verdere verlaging van de motorrij
tuigenbelasting.

Economische ontwikkeling 
De VVD maakt zich zorgen over het 
teruglopen van de economische 
groei, de verslechtering van de con
currentiepositie en de nog steeds te 
hoge inflatie. De fractie wil ook bij 
een lagere economische groei houden 
aan de financiële afspraken die vast
liggen in het regeerakkoord.
"Ik heb reeds eerder gepleit voor 
loonmatiging om de concurrentie
positie van ons land niet verder te 
laten verslechteren", aldus Van Beek. 
“Het kabinet moet samen met de 
sociale partners zoeken naar oplossin
gen die de inflatie beperken. De over
heid hoeft daarbij niet met lege 
handen aan de gesprekken deel te 
nemen. De VVD is bereid ook in 
financiële zin een bijdrage aan de 
oplossing te bieden. Wel vraagt de

VVD aan de sociale partners de 
bereidheid de loonkostenontwikke
ling verder te beperken".

Arbeidsmarkt
De VVD vroeg ook aandacht voor de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid 
en de werkloosheid. Van Beek: “De 
resultaten van het paarse beleid zijn 
de afgelopen zeven jaar zo geweldig 
goed geweest dat de VVD er alles 
aan wil doen om een terugval te 
voorkomen".

Overheidsuitgaven 
De VVD is blij dat ondanks de on
zekerheden in de economie ook voor 
2002 weer aanzienlijke bedragen 
kunnen worden vrijgemaakt voor 
onderwijs, zorg en veiligheid. De in 
totaal 8,4 miljard gulden extra beste

dingen moeten vooral doelgericht en 
zorgvuldig worden ingezet. De VVD 
zal de komende maanden vooral 
extra behoedzaam zijn om te voor
komen dat er eerst extra geld wordt 
uitgegeven dat later wellicht weer 
moet worden teruggehaald door te 
bezuinigen. Bij de najaarsnota en de 
voorjaarsnota 2002 zal pas definitief 
een oordeel kunnen worden gegeven 
over de ontstane onzekerheden.

Lasten
De VVD heeft in een motie samen 
met andere partijen een aantal wijzi
gingen voorgesteld die de inkomens
positie van gezinnen met kinderen en 
ouderen verbeteren. Verder werd in 
deze motie voorgesteld om in ver
band met de sterke stijging van de 
variabele kosten van het autorijden 
de vaste kosten, in dit geval de 
motorrijtuigenbelasting, verder te 
verlagen dan het kabinet reeds heeft 
voorgesteld.

Willibrord van Beek 
070-318 28 99
w.vbeek@tk.parlement.nl ____

VVD DUIDELIJK OVER EU-KANDIDAAT-STATUS TURKIJE
Europa-woordvoerder Hans van 
Baaien was in het debat met Minister 
Jozias van Aartsen van Buitenlandse 
Zaken en staatssecretaris Dick 
Benschop zeer duidelijk over de EU- 
kandidaat-status voor Turkije.

Zoals Turkije Noord-Cyprus bezet

houdt en zolang Turkije de EU- 
toegang tot NAVO-middelen in het 
kader van het Europees Veiligheids- 
en Defensiebeleid (EVDB) blijft frus
treren zullen toetredingsonderhande
lingen uitblijven. Het Turkse parle
ment heeft een aantal belangrijke 
grondwetswijzigingen doorgevoerd,

zoals beperking van de gevallen 
waarin de doodstraf kan worden 
opgelegd, rechten voor minderheids
talen, burgerdominantie in de natio
nale veiligheidsraad ten opzichte van 
de militairen. De woordvoerder

Vervolg op pagina 4
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Wetsvoorstel bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
De regering wil een (aanvullend) instrumentarium in het leven te roepen 
waarmee het openbaar bestuur kan voorkomen dat het criminele activiteiten 
faciliteert bij de verlening van bepaalde vergunningen en subsidies en bij 
het verlenen van overheidsopdrachten. Dit mede op advies van de Parle
mentaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (commissie Van Traa).
Het in het wetsvoorstel opgenomen BIBOB-instrumentarium voorziet in een 
daartoe in het leven geroepen bureau (BIBOB). Dit bureau raadpleegt ,op 
verzoek van een bestuursorgaan, bij de wet aangewezen informatiebronnen 
en adviseert op basis van de verkregen informatie het bestuursorgaan over 
het te nemen besluit. Echter het bestuursorgaan zelf moet kunnen motiveren 
waarom een aanvrager niet in aanmerking komt voor een vergunning, sub
sidie of overheidsopdracht.
De mogelijkheid tot inzet van het BIBOB-instrumentarium is beperkt tot een 
aantal sectoren, t.w. transport, milieu, bouw, horeca, bordelen en coffee
shops, alsmede bedrijven waarin substanties als bedoeld in de opiumwet 
worden geproduceerd, verwerkt of verhandeld.

De VVD onderschrijft de doelstelling 
van het wetsvoorstel. Toch is een 
kritische houding aangenomen ten 
aanzien van de juridische en bestuur
lijke vormgeving. Het wetsvoorstel 
kiest bewust voor besluitvorming 
door het bestuursorgaan zelf. Het

bestuursorgaan staat daarbij voor een 
lastige afweging. Met name als de in 
het BIBOB-advies neergelegde infor
matie niet volledig is, loopt het 
bestuur risico. Het overheidsorgaan 
kan door de rechter schadeplicntig 
kan worden geacht. De wens het

openbaar bestuur integer te laten 
besluiten moet niet in zijn tegendeel 
kan gaan verkeren doordat regelma
tig succesvolle procedures tegen de 
overheid worden aangespannen. De 
VVD wil met amendering de wet 
aanscherpen.

Bij aanvaarding van het wetsvoorstel 
zal Nederland naar verwachting nog 
geruime tijd zwaardere eisen aan 
burgers en bedrijven opleggen dan de 
ons omringende landen en er bestaat 
dus een reële kans op een concurren
tienadeel. De VVD dringt bij motie 
aan op versnelling van ae internatio- 
nale/Europese aanpak en wil -indien 
de wet wordt aangenomen- versnel
de evaluatie (na 3 jaar i.p.v. na 
5 jaar).

Ruud Luchtenveld 
070-318 28 96
R.Luchtenveld@tk.parlement.nl

bestrijdingsmiddelen moet snellerEU-Harmonisering
De VVD-fractie heeft aangedrongen 
op een snellere harmonisatie van de 
bestrijdingsmiddelenbeleid op Euro
pees niveau. En Nederland moet niet 
onnodig afwijken van de EU en zo 
zijn eigen land- en tuinbouw om 
zeep helpen. Woordvoerder op dit 
dossier Jan Geluk confronteerde de 
minister van LNV hiermee tijdens het 
overleg over de aankomende land
bouwraad.

Zoals bekend is er grote vertraging bij 
het tot stand komen van het Euro
pese bestrijdingsmiddelenbeleid. 
Hierdoor is het nog niet duidelijk 
welke middelen wel en niet zullen 
worden toegelaten als wettig toe
gestaan bij de bestrijding van ziektes

en plagen in de land- en tuinbouw. 
Aanvankelijk zou het beleid in 2003 
klaar moeten zijn, maar nu is aange- 
kondigd dat dit pas in 2008 het geval 
zal zijn. Dit vindt de VVD veel en veel 
te laat. Staatssecretaris Faber van 
LNV heeft echter op voorhand al een 
aantal middelen verboden die in de 
andere EU-lidstaten wel worden 
toegelaten. Hierdoor komt een deel 
van de Nederlandse land- en tuin
bouw in problemen aangezien er 
geen alternatieven zijn. Zij zullen als 
ait beleid werkelijk doorgang vindt, 
teelten moeten laten verdwijnen. En 
dat, terwijl mogelijk de nu sinds kort 
verboden middelen door de EU in 
2008 weer zouden kunnen worden 
toegelaten!

Het kwalijke aan een dergelijk beleid 
is, dat de kennis en technologie die is 
ontwikkeld voor de teelten, ook 
zullen verdwijnen. Dat is bijzonder 
jammer, zeker omdat Nederland juist 
op die fronten voorloopt. Ook in het 
milieuvriendelijke gebruik van bestrij
dingsmiddelen is Nederland een 
koploper. De minister van LNV zegde 
na erkenning van dit probleem toe, 
een en ander te gaan bespreken met 
staatssecretaris Faber en minister 
Pronk (Milieu) om uit deze impasse te 
komen.

Jan Geluk
070-318 29 14
J.Geluk@tk.parlement.nl
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noemde deze veranderingen positief, 
maar zij zijn slechts het begin. Turkije 
is thans kandidaat voor EU-lidmaat- 
schap. Toetredingsonderhandelingen 
zullen echter slecnts met dit land 
geopend worden indien het voldoet 
aan de zgn. politieke "Kopenhagen- 
criteria", zijn een functionerende 
rechtsstaat, eerbiediging van mensen
rechten, een onpartijdig en efficiënt 
ambtenarenapparaat. Van Baaien 
wees er op dat Turkije een belangrijke 
bondgenoot van het Westen is, onder 
andere binnen de NAVO. Turkije 
speelt, zeker gezien de strijd tegen 
fundamentalistisch terrorisme na de 
aanslagen in de VS van 11 september

jl., een vitale rol in de regio. Tevens is 
het in het belang van zowel West- 
Europa als Turkije om aan de integra
tie van de Turkse gemeenschappen in 
de landen van de EU te werken. Juist 
daarom mogen en moeten wij elkaar 
de maat nemen op de hierboven 
vermelde gebieden. De VVD onder
houdt goede banden met Turkse 
wetenschappelijke instituten en poli
tieke partijen, onder andere via ae 
Liberale Internationale.

Hans van Baaien
070-318.29.22
j.vbaalen@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Fleur van Tellingen 

en
Koen Oosterwaal 
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Ruimte, respect en vooruitgang
Afgelopen dinsdag mochten Bas Eenhoorn en ik de eerste exem
plaren van het ontwerp-verkiezingsprogramma "Ruimte, respect en 
vooruitgang” in ontvangst nemen van Piet Korteweg, de voorzitter 
van de verkiezingsprogramma-commissie. Op hetzelfde moment 
verscheen het programma op de website van de VVD. De dag erna 
zat het in de brievenbus van alle leden van de VVD.

Ik ben zeer blij met het ontwerp-programma. De drie woorden in de titel geven kernach
tig aan waar de VVD voor staat in dit tijdsgewricht. Ruimte heeft een letterlijke en 
figuurlijke betekenis. Het sluit aan op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individu
alisering en liberalering. Het slaat op wat mensen voor zichzelf willen. Respect is de 
grondslag voor de wijze waarop we met elkaar om moeten gaan. Het slaat op wat je 
anderen moet geven en daarna ook van de anderen mag vragen. En vooruitgang is het 
gezamenlijk streven om een samenleving vooruit te brengen. Liberalen zijn vooruitgangs
optimisten, omdat ze in de kracht en creativiteit van de mensen geloven.
De inhoud van het programma sluit op een consistente wijze aan op die begrippen. 
Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn de pijlers waarop liberaal beleid berust. Van 
categoriaal beleid wordt afstand genomen. Ik ben blij, dat het ontwerp-program onom
wonden uitspreekt dat vrije, onafhankelijke mensen ae middelen en mogelijkheden 
moeten hebben zelf keuzes te maken die bij hen passen. Op dit moment kan dat vaak 
niet. Iedere dag weer worden we geconfronteerd wachtlijsten, files en ouderwetse 
aanbodregulering. Dit programma maakt daadwerkelijk de stap naar eigentijdse vraag- 
sturing.
Twee belangrijke elementen wil ik kort aanstippen. De arbeidsmarkt moet worden gesti
muleerd zodat het aanbod van arbeid en dus de arbeidsparticipatie wordt verhoogd. 
Voorzieningen met een publiek karakter als onderwijs, zorg en kinderopvang moeten zo 
worden georganiseerd, dat keuzevrijheid en autonomie ontstaat. Om individuele keuzes 
echt mogelijk te maken, is lastenverlichting noodzakelijk. Niet alles moet via de over
heidsbegroting worden gefinancierd. De overheid is deel van het probleem, niet van de 
oplossing.
Tot slot, de afschaffing van de OZB. De VVD heeft niet voor niets consequent en nadruk
kelijk het probleem van de 'armoedeval' voortdurend hoog opgespeeld. De VVD is nu de 
enige partij die met een duidelijk en concreet pakket komt om dat lastige probleem op te 
lossen: een forse verhoging van de arbeidskorting en de afschaffing van de OZB. De 
afstand tussen werken en niet-werken wordt zo vergroot zonder dat iemand er op achter
uit gaat. Laten we dat laatste niet vergeten. Respect ook voor mensen met moeilijkere 
startkansen of mindere beroepskwalificaties. De overheid dient immers kwetsbare groe
pen te beschermen en te stimuleren. De overheid moet ook zorgen dat werken wordt 
Beloond. Zo betekenisvol zijn dan ook de welgekozen woorden ruimte, respect en voor
uitgang.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
M oet het ‘kwartje van K o k '  worden 
teruggegeven aan de autom obilist?

Deze week komt het antwoord van:
Pieter Hofstra en Willibrord van Beek

Het 'kwartje van Kok' maakte onderdeel uit 
van een lastenverzwaring van 10 miljard 
gulden, dat door het toenmalige kabinet 
Lubbers 3 in 1992 werd voorgesteld. Het 
‘kwartje van Kok' moest destijds ruim 
1 miljard gulden in de Staatskas brengen.
De VVD heeft daar tegen gestemd. De VVD 
is voorstander van een geleidelijke verlaging 
van de belastingen op auto's. Immers, 
Nederland heeft in Europa een koppositie 
als het gaat om autobelastingvormen als de 
BPM (de luxebelasting op nieuwe auto's), 
benzineaccijnzen en de wegenbelasting. De 
VVD zegt genoeg is genoeg en teveel is 
teveel.
De VVD heeft zich de afgelopen jaren in de 
Tweede Kamer sterk gemaakt voor een 
lastenverlichting voor de automobilist. Bij 
deze teruggave aan de automobilist kiest de 
VVD voor variabilisatie van de autokosten.

Dat wil zeggen dat belastingen meer 
moeten aansluiten bij het gebruik van de 
auto in plaats van het bezit ervan.
De VVD wil het kwartje van Kok dan ook 
teruggeven via het verlagen van de 
Motorrijtuigenbelasting (MRB). Zo is de 
MRB dit jaar verlaagd met 6,5%, hetgeen 
gelijk staat aan 340 miljoen gulden. Ook 
voor 2002 wil de VVD een verdere verla
ging van de MRB. Bij de financiële beschou
wingen stelde de VVD een verlaging van 
10% voor. Daarmee wilde de VVD nog 
verder gaan dan het kabinet, dat voor 2002 
wederom een verlaging van 6,5% voor
stelde. De VVD heeft voor deze verdere 
verlaging een meerderheid in de Tweede 
Kamer achter zich gekregen, waardoor per 
1 januari de belasting met 10% zal worden 
verlaagd. Zo wordt stap voor stap het 
'kwartje van Kok’ teruggedraaid.

1
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Afgelopen maandag debatteerde de Kamer met staatssecretaris Faber van LNV over de natuurbegroting voor 2002. 
Tijdens dit debat gaf VVD-woordvoerder Jan Hendrik Klein Molekamp aan dat het oppervlak natuurgebied een 
gestaag stijgende lijn vertoont, hoewel we de natuur van de jaren '50 niet terug zullen krijgen. In deze kabinets
periode zijn aanzienlijke extra uitgaven gedaan aan het Nederlandse natuurbeleid. Daarnaast heeft het kabinet 
extra impulsen gegeven voor natuurontwikkeling buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Mede als gevolg van deze 
gelden is de negatieve trend omgebogen en zal ae natuur er in 2020 beter voorstaan dan nu.

Begroting Natuur

De VVD hecht aan het realiseren van 
de bestaande ambities in het natuur
beleid. Daarbij hoeft het voor de VVD 
lang niet altijd te gaan om het aanko
pen van gebieden. Creatieve oploss
ingen zijn denkbaar. Uitvoering van 
de bestaande plannen is te verkiezen 
boven het telkens weer formuleren 
van nieuwe ambities. Dat betekent 
dat de staatssecretaris zich zou 
moeten concentreren op het wegne
men van knelpunten in de uitvoering 
van het huidige beleid. Voor de VVD 
stond in het debat niet de vraag om 
meer geld centraal, maar de vraag 
om een betere organisatie en een 
betere regie. Op deze laatste punten 
heeft de VVD veel kritiek op de 
staatssecretaris van LNV.

Het gebrek aan een goede organisa
tie van het beleid en een goede regie 
manifesteert zich op vele onderdelen

van het beleid zoals landinrichting, 
agrarisch en particulier natuurbeheer, 
bundeling van geldstromen of de 
kwestie van de korenwolf. Als gevolg 
van dit gebrek aan regie ontstaat er 
onduidelijkheid en onrust. De 
uitvoerbaarheid van en het draagvlak 
voor het natuurbeleid komt daarmee 
onder druk te staan. De VVD kiest 
voor een sterke regie door de rijks
overheid in het natuurbeleid. Onder 
die sterke regie moet echter veel 
ruimte worden gelaten aan degenen 
die de plannen in de praktijk moeten 
uitvoeren, zoals de provincies. De 
VVD kiest voor heldere doelen, die 
zijn afgestemd op de praktijk en de 
realiseerbaarheid.

Tijdens het debat diende de VVD een 
motie in waarin wordt gevraagd de 
voortgangscontrole bij de landinrich
ting aanzienlijk te versterken. Het

gebeurt te vaak dat provincies lange 
tijd bezig zijn met het ontwikkelen 
van landinrichtingsprojecten en dat 
het ministerie van LNV in de finale 
fase niet met (toegezegd) geld over 
de brug komt. Ook diende de VVD 
een motie in waarin de regering 
wordt gevraagd eens goed te kijken 
naar fiscale knelpunten en mogelijke 
fiscale stimuleringsmaatregelen in het 
natuurbeleid. Beide moties zullen 
naar verwachting met brede steun 
worden aangenomen. Daarnaast 
kwam de VVD met een amendement 
om het budget voor agrarisch natuur
beheer met 10 miljoen euro te verho
gen. Ook deze verhoging zal waar
schijnlijk op steun van een ruime 
Kamermeerderheid kunnen rekenen.

Meer informatie:
Jan Hendrik Klein Molekamp 
070 318 2884

Afschaffen OZB, een voordelige zaak
Het ontwerp-verkiezingsprogramma 
stelt voor de OZB af te schaffen. Wat 
is daarvan de achtergrond en wat 
zijn de voordelen? Een kort over
zicht.

Na bijna 8 jaar succesvol sociaal- 
economiscn beleid, en meer dan een 
miljoen mensen extra aan het werk, 
ontstaan problemen op de arbeids
markt. Het aantal mensen met een 
WW-uitkering is ongekend laag en 
het aantal openstaande vacatures 
ongekend hoog. Er is dus onvol
doende aanbod van arbeidskrachten. 
Tegelijk is er, vooral in de grote 
steden, nog een zeer groot aantal 
mensen dat afhankelijk is van een 
bijstandsuitkering. Vaak zijn ze laag 
opgeleid en al jaren zonder werk.
Vele inkomensafhankelijke sociale 
regelingen op landelijk en lokaal 
niveau nebben tot gevolg dat deze 
mensen er financieel pas op vooruit- 

aan wanneer ze minstens 130% van 
et minimumloon ontvangen. Die 

zogenaamde ‘armoedeval’ (er in 
inkomen op achteruit gaan als je van 
uitkering naar werk gaat) wordt niet 
alleen veroorzaakt door rijksbeleid 
maar voor een belangrijk deel door 

emeentelijk inkomensbeleid -  zoals 
et kwijtschelden van OZB voor 

uitkeringsgerechtigden. Liberalen 
vinden inkomensbeleid een verant
woordelijkheid voor het Rijk.

Jaarlijks zijn de totale inkomens van 
de opbrengsten OZB 5,5 miljard 
gulden. Ongeveer twee miljard 
gulden wordt opgebracht door bedrij
ven en drieënhalf door particulieren. 
Zowel huurders als huiseigenaren 
betalen OZB. Via een systeem van 
bandbreedtes mogen de OZB-tarie- 
ven voor bedrijven en woningen niet 
te veel variëren om te voorkomen dat 
in bepaalde gemeenten alle inkom
sten geheven worden via bedrijven. 
Deze eigen belastingheffing van 
gemeenten beslaat maar een klein 
gedeelte van de totale financiële 
middelen die ze hebben. Het leeu
wendeel komt uit het Gemeente
fonds, het geld dat zij direct van het 
Rijk krijgen.

Wanneer voortaan geen OZB meer 
wordt geheven, en ae bijdragen van 
het Rijk aan het Gemeentefonds met 
5,5 miljard gulden wordt verhoogd, 
wordt de armoedeval effectief aange
pakt. Zonder dat iemand er op 
achteruit gaat. Immers, nu verliezen 
mensen met een uitkering hun kwijt
schelding bij de aanvaarding van 
werk. Als er geen OZB meer wordt 
geheven, kan ook geen kwijtschel
ding meer plaatsvinden. De afstand 
tussen werken en niet-werken wordt 
effectief vergroot, zeker in samen
hang met de verhoging van de 
arbeidskorting met 340 gulden.

Iedereen gaat er op vooruit. 
Gemeenten krijgen compensatie uit 
het Gemeentefonds op een wijze die 
recht doet aan hun situatie. Ze bespa
ren vervolgens flink op de uitvoe
ringskosten van de OZB. Zowel 
bedrijven die vennootschapsbelasting 
betalen als ondernemers die inkom
stenbelasting betalen (agrariërs MKB- 
ers) profiteren ervan. Huurders 

rofiteren zowel van afschaffing van 
et bewonersgedeelte als van 

demping van ae huurstijgingen. 
Verhuurders betalen immers ook 
geen OZB meer. Ouderen die met 
pensioen gaan, die in hetzelfde huis 
willen blijven wonen dat zij jaren 
geleden kochten maar dat inmiddels 
enorm in waarde is gestegen, hoeven 
niet meer jaarlijks dat bedrag op te 
hoesten. Mensen met een uitkering 
gaan er eindelijk op vooruit, als ze 
gaan werken. Dat geeft een impuls 
aan de economie. En tot slot, 
afschaffing van de OZB is door de 
verlaging van de woonlasten ook een 
stimulans voor het eigen woningbe- 
zit, zonder dat daarvoor subsidie 
nodig is.
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Begroting Binnenlandse Zaken
Afgelopen week werd de begroting 
Binnenlandse Zaken voor 2002 
behandeld. De woordvoerders Ruud 
Luchtenveld en Jan te Veldhuis 
legden vooral de nadruk op meer 
staatsrechtelijke helderheid.

Helderheid
De Nederlandse overheid en de 
Nederlandse democratie zitten funda
menteel goed in elkaar. Er is een 
hoge democratische legitimatie van 
de directe democratie met vergaande 
controle daarop. Daarnaast is er een 
zeer goede rechtsbescherming voor 
burgers en belangengroepen.
Maar de Nederlandse overheid is niet 
altijd even transparant. Organen, die 
op een afstand van het directe 
bestuur staan, zoals ZBO's, hebben 
geen of nauwelijks democratische 
legitimatie. Deze organen hebben 
vaak wel de verantwoordelijkheid 
voor de uitgaven van vele tientallen 
miljarden guldens publiek geld, maar 
waar nauwelijks een publieke 
controle op is. De staatsrechtelijke 
positie van deze organen dient 
daarom heroverwogen te worden.
De VVD wil dat we ons bij elk onder
werp telkens fundamenteel en traps
gewijs afvragen, hoe daar als over
heid mee om te gaan. Dat zou 
standaard bij elke discussie veel syste
matischer moeten gebeuren.
Vraagt een probleem überhaupt om 
bemoeienis van de overheid? Of 
kunnen we dit volledig aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de burgers 
en de samenleving overlaten, al dan 
niet onder het stellen van enige 
wettelijke condities. Het komt erop 
neer dat steeds bezien moet worden 
wie verantwoordelijk is en waarvoor.

De VVD heeft het volgende uitgangs
punt met betrekking tot handhaven 
en gedogen. Als de wetgever goede

en duidelijke wetgeving maakt, dient 
er streng gehandhaafd te worden.
Er kunnen zich echter situaties voor
doen, dat "gedogen" onvermijdelijk of 
aanvaardbaar is. Een voorbeeld hier
van is de inzet van een traumahelikop- 
ter voor het redden van een leven, 
maar waardoor wel overschrijding van 
geluidsnormen plaatsvindt. Het 
"gedogen" dient dan wel onder zeer 
heldere voorwaarden te geschieden.

D ecen tra lisatie
Sinds jaar en dag wordt door de VVD 
verdergaande decentralisatie bepleit. 
De VVD plaatst in het kader van de 
begrotingsbehandeling enige kantte
keningen bij de kabinetsreactie. Er 
moet voor gewaakt worden dat bij 
het interactief besturen met zeer veel 
partners aan tafel mistige compromis
sen worden gesloten waar niemand 
zich echt verantwoordelijk voor voelt. 
Overleg is goed, maar de verant
woordelijkheidsverdeling tussen de 
verschillende overheden moet wel 
duidelijk zijn. De democratische 
controle wordt anders diffuus.

R echtspositie  politieke  am bts
dragers op decentraal niveau  
De minister heeft slecht geluisterd 
naar de Kamer als het gaat om de 
substantiële verbetering van de 
rechtspositie van politieke ambtsdra
gers op decentraal niveau en staten
en raadsleden. De motie, die vorig 
jaar bij de begrotingsbehandeling 
werd aangenomen, wordt slechts 
voor één categorie (de wethouders) 
en dan nog veel te mager uitgevoerd. 
Overigens gaat het om relatief kleine 
bedragen en kan een deel van de 
kosten door de decentrale overheden 
zelf worden gedragen. De adequate 
honorering van politici dient slechts 
een onderdeel te zijn van een veel 
bredere aanpak om het openbaar

bestuur goed te laten functioneren en 
de kiezer de gang naar de stembus 
met overtuiging te laten maken. De 
VVD heeft dan ook een breed 
gesteund amendement ingediend.

Kiesw et
De VVD wil ter discussie stellen of 
het wel mogelijk moet blijven dat 
iemand die de fractie of partij verlaat 
op eigen titel lid kan blijven van een 
vertegenwoordigend lichaam.
Steeds vaker keren raads- of kamerle
den zich na de verkiezingen af van 
hun eigen fractie, terwijl ze wel lid 
willen blijven van de gemeenteraad 
of de Tweede Kamer. Of ze stappen 
over naar een andere partij, of ze 
beginnen een eigen lijst. Iedereen 
kent het voorbeeld van Jacques de 
Milliano. Op dit moment kan dat alle
maal nog probleemloos. Maar de 
VVD vraagt zich af of er niet meer 
recht aan de wens van de kiezers 
moet worden gedaan. Dit laatste zou 
betekenen dat de fractie hetzelfde 
aantal zetels houdt... en het ‘dissi
dente’ lid de Kamer of raad dient te 
verlaten.

De VVD wil graag verkennen of er een 
draagvlak bestaat voor de opvatting 
dat een volksvertegenwoordiger het 
toegangskaartje voor de ene fractie 
niet straffeloos kan inruilen voor een 
plaats in een andere fractie of als indi
vidueel lid een zetel kan innemen in de 
politieke arena. Althans, niet zonder 
de kiezer opnieuw te raadplegen!

Inlichtingen:
Ruud Luchtenveld 070-3182896/
r.luchtenveld@tk.parlemen.nl

Jan te Veldhuis 070-3182901 /
teveldhuis@tk.parlement.nl

29 oktober 2001 - Praat mee over een vitaal landelijk gebied
Op maandagavond 29 oktober organiseert de VVD het flitscongres: ‘Naar een vitaal landelijk gebied’ 
met medewerking van onder andere de Tweede-Kamerleden Janneke Snijder, Jan Geluk en 
Jan Hendrik Klein Molekamp en partijvoorzitter Bas Eenhoorn.

Het flitscongres vindt plaats in het Golden Tulip Hotel FIGI in Zeist en is vrij toegankelijk voor iedereen. 
Aanmelden is niet noodzakelijk. De bijeenkomst vangt aan om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Vanaf 18.30 uur is de zaal reeds geopend.

Tijdens het congres wordt de notitie 'Naar een vitaal landelijk gebied', welke is opgesteld door de partijcommissie 
Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, overhandigd aan de voorzitter van de VVD, Bas Eenhoorn. Aansluitend 
vindt aan de hand van stellingen een forumdiscussie plaats over de toekomst van het landelijk gebied. Het forum 
bestaat onder andere uit de VVD Tweede-Kamerleden Janneke Snijder, Jan Geluk en Jan Hendrik Klein Molekamp 
en vertegenwoordigers van LTO-Nederland, de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Natuur en Milieu en 
de Federatie Particulier Grondbezit. De bijeenkomst staat onder leiding van Bas Eenhoorn.

Voor eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Algemeen Secretariaat van de VVD, 
telefoonnummer: 070-3613036 of mailen naarj.aalderink@vvd.nl

mailto:r.luchtenveld@tk.parlemen.nl
mailto:teveldhuis@tk.parlement.nl
mailto:naarj.aalderink@vvd.nl
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Begroting Economische Zaken
Het economisch groeivermogen moet de komende jaren versterkt worden 
door in te zetten op de kennis(economie), keuze(vrijheid) en de (concurren
tiekracht. Dat was de centrale boodschap van VVD-woordvoerders Hella 
Voute en Stef Blok bij de behandeling van de begroting van het ministerie 
van Economische Zaken.

Econom ische ontw ikkeling  
De economische successen zijn 
onmiskenbaar. Er is een hogere 
economische groei gerealiseerd dan 
verwacht in het regeerakkoord.
Verder is Nederland gemeten naar 
BBP per hoofd van de bevolking 
gestegen naar de vierde plaats in de 
Europese Unie, heeft de export een 
forse volumestijging doorgemaakt, is 
de werkgelegenheid spectaculair 
gegroeid en is de koopkracht voor 
alle inkomensgroepen sterk toegeno
men. Het beleid van het ministerie 
van Economische Zaken heeft bijge
dragen aan deze successen. Voute en 
Blok wezen onder meer op de toene
mende waardering voor het gevoerde 
ICT-beleid (de Digitale Delta), het 
beleid met betrekking internationaal 
ondernemen, het Energiebeleid en 
het Ondernemerschap- en marktwer- 
kingsbeleid.

Knelpunten
Maar we zien een aantal belangrijke 
knelpunten opdoemen. Zo zien we 
een afnemenae concurrentiekracht 
van Nederland ten opzichte van het 
Eurogebied en met name ten opzichte 
van Duitsland en een daling van het 
consumentenvertrouwen in de 
Verenigde Staten. In Nederland 
kampen we met een achterblijvende 
arbeidsparticipatie, een lage arbeids- 
productiviteitsgroei, een dreigende 
loon-prijsspiraal en hoge inflatie. 
Bovendien bestaat er een grote mate 
van onzekerheid over de verdere 
economische ontwikkelingen omdat 
de economische effecten van de 
terroristische aanslagen in de VS op 
dit moment nog onduidelijk zijn.

M aatregelen
Voüte en Blok drongen bij de begro
tingsbehandeling aan op een aantal 
maatregelen. Het gaat hierbij onder 
meer om de volgende acties:

Kenniseconom ie / ICT  
Om voorop te blijven lopen in Europa 
zijn verdere investeringen in de 
kenniseconomie en ICT als middel 
noodzakelijk. Verder moet de 
toegang tot publieke kennis van

bedrijven worden bevorderd. De VVD 
dringt aan op een gezamenlijke 
aanpak van de ministeries van EZ en 
OCW, universiteiten en bedrijfsleven 
op een verbetering van het innovatie- 
klimaat. Een belangrijke spin-off dient 
te zijn het ontwikkelen van "slimme" 
producten en productiemethoden, 
waardoor productiviteitsverbetering 
gerealiseerd wordt. Op dit moment 
loopt Nederland 7% achter op inno
vatieve producten en diensten ten 
opzichte van andere landen in 
Europa.

To e gankelijkh eid  o ve rh e id sin 
form atie
De VVD ziet ook een belangrijke rol 
voor EZ bij het toegankelijk maken en 
houden van overheidsinformatie voor 
het MKB, de één loketgedachte. De 
praktijk leert dat zelfs ae één-loket 
gedachte al te hoog is gegrepen voor 
veel gemeenten, maar ook voor het 
ministerie van EZ zelf. Wat gaat EZ 
hieraan doen?

Behoud van laaggeschoold  en 
am bachtelijk  werlc 
Het WRR-rapport "doorgroei van de 
arbeidsparticipatie” en het SER- 
rapport "bevordering arbeidsdeel
name etnische minderheden" waar
schuwen voor het ontstaan van een 
grote groep werklozen met een lage 
opleiding, ook bij voortgezette 
economische groei. Schattingen spre
ken van 150.000 tot 500.000 
mensen. De VVD vindt dat iedereen 
deel moet kunnen nemen aan de 
arbeidsmarkt. Daarom zal de VVD 
vragen om een overzicht van maatre
gelen die genomen kunnen worden 
om ervoor te zorgen dat eenvoudig, 
ambachteliik werk voor Nederland 
behouden blijft.

Consum entenbelang bij 
M DW - projecten  
MDW-projecten leveren uitstekende 
aanbevelingen op, maar de imple
mentatie duurt vaak (te) lang (taxi's, 
makelaars, notarissen, kinderopvang). 
De VVD pleitte ervoor dat versterking 
van de positie van de consument een 
expliciete doelstelling wordt van

MDW-operaties. Dit betekent dat de 
rol van EZ zich moet gaan uitstrekken 
tot de daadwerkelijke implementatie 
van de aanbevelingen: het creëren 
van een markt. Centrale doelstelling 
van de MDW-operaties moet daar
mee worden: het daadwerkelijk 
vergroten van de keuze (prijs, kwali
teit, assortiment) van de consument.

Startersfacilite iten  
H BO - en W O
In Nederland overweegt slechts 7% 
van de afstudeerders een eigen 
bedrijf te beginnen, het EU-gemid- 
delde is 10%, in de VS is het 19%. 
Innovatieve starters zijn onmisbaar 
voor de economie. Daarom stelt de 
VVD voor dat EZ een benchmark 
opstelt van startersfaciliteiten (huis
vesting, afstudeerroutes, financiering) 
bij HBO- en WO-instellingen, en 
zorgt voor de verspreiding van de 
best-practices.

Tenslotte
Als laatste pleitte de VVD voor een 
extra impuls voor innovatieve promo
tie van Nederland. Met het doel het 
voeren van originele en vernieu
wende campagnes teneinde 
Nederland als een modern en innova
tief land in andere landen te promo
ten. Veiligheid, kwaliteit en innovatie 
moeten daarbij voorop staan. 
Benadrukt werd dat de promotie via 
Internet, bijvoorbeeld via videofilms 
op het web, voor ons belangrijkste 
exportland - Duitsland -  bijzonder 
interessant kunnen zijn, aangezien de 
internetpenetratie en de electronic- 
commerce activiteiten in Duitsland 
sterk toenemen.

Informatie:
Hella Voüte 070-3182907 /
hvoute@tk.parlement.nl

Stef Blok 070-3182910/
s.blok@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Anneiien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Fleur van Tellingen

E-mailadres:
f.vtellingen@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2923

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:hvoute@tk.parlement.nl
mailto:s.blok@tk.parlement.nl
mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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Warming-up
Op het Binnenhof is merkbaar dat de verschillende politieke 
partijen zich gaan warmdraaien voor de komende verkiezingen. 
Concept-kandidatenlijsten worden opgesteld, verkiezings
programma's worden gepresenteerd, campagnes worden voorbe
reid! Wijzelf presenteerden ons verkiezingsprogramma ‘Ruimte 
respect & vooruitgang' zo'n twee weken geleden. Deze week 

kwam daar de concept-kandidatenlijst bij. Hiermee doet de VVD een sterk aanbod rich
ting kiezer, zowel wat betreft inhoud als kandidaten. Maar we moeten nog meer doen. Er 
zijn immers ook verkiezingen voor de Gemeenteraad. Niet alleen in Den Haag, maar ook 
in alle afdelingen in het land zal nog veel werk moeten worden verzet om de komende 
verkiezingen succesvol in te gaan.
We mogen de komende campagnetijd met vertrouwen tegemoet zien. Van veel afdelin
gen hoor ik hoe druk ook zij al zijn met de campagnevoorbereidingen. In mijn gesprekken 
met leden van campagneteams komen telkens drie sterke punten van de VVD naar voren. 
Punten die ik iedereen van harte zou willen aanbevelen. De VVD heeft een brede achter
ban en kan daardoor veel goede kandidaten presenteren. De VVD zegt waarop het staat 
en staat daardoor sterk in de inhoud. De VVD is een landelijk georganiseerde partij en 
weet daarom dat landelijke en lokale politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en 
elkaar zelfs versterken.
Ik doe deze aanbevelingen niet zonder hier ook een aanbod aan vast te knopen. Laten we 
samen campagne voeren voor de lokale verkiezingen en laten we samen campagne 
voeren voor de landelijke verkiezingen. Mijn fractiegenoten gaan als normaal onderdeel 
van hun werk voortdurend het land in. Zij willen daarbij samen met u optrekken. Maak 
daarvan gebruik en organiseer met hen activiteiten in uw afdeling. Wij nebben de ambi
tie en pretentie de belangen van burgers goed te kunnen behartigen. Daar hoort bij een 
100% betrokkenheid en inzet. De VVD is elke dag van de partij!
Het gaat in de politiek om de mensen en de standpunten. De VVD heeft een sterk 
programma en stelt dat tegenover de programma's van andere partijen. We gaan de 
discussie daarbij niet uit de weg. Discussie in de partij en discussie daarbuiten. Met 
genoegen zie ik hoe vaak in de VVD de ruimte wordt genomen om tal van onderwerpen 
te bespreken. In flitscongressen over bijvoorbeeld de landbouw, in themadagen over 
bijvoorbeeld de ICT en in bijeenkomsten van bijvoorbeeld de bestuurdersvereniging die 
deze week het onderwerp veiligheid aan de orde stelt. Dat we vervolgens die inhoud 
eensgezind presenteren, spreekt voor mij vanzelf. Dat is de kracht en sterkte van de VVD. 
De makkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de discussie in de Tweede- 
Kamerfractie is het lezen van de VVD-expresse. U bent dan wekelijks van de partij bij het 
werk in de Kamer. Hans Dijkstal

Terrorisme in Nederland?!
Is Nederland wel voldoende voorbereid op 
bioterrorisme? Deze vraag werd onder meer 
gesteld op 17 oktober jongstleden door 
VVD-woordvoerder Atzo Nicolaï tijdens een 
algemeen overleg over terreurbestrijding.

Dit algemeen overleg werd gehouden naar 
aanleiding van een voortgangsbericht van 
het kabinet over terreurbestrijding en veilig
heid in Nederland. In dit voortgangsbericht 
noemde het kabinet 43 actiepunten naar 
aanleiding van de dramatische gebeurtenis
sen in de Verenigde Staten op 11 september
2001. Met de meeste actiepunten kon de 
VVD instemmen. Wel had ae VVD een 
aantal vragen en opmerkingen.

Bioterrorism e
Nicolaï vroeg aan het kabinet of er aanwij
zingen zijn voor een biologische aanval op 
Nederland. Dit omdat een op de drie 
mensen zich reëel bedreigd voelt door de 
kans op een grootschalige aanval op 
Nederland. Verder vroeg hij in hoeverre 
Nederland op eventuele biologische aansla
gen is voorbereid. Het kabinet gaf bij 
monde van minister De Vries van 
Binnenlandse Zaken aan dat er geen enkele 
concrete aanleiding is voor aanslagen met 
biologische middelen in Nederland. 
Bovendien is de voorbereiding op eventuele

aanslagen voldoende. Een en ander is uitge
werkt in een brief die het ministerie van 
Volksgezondheid naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd. Daarnaast wordt in de 
Tweede Kamer binnenkort over een voort
gangsrapportage over de bestrijding van en 
ae voorbereiding op NBC-terrorisme 
(Nucleair, Biologisch, Chemisch) besproken.

U itle v e rin g
Ook vroeg Nicolaï zich af wat Nederland 
doet indien hier bijvoorbeeld een Al-Quaida 
terrorist opgepakt wordt. Die vraag is rele
vant omdat Nederland geen mensen uitle
vert die de doodstraf kunnen krijgen. Deze 
voorwaarde ondersteunt de VVD maar dit 
zou dus kunnen betekenen dat in dit geval 
niet aan de Verenigde Staten uitgeleverd 
zou kunnen worden wat volgens de VVD 
niet de bedoeling kan zijn. Daarom stelde 
de VVD voor uitlevering wel mogelijk te 
laten zijn als de garantie gegeven wordt dat 
een eventueel opgelegde doodstraf niet 
uitgevoerd zou worden. Het kabinet stemde 
daarmee in.

Atzo Nicolaï
070-3182888
a.nicolai@tk.parlement.nl
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Begroting Buitenlandse Zaken
Bij de begrotingsbehandeling van 
Buitenlandse Zaken lag, ook in de 
bijdrage van woordvoerder Jan Dirk 
Blaauw, een zwaar accent op de 
gevolgen van de terreurdaden van 
11 september voor de internationale 
verhoudingen.

Blaauw wees op veranderende 
verhoudingen, zoals tussen de VS en 
China en op de zeer gevarieerde 
samenstelling van de brede coalitie 
tegen het terrorisme. Hij onder
streepte het belang van het hervinden 
van een evenwicht in de aandacht- 
verdeling over de verschillende 
probleemgebieden. Hij vroeg zich ook 
af of internationale criminaliteitsbe
strijding wordt geïntegreerd in deze 
wereldwijde actie tegen terrorisme.
Het inroepen van artikel 5 van het 
NAVO-verdrag geeft de hechtheid in 
solidariteit aan van het bondgenoot
schap, maar roept tegelijkertijd 
vragen op over wat concrete 
verwachtingen zijn. Een zogenaamde 
“ backf ill" - rol, het opvullen van gaten 
om meer troepen voor het conflictge
bied vrij te maken, is voor de VVD 
bespreekbaar. Blaauw vroeg de 
minister hoe hij/de regering hier 
tegenover staat. Oftewel welke posi
tie kiest Nederland.
De gevolgen op niet-specifiek militair 
terrein zijn ook van groot belang. De 
economische steunmaatregelen van 
Bush voor de staal- en luchtvaartsec
tor kunnen tot protectionisme leiden. 
Hoe gaat de EU hiermee om?
De VVD vroeg in hoeverre de enorme 
kosten van de (militaire) operaties 
gevolgen hebben voor het defensie

budget, of zij zullen leiden tot een 
herziening van veiligheidsbeleid en 
krijgsmacht en in welke kaders hier
over zal worden overlegd. Ook vroeg 
hij zich af of de voorgenomen 
NAVO-uitbreiding ongewijzigd zal 
doorgaan.

De Balkan
Ook de Balkan was een belangrijk 
thema. Blaauw wees op de grote 
verschillen in politieke en economi
sche ontwikkeling in de Balkan- 
landen.
Slovenië doet het goed, treedt bijna 
tot EU en NAVO toe; Kroatië is op de 
goede weg en zal binnen afzienbare 
tijd kunnen opteren voor de EU. Wel 
is volgens de VVD extra aandacht 
geboden voor de terugkeer van 
Servische vluchtelingen, zowel wat 
betreft mogelijke spanningen als de 
financieel-economische last voor 
Servië. Bosnië-Herzegovina is nog 
niet stabiel; internationale aanwezig
heid is noodzakelijk; zo is het een 
kostbaar protectoraat. Een brede 
Balkanconferentie zou volgens 
Blaauw een goed Nederlands initiatief 
kunnen zijn voor evaluatie en moge
lijke heroriëntatie. Hij vroeg de minis
ter dit initiatief te nemen. Zo'n 
Balkanconferentie zou ook voor 
Kosovo mogelijk tot doorbraken 
kunnen leiden.
De situatie in Macedonië is onzeker. 
Om bevolkingsgroepen tot elkaar te 
brengen, moet net accent gelegd 
worden op onderwijs, justitie en 
politie.
Blaauw vroeg om de inschatting van 
de regering ten opzichte van Servië

en Montenegro. Het vluchtelingen
probleem is groot, financieel-econo
mische hulp noodzakelijk. Blaauw 
vroeg waarom de regering de steun 
voorde Federale Republiek 
Joegoslavië vermindert. Hij wees op 
het oelang van het bevaarbaar maken 
van de Donau voor alle oeverstaten. 
Ook Albanië heeft nog veel (finan- 
ciële)steun nodig. De VVD vindt dat 
Stabilisatie- en Associatieovereen- 
komstbesprekingen snel op gang 
moeten komen. Met het oog op 
zware criminaliteit, waaronder 
mensenhandel, asielzoekerspraktijken 
en drugshandel, heeft Nederland hier 
zelf ook belang bij.
Blaauw wees speciaal op de positie 
van Bulgarije en Roemenië, twee 
landen die in verschillende crises hun 
solidariteit met het Westen toonden, 
maar daarvoor niet de verwachte 
waardering kregen. De pre-accessies- 
teun voor dezelanden -  op weg naar 
EU-toetreding -  moet volgens de 
VVD ruim zijn.
Voor het hele Balkangebied bena
drukte Blaauw nog het belang van 
het Stabiliteitspact. Hij waarschuwde 
voor het gevaar van schijnhulp, hulp 
die de donoren goed uitkomt, waarbij 
de prioriteiten van de ontvangende 
landen worden weggeschoven. Hij 
vroeg de ministers op korte termijn 
om een actualisering van de voort
gang en de resultaten van het 
Stabiliteitspact.

Jan Dirk Blaauw
070-3182887
j.blaauw@tk.parlement.nl

Buitenlandbeleid EU prominent in 
begroting Buitenlandse Zaken
Europa-woordvoerder Hans van Baaien heeft tijdens de begrotings- behandeling Buitenlandse 
Zaken met nadruk aandacht gevraagd voor het buitenlandse beleid van de Europese Unie. Voor de 
VVD is het daarbij prioriteit ae stabiliteit aan de grenzen van een uitgebreide EU te bevorderen.

De VVD vindt het zeer gewenst dat 
de problemen tussen de Griekse en 
Turkse gemeenschappen op Cyprus 
worden opgelost alvorens dit land tot 
de EU toetreedt. Om te voorkomen 
dat de EU problemen importeert, 
vroeg Van Baaien aan de regering om 
in EU-verband effectieve druk op 
Turkije uit te oefenen om een duur
zame oplossing te bespoedigen. 
Zolang Turkije Noord-Cyprus bezet- 
houdt, kunnen geen toetredingson
derhandelingen met dit land worden 
geopend.

Tevens vroeg de VVD aandacht voor 
de handelsrelatie tussen de EU en de

Mercosur (handelsblok bestaande uit 
Brazilië, Argentinië, Uruguay en 
Paraguay en met Bolivia en Chili als 
geassocieerde partners). Hiermee is 
een groot Nederlands economisch 
belang gemoeid. De EU-Latijns- 
AmeriKa-top in 2002 moet tot een 
verregaande liberalisatie van het 
onderlinge handelsverkeer leiden, 
landbouwproducten inbegrepen.

Grote waarde wordt door de VVD 
gehecht aan de relaties met Marokko 
en de Magreb. Sinds 11 september is 
een nauwe samenwerking bij de 
bestrijding van terrorisme en de daar
mee gerelateerde drugscriminaliteit

extra gewenst. Marokko is het meest 
stabiele land van Noord-Afrika waar 
Koning Mohammed VI streeft naar 
democratisering, bevordering van 
mensenrechten en de burgerlijke en 

olitieke vrijheden. Marokko onder- 
oudt informele banden met Israël 

die van groot belang zijn voor de 
toenadering tussen Israël en de 
Arabische wereld. Marokko kan zich 
voor de EU tot hét politieke bruggen
hoofd in de Arabische wereld ontwik
kelen.

Hans van Baaien
070 3182922
j.vbaalen@tk.parlement.nl
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Begroting Defensie
Ook in debat over de begroting Defensie dat deze week plaatsvond, ston
den de gevolgen van de terroristische aanslagen centraaf. De minister van 
Defensie heeft een eigen Taakgroep ingesteld die begin december rappor
teert. Dat was voor de woordvoerder Theo van den Doel aanleiding om een 
aantal punten onder de aandacht te brengen die volgens de VVD nader 
moeten worden bezien.

Het gaat hier om een uitbreiding van 
de capaciteit van de special forces 
(commando's en speciale eenheid 
mariniers). Deze eenheden zijn uiter
mate geschikt om te worden ingezet 
bij terrorismebestrijding, zowel 
binnen als buiten de landsgrenzen. 
Daarnaast moet snel duidelijk worden 
op welke wijze de capaciteit van de 
Koninklijke Marechaussee kan 
worden uitgebreid. Als bij een toene
mende dreiging er een groter beroep 
op de krijgsmacht zou moeten 
worden gedaan, dan komen andere 
taken zoals de uitvoering van vredes
operaties sterk onder druk te staan. 
Dat moet worden vermeden. De VVD 
heeft de minister gevraagd te bezien 
of in bepaalde gevallen -zoals 
bijvoorbeeld bij bewaking en/of 
beveiliging van vitale objecten - 
reservisten kunnen worden ingezet. 
Dat betekent dat het huidige 
Reservistenbeleid moet worden 
heroverwogen. Daarnaast moet een 
nationaal veiligheidsconcept worden 
ontwikkeld voor de beveiliging van

aanvoerroutes, mainports, vitale 
objecten.

Tekort aan personeel 
De krijgsmacht kampt met grote 
personele tekorten waardoor de 
uitvoering van taken sterk onder druk 
staan. Vele beroepsmilitairen verlaten 
vroegtijdig de krijgsmacht. Eén van 
de oorzaken hiervan is de frequentie 
van de vredesoperaties en de korte 
'thuisperiode'. De balans tussen werk 
en gezin wordt hierdoor ernstig 
verstoord. De VVD heeft voorgesteld 
de periode tussen twee vredesmissies 
(zgn. thuisperiode) te verlengen van 
1 naar 2 jaar. Voorwaarde is dat alle 
operationele eenheden van de krijgs
macht beschikbaar moeten zijn voor 
deelname aan vredesoperaties en dat 
niet steeds beroep wordt gedaan op 
dezelfde, schaarse eenheden. De 
staatssecretaris heeft toegezegd hier
aan uitvoering te willen geven.

Veteranen
De VVD heeft nogmaals gevraagd de

maatschappelijke waardering voor de 
veteranen met beleid te ondersteu
nen en te komen tot een Nationale 
‘Dag voor de Veteraan'. Een vaste 
datum waarop elk jaar wordt stilge
staan binnen de krijgsmacht en de 
samenleving bij de verdiensten en de 
inzet van de Veteranen. Tevens is 
door de woordvoerder gevraagd de 
wens van de veteranen voor een 
draaginsigne op korte termijn te 
honoreren.

Defensiebudget 
Door tal van factoren is de afgelopen 
jaren een spanningsveld ontstaan 
tussen ambities van de krijgsmacht en 
de beschikbare financiële middelen.
De keuzes die nu worden gemaakt 
door minder te vliegen, te varen en te 
oefenen spreken de VVD niet aan. In 
de volgende kabinetsperiode zal meer 
geld moeten worden uitgetrokken 
voor een paratere krijgsmacht en een 
modem personeelsbeleid. Alleen 
wanneer deze personele problemen 
binnen de krijgsmacht worden opge
lost, kan deze al haar taken optimaal 
uitvoeren.

Theo van den Doel 
070 3182891 
m.vddoel@tk.parlement.nl

2 Praat mee over onderwijs en homoseksualiteit!

Op woensdag 7 november aanstaande organiseert de VVD van 19.00 
tot en met 21.30 uur een flitscongres in Felix Meritis, Keizersgracht 
324, te Amsterdam. Het thema van de bijeenkomst is 'Onderwijs en 
Homoseksualiteit'. Vanaf 18.30 uur is de zaal reeds geopend.

De Tweede-Kamerleden Els Meijer, Patricia Remak en Clemens 
Cornielje gaan tijdens het congres, aan de hand van verschillende 
stellingen, in discussie met verschillende betrokkenen uit het 
onderwijsveld. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die 
geïnteresseerd is in vraagstukken met betrekking tot onderwijs en 
homoseksualiteit.
De avond staat onder leiding van oud VVD Tweede-Kamerlid 
Anne Lize van der Stoel.

De bijeenkomst is vrij 
toegankelijk voor iedereen. 

Aanmelden is niet 
noodzakelijk.

Voor meer informatie kunt u 
telefonisch contact opnemen 

met het Algemeen Secretariaat 
van de VVD, telefoonnummer 

070 -  361 3036 of mailen 
naar j.aalderink@vvd.nl

Vooraankondiging themadag Veiligheid
Noteer alvast in uw agenda! Op 24 november aanstaande organiseert de VVD een themadag over 

het onderwerp veiligheid. Zaken zoals, veiligheid op straat grote misdaad en jeugdcriminaliteit komen 
hierbij uitgebreid aan de orde. U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp mee te praten.

Aanvullende informatie over het programma en de locatie is vanaf eind september op te vragen bij het 
Algemeen Secretariaat van de VVD (telefoon: 070-361 3013) en wordt gepubliceerd op de internetsite 
www.vvd.nl.

mailto:m.vddoel@tk.parlement.nl
mailto:j.aalderink@vvd.nl
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Bij de behandeling van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking (OS) benadrukte VVD-woordvoerder Enric 
Hessing het belang van effectiviteit, vrijhandel, markttoegang, economische verzelfstandiging en onderwijs. Tevens 
vroeg hij nadrukkelijk aandacht voor het OS-beleid van de Europese Unie en voor de samenwerking met particu
liere organisaties. In 2002 is in totaal 3,8 miljard euro beschikbaar voor OS. Dat is ruim 0,8% van net BNP.

Begroting Ontwikkelingssamenwerking

De hoofddoelstelling van het 
Nederlandse OS-beleid is duurzame 
armoedebestrijding. De vraag is: wat 
doen we eraan en wat zijn de resulta
ten? Met andere woorden: is het 
beleid effectief? Het beleid richt zich 
voornamelijk op het verbeteren van 
de leef- en werkomgeving, zodat 
mensen zich kunnen ontwikkelen en 
tot hogere productiviteit kunnen 
komen. Daarnaast is het voor ontwik
kelingslanden van groot belang dat 
ze voor hun producten toegang krij
gen tot koopkrachtige markten.

V rijhandel en m arkttoegang  
Vrijhandel en groei zijn noodzakelijke 
voorwaarden voor ontwikkeling en 
armoedebestrijding. Er komt steeds 
meer erkenning voor deze visie. Een 
bemoedigend signaal op dit gebied is 
het recente rapport van de 
Wereldbank over "Globalization, 
Growth and Poverty". Dat is een 
goede analyse met een agenda voor 
actie; zowel om de voordelen van

globalisering te benutten als om de 
risico's ervan te beperken. 
Handelsliberalisatie en markttoegang 
betekenen welvaartswinst voor 
ontwikkelingslanden.

O nderw ijs
Basisonderwijs voor iedereen in 2015. 
Dit is een belangrijke doelstelling van 
het internationale ontwikkelingsbe
leid. De VVD vindt dat de regering 
daar een grote bijdrage aan moet 
leveren. Op dit moment krijgen naar 
schatting meer dan honderd miljoen 
kinderen nog geen basisonderwijs. 
Dat moet zo snel mogelijk verande
ren. Daarom moet het budget voor 
onderwijs in ontwikkelingslanden de 
komende jaren fors worden 
verhoogd. Het beste kan dat in 
samenwerking met de Wereldbank 
via het internationale fonds 
"Education for AH".

Econom ische ve rze lfsta n d ig in g  
Recent heeft de regering een vervolg

op de nota "Ondernemen tegen 
Armoede" opgesteld, met een bijbe
horend actieplan. Het is verheugend 
dat expliciet aandacht wordt gegeven 
aan het bevorderen van lokale werk
gelegenheid en dat het belang van 
ondernemerschap en van het MKB 
wordt onderkend. Ook wordt er 
aandacht geschonken aan zaken als 
marktwerking, markttoegang, de 
financiële sector, kennisoverdracht, 
capaciteitsopbouw en infrastructuur. 
De VVD pleitte ervoor dat dit type 
activiteiten in alle landen waar 
Nederland op OS-gebied actief is, in 
het programma worden opgenomen. 
Immers, het bevorderen van lokale 
werkgelegenheid is de meest effec
tieve vorm van armoedebestrijding.

Enric Hessing,
tel: 070-3182889
e.hessing@tk.parlement.nl

Een abonnement 
op de VVD-Expresse!

De Kieswet
De VVD is voorstander van verruiming van de openingstijden van de stem
bureaus als dienstverlening aan de burger. Woon-werkverkeer maakt het 
vaak moeilijk om tijdig in ae woonplaats te gaan stemmen.

Stuur deze bon naar:
De VVD Tweede Kamer-fractie, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
Of bel: 070-318 2875

Naam: m-v

Adres:

Postcode en Plaats:

Handtekening:

Telefoon:

De VVD-Expresse verschijnt wekelijks 
met uitzondering van de recesperioden.

Ingestemd wordt met opening tot 21 
uur. Daarnaast dient de VVD een 
amendement in dat bepaalt dat de 
stembureaus om 7.30 uur open gaan. 
Wel wordt aandacht gevraagd voor 
de verdere taakverzwaring voor de 
leden van de stembureaus. De 
woordvoerder heeft voorgesteld 
meerdere leden per stembureau te 
benoemen zodat afwisselend een 
pauze kan worden genomen. De 
minister legt de verantwoordelijkheid 
daarvoor bij de gemeenten.
De bij de begroting aanvaarde motie, 
die vroeg om de geringe vergoeding 
die stembureauleaen plegen te 
ontvangen vrij te stellen van belas
tingheffing, wil de minister niet 
uitvoeren. De VVD heeft nu een 
amendement ingediend om de leden 
van de stembureaus een wettelijke 
vergoeding van 25 euro per uur toe 
te kennen. Daarover dient dan wel 
belasting te worden betaald.
De regering stelt voor de termijn van 
eerste samenkomst van de Tweede 
Kamer in de nieuwe samenstelling te 
bekorten tot acht in plaats van de 
huidige dertien dagen.
Het aanhouden van de door het kabi
net geadviseerde minimumtermijn

van acht dagen levert geen overwe
gende bezwaren op. Het lijkt wel 
wenselijk voor de verschillende 
bestuursniveaus gelijke termijnen te 
hanteren. De VVD heeft een amen
dement ingediend om die termijn ook 
vast te leggen voor de eerste samen
komst van Provinciale Staten.

Ruud Luchtenveld 
070-3182896
R.Luchtenveld@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Fleur van Tellingen

E-mailadres:
f.vtellingen@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2923

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:e.hessing@tk.parlement.nl
mailto:R.Luchtenveld@tk.parlement.nl
mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl


Consistent en duidelijk
Volgens verschillende media knetterde het deze week in de 
Tweede Kamer. Naar mijn mening was er sprake van een nuchter 
maar stevig debat over net asiel- en vreemdelingenbeleid. Het is in 
ieder geval duidelijk dat de fractie ook bij dit beleidsonderwerp 
betrouwbaar en consequent is. Al in het voorjaar heb ik aangege
ven dat de VVD-fractie het merkwaardig vond dat er extra geld 

naar het asiel- en vreemdelingenbeleid ging. Er is immers een nieuwe Vreemdelingenwet 
in werking getreden, waardoor de toestroom naar ons land naar verwachting zou vermin
deren. In die situatie is extra geld niet op zijn plaats.

...............M  MÉ cnouwinge
punten de fractie het asiel- en vreemdelingenbeleid van dit kabinet tekort vindt schieten.
Vervolgens heb ik bij de Algemene Beschouwingen van dit jaar aangegeven op welke

Mijn fractiegenoot Henk Kamp heeft dit bij de behandeling van de justitiebegroting, die 
deze week in de Kamer plaatsvond, in duidelijke bewoordingen uitgewerkt. Nog stee ' 
komen er veel asielzoekers naar Nederland en nog steeds zijn er velen in procedure.
Overheidsinstellingen en rechtbanken zitten daardoor met een nauwelijks overzienbare 
werklast.
De helderheid van de fractie leidde tot veel commotie. Eén van de belangrijkste onderde
len van de discussie was het voorstel voor een stringente uitvoering van de 
Vreemdelingenwet. Dat is niet alleen beleidsmatig goed, het maakt ook een besparing 
mogelijk van 180 miljoen gulden. Dit bedrag wil ae VVD-fractie besteden aan veiligheid 
en net bestrijden van de criminaliteit. Dat is immers al jarenlang één van onze speerpun
ten en sluit naadloos aan bij eerdere voorstellen van de fractie. Bovendien staat dit ook 
in het concept-verkiezingsprogramma.
Het is zeker waar dat de fractie medeverantwoordelijkheid draagt voor het asiel- en 
vreemdelingenbeleid van deze regering. We zijn dan ook voluit akkoord gegaan met de 
nieuwe Vreemdelingenwet. Daarnaast neeft de fractie zelf de verantwoordelijkheid geno
men om met goede voorstellen te komen. Het hebben van kritiek op het regeringsbeleid 
alleen is niet voldoende. Bij monde van collega Henk Kamp heeft ae VVD-fractie sinds 
1998 niet minder dan 42 voorstellen gedaan om het asiel- en vreemdelingenbeleid aan te 
scherpen. Deze voorstellen zijn te vinden op onze website (www.vvd.nl). Maar voor het 
realiseren van deze voorstellen is een meerderheid in de Tweede Kamer nodig en die is er 
meestal niet. Wellicht is dat na de verkiezingen anders. Daarnaast vind ik dat het elke 
politieke partij vrij staat, coalitiegenoot of niet, om aan te geven wat de goede en de 
slechte punten in net beleid zijn. De VVD is wat dat betreft duidelijk en consequent.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:

Z ijn  de kosten voor de Betuw elijn  
vo lled ig  u it de hand gelopen?
Deze week komt het antwoord van: NelIie Verbugt

Neen, over de gehele periode van de 
uitvoering van de Betuwelijn tussen 1995 en 
heden zijn veel inspanningen verricht om 
het project in organisatorische en financiële 
zin te beheersen. De kritiek die de 
Algemene Rekenkamer heeft op de tekort
schietende projectbeheersing met name in 
de periode voor 1998, heeft vooral te 
maken met de methode van kostenraming. 
Dus niet de daadwerkelijk gemaakte kosten. 
Omdat er steeds vaker problemen voortko
men uit de ramingsmetnoden voor grote 
infrastructurele projecten, is ervoor gekozen 
de ramingsmethode voor de Betuwelijn als 
voorbeeld nader onder de loep te nemen, 
om daaruit lessen te trekken voor andere 
projecten. De VVD onderschrijft de kritische 
conclusie van de ARK over de ramingsme- 
thodiek. Het feit dat de Rekenkamer consta
teert dat voor 1998 de kostenramingen niet 
binnen het taakstellend budget pasten, 
betekent evenwel niet dat er daardoor grote 
uitgavenoverschrijdingen zijn geweest. 
Ramingen zijn namelijk nog geen uitgaven. 
Toen de uitvoering van de werkzaamheden

van start ging, waren al maatregelen door
gevoerd om binnen het budget te blijven 
aat eerder door de Tweede Kamer was vast
gesteld. Dat dit budget veel hoger was dan 
ae eerste ramingen begin jaren '90 komt 
doordat de Tweede Kamer enkele jaren 
geleden heeft gekozen voor een hoogwaar
dige en toekomstvaste inpassing van de 
spoorlijn. Dat werd geëist door provincies, 
gemeenten en maatschappelijke organisa
ties.

Minister Netelenbos vraagt nu een aanvul
lend bedrag van 153 miljoen om extra 
maatregelen te nemen om de tunnelveilig- 
heid te vergroten. Dit naar aanleiding van 
recente ongevallen in het buitenland. Dit 
bedrag overschrijdt het budget en vraagt 
om een aangepast besluit.
De VVD onderschrijft het strategisch belang 
van een goede verbinding tussen de haven 
van Rotterdam en het Europese achterland. 
De VVD vindt wel dat een pas op de plaats

Vervolg op pagina 2
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Vierde Nationaal Milieubeleidsplan
Op 5 november debatteerde de Kamer met de regering over het Vierde Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP4). Woordvoerder Jan Hendrik Klein Molekamp was kritisch.

De belangrijkste kritiekpunten zijn:
• De sombere geest van het NMP4. 

Die somberheid doet geen recht 
aan de aanzienlijke milieusuccessen 
die in de afgelopen dertig jaar zijn 
behaald en aan de menselijke 
creativiteit, die telkens weer in staat 
is gebleken om langs nieuwe wegen 
tot oplossingen te komen.

• Het niet onder ogen zien van de 
evolgen van de bevolkingsontwik- 
eling. Op mondiaal niveau is er

immers een directe relatie tussen de 
bevolkingstoename enerzijds en de 
exploitatie van natuurlijke hulp
bronnen en biodiversiteit ander
zijds. Ook nationaal heeft het 
toenemend inwonertal gevolgen 
voor de leefomgeving en het 
behoud van open ruimte. De VVD 
erkent dat deze directe relatie 
bestaat, het NMP4 gaat daaraan 
voorbij.

• De spanningen tussen het voorge

stelde veiligheidsbeleid en het 
ruimtelijk beleid. Zo kiest het ruim
telijk beleid voor concentratie in de 
stedelijke gebieden. Vanuit het 
veiligheidsbeleid is dit echter onge
wenst. Van een minister die zowel 
verantwoordelijk is voor het ruimte
lijk beleid als het veiligheidsbeleid 
had de VVD een samenhangende 
beleidsvisie verwacht.

• Het gemis aan overleg met de 
maatschappij en het daardoor 
beperkte realiteitsgehalte van het 
NMP4. Gezien de reacties op het 
NMP4, vooral die van de provincies 
en de gemeenten, is een groot deel 
van de voorstellen onduidelijk of 
onwerkbaar. Dat getuigt van een 
gebrek aan communicatie in het 
binnenlands milieubeleid. Dat is een 
ernstige zaak, omdat het juist de 

rovincies en gemeenten zijn die 
et beleid grotendeels moeten 

uitvoeren.

• Het gebrek aan financiële duidelijk
heid. De financiële dekking van de 
beleidsvoorstellen is uiterst wankel. 
Zolang de financiële dekking niet 
op een degelijke manier is verze
kerd vindt de VVD het NMP4 
weinig realistisch.

De VVD kon om deze redenen onmo
gelijk een definitief oordeel vellen 
over het NMP4. Daarvoor is het te 
weinig operationeel. Provincies en 
weten niet waar ze aan toe zijn en de 
financiering rammelt. Om deze rede
nen spreekt de VVD van "ambitieuze 
vergezichten".

Informatie:
Jan Hendrik Klein Molekamp 
070 318 2884

Beleid permanente bewoning
recreatiewoningen toekomstgericht
Begin november heeft de Kamer een tweede debat gevoerd over de positie 
van de permanente bewoners van recreatiewoningen. De brieven, die hier
over door ministers Pronk (VROM) en van Boxtel (Grote Stedenbeleid) en 
de staatssecretarissen Faber (LNV) en Bos (Financiën) naar de Kamer zijn 
gestuurd, sluiten in grote lijn aan bij de inzet van de VVD.

De VVD staat voor een betrouwbare 
overheid en is dus niet uit op het 
aanpakken van situaties welke reeds 
jaren door verschillende gemeenten 
worden gedoogd. De VVD richt zich 
op het voorkomen van nieuwe geval
len. De bewindslieden hebben aange
geven dat zich hier ook de meeste 
mogelijkheden voor de aanpak van 
het probleem voordoen.
Tijdens het overleg bleek dat het niet 
mogelijk is om bewoners van recre
atiewoningen inschrijving in de 
Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA) te ontzeggen. De VVD acht 
een controle hierop wenselijk. 
Gemeenten moeten bij iedere 
recreatiewoning nagaan of op dit 
adres een inschrijving in de GBA is 
opgenomen.
De VVD vindt dat gemeenten geen 
uitkering uit het gemeentefonds 
zouden moeten krijgen voor burgers 
die op basis van een recreatiewoning 
in de GBA zijn opgenomen. 
Woordvoerder Janneke Snijder: "Dit 
maakt het voor gemeenten onaan
trekkelijker om permanente bewoning 
van recreatiewoningen toe te staan, 
de verantwoordelijkheid ligt in de 
eerste plaats bij de gemeenten."

De VVD heeft tijdens het overleg 
benadrukt dat bewoners die er al lang 
zitten niet uit hun huizen mogen 
worden gezet. Daar waar gemeenten 
jarenlang een gedoogbeleid gevoerd 
hebben, moet nun nieuwe beleid op 
preventie gericht zijn.
Het kan niet zo zijn dat de gemeente 
denkt actie te kunnen ondernemen 
op basis van een niet-geactualiseerd 
bestemmingsplan uit 1973! Eén van 
de voorstellen is om, bij de funda
mentele herziening van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening, alle overtredin
gen van bestemmingsplannen onder 
ae werking van de Wet Economische 
Delicten (WED) te brengen. 
Vooruitlopend daarop zal nu reeds 
permanente bewoning onder de WED 
worden gebracht. In net verlengde 
hiervan dienen gemeenten te zorgen 
dat hun bestemmingsplannen actueel 
zijn.
De VVD staat voor een goed handha
vingsbeleid en steunt dit voornemen 
ornaat het de effectiviteit van de 
handhaving ten goede komt.

Verder wordt in de Nota Wonen van 
staatssecretaris Remkes voorgesteld 
om recreatiewoningen die aan een

aantal voorwaarden voldoen binnen 
de zogenoemde "rode contour" te 
brengen. Deze kan op grond van de 
5e Nota Ruimtelijke Ordening om 
bebouwingskernen worden getrokken 
(legalisering bestaande permanente 
bewoning).
Voor de VVD is het van belang dat 
de gemeenten hun verantwoordelijk
heid kennen en hun beleid richten op 
het voorkomen van nieuwe gevallen 
van permanente bewoning.

Informatie:
Jannekke Snijder 
070-3182921

Vervolg van pagina 1 (Vraag)

gemaakt moet worden met een 
verdere uitbouw van de Betuwelijn. 
Nut en noodzaak zijn onvoldoende 
aangetoond om een nieuwe miljarden 
investering te rechtvaardigen voor de 
aanleg van de noord- en zuidtak. De 
lopende werkzaamheden dienen 
binnen een taakstellend budget te 
worden afgerond.

Ook wil de VVD de minister aanmoe
digen om verder te werken aan 
passende condities voor private 
exploitatie en marktontwikkeling.
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VVD geeft Minister Netelenbos net een voldoende
Tijdens de begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat heeft woordvoerder Pieter Hofstra de balans opgemaakt 
van het verkeersbeleid van minister Netelenbos tijdens de afgelopen vier jaar. Hulde aan deze minister voor de 
omslag in het mobiliteitsdenken: mobiliteit mag weer, het is de snelst groeiende post op de Rijksbegroting. 
Bovendien erkent de minister dat openbaar vervoer niet altijd een goed alternatief is. Realiteitszin is terug op het 
ministerie. Maar er valt nog veel te verbeteren.

Met het extra geld dat uitgetrokken is 
voor de mobiliteit is de vierde hoofd
prioriteit van de VVD, naast zorg, 
onderwijs en veiligheid, financieel 

oed uit de verf gekomen. Maar 
elaas heeft dit extra geld nog niet 

kunnen leiden vermindering van files 
op de wegen en vertragingen op het 
spoor. VVD vindt dat dit wel snel 
moet gebeuren.

Over de medewerking van de PvdA 
aan het verkeersbeleid is de VVD 
aanmerkelijk minder te spreken. Men 
heeft de aanleg van de A4 door 
Midden Delftland tot nu toe geblok
keerd. Hopelijk kan er binnenkort 
toch tot realisering worden overge- 

aan. Ook heeft de PvdA fractie 
arrières opgeworpen voor de privati

sering van Schiphol. Een actie aie, nu 
de Schipholwet door de Kamer is 
behandeld, goed kan worden uitge
voerd, omdat deze wet de grote 
publieke belangen rond Schiphol 
voldoende waarborgt. Voorts heeft 
men op klaarlichte dag 300 miljoen 
weggenomen uit het snelwegenbud

get, waardoor de minister gedwon
gen wordt enkele urgente wegenpro
jecten te vertragen ( A30 en A50). De 
300 miljoen zijn gebruikt om op zich 
nuttige projecten in Zuid en Oost 
Nederland uit te voeren. De VVD 
vindt dit geen toonbeeld van een 
solide financiële aanpak en eist dat de 
300 miljoen teruggaat naar de snel
wegen. De projecten in Zuid en Oost 
Nederland kunnen alleen dan uitge
voerd worden wanneer daar een 
deugdelijke dekking voor is. De VVD 
wil, omdat haar alle landsdelen even 
lief zijn, hierover besluitvorming in 
het kader van het Nationaal Verkeer- 
en Vervoers Plan, waarbij alle lands
delen worden betrokken.

Uiteraard zijn ook de Spoorwegen 
weer uitvoerig besproken. De VVD 
heeft met de andere grote fracties 
een motie ingediend aie de minister 
oproept om voor 1 april 2002 te 
rapporteren over noodzakeliike maat
regelen en gelden om de railinfra- 
structuur en het onderhoud daarvan 
op orde te brengen. En voorts om de

aansturing van de NS te versterken 
vanuit de minister. Onder meer door 
via een openbare aandeelhouders
vergadering de Raad van Commis
sarissen, het bevoegde gezag bij de 
NS, verantwoording te laten afleggen 
over de slechte gang van zaken.

De VVD heeft met genoegen vastge
steld dat in de afgelopen jaren een 
nieuw beleid inzake het water is 
geformuleerd dat volgend jaar tot 
een concreet actieprogramma wordt 
uitgewerkt.

Er waren nog vele andere aandachts- 
unten bij de begroting, zoals de 
ilometerneffing, de verkeersveilig

heid, het openbaar vervoer en de 
vreemde acties van de minister inzake 
de ANWB, maar deze onderwerpen 
komen in de nabije toekomst allemaal 
apart terug.

Informatie:
Pieter Hofstra 
070-3182886

Themadag Veiligheid
Kom ook! Op zaterdag 24 november organiseert de VVD in congres- en 
vergadercentrum Ahoy te Rotterdam een themadag over Veiligheid. Hierbij 
komen onder andere aan de orde de veiligheid op straat, grote misdaad en 
jeugdproblematiek in relatie tot veiligheid. U wordt van harte uitgenodigd om 
hierover mee te praten!
Sprekers zijn o.a. fractievoorzitter Hans Dijkstal, Benk Korthals en Ivo 
Opstelten. De themadag is toegankelijk voor iedereen die is geïnteresseerd in 
het thema veiligheid, zowel VVD-leden als andere belangstellenden.

Aanvullende informatie over het programma is op te vragen bij het 
Algemeen Secretariaat (telefoon: 070 -  361 30 14) en vindt u op de 
internetsite www.vvd.nl.

Deelname aan de themadag 
Veiligheid kost ƒ  25,=.

Bij dit bedrag is de lunch 
inbegrepen. U kunt zich t/m 

19 november aanmelden 
voor deze themadag via 

tel 070 -  361 30 14, 
fax 070 -  360 82 76, of per 
e-mail: themadag@vvd.nl.

onder vermelding van 
'aanmelding voor Themadag 
Veiligheid’. U krijgt dan het 

programmaboekje van de 
themadag toegezonden.

Kom ook naar de Partijraad

Op zaterdag 17 november vindt in 't Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3 te Bussum, de Partijraad over het verkie
zingsprogramma plaats. Tijdens deze bijzondere Partijraad licht de voorzitter van de verkiezingsprogramma- 
commissie, Pieter Korteweg, het programma toe. Hierna wordt plenair over het verkiezingsprogramma 
gediscussieerd. Hans Dijkstal sluit het programma af door zijn reactie te geven op de gevoerde discussie.

De Partijraad vangt om 10.00 uur aan en duurt tot 13.00 uur. De Partijraad is voor iedereen toegankelijk. 
Indien u na afloop gebruik wilt maken van een lunch kunt u zich t/m dinsdag 13 november aanmelden bij 
het algemeen secretariaat (tel. 070 -  361 30 31 / e-mail m.borsboom@vvd.nl)

Meer informatie is te vinden op www.vvd.nl of op te vragen bij het secretariaat (tel 070 -  361 30 13).

http://www.vvd.nl
mailto:themadag@vvd.nl
mailto:m.borsboom@vvd.nl
http://www.vvd.nl
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De rechtstatelijke rots in de branding
Deze week werd de begroting van 
het ministerie van Justitie 2002 
behandeld. Het algemene gedeelte 
werd door woordvoerder Nicolaï 
besproken.

Terugblikkend op het beleid van 
minister Korthals van de afgelopen 
vier jaar heeft de minister een grote 
winst geboekt. Hij heeft het vertrou
wen in justitie na de woelige tijd 
daarvoor hersteld. Daarnaast heeft de 
minister goede resultaten geboekt 
met de reorganisatie van de rechte
lijke macht en de uitbreiding van 
bevoegdheden van de politie. Nicolaï 
typeerde de minister als een 'recht
statelijke rots in de branding'. 
Aandacht werd gevraagd voor de 
veiligheid en de strijd tegen criminali
teit. Een harde aanpak is en blijft 
zeker noodzakelijk. De VVD vindt het 
verheugend te zien dat de PvdA en 
D66 nu ook de ernst van een harde 
aanpak inzien. "Dat was tien jaar 
geleden wel anders. Toen werd de 
VVD door de andere partijen nog 
afgeschilderd als law-and-order partij,

die alleen maar blikken agenten wilde 
opentrekken", aldus Nicolaï.
In haar strijd tegen de criminaliteit 
heeft de VVD-fractie bij amendement 
voorgesteld om ƒ  180 miljoen (€ 82) 
extra te besteden aan veiligheid en 
criminaliteitsbestrijding. Deze nieuwe 
uitgaven sluiten naadloos aan op de 
voorstellen die de VVD-fractie 
onlangs gedaan heeft ter bestrijding 
van recidive en het gezamenlijke 
voorstel van VVD en PvdA om de 
aangiftebereidheid te vergroten. De 
180 miljoen komen uit bezuinigingen 
op het asielbeleid. Met dit bedrag 
kunnen we een verdere inhaalslag 
plegen om onze achterstand op het 
gebied van criminaliteitsbestrijding, 
ook ten opzichte van andere landen, 
in te lopen.
Dat de VVD-fractie ook wel eens 
tegen de 'rots in de branding' 
aanliep, blijkt uit de discussie rond de 
invoering van een algemene identifi
catieplicht. De minister is -  vooral 
met net oog op gevoeligheden onder 
bevolking -  nog steeds geen voor
stander van het VVD-voorstel tot

invoering van een algemene identifi
catieplicht.
Nicolaï stelde voor de mogelijkheid tot 
het inzetten van criminele burgerin
filtranten opnieuw in te voeren. Na 
alle aanbevelingen van Van Traa en 
de commissie Kalsbeek is het volgens 
hem zaak te constateren dat onder de 
scheef blijven net zo erg is voor een 
effectieve misdaadbestrijding als er 
overheen gaan. Na 11 september is er 
genoeg reden om de inzet van crimi
nele burgerinfiltranten ter bestrijding 
van het terrorisme niet langer te 
verbieden. Korthals heeft toegezegd 
een onderzoek te doen naar de moge
lijkheden van herinvoering.
Nicolaï besloot met het uitspreken 
van zijn waardering voor de ambiti
euze lijn die het kabinet ter bestrij
ding van de criminaliteit heeft inge
zet. Maar er moet een achterstand 
van 25 jaar in worden gelopen. We 
zijn er dus nog lang niet.

Informatie:
Atzo Nicolaï 
070-3182888

Asielbeleid
Bij de laatste behandeling van de Justitiebegroting in deze kabinetsperiode 
maakte Henk Kamp de balans op van het asielbeleid. Hij stelde vast dat de 
staatssecretaris van Justitie, gesteund door de linkse Kamermeerderheid, op 
belangrijke punten niet op voorstellen van de VVD-fractie is ingegaan.

• Er is niet in VN-verband gepleit 
voor de dringend noodzakelijke 
modernisering van het 
Vluchtelingenverdrag uit 1951. 
Daarmee zouden economische 
migranten er van weerhouden 
kunnen worden via mensensmok
kelorganisaties naar landen als 
Nederland te reizen.

• Evenmin is gepleit voor een 
Europese afspraak om asielverzoe
ken alleen in behandeling te nemen 
direct bij binnenkomst in de Unie 
en de betrokkenen vervolgens 
evenredig over de lidstaten te 
verdelen. Dan kan voorkomen 
worden dat asielzoekers zoals nu 
door andere veilige (EU-)landen 
naar Nederland reizen om hier asiel 
te vragen.

• Het is onverminderd aantrekkelijk 
voor asielzoekers om geen docu
menten te hebben. Zo kunnen zij 
controle van door hen verstrekte 
informatie bemoeilijken. Bovendien 
is dan na afwijzing van de asielaan
vraag uitzetting meestal niet moge
lijk.

• Anders dan de VVD vele malen 
heeft bepleit worden nog steeds 
alleenstaande minderjarige asiel
zoekers (ama's) toegelaten, zelfs 
meer dan ooit.

• Nog steeds wijkt Nederland af van

de Europese lijn bij de afhandeling 
van de aanvragen van asielzoekers 
uit sommige landen. Uit die landen 
komen er aan ook onevenredig veel 
naar Nederland, bijvoorbeeld 
inmiddels bijna 400 Angolezen per 
maand.

Het gevolg is dat de resultaten van 
het beleid negatief zijn. In de vorige 
kabinetsperiode kwamen gemiddeld
35.000 asielzoekers per jaar naar 
Nederland, in deze periode gemid
deld 40.000. In 1998 waren er
42.000 asielzoekers in procedure (en 
opvang), nu zijn het er 84.000. In 
1998 stond er 1,4 miljard gulden op 
de rijksbegroting voor asiel, in 2002 
4,2 miljard gulden.
Het is voor ae VVD-fractie een raad
sel waarom de staatssecretaris niet 
aan een Kamermeerderheid voor 
oplossingen werkt, in plaats van 
voortdurend afhoudend te reageren 
op de oplossingen die de VVD 
aandraagt. De woordvoerder deed 
een beroep op de staatssecretaris en 
het hele kabinet om met meer initia
tief, meer kracht en meer overtuiging 
de asielproblematiek aan te pakken. 
De VVD is er van overtuigd dat het 
dan mogelijk is de toestroom van 
asielzoekers terug te dringen tot veel 
minder dan de 26.000 die er in 1996

kwamen. Dan is sprake van een situ
atie die houdbaar is, tot het mogelijk 
zal zijn eerst in het verband van de 
EU en daarna van de VN een structu
reel andere opzet te realiseren.

Op de vraag van andere fracties 
waarom de VVD dan niet het 
vertrouwen in de staatssecretaris 
opzegt, antwoordde de woordvoer
der dat het vervangen van de verant
woordelijke bewindspersoon het 
asielprobleem niet oplost. De opstel
ling van de fracties van PvdA, D66, 
GroenLinks, Christenunie en SP zal 
daardoor niet veranderen. "Onze lijn 
is: iedere keer opnieuw aangeven hoe 
de problemen opgelost kunnen 
worden en blijven proberen het kabi
net en de andere fracties in de Kamer 
te overtuigen."

Informatie:
Henk Kamp 
070-3182898

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

eindredactie:
Fleur van Tellingen 

E-mailadres:
f.vtellingen@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2923

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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Najaarsrituelen
Wie de afgelopen dagen televisie kijkt, radio luistert of kranten 
leest, krijgt de indruk dat de Tweede Kamer vol ruzie, conflicten en 
twisten op de verkiezingen van volgend jaar afstevent. Als we alle 
verhalen moeten geloven is na een zonnige zomer een politieke 
herfst aangebroken en vallen de bladeren opeens bij bosjes van de 
bomen. De praktijk is echter anders. Er is mets vreemds aan de 

hand, er is zeker geen slaande ruzie en we zijn nog lang niet bezig met de verkiezings
campagne. Het is najaar. We zijn bezig met ons normale kamerwerk -  het controleren 
van de regering - en zowel dat jaargetijde als dat werk kennen hun eigen rituelen. 
Najaarsrituelen.

Vanaf Prinsjesdag worden we altijd verrast met nieuwe studies, onderzoeken en 'opzien
barende' cijfers van organisaties die er belang bij hebben om een begrotingsbehandeling 
op scherp te zetten. Ook de debatten over de departementale begrotingen zijn voor 
menig belangenorganisatie een ideale gelegenheid om koersbepalende informatie naar 
buiten te brengen. En geef ze eens ongelijk. Het ijzer wordt gesmeden als het heet is.
Vele rapporten komen dan ook 'toevallig' goed-getimed uit! Dus willen velen een broeie
rige sfeer oproepen.

Soms slaat die broeierige sfeer over. Ook het recente debat over het asiel- en vreemde
lingenbeleid moet in dat licht geplaatst worden. Zoals ik vorige week op deze plaats al 
schreef leek het dat er flink wat vuurwerk werd afgestoken in de Tweede Kamer, terwijl 
er feitelijk sprake was van een nuchter, maar stevig debat. Henk Kamp heeft daarin op 
een duidelijke en consistente wijze de inhoud van het immigratiebeleid aan de orde ge
steld. Daar mag men het mee oneens zijn. De VVD neemt efke kritiek serieus. Zolang het 
maar om de inhoud gaat en geen herriesfeer wordt gecreeërd die afleidt van de inhoud.
Dat anderen meer over de VVD en collega Kamp spraken dan over de inhoud is een 
andere zaak.

Ik heb mij dan ook verbaasd over de fractievoorzitter van de PvdA, die deze week de 
aanval op het WAO-beleid opende zonder veel inhoudelijke argumenten. Het was vooral 
de staatssecretaris die er van langs kreeg. De heer Melkert vroeg zich af of hij wel met 
hem "op kon schieten". Dit soort kritiek is van een geheel andere aard. Dit leidt af van 
datgene waar het eigenlijk om zou moeten gaan: de inhoud. Er valt nog veel te verbete
ren aan het WAO-beleid. Laat ons echter mild zijn en deze geluiden van de PvdA ook 
maar onder die bekende noemer rubriceren: najaarsrituelen. En verder houden we het 
hoofd koel.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:

M oet D N A -m a teria a l van ex-g ed etin eerd en  
w orden opgeslagen?
Deze week komt het antwoord van: Atzo N icolaï

Door de berichtgeving over de "Groningse 
serieverkrachter', die na zijn gevangenis
straf en TBS voor de moord op twee vrou
wen nog drie moorden zou hebben ge
pleegd, is de discussie over DNA weer 
opgelaaid. De VVD pleit al jaren voor beter 
en meer gebruik van DNA-materiaal en 
heeft zich daarbij een voorstander getoond 
van afname van DNA-materiaal van ex- 
gedetineerden. Dat is nu nog niet mogelijk, 
maar in de gevallen als de serieverkrachter 
zeer gewenst.

De VVD-fractie is van mening dat de wette
lijke mogelijkheden voor het gebruik van 
DNA-materiaal bij de opsporing verruimd 
moeten worden. Het gebruik van DNA als 
opsporingsmiddel vormt een zeer geringe 
inbreuk op de lichamelijke integriteit en kan 
eigenlijk worden vergeleken met het gebruik 
van de vingerafdruk.
Als één van de verruimingen stelde de VVD-

fractie 3 jaar geleden al voor DNA-materiaal 
af te kunnen nemen bij alle verdachten van 
een misdrijf waar vier jaar of meer op staat. 
Blijkt dat de verdachte het uiteindelijk niet 
gedaan heeft, dan wordt het DNA-materiaal 
weer uit de databank verwijderd. Dat voor
stel is door de minister overgenomen. Ook 
bij zittende gedetineerde wilde de VVD- 
fractie afname van DNA-materiaal mogelijk 
maken. Daar waren de minister en de meer
derheid in de Kamer aanvankelijk tegen, 
maar uiteindelijk is ook dit voorstel aange
nomen.
Het enige idee dat -tot nu toe- niet vol
doende bijval kreeg was het creëren van 
wettelijke mogelijkheden om van DNA- 
materiaal af te nemen bij voormalig gedeti
neerden en TBS-ers. Natuurlijk moet men 
zich om te beginnen alleen richten op de 
ernstige gevallen. Omdat DNA-materiaal

Vervolg op pagina 3
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Jan Geluk

Nota Zicht op Gezonde Teelt voorlopig 
niet invoeren
Ondanks een aantal goede doelstellingen vindt de VVD het niet opportuun om op dit moment de 
Nota Zicht op Gezonde Teelt in te voeren. In alle andere lidstaten van de Europese Unie is dit 
beleid namelijk nog lang niet van toepassing. De land- en tuinbouwers zullen wellicht vluchten 
in de illegaliteit. En daar is het milieu zeker niet mee gediend. Voedselveiligheid is overigens 
absoluut niet in het geding bij deze discussie.

In 2010 moet ten opzichte van 1998 
een milieuwinst van 95%  worden 
gerealiseerd. Per 2005 dient er mini
maal 90%  gecertificeerde plantaar
dige productie plaats te vinden. Lukt 
dat laatste niet dan wordt certificering 
verplicht. Dit betekent dat gewas
beschermingsmiddelen alleen nog 
maar mogen worden gebruikt in 
gecertificeerde teelt. Ook wordt er 
een heffing op bestrijdingsmiddelen 
ingevoerd.

Woordvoerder Jan Geluk heeft zwaar 
stelling genomen tegen de eenzijdige 
benadering van Nederland. "Wij leven 
hier niet op een eiland maar maken 
deel uit van de Europese Unie, 
waarom worden deze maatregelen 
niet in samenhang met de andere 
landen genomen? De concurrentie
positie van de Nederlandse boer en

tuinder, maar ook die van de agro- 
verwerkende industrie wordt hiermee 
op het spel gezet", aldus Geluk. Nog 
belangrijker echter vindt de VVD dat 
door deze straffe maatregelen, telers 
wellicht zullen vluchten in de illegali
teit. Een ware anarchie op dit punt zal 
het gevolg zijn. Het is niet uit te 
leggen waarom in België en Duitsland 
wèl bepaalde middelen gebruikt 
mogen worden en in Nederland niet. 
De bewindslieden Pronk en Faber 
wisten echter van geen wijken.

Toch zijn er ook positieve punten te 
noemen. Door de forse tegenstand 
van VVD, CDA, SGP en in mindere 
mate ook van Christen Unie en D66 is 
de nota komen "hangen". De uitvoe
ring is onzeker geworden. De voorge
stelde heffingen op bestrijdingsmidde
len zijn op losse schroeven komen te

staan. Dit omdat de terugsluis van de 
opbrengst van de heffingen naar de 
boer en tuinder niet mogelijk blijkt.

Via een amendement van de PvdA en 
VVD is voor een groot aantal midde
len (ca. 200) met minder milieurisico, 
een oplossing gevonden. Toelating 
van nieuwe milieuvriendelijke midde
len wordt eenvoudiger. Echter, een 
groot probleem op de korte termijn 
blijft voor een aantal essentiële 
middelen in een aantal teelten waar
onder spruiten en knolselderij en 
bloemen, die een hoger milieurisico 
hebben. Helaas is geen politieke 
meerderheid te vinden om hiervoor 
een oplossing te bedenken.

Jan Geluk
070-3182914
j.geluk@tk.parlement.nl

Bouwfraude
De VVD neemt de 
berichtgeving over 
vermeende groot
schalige fraude 
hoog op. Op dit 
moment zijn er 
echter weinig 
concrete feiten. 

Opheldering is noodzakelijk.

Nellie Verburgt

zouden zijn. Weinig concrete feiten, 
wel zware aantijgingen waar de frac
tie van de VVD erg van is geschrok
ken.

De VVD wil nu opheldering over:
- wat precies de feiten zijn;
- of er strafbare feiten zijn gepleegd;
- hoe de regering denkt orde op 

zaken te stellen.
Wat we weten is dat afgelopen 
weekend een schaduwboekhouding 
van een bouwbedrijf in het nieuws 
gekomen is. Die boekhouding heeft 
de fractie van de VVD nooit gezien of 
ingezien. We kennen ze niet. Die 
boekhouding zou gegevens bevatten, 
waaruit zou blijken dat grote bouw
bedrijven jarenlang vooral Rijkswater
staat voor miljarden guldens zouden 
hebben opgelicht. De gepleegde 
fraude zou mogelijk zijn geweest 
omdat ambtenaren in alle lagen van 
de organisatie daarbij betrokken

Het ministerie van Verkeer en Water
staat investeert tientallen miljarden 
guldens. Dit is publiek geld. We 
moeten erop kunnen vertrouwen dat 
bij vermeende fraude de alarmbellen 
op tijd afgaan. Twijfels kunnen en 
mogen we niet laten voortbestaan.
De lucht moet geklaard worden.

Daarom heeft woordvoerder Nellie 
Verbugt in het interpellatiedebat 
gevraagd om:
• Een strafrechtelijk onderzoek door

het Openbaar Ministerie
• Een intern onderzoek bij Verkeer en 

Waterstaat naar aanscherping van 
de controle op financiële declara
ties en verbeterde regelgeving van 
aanbestedingen

• De rijksrecherche een integriteit- 
onderzoek te laten starten naar in 
opspraak geraakte ambtenaren

• De NMa onderzoek te laten doen 
naar de bouwmarkt en vermeende 
prijsafspraken.

Zodra duidelijk is wat de feiten zijn en 
in hoeverre er strafwaardige feiten 
zijn die vervolgd kunnen worden, wil 
de VVD een nader traject uitzetten 
om fraude in de bouw strenger aan te 
pakken.

Nellie Verbugt
070-3182892
p.verbugt@tk.parlement.nl

mailto:j.geluk@tk.parlement.nl
mailto:p.verbugt@tk.parlement.nl
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Zwakke aanpak Criem-beleid
Afgelopen week vond de behandeling plaats van de Criemnota, betreffende de aanpak van 
criminaliteit onder etnische minderheden. Deze nota heeft een lange voorgeschiedenis. Op 
5 september 1995 verklaarde professor
Van Bovenkerk voor de Commissie Van Traa dat een bovenmatig deel van de Turkse gemeen
schap in Amsterdam betrokken was bij de handel in drugs. Die mededeling bracht in de samen
leving een schokgolf teweeg. Sindsdien is het mogelijk het probleem bij naam te noemen en 
beleid te ontwikkelen voor de aanpak daarvan. De Criemnota is daarvan een uiting.

Tijdens het Algemeen Overleg met 
minister Van Boxtel van Grote 
Stedenbeleid en Integratie heeft 
woordvoerder Otto Vos zich ontevre
den getoond over de thans bereikte 
resultaten. In een aantal gemeenten, 
zoals Hengelo, Bergen op Zoom en 
Rotterdam gaat het wel goed. Met 
name de wijkgerichte aanpak van de 
problematiek springt daarbij in het 
oog.

In het algemeen is de Criem-aanpak 
evenwel blijven steken in ambtelijk 
overleg tussen politie, justitie en 
jeugdzorg over de vraag hoe de 
onderlinge keten op elkaar kan 
worden aangesloten. De noodzaak 
daartoe is evenwel zeer dringend,

omdat alleen een nauw aansluitend 
netwerk ertoe kan bijdragen dat op 
gerichte wijze die jongeren uit etni
sche minderheden, die van het rechte 
pad zijn afgeweken, hun schooloplei
ding hervatten, een baan vinden en 
zodoende wegblijven uit criminaliteit. 
Helaas is de bijdrage aan dit beleid 
door minister is vrijwel onzichtbaar 
gebleven.

Ook is gesproken over de voortgang 
van dit beleid voor de periode 2001- 
2004. Daarbij is aan de orde gesteld 
dat de doelstelling van het beleid 
voor de VVD nog steeds veel te vaag 
en te abstract is. De doelstelling moet 
niet alleen gericht zijn op de vraag in 
hoeverre instellingen van politie,

justitie en jeugdzorg voor etnische 
minderheden toegankelijk zijn. Heel 
concreet gaat het om vermindering 
van de criminaliteit onder etnische 
minderheden. Het is vervolgens aan 
de gemeente om daarvoor instrumen
ten te ontwikkelen. De overheid dient 
jaarlijks de realisatie van de doel
stelling te toetsen en naargelang de 
effectiviteit financiële middelen te 
bieden. Het voornemen van minister 
Van Boxtel om met name een "over
all view" te houden is als nietszeg
gend afgewezen.

Otto Vos
070 - 318 29 00
0.Vos@tk.parlement.nl

Zondag 25 november

Spinoza-lezing 2001 
"De toekomst van de Europese Unie"

Het bestuur van de Benedictus de Spinoza Stichting heeft het genoegen u uit te nodigen voor de traditionele 
Spinoza-lezing op zondagmiddag 25 november 2001 vanaf 14.30 uur, in "Felix Meritis" te Amsterdam.

Centraal staat de toekomst van de Europese Unie. Eerst spreken de heer Clement, Minister President van de 
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, en Lord Ancram, de schaduw minister van buitenlandse zaken van de 
Britse conservatieve partij. Daarna volgt een debat met de zaal. Het geheel vindt plaats onder leiding van de 
heer Van Walsum.

Voor meer informatie: Frits Huffnagel, 020 - 679 53 79

Vervolg van pagina 7 (Vraag)

een belangrijke rol speelt bij de 
bestrijding van recidive, heeft de VVD 
dit voorstel begin oktober weer in 
haar plan "De herhaling doorbroken, 
aanpak recidive" naar voren 
gebracht.
Naar aanleiding van de recente 
gebeurtenissen in Groningen begint 
men nu het nut van het voorstel in te 
zien en is D66 is omgegaan. Het lijkt

er dus op dat we ook voor ons laatste 
voorstel een meerderheid gaan krij
gen. De VVD wil nu proberen om het 
kabinet alsnog ertoe te bewegen om 
met een wettelijke qrondslaq te 
komen.

mailto:0.Vos@tk.parlement.nl
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Belastingplan 2002
Nadat de afgelopen maanden uitvoerig is gesproken over 
de uitgavenkant van de Rijksbegroting waarin onderwijs, 
zorg en veiligheid centraal stonden, sprak de Tweede 
Kamer deze week over de inkomstenkant van de begro
ting. Immers, tegenover uitgaven moeten ontvangsten 
staan.
Afgelopen week heeft het kabinet in het kader van de 
begroting 2002 een aantal belastingmaatregelen voorge
steld. Deze maatregelen leiden tot zo'n 3 miljard gulden 

aan lastenverlichting, waarvan een groot deel zal worden aangewend om 
het arbeidsaanbod te vergroten. De maatregelen zijn themagewijs onder
gebracht in afzonderlijke wetsvoorstellen.

Bibi de Vries

I. Arbeidsmarkt en inkomensbeleid 
De VVD heeft zich tijdens de plenaire 
behandeling met betrekking tot de 
verbetering van de arbeidsmarkt en 
het inkomensbeleid onder andere 
ingezet voor de verhoging van de 
combinatiekorting en kinderkorting 
zodat mensen meer geld tot hun 
beschikking hebben voor kinder
opvang. Dit vormt een prikkel voor 
ouders om te gaan werken. Naar de 
mening van de VVD vormde een 
verhoging van de combinatie-en 
kinderkorting een betere stimulans 
voor verbetering van de arbeidsmarkt 
dan de verhoging van de toetreders- 
korting.

II. Economische infrastructuur
Het belangrijkste voorstel uit dit deel 
van het Belastingplan vormt de verla
ging van het tarief voor de Vennoot
schapsbelasting van 35% naar 
34,5%. Hiermee wordt een extra 
impuls gegeven aan het Nederlandse 
fiscale vestigingsklimaat. Over de 
noodzaak van deze verlaging is veel
vuldig gediscussieerd. Uiteindelijk is 
dit voorstel met uitdrukkelijke steun 
van de VVD aangenomen. Daarnaast 
heeft de VVD op het gebied van de 
Vennootschapsbelasting nog enkele 
successen behaald. Zo is het tarief in 
de Venootschapsbelasting voor de 1e 
Fl. 50.000 winst verlaagd van 30% 
naar 29%. Verder is de zelfstandigen
aftrek verhoogd en is de aftrekpost 
voor speur-en ontwikkelingswerk op 
technologisch gebied (R&D) ver
hoogd. Daarnaast worden faciliteiten 
als de zelfstandigenaftrek en derge
lijke makkelijker toegankelijk gemaakt 
voor zwangere ondernemers.

III. Natuur, milieu en vervoer 
Naast een aantal gunstige fiscale 
regelingen op het gebied van natuur 
en milieu, heeft het kabinet een 
aantal voorstellen gedaan over het 
vervoer. Zo zal de verlaging en de 
vergroening van autobelastingen, 
waarmee vorig jaar is begonnen, 
verder worden ingezet. Ook wordt 
per 1 oktober de accijns op laag- 
zwavelige benzine en LPG tijdelijk 
verlaagd met 3 cent. Daarnaast zal de 
regering het bezit van zuinige perso
nenauto's stimuleren. Afhankelijk van 
de zuinigheid van een personenauto 
wordt een deel van de betaalde BPM 
teruggegeven aan de koper.
De motorrijtuigenbelasting voor 
auto's op benzine of LPG werd in het 
kabinetsvoorstel verlaagd met 6,5%. 
Zoals u in een eerdere VVD-expresse 
heeft kunnen lezen is de Motorrij
tuigenbelasting (MRB) op initiatief 
van de VVD verder verlaagd tot in 
totaal 10%.
Aparte vermelding verdient de fiscale 
behandeling van de lease-auto. Het 
kabinet stelde voor om in het vervolg 
ook de woon-werkkilometers aan te 
merken als privé gereden kilometers. 
Dit voorstel leidt ertoe dat een grote 
hoeveelheid mensen per 1 januari a.s. 
duizenden guldens per jaar meer aan 
belasting zullen moeten gaan betalen 
terwijl zij in veel gevallen hun lease
auto niet zelf hebben kunnen uitkie
zen of gebonden zijn aan meerjarige 
lease-contracten. Daarom heeft de 
VVD tegen dit wetsvoorstel gestemd. 
Helaas bleek een meerderheid van de 
Tweede Kamer het kabinetsvoorstel 
te steunen. De druk van de VVD 
heeft er wel toegeleid dat er uiteinde

lijk een overgangsregeling tot stand is 
gekomen.

IV. Herziening successie-en schen
kingsrechts en btw-maatregelen

Het kabinet heeft voorstellen gedaan 
om het schenkings- en successierecht 
te moderniseren. Hiervoor was ca. fl. 
100 miljoen uitgetrokken. Het kabi
net stelde voor om een algehele vrij
stelling in te voeren voor partners. De 
VVD was voorstander van dit voor
stel, echter de overige partijen in de 
Kamer niet. De VVD is er wél in 
geslaagd dit geld te behouden voor 
modernisering van het schenkings- en 
successierecht. Zo is de algehele vrij
stelling verhoogd van fl. 600.000 
naar fl. 1 miljoen en is de drempelvrij- 
stelling voor broers en zusters en ook 
voor niet-familieleden vervangen 
door een vrijstelling aan de voet van 
fl. 3700,-.
Ten aanzien van de reeks BTW-maat- 
regelen heeft de VVD meegestemd 
met een voorstel om een deel van de 
accijnzen op frisdranken te verschui
ven naar accijnzen op alcoholhou
dende dranken.

V. Sociale Zekerheidswetgeving 
Tot slot stelde het kabinet voor om 
werkgevers die arbeidsgehandicapten 
in dienst nemen, in aanmerking te 
laten komen voor een premievrijstel- 
lingsregeling. De VVD heeft dit voor
stel in samenwerking met andere 
partijen zodanig aangepast dat het 
vaste kortingsbedrag wordt vervan
gen door een percentage van de 
premie. Dat leidt ertoe dat de werk
gevers ten behoeve van oudere 
werknemers een met de loonkosten 
oplopende premiekorting krijgen, 
waardoor zij door het hele loonge
bouw heen optimaal gestimuleerd 
worden oudere werknemers in dienst 
te nemen of te houden.

Bibi de Vries
070-3182908
b.dvries@tk.parlement.nl

Een abonnement op de VVD-Expresse!
Stuur deze bon naar:

De VVD Tweede Kamer-fractie, postbus 20018, 2500 EA Den Haag 
Of bel: 070-318 2875

De WD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne 
van de Coppello Stichting

Naam: m-v

Adres:
eindredactie: 

Fleur van Tellingen 
E-mailadres:Postcode en Plaats:

Handtekening:
f.vtellingen@tk.parlement.nl 

toestelnummer: 070 -  318 2923
Telefoon:

De VVD-Expresse verschijnt wekelijks met uitzondering van de recesperioden. 
Een abonnement tot aan het zomerreces kost fl. 90,-

De WD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.
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Gaan of staan
Politiek is gebaat bij duidelijkheid. De VVD zegt daarom al jaren 
waar het op staat. Een zelfde duidelijkheid vragen wij van de rege
ring. De regering spreekt met één mond. Alleen op die manier 
kunnen wij ervan uitgaan dat wat een lid van de regering zegt ook 
daadwerkeliik het standpunt is van de gehele regering. Als minis
ters op allerlei momenten privé opvattingen mogen uiten, dan valt 

niet meer na te gaan of het een kabinetsstandpunt betreft. Het wordt voor de Kamer dan 
wel heel moeilijk om haar controlerende taak waar te maken. En voor de bevolking om 
het allemaal te begrijpen. Eenheid van regeringsbeleid is daarom een hoofdregel van de 
politiek.
Elke minister heeft in de beslotenheid van de ministerraad volop de gelegenheid om te 
discussiëren over de wenselijkheid van een bepaald besluit. Zodra echter een beslissing 
wordt genomen heeft hij zien daar volmondig achter te scharen. Het kan nooit zo zijn dat 
naar buiten toe de indruk wordt gewekt dat net regeringsstandpunt toch niet volledig 
wordt gesteund. Dat kan in zijn algemeenheid niet en dat kan al helemaal niet als het 
gaat om de steun aan de strijd tegen het terrorisme.
Ik heb me er dan ook over verbaasd dat de politiek toch zeer ervaren minister Pronk deze 
hoofdregel vergat toen hij verklaarde vooraf tegen de bombardementen in Afghanistan te 
zijn. Vanaf het eerste moment heeft de regering zich terecht opgesteld achter de 
Verenigde Staten. Dat kan volmondig rekenen op de steun van ae VVD en dat moet 
kunnen rekenen op de volmondige steun van alle leden van de regering. Ik zou het 
daarom laakbaar vinden indien de uitspraken van minister Pronk moeten worden begre- 

en als een poging om met schone handen medeverantwoordelijkheid te dragen. En ik 
an me eerlijk gezegd ook niet voorstellen dat een minister willens en wetens afstand 

neemt van de strijd tegen terrorisme. Zeker niet op een moment dat het er op aankomt 
draagvlak te houden voor terrorismebestrijding. Nederland staat op het punt actief mee 
te gaan doen in de strijd tegen terrorisme. U begrijpt dat wij de minister dan ook voor 
een keuze hebben gesteld: gaan of staan.
Het siert de minister dat hij heeft gekozen voor het corrigeren van zijn uitspraken. Dit 
geeft internationaal duidelijkheid over de positie van Nederland. De Nederlandse rege
ring blijft namelijk de coalitie tegen het terrorisme steunen. Maar het geeft vooral duide
lijkheid richting ae mannen en vrouwen die.wordenjjitgezonden. Nu de Nederlandse 
regering haar woordelijke steun omzet in daadwerkelijke steun, kunnen ook zij rekenen 
op een regering die staat voor haar keuzes. Hans Dijkstal

De vraag van de week:
M oet geroofde oorlogskunst, die in bezit is 
van de Nederlandse Staat, worden  
teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar?
Deze week komt het antwoord van: Fadime Örgü

Ja, de VVD is het daar mee eens. Inzake 
teruggave van cultuurgoederen dient zorg
vuldig, maar ook spoedig en voortvarend 
gehandeld te worden. Uitgangspunt voor de 
VVD is dat het in de toekomst voor recht
hebbenden mogelijk moet blijven om 
verzoeken tot teruggave in te dienen. 
Versoepeling van het voormalig kille beleid 
jegens vervolgingsslachtoffers is wenselijk.
Er moeten heldere regels komen ten aanzien 
van cultuurgoederen die tijdens of als 
gevolg van de Tweede Wereldoorlog in 
strijd met het recht zijn verplaatst. Daartoe 
is de commissie Ekkart ingesteld. Deze zal in 
september 2002 haar aanbevelingen afron
den. De commissie is inmiddels gekomen 
met enkele deelrapportages en tussentijdse 
aanbevelingen. De advisering loopt dus 
vooruit op de eindrapportage.
Tijdens een overleg over deze aanbevelin
gen van de commissie Ekkart heeft de VVD 
aangegeven het eens te zijn met de lijn van 
de regering. De regering stelt een aanzien
lijke verruiming van de mogelijkheden tot 
terugave voor. Zo zullen oude beslissingen

van de Stichting Nederlands Kunstbezit niet 
langer tot een afgehandelde zaak leiden; er 
is alleen nog sprake van een afgehandelde 
zaak bij een beslissing van organen boven 
de Stichting Nederlands Kunstbezit, zoals de 
Raad voor Rechtsherstel en het Nederlands 
Beheersinstituut. Bovendien is verjaring niet 
langer een argument.

De VVD-fractie is het daarnaast eens met de 
voorgestelde versoepeling van terugbetaling 
van de verkoopgelden en de voorgestelde 
versoepeling van het bewijs van eigendom. 
Vanwege de cliëntondersteuning en de 
vereiste onafhankelijke positie tussen 
particulier en overheid is inmiddels een 
adviescommissie ingesteld die individuele 
verzoeken tot restitutie behandelt. Naar 
aanleiding van vragen van de VVD-fractie 
deed de staatssecretaris de toezegging dat 
hij de onafhankelijkheid van deze advies
commissie zal waarborgen en niet als partij
dige 'zeef zal fungeren in geschillen waarin 
de staat tevens partij is.__________________
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Frans Weekers

Medische missers niet in de doofpot
Vorige week vrijdag opende het Algemeen Dagblad met de koppen:
"Medische missers geheim", "Afspraak over vernietigen gegevens met 
minister en inspectie" en "Inspectie wil alleen interne openheid”. Reden 
voor Kamerlid Frans Weekers om minister Borst van Volksgezondheid 
tijdens het wekelijkse vragenuurtje ter verantwoording te roepen. De 
patiënt moet de kwaliteit van de zorg kunnen beoordelen en daarom 
weten welke missers er worden gemaakt. Medische missers horen niet in 
de doofpot. Geheimhouding is dan ook een grote schande.

Uit de onderzoeksopzet voor de 
Landelijke Heelkundige Complicatie- 
registratie blijkt dat afspraken zijn 
gemaakt over de geheimhouding. Op 
het moment dat de minister, de 
Inspectie of zelfs een rechter dwingt 
tot openbaarheid, mogen de medi
sche gegevens volgens afspraak 
worden vernietigd. Dergelijke afspra
ken zijn niet alleen uit de tijd en in 
strijd met ons beleid, maar vooral een 
minachting voor de rechtstaat en de 
onafhankelijk rechter. "Het is toch 
waanzin dat wanneer een rechter tot 
openbaarmaking van gegevens 
dwingt, de papiervernietiger wordt 
aangezet?", aldus Weekers. 
Geheimzinnigheid rond fouten die 
medisch specialisten maken, vergroot 
niet alleen de kans dat zij in herhaling 
vallen, maar voedt ook het wantrou
wen van patiënten in hun behande

lend arts. Het systeem moet er op 
gericht zijn het vertrouwen van 
patiënten te winnen, zonder artsen 
overigens in een onmogelijke positie 
te plaatsen. Daarvoor is een cultuur 
van openheid nodig, zonder dat een 
specialist direct wordt opgehangen 
aan complicaties.

Minister Borst heeft in haar antwoor
den aangegeven dat zij werkt aan 
meer transparantie van de medische 
sector, hetgeen een belangrijke waar
borg is voor het vertrouwen van de 
patiënt. Zij benadrukte dat de patiënt 
recht heeft op volledige informatie. 
De minister beloofde in het eerste 
kwartaal van het volgend jaar een 
wetswijziging in de Kwaliteitswet te 
realiseren, waarin een wettelijke 
meldingsplicht zal worden opgeno
men aan de Inspectie. Dat is op dit

moment niet het geval. Ook zullen 
fouten in jaarverslagen moeten 
worden gerapporteerd. De minister 
heeft tevens toegezegd om de 
Tweede Kamer per brief te informe
ren over de registratie van medische 
complicaties.

De VVD is blij met de toezeggingen 
van de minister, maar heeft verklaard 
de minister kritisch te zullen volgen. 
Wanneer de toegezegde brief de 
vragen niet afdoende beantwoordt, 
zullen wij de minister nogmaals op 
het matje roepen.

Frans Weekers
070-3182894
f.weekers@tk.parlement.nl

Steun voor militaire acties
Afgelopen dinsdag heeft de VVD tijdens het mondelinge vragenuurtje 
minister Pronk op het matje geroepen. De minister had vrijdag in een 
televisieprogramma twijfel gezaaid over zijn steun aan de militaire 
acties tegen het internationale terrorisme.

Woordvoerder Frans Weisglas stelde 
dat het van het grootste belang is dat 
er voor de strijd tegen het terrorisme 
een breed draagvlak is, nationaal en 
internationaal. Dat draagvlak in ons 
land is thans nog eens extra belang
rijk, nu Nederland zelf een militaire 
bijdrage aan de internationale strijd 
tegen het terrorisme levert. Daarom is 
het zo laakbaar dat minister Pronk 
heeft gezegd, dat hij vanaf het begin 
niet voor de bombardementen in 
Afghanistan was en zich daarmee 
gedraagt als een medeverantwoorde
lijke met schone handen. Minister 
Pronk eet van twee walletjes.

De kritiek daarop betreft niet alleen 
het staatsrechteliike punt van de 
eenheid van het kabinetsbeleid. De 
VVD neemt het de minister ook 
kwalijk dat hij als medeverantwoor
delijk minister het draagvlak voor de 
militaire acties tegen het internatio
nale terrorisme en voor de uitzending 
van Nederlandse militairen onder
mijnt. Dat laatste is voor de militairen 
buitengewoon demoraliserend.

Minister Pronk had met zijn uitspra
ken een onbegrijpelijke en buitenge

woon onwenselijke situatie 
gecreëerd. Daarom vroeg Weisglas de 
minister dinsdag in de Kamer klip en 
klaar naar voren te brengen dat hij 
ook de militaire strijd tegen het inter
nationaal terrorisme steunt, inclusief 
de bombardementen op Afghanistan. 
Waarop minister Pronk uiteindelijk 
antwoordde: “ik verklaar klip en klaar 
dat ik achter het kabinetsbeleid sta 
dat is geformuleerd in reactie op de 
internationale politieke ontwikkelin
gen, inclusief de bombardementen." 
De VVD betreurt de commotie die de 
minister heeft laten ontstaan. Maar is 
uiteindelijk tevreden met de antwoor
den van de PvdA-minister. "Pronk is 
met de pin op de neus achter het 
kabinetsbeleid gaan staan", aldus de

woordvoerder. "Hij is geschrokken 
van zijn eigen uitlatingen en heeft dat 
hier onder druk van de VVD gecorri
geerd."

Donderdag 15 november had de 
Tweede Kamer reeds met de 
Nederlandse militaire bijdrage inge
stemd. De VVD gaf zijn steun geeft 
aan de concreet door Nederland 
toegezegde militaire bijdrage, be
staande uit maritieme en luchtmacht- 
eenheden. Voor de VVD is het niet 
meer dan logisch dat de Nederlandse 
regering positief reageerde op het 
verzoek van de Verenigde Staten. Zij 
is altijd solidair geweest. Door in te 
stemmen met de Nederlandse 
bijdrage blijft zij dit doen.

Informatie:
Frans Weisglas
070-3182903
f.weisglas@tk.parlement.nl
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Gert-Jan Opiaat

VVD stemt tegen
wet ammoniak en veehouderij
Afgelopen week vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de Wet 
stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevings- 
gebieden en de Wet ammoniak en veehouderij (WAV). De nadruk in net 
debat lag echter op de WAV. De VVD heeft na een langdurig politiek debat, 
uiteindelijk tegen een praktisch onuitvoerbare wet gestemd.

De strekking van de wet is om een 
zone van 500 meter om kwetsbare 
natuurgebieden heen te leggen.
Binnen deze zone is vanwege ammo- 
niakuitstoot maar beperkte agrarische 
activiteit mogelijk. Het Rijk heeft de 
provincies en gemeenten opgedragen 
deze wet uit te voeren.
Maar provincies en gemeenten 
hebben laten weten dat de wet 
onuitvoerbaar is. Enerzijds omdat 
door een zone van 500 meter om alle 
kwetsbare natuurgebieden heen te 
leggen 14.000 bedrijven op slot raken 
en anderzijds omdat de Recon
structiewet in praktische zin in het 
gedrang komt. De VVD deelt deze 
argumenten met provincies en 
gemeenten.

Woordvoerder Gert-Jan Opiaat heeft 
tot het allerlaatste moment oplossin
gen aangedragen verwoord in het 
amendement Opiaat c.s. In dit amen
dement wordt voorgesteld alleen een 
zone van 250 meter om de zeer 
kwetsbare natuurgebieden (vennen, 
heide etc.) te leggen. Voor de onder
nemers in deze 250 meter zone geldt 
een beperkte ammoniak-uitstoot, 
oftewel een emissie-standstill. Door 
deze oplossing hebben 10.000 bedrij
ven een beter toekomstperspectief 
dan bij 500 meter zones. Bovendien 
zal de emissie-standstill leiden tot 
daadwerkelijke milieuwinst en 
bescherming van natuurgebieden.
Al deze handreikingen hebben niet 
geleid tot een uitvoerbare wet. Het

Kabinet heeft gekozen voor 250 
meter zones om kwetsbare gebieden. 
De VVD had het liefst alleen 250 
meter zones om de zeer kwetsbare 

ebieden. Maar dat bleek politiek niet 
aaibaar. Een meerderheid van de 

politiek bleef kiezen voor andere 
oplossingen, die het toekomst 
perspectief van veel ondernemers zal 
ontnemen. De VVD kon dan ook niet 
anders dan tegen de wet stemmen. 
Ondanks dat is de wet toch aangeno
men.

Voor informatie:
Gert-Jan Opiaat 
070-318 2881
g.oplaat@tk.parlement.nl

Thijs Udo

WTO-Wereldshandelsconferentie 
toch succes
De wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft vorige week in Qatar een 
akkoord bereikt voor een nieuwe ronde (einde in 2005) van onder- 
handelingen over liberalisering van de handel. Het akkoord kan de 
groei in de wereldeconomie stimuleren wat na de aanslagen van 11 
september zeker geen overbodige luxe is.

Handelsliberalisatie is immers essen
tieel voor economische groei en levert 
een belangrijke bijdrage aan vermin
dering van armoede. Het overgrote 
deel van de wereld onderschrijft de 
wenselijkheid van verdergaande 
handelsliberalisatie met afbouw van 
allerlei tariefmuren en stimulering van 
investeringen.

Een belangrijk momentum in de 
conferentie was de toetreding van 
China, een land dat naar verwachting 
grote invloed op de wereldhandel zaT 
gaan krijgen. De Europese Unie en 
ook de Nederlandse delegatie zijn 
redelijk content met het akkoord van 
Qatar.

De conferentie is erin geslaagd om op 
de gebieden van industrie, landbouw 
en diensten een akkoord te sluiten 
over toekomstige verlaging van 
invoerrechten, barrières en subsidies. 
Belangrijke uitkomst is zondermeer 
dat ontwikkelingslanden goedkoop 
toegang krijgen tot medicijnen tegen 
Aids, tbc, malaria etc., zonder dat het 
verdrag inzake intellectuele eigen
domsrechten (TRIPS) wordt aange
tast. Naast dit voordeel hebben de

ontwikkelingslanden de toezegging 
gekregen tot verdergaande afbouw 
van tariefmuren in ae westerse 
wereld.

Belangrijk strijdpunt in Qatar was het 
landbouwdossier, waarbij met name 
Frankrijk lange tijd dwars lag over 
een verdergaande liberalisatie. De 
definitieve slotverklaring spreekt over 
substantiële verbeteringen in markt
toegang en reducties en op den duur 
de uitfasering van alle vormen van 
exportsubsidies. Ontwikkelingslanden 
krijgen hierin een bijzondere positie.

De WTO heeft ook overeenstemming 
bereikt over milieu en arbeidsnormen 
hetgeen een noviteit is omdat het 
geen eigenlijk handelsthema betreft. 
Het was vooral de Europese Unie die 
hieraan hechtte. In de toekomst 
zullen de Internationale Milieu- 
verdragen ook een plaats krijgen in 
het WTO-proces om op deze wijze 
voor alle landen een gelijke uitgangs- 

ositie van milieueisen tot stand te 
rengen. Naast de erkenning van de 

internationale milieuverdragen, zullen 
ontwikkelingslanden worden gehol

pen met technische assistentie op het 
gebied van handel en milieu. Deze 
steun is hard nodig omdat zij bijvoor
beeld op het gebied van voedselvei
ligheid op de internationale markt 
zullen moeten concurreren. 
Arbeidsnormen worden in de ILO 
(internationale arbeidsorganisatie) 
afgesproken, de WTO-tekst spreekt 
hierbij uit dat de basisbeginselen van 
de ILO worden erkend.
De anti-globalisten hebben voorals
nog ongelijk gekregen; de rijke en 
arme handelsblokken hebben de 
gezamenlijke wil getoond om te 
werken aan het wereldhandelsmodel 
van de WTO.

Voor nadere informatie Thijs Udo 
Tel. 070 -  3182911 
m.udo@tk.parlement.nl
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Begroting VROM
Op 20 en 22 november stond in de 
Tweede Kamer de begrotingsbehan
deling van het ministerie van VROM  
op de agenda. De woordvoerders 
Nellie Verbugt en Jan Hendrik Klein 
Molekamp hebben deze laatste 
VROM begroting van het kabinet 
aangegrepen om de balans op te 
maken.

V o lk sh u isv e st in g  
Op gebied van de Volkshuisvesting of 
beter "het Wonen" is volgens de 
VVD een omvangrijke vernieuwing 
tot stand gebracht. Burgers hebben 
hun zelfstandigheid teruggekregen, 
we mogen weer zelf bepalen hoe we 
het beste kunnen wonen en daarop 
moet het aanbod worden afgestemd. 
Ontwikkelingen in deze richting zoals 
de aandacht voor de woonwensen 
van de mensen, het bevorderen van 
het eigen woningbezit en particulier 
opdrachtgeverscnap, de vrije keuze 
tussen huren of kopen, het versterken 
van de positie van de woonconsu
ment, de verkorting van bouwver- 
gunningsprocedures, de modernise
ring van ae welstand en de 
vraaggerichte benadering in het 
woon-zorg beleid, worden door de 
VVD sterk toegejuicht.
Over het tegenvallende aantal nieuw
gebouwde woningen maakt de VVD 
zich zorgen. Hier moet zo snel moge
lijk iets aan gedaan worden. Er 
moeten met name kwalitatief hoog
waardige woningen in het middeldure 
en hogere segment van de woning
markt gebouwd worden omdat hier 
een groot tekort aan is. De VVD blijft 
dus, ook bij de tegenvallende bouw
productie, vasthouden aan kwaliteit.

R u im te lijk e  O rd e n in g  
Wat betreft de Ruimtelijke Ordening 
(RO) wil de VVD dat de Vijfde Nota 
RO nu zo snel mogelijk verschijnt. 
Provincies en gemeenten willen en

moeten, om de juiste ruimtelijke 
keuzes te maken, weten waar ze aan 
toe zijn.
De VVD vraagt zich af waar minister 
Pronk staat. Houdt hij aan zijn 
oorspronkelijke uitgangspunten vast 
die door de VVD gesteund worden: 
‘decentraal wat kan, centraal wat 
moet’. Dus het Rijk op hoofdlijnen 
met een eigen beleidsruimte voor 
provincies en gemeenten, 'geen 
nieuwe bestuursslagen naast gemeen
ten, provincies en rijk', 'samenwerking 
met de private sector' en 'mogelijkhe
den voor de noodzakelijke flexibiliteit 
in ruimtelijke plannen'.
O f staat hij, zoals de media melden, 
achter de nieuwe plannen van de 
PvdA welke haaks staan op zijn 
oorspronkelijke uitgangspunten: 
centralisatie, een extra bestuurslaag, 
de gebiedsautoriteit, het terugdringen 
van marktdenken en het onderge
schikt maken van woonwensen aan 
groene doelen. Duidelijk is dat de 
VVD vasthoudt aan de oorspronke
lijke uitgangspunten.

M ilieu
Op alle fronten staat het milieu er 
beter voor en de maatregelen van de 
achterliggende jaren zullen in de 
komende tijd hun effect krijgen, 
zodat verdere milieuverbeteringen te 
verwachten zijn. De bewering van de 
milieubeweging dat er sprake is van 
tien verloren jaren voor het milieu is 
dan ook flauwekul.

Naast de positieve milieuresultaten 
laat de beoordeling van het minister
schap van Pronk een gemengd beeld 
zien. Een aantal zaken heeft hij goed 
aangepakt, zoals de verbetering van 
de milieuhandhaving. Een aantal 
andere kwesties zijn echter niet of 
onvoldoende van ae grond gekomen. 
Het gaat dan met name om het 
verminderen van de complexiteit van

Een abonnement op de VVD-Expresse!
Stuur deze bon naar: De VVD Tweede Kamer-fractie, 
postbus 20018, 2500 EA Den Haag. O f bel: 070-318 2875

Naam: m-v

Adres:

Postcode en Plaats:

Telefoon:

Handtekening:

de regelgeving, het terugdringen van 
de administratieve lasten die uit de 
milieuwetgeving voortvloeien en het 
creëren van een gelijk Europees 
speelveld op het gebied van afval
stoffen.

De grootste successen van minister 
Pronk liggen op het internationale 
vlak. Door flexibiliteit en realisme te 
tonen heeft hij het internationale 
klimaatbeleid overeind gehouden en 
versterkt. Deze inzet heeft geleid tot 
zijn benoeming tot Speciaal Gezant 
voor Duurzame Ontwikkeling van de 
VN. De VVD heeft echter grote twij
fels of deze functie goed te combine
ren is met het ministerschap. De 
minister is uit hoofde van deze func
tie veel in het buitenland, terwijl hij in 
het binnenland juist zo hard nodig is. 
Vooral om te overleggen met provin
cies en gemeenten en het bedrijfsle
ven. Daar heeft het de afgelopen 
jaren aan geschort. Het zijn immers 
de provincies en gemeenten die het 
milieubeleid grotendeels moeten 
uitvoeren en het zijn de bedrijven die 
investeringen moeten doen om 
verdere milieuverbeteringen tot stand 
te brengen. Een goed overleg, met 
oog voor de realiteit en de uitvoer
baarheid, is daarvoor noodzakelijk. 
Het strijdmodel van de jaren '70, dat 
deze minister lijkt aan te hangen, 
spreekt de VVD niet aan en onder
mijnt de effectiviteit van het milieu
beleid.

Informatie:
Volhuisvesting en RO:
Nellie Verbugt, 070-3182892, 
p.verbugt@tk.parlement.nl 
Milieu: Jan Hendrik Kleinmolekamp, 
070-3182884, j.klein@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse  
is een uitgave van de 

Mr. Annelien Kappeyne van 
de Coppello Stichting

eindredactie:
Petra Tiel:

p.tiel@tk.parlement.nl 
Fleur van Tellingen: 

f.vtellingen@tk.parlement.nl

telefoon: 0 7 0 - 3 1 8  3036

De VVD-Expresse 
wordt gedrukt 

bij Drukkerij Stimuka 
in Rijswijk.
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Enquête komt te vroeg
Laat ik absoluut duidelijk zijn. Fraude met overheidsgeld moet tot 
op de bodem worden uitgezocht. Dat geldt voor bouwfraude, dat 
geldt voor fraude bij de aanleg van de schipholtunnel. En dat geldt 
ook voor de onjuiste besteding van geld uit het Europees Sociaal 
Fonds waarbij inmiddels de Europese Commissie 447 miljoen 
gulden terugvordert van de Nederlandse staat. De VVD wil altijd, 

bij alle fraudezaken, het naadje van de kous weten.
Het Openbaar Ministerie is de eerst aangewezen instantie die fraude moet onderzoeken. 
In de Schipholtunnelzaak heeft dit inmiddels tot bestraffing van de verantwoordelijke 
bedrijven geleid. Zij moeten 20 miljoen gulden terugbetalen aan de Nederlandse 
Spoorwegen en moeten bovendien ieder de maximaal mogelijke boete van 1 miljoen 
betalen. De NS zal op haar beurt 50 miljoen terugbetalen aan de staat. Dit alles is neer
gelegd in een transactie. De Tweede Kamer heeft zich hierover ontevreden getoond.
Een andere vraag is of de minister, al dan niet daartoe door de Kamer opgeroepen, 
achteraf in een individuele zaak moet ingrijpen. Vanaf het begin heeft ae VVD gewaar
schuwd tegen de motie die de regering oproept beklag te doen over een transactie waar
voor zij zelf verantwoordelijk is. Met net schaamrood op de kaken heeft de Kamer 
tandenknarsend moeten accepteren dat wat zij heeft gevraagd, juridisch onmogelijk is. 
Maar achter de motie schuilt meer. Namelijk de gedachte dat de minister, en de Kamer 
als zijn controleur, zich actiever moeten bemoeien met lopende strafzaken. Ik wil niet 
verhelen welk gevaar zich voordoet indien we deze weg inslaan. Als de politiek zich meer 
actief gaat bemoeien met individuele strafzaken dan komt de onafhankelijkheid van de 
rechtspraak in het geding. We zetten dan de deur open naar willekeur in net strafrecht. 
Want wat te denken van een Kamer die de minister oproept zijn aanwijzingsbevoegdheid 
te gebruiken om een haar onwelgevallige strafzaak tegen te houden? De Tweede Kamer 
is geen opsporingsdienst, en dat is maar goed ook.
Inmiddels heeft het vertrek van PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel veel stof doen opwaaien. 
Maar dit mag niet afleiden van wat bij de bouwfraude nu eerst moet gebeuren: 1. een 
strafrechtelijk onderzoek; 2. aanscherping van de controle op financiële declaraties en 
verbeterde regelgeving voor aanbestedingen; 3. een integriteitsonderzoek naar in 
opspraak geraakte ambtenaren; 4. een onderzoek door de Nma; 5. een eigen parlementair 
onderzoek, vooralsnog in de vorm van een werkgroep. Levert dit alles onvoldoende infor
matie, dan gaan we verder. Dan kan uiteindelijk zelfs een parlementaire enquête niet 
worden uitgesloten. Nu al tot een enquête besluiten maakt dit wapen bot. Er bestaat nu 
zelfs het gevaar dat schuldigen niet meer kunnen worden vervolgd omdat de Kamer het 
strafrechtelijk onderzoek voor de voeten dreigt te lopen. Een parlementaire enquête mag 
natuurlijk nooit verworden tot een schaamlap voor de politiek, zoals dit door PvdA en 
CDA is gedaan. Daarvoor is dit zwaarste onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer veel te 
belangrijk.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
M oet gezinshereniging en gezinsvorm ing  
onbeperkt m ogelijk zijn?
Deze week komt het antwoord van: Henk Kamp

Nee. Omdat de immigratie in ons land een 
moeilijk beheersbaar proces is, moet ieder 
onderdeel daarvan kritisch bezien worden. 
Gezinshereniging is het naar Nederland 
laten komen van gezinsleden. Bij gezinsvor
ming gaat het om het over laten komen van 
een partner. Vooral de Turkse en 
Marokkaanse bevolkingsgroepen in 
Nederland zijn sterk gegroeid mede door 
gezinshereniging en gezinsvorming, van 
enkele duizenden in ae tweede helft van de 
jaren zestig tot 600.000 nu. Nog steeds zou 
de helft van de Turkse en Marokkaanse 
jongeren in Nederland een partner uit het 
land van herkomst laten overkomen. Dat 
beïnvloedt het integratieproces. De sterke 
groei door gezinshereniging en gezinsvor
ming kan zich herhalen bij ae immigranten
groepen in ons land afkomstig uit Irak, 
Afghanistan, Iran, Somalië en nog tientallen

andere asiellanden. D66-minister Van Boxtel 
had dus groot gelijk toen hij vorige week 
(eindelijk) aandacht voor dit onderwerp 
vroeg. Hij stelde voor de mogelijkheden 
voor gezinshereniging en gezinsvorming te 
beperken voor wie een tijdelijke verblijfsver
gunning heeft. De VVD wil daar graag met 
nem en PvdA-staatssecretaris Kalsbeek over 
praten in de Kamer. Op initiatief van de 
VVD is al eerder de inkomenseis voor 
gezinsvorming ingevoerd. Dat betekent dat 
iemand met een uitkering niet een partner 
uit het buitenland mag laten overkomen.
Op deze inkomenseis gelden nog teveel 
uitzonderingen. Ook daar willen we graag 
over praten.
Immigratiebeperking is nodig om te kunnen 
bereiken dat wie uit het buitenland wordt

Vervolg op pagina 2
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KPN: de overheid als grootaandeelhouder
Op 28 november ging de Tweede Kamer in debat met minister Zalm over de voorgenomen deelname in de aande
lenemissie van Koninklijke PTT Nederland NV (KPN). De Nederlandse regering heeft besloten om voor 3 4 ,7 %
(± 1,73 miljard) in de aandelenemissie deel te nemen. Hiermee houdt de Nederlandse Staat haar belang op peil. 
De VVD is van mening dat er geen sprake kan zijn van staatssteun. Woordvoerder Hella Voute heeft een aantal 
kritische vragen gesteld in dit debat.

De V V D  heeft nadere toelichting 
gevraagd op welke rationele gronden 
deze financiële participatie heeft 
plaatsgevonden. De minister heeft 
bevestigd dat er een zorgvuldig 
boekenonderzoek is gedaan door een 
deskundig financieel adviseur. Tevens 
werd in het debat aan de orde 
gesteld wat de budgettaire gevolgen 
zijn. De regering gaf aan dat deze 
participatie ten Taste wordt gelegd 
van de EMU-schuld. Als de overheid 
en de banken niet hadden deelgeno
men zou KPN in het zogenoemde 
strafbankje van de beurs geplaatst 
zijn. Grote institutionele beleggers,
o.a. pensioenfondsen, zouden dan 
niet meer mogen beleggen in aande
len KPN, hetgeen rampzalig zou zijn

voor de vermogenspositie van KPN.

Met name de zeer ruime beloningsre
geling (optiepakket, gouden hand
druk en aanvullende bonussen) voor 
de voorzitter van de Raad van 
Bestuur stuitte op grote kritiek van de 
woordvoerder. De VV D  is van 
mening dat dit zeer forse optiepakket 
onverstandig is gezien het bevriezen 
van de lonen van het personeel. De 
VVD  is van mening dat dit een wel 
zeer exorbitante beloning is in een 
bedrijf met een torenhoge schulden
last. In slechte economische tijden 
moet de tering naar de nering 
worden gezet. Een gematigde loon
ontwikkeling is noodzakelijk, dit geldt 
voor de weihnemers, maar niet

minder voor het management. 
Daarbij komt nog dat de heer 
Scheepbouwer, als lid van de Raad 
van Commissarissen, zelf verantwoor 
delijk was voor de beslissingen die 
KPN in de problemen brachten.
"Een deelneming van ± 1,73 miljard 
in KPN is een forse financiële partici
patie. De afw eging die is gemaakt 
moet gebaseerd zijn op een rationele 
zakelijk-financiële afweging. Er moet 
zorgvuldig worden omgesprongen 
met belastinggeld," aldus Voute.

Hella Voute 
070 -3 1 8  2907

Kritische kanttekeningen naar het 
ministerie van LNV
Woordvoerders Gert-Jan Opiaat en Jan Hendrik Klein Molekarm 
tijdens het begrotingsdebat in op de successen van het gevoerde beleid van 
minister Brinkhorst. Maar ook plaatsten zij kritische kanttekeningen.

Opiaat zette minister Brinkhorst neer 
als een goed crisismanager, maar 
maande hem in de komende maan
den zich beter te richten op een 
daadwerkelijke, praktische en eendui
dige uitvoering van het beleid. Alleen 
door duidelijkheid vanuit het ministe
rie zal er nog enig draagvlak blijven. 
Ook het terugdringen van de admini
stratieve lastendruk zal de komende 
maanden als verbeterpunt aan de 
orde moeten komen. Nu de agrari
sche sector moet en ook wil verande
ren zal het ministerie niet achter 
mogen blijven. Het zal een moderni- 
seringsslag moeten maken en meer 
dienstverlenend moeten gaan 
werken.

Verder heeft de VVD gevraagd in te 
zetten op een harmonieus Europees

Vervolg van pagina 1 (Vraag)

toegelaten, volwaardig en op eigen 
kracht deel van de samenleving kan 
gaan uitmaken. Behalve om gezinsher- 
enigers en gezinsvormers gaat het dan 
ook om asielzoekers en arbeidsimmi- 
granten. Voor een overzicht van de 
meer dan veertig VVD-voorstellen in 
deze kabinetsperiode om het immigra- 
tieproces te beheersen: www.vvd.nl

landbouw- en handelsbeleid. 
Vooralsnog is de minister namelijk 
een 'gelegenheids' Europeaan geble
ken. De ene keer gaat hij in zee met 
de Europees Unie, maar als het even 
niet uitkomt zet hij in op nationaal 
beleid. Verder inzetten op spoedige 
hervorming van het 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, 
nog voordat de toetreding van 
landen uit Midden- en Oost Europa 
zal plaatsvinden vindt de VVD een 
voorwaarde. Ook zal er een eerlijke 
liberalisering van de landbouw, zowel 
op Europees als mondiaal niveau 
moeten worden ingezet.
Tenslotte vroeg Opiaat nog aandacht 
voor enkele belangrijke punten. Het 
ministerie zal een aanspreekpunt 
moeten zijn voor de hele agri-busi- 
ness keten en niet alleen voor de 
primaire sector. De gehele agri-busi- 
ness keten draagt immers verant
woordelijkheid voor duurzaamheid, 
voedselveiligheid, dierenwelzijn en 
heeft een zeer forse bijdrage aan de 
Nederlandse economie, namelijk 10% 
van de nationale werkgelegenheid. 
Tevens werd de minister aan de tand

V V D

gevoeld over de middelen en struc
tuurversterkende maatregelen die hij 
heeft toegezegd aan de provincies 
met M KZ gebieden.

Vervolgens nam Jan Hendrik Klein 
Molekamp het woord om de natuur 
begroting af te ronden. Hij plaatste 
kritische Kanttekeningen bij het niet 
nakomen van de verplichtingen van 
de Rijksoverheid, bijvoorbeeld op het 
gebied landinrichting. Ook vroeg hij 
om een verruiming van budget voor 
het agrarisch natuurbeheer.
Tenslotte maakte hij een afrondende 
opmerking over het beeld dat heerst 
over het ministerie in het algemeen. 
Ook Klein Molekamp gaf de minister 
complimenten als crisismanager.
Zwak is de minister in communiceren 
en het op gang brengen van een 
daadkrachtige transitie. Boeren en 
Rijk zijn het eens over de verantwoor
delijkheden van de agrarische sector, 
maar de arrogantie van de minister 
leidt vaak tot tegendraadse effecten.

Gert-Jan Opiaat 
070- 318 2881 
Jan Hendrik Klein Molekamp 
0 7 0 -3 1 8  2884
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Het beeld van Van der Ploeg

Atzo Nicolaï

Op 26 november werd op aandringen 
van de VVD de mediabegroting als 
apart onderdeel van de begroting 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
besproken. Na behandeling van de 
nieuwe Mediawet begin 2000 is over 
mediabeleid in het algemeen niet meer 
gesproken.

En dat terwijl er op dat gebied juist 
zoveel (niet) gebeurd is. Bovendien 
gaf de begrotingsbehandeling aanlei
ding om het gevoerde beleid van 
staatssecretaris Van der Ploeg onder 
de loep te nemen. Woordvoerder 
Nicolaï sprak vooral over de onvol
doende onderscheidendheid van de 
publieke omroep en de verloren 
kansen in het kabelbeleid.
De VVD pleitte voor een sterke en 
beter herkenbare publieke omroep. 
De publieke omroep moet zich meer 
richten op haar eigenlijke taak: het 
verzorgen van onderscheidende

Srammering. Prioriteit van de 
ieke omroep moet liggen bij het 
maken van kwalitatief goede

programma's. Al tijdens de behande
ling van de Mediawet twee jaar gele
den heeft de VVD een motie inge
diend met deze strekking, maar 
kennelijk is deze motie nog steeds 
niet uitgevoerd. De publieke omroep 
is nog onvoldoende herkenbaar. Haar 
aanbod bestaat nu voor bijna een 
derde uit hopsa-heisa programma's. 
Goed voor de kijkcijfers, maar zonde 
van het publieke geld.
Het nog al maar niet vrijgeven van de 
programmagegevens is de VVD een 
doorn in het oog.
Om de staatssecretaris tot actie te 
manen heeft de VVD een motie inge
diend waarin op snelle vrijgave wordt 
aangedrongen. De staatssecretaris

was het ditmaal met de VVD eens.
Ten aanzien van het kabelbeleid heeft 
Van der Ploeg echt te weinig gedaan. 
Er is veel te lang gewacht met het 
nemen van maatregelen om de digi
talisering te bevorderen. De VVD 
dringt af meer dan twee jaar aan op 
keuzevrijheid voor de kijker: iedereen 
moet zich bijvoorbeeld per zender 
kunnen abonneren. Volgens de VVD 
heeft de staatssecretaris hier een 
belangrijke kans laten liggen om het 
kabelbeleid de 21ste eeuw in te lood
sen. Op dit gebied is er eigenlijk een 
kabinetsperiode verloren gegaan, 
aldus de woordvoerder.
Al met al is het eindoordeel over het 
mediabeleid van Van der Ploeg 
bepaald niet positief. "Had deze 
staatssecretaris zijn ambitie om 
dingen te veranderen maar minder op 
zijn cultuurportefeuille en meer op 
zijn mediaportefeuille gericht".

Atzo Nicolaï 
0 7 0 -3 1 8  2888

Bouwfraude
De VVD Tweede Kamerfractie neemt de berichtgeving over vermeende bouwfraude en mistanden in 
de bouw zeer hoog op en vindt dat deze zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. De VVD is 
voorstander van een parlementair onderzoek naar de gang van zaken rond de overheidsaanbestedin
gen zoals bij infrastructurele werken. Of dit onderzoek zal uitmonden in een parlementaire enquête, 
net zwaarste middel van de Tweede Kamer, wil de VVD pas beantwoorden als de resultaten van het 
parlementair onderzoek bekend zijn.

De VVD wil de resultaten van het 
strafrechtelijk onderzoek en het 
NMa-onderzoek naar vermeende 

rijsafspraken bij deze afweging 
etrekken. De VVD wil dat net straf

rechtelijk onderzoek niet in de wielen 
wordt gereden door onderzoeksacti
viteiten van de Tweede Kamer. Dit 
zou kunnen gebeuren als de Kamer 
gelijktijdig met het strafrechtelijk 
onderzoek mensen onder ede zou 
gaan verhoren. Want als mensen 
onder ede, zoals bij een parlementaire 
enquête, zijn verhoord, dan kan een 
voor hem of haar zelfafgelegde belas
tende verklaring niet meer worden 
gebruikt in een strafprocedure.

Maar ook de minister van V&W zal 
op haar departement de aanbeste- 
dingsregels en de financiële controle 
moeten aanscherpen en hard moeten 
optreden tegen aantijgingen van 
vermeende corruptie onder ambtena
ren.

De VVD is niet gelukkig met de schik
king die het OM heeft getroffen met 
de frauderende bedrijven bij de bouw 
van de Schipholtunnel, omdat het 
rechtsgevoel hiermee wordt aange
tast. Het kan niet zo zijn dat de 
burger aan deze hele zaak een beeld

overhoudt dat er met zijn belasting
geld gerommeld en gefraudeerd 
wordt door bedrijven en dat de 
betrokken bedrijven dat gewoon 
afkopen en dan vrijuit gaan. Om 
vervolgens weer grote bouwopdrach
ten binnen te slepen. Dat mag niet 
het beeld zijn. Deze beeldvorming is 
ook niet goed voor de bouwsector 
zelf.
Dit laat onverlet dat de schikking niet 
ongedaan kan worden gemaakt, 
omdat de overheid verantwoordelijk
heid draagt voor de beslissing van het 
OM en diezelfde overheid daarom 
niet weer bezwaar daar tegen kan 
maken.

Wij vinden dat het rechtszekerheids- 
gevoel vraagt om een overheid die 
met één mond praat. In het 
verlengde daarvan vindt de VVD dat 
het ook niet wenselijk is dat in een 
rechtstaat de politiek: ingrijpt in indi
viduele strafzaken. Dan zijn wij vols
trekt op de verkeerde weg. Dat zou 
bestuurlijk ongewenst, politiek 
gevaarlijk en juridisch onmogelijk zijn. 
Beter is om de aanwijzing inzake 
grote transacties, dus de spelregels 
voor het Openbaar Ministerie, nog 
eens kritisch te bezien en daarnaast 
parlementaire instrumenten in te

zetten, zoals een onderzoek naar 
verbetering van de aanbestedingsre- 
gels en de financiële controle daarop.

Nelly Verbugt 
070 318 28 92

De VVD-Expresse 
is een uitgave van de 

Mr. Annelien Kappeyne van 
de Coppello Stichting

eindredactie:
Petra Tiel:

p.tiel@tk.parlement.nl 
Fleur van Tellingen: 

f.vtellingen@tk.parlement.nl

telefoon: 070 -  318 3036

De VVD-Expresse 
wordt gedrukt 

bij Drukkerij Stimuka 
in Rijswijk.
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Begroting Onderwijs en Wetenschap
Deze week vond de begrotingsbehandeling Onderwijs plaats. Woordvoerder 
Clemens Cornielie is ingegaan op de nieuwe visie van de bewindslieden 
Hermans en Adelmund. Het onderwijs moet benaderd worden vanuit de 
sturingsmechanismen richting, ruimte, resultaat en rekenschap.

R ichtin g
Voor autonomievergroting en dere
gulering in het onderwijs zijn belang
rijke aanzetten gegeven. De VVD wil 
op deze weg voort. Ook voor het 
onderwijsinhoudelijke programma is 
er de komende jaren meer autonomie 
en deregulering nodig. De VVD wil

K een lumpsum bekostiging in 
■ imair onderwijs. In eerste plaats 
moeten er deelbudgetten voor perso

neel, materieel, achterstandenbeleid 
en schoolbudgetten worden inge
voerd. In de tweede plaats moet er 
sprake zijn van een aanpassing van 
de bestuurlijke krachtenbundeling, 
zodat de coöperatie en bovenschools 
management onder de regeling gaan 
vallen.

Ruimte
De extra financiële ruimte op de 
begroting is in deze kabinetsperiode 
fors toegenomen (een toename van 
ƒ  6,7 miljard, terwijl er 2 miljard was 
beloofd). De VVD wil deze lijn van 
investeringen doorzetten met name in 
voortgezet onderwijs en beroepson
derwijs. De accenten moeten worden 
gelegd op werkdrukvermindering 
(door creatie van ondersteunende 
functies en verbetering van werkom
standigheden) én op de aanschaf van 
moderne leermiddelen en inventaris
sen.

Resultaten
Enkele resultaten van het regeerak
koord 1998-2002: de verkleining van 
de groepsgrootte in het primair 
onderwijs, de materiële vergoeding is 
structureel verhoogd, het voortijdig 
schoolverlaten is aangepakt en voor 
het lerarenbeleid zijn vele miljarden 
extra uitgetrokken. Maar we zijn er 
nog niet.

Rekenschap
Eén van de belangrijkste wetsvoor
stellen van het kabinet is de Wet op 
het Onderwijstoezicht. Volgende 
week zal hier nader over worden 

esproken. Verder zijn behandeld 
eroepsonderwiis, lerarenbeleid, 

toegankelijkheid en privatisering.

Beroepsonderw ijs 
Het is de verdienste van minister 
Hermans dat het beroepsonderwijs 
weer op de kaart staat. De VVD is 
vanouds voor een sterke beroepsko
lom van VMBO, MBO en HBO. De 
VVD wil dat er tijdens de formatie 
hierover concrete afspraken worden 
gemaakt.

Lerarenbeleid  
Met de nota's Maatwerk voor 
Morgen hebben de bewindslieden 
invulling gegeven aan het regeerak
koord. Ondanks alle voorgestelde

maatregelen uit deze nota's zal het 
lerarentekort de komende jaren een 
ernstig probleem blijven. Oplossingen 
komen alleen in zicht als iedereen 
haar of zijn verantwoordelijkheid 
neemt. Het komt nu aan op profes
sioneel personeelsbeleid op scholen.

F inan cie rin g
Ten aanzien van private financiering 
(sponsoring, vrijwillige ouderbijdrage) 
heeft de VVD ingebracht dat zij hier 
onder voorwaarden positief tegen
over staat. Toegankelijkheid moet 
gewaarborgd blijven; er dient een 
adequate basisbekostiging te zijn, 
extra middelen dienen ten goede 
komen aan de hele onderwijsge- 
meenschap, en ouderbijdragen 
dienen ecnt vrijwillig (dus niet inko
mensafhankelijk) te zijn en ouders en 
leraren dienen instemmingsrecht ter 
zake hebben.
De basisbekostiging (publieke midde
len) moet voor iedere school 
voldoende zijn om het onderwijs
programma (kernactiviteiten) naar 
behoren uit te voeren.
Volgens de Onderwijsraad kunnen 
extra private middelen boven op de 
publieke middelen de sociale cohesie 
versterken zonder dat de toeganke
lijkheid beperkt wordt. De VVD heeft 
de regering gevraagd om het 
Onderwijsraadadvies nader uit te 
werken.

Clemens Cornielje 
070- 318 2904

Hoger Onderwijs
Woordvoerder Hoger Onderwijs is Bibi de Vries. Zij is haar betoog begonnen met de constatering 
dat het Hoger Onderwijs er in Nederland goed voorstaat. En dat moet ook zo blijven.

Juist met het oog op de verdere internationalisering van het 
onderwijs, de invoering van de bachelor-masterstructuur en de 
verbetering van ons stelsel van accreditatie, is het belangrijk dat 
het Hoger Onderwijs goed blijft functioneren. Natuurlijk blijven er 
altijd punten die verbetering verdienen. Neem bijvoorbeeld het 
‘emancipatiebeleid’. Ondanks de inspanningen van het kabinet, 
zijn er nog altijd te weinig vrouwen in hoge functies binnen het 
Hoger Onderwijs.

Vouchersysteem
De VVD is voorstander van een divers onderwijsaanbod. 
Keuzevrijheid leidt tot betere prestaties van studenten. Er is veel 
gesproken over de vraag hoe de instellingen binnen het 
Wetenschappelijk Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs in de 
toekomst moeten worden gefinancierd. De VVD is voorstander 
van vraaggestuurde financiering. Het vouchersysteem past in 
deze gedachtegang. Vouchers zijn onderwijs-tegoedbonnen die 
studenten de mogelijkheid geven om delen uit het studiepro
gramma elders te volgen. Het vouchersysteem is opgenomen in 
het concept-verkiezingsprogramma.

Prijs per student
Momenteel is er een onderzoek gaande naar de prijs per student 
in het HBO. De VVD is benieuwd op welke wijze een stabilisering 
van de prijs per student kan worden gerealiseerd. Immers, het

HBO is belangrijk voor de kenniseconomie en de arbeidsmarkt.
De VVD vindt dat het HBO recht heeft op een adequate bekosti
ging-

D ecentra le  to e la tin g
De VVD beschouwt het experiment dat momenteel loopt met 
decentrale toelating als zeer positief. De VVD vindt dat loting 
volstrekt onrecht doet aan de diverse kwaliteiten van potentiële 
studenten. Het experiment is een belangrijke stap in de richting 
van het afschaffen van de gewogen loting en het acceptabel 
worden van selectie door de instelling zelf.

A rb e id sm a rktp ro b le m a tie k  in de zorg  
In het concept-verkiezingsprogramma wordt voorgesteld de 
numerus fixus af te schaffen. De VVD is blij met het feit dat met 
ingang van 2002 al meer artsen kunnen worden opgeleid, maar 
benadrukt met het oog op de langere termijn, de mogelijkheden 
van een grotere (zij) instroom van studenten en het verkorten van 
het artsexamen. Ook heeft de VVD gevraagd naar een haalbaar
heidsonderzoek om te kijken of de universiteit van Twente en de 
"Brabant Medical School" ook medische opleidingen kunnen 
gaan geven.

Bibi de Vries 
070-318 2908
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Toezicht of toezien
Publiek geld moet goed worden besteed. Het kabinet is voor die 
besteding verantwoordelijk en de Tweede Kamer controleert of de 
ministers die verantwoordelijkheid waarmaken. Zo ook met de 
besteding van het geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het 
geld uit net Europees Sociaal Fonds is bedoeld voor het bestrijden 
van werkloosheid. Nederland heeft daarmee tussen 1994 en 1999 

zo'n negenduizend werkgelegenheidsprojecten gefinancierd. Hierbij was sprake van een 
schijn van fraude en oneigenlijk gebruik. De bevindingen van de commissie-Koning, die 
de besteding van de ESF-gelden onderzocht, zijn stevig. Het bleek de commissie onmo
gelijk om alle feiten te verzamelen, omdat nogal wat projectadministraties onvolledig 
zijn of zelfs helemaal zijn verdwenen. Het staat echter vast dat grootschalige fraude en 
misbruik niet zijn aangetoond. Tegelijkertijd concludeert de commissie-Koning dat de 
controle en het toezicht op de besteding van het geld veel te wensen overlieten. De 
fractie heeft in het Kamerdebat nadere vragen gesteld over de effectiviteit van de 
ESF-projecten en over het toezicht op de besteding van het geld.
Onderzoek leert ons dat de effectiviteit van de werkgelegenheidsprojecten gering was.
De periode 1994-1999 kenmerkte zich door een zeer voorspoedige economische groei en 
een sterke groei van de werkgelegenheid. Het verschil tussen de werkgelegenheidsgroei 
binnen de ESF-projecten en de autonome werkgelegenheidsgroei is dan ook buiten
gewoon klein.
De tweede vraag is of de ministers hun verantwoordelijkheid hebben genomen. De 
Tweede Kamer neeft tussen 1994 en 1999 tenminste zestien maal met de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ESF-kwestie gedebatteerd. De uitvoering van 
de ESF was weliswaar uitbesteed, maar dat neemt niet weg dat de minister eindverant
woordelijkheid droeg richting Brussel en richting het parlement. Al in 1994 wist de 
minister dat het toezicht op ae uitvoering van de ESF beneden de maat was. De minister 
heeft verzuimd om daar op dat moment adequaat op te reageren. Ook later heeft hij geen 
maatregelen genomen om het toezicht en de controle te versterken, ondanks voortdurend 
aandringen van de Tweede Kamer.
Komende week zal het Kamerdebat over de ESF-affaire worden afgerond. Dan is ook het 
moment voor politieke conclusies over deze kwestie. De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zal eerst in de gelegenheid worden gesteld om zijn visie naar voren te 
brengen. Hans Dijkstal

De vraag van de week:

Wat is het oordeel van de VVD  over het 
Europees Arrestatiebevel?
Deze week komt het antwoord van: Otto Vos

In het Finse Pampere heeft de Algemene 
Ministerraad van de EU verregaande afspra
ken gemaakt over de harmonisering van het 
strafrecht en het civiel recht in Europees 
verband. Na 11 september heeft deze doel
stelling extra dynamiek gekregen. Bij veel 
lidstaten is een gevoel van urgentie 
ontstaan omdat voor terrorismebestrijding 
gelijke normen noodzakelijk zijn.
Door de Europese Commissie is voorgesteld 
een Europees Arrestatiebevel te introduce
ren. De essentie van het Europees 
Arrestatiebevel is dat in het geval een 
lidstaat de uitlevering van een verdachte 
persoon aan een andere lidstaat vraagt, 
daar zonder veel omhalen aan gevolg moet 
worden gegeven.
Het besluit dat thans voorligt betreft niet 
alleen terroristische activiteiten maar een 
zeer breed scala aan strafbare feiten. Het 
uitgangspunt dat een verdachte alleen 
wordt uitgeleverd indien het delict waarvoor 
uitlevering gevraagd wordt ook in het land 
waar de verdachte verblijft strafbaar is, 
wordt dan opgeheven. Hier doemt ook 
direct het knelpunt op. Diverse Europese

lidstaten hebben het strafrecht immers ten 
dele op eigen culturele wijze ingevuld. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is het feit dat in 
Nederland indien aan de gestelde zorg
vuldigheidseisen is voldaan euthanasie niet 
strafbaar is. Terwijl in het overgrote deel 
van de EU tot moord kan worden geconclu
deerd.
In het debat dat minister van Justitie Benk 
Korthals met de Kamer heeft gevoerd is 
scherp het uitgangspunt vastgelegd dat 
Nederland ten minste het reent moet voor
behouden om over vervolging en berechting 
te beslissen voor die feiten die op het 
Nederlands grondgebied hebben plaats
gevonden.
De VVD vindt dat in Europees verband de 
samenwerking in eerste instantie dient te 
gaan om het efficiënt en doelgericht samen
werken van autoriteiten op het gebied van 
politie en justitie. Waar dat tot knelpunten 
leidt kan vervolgens harmonisatie van het 
strafrecht in beeld komen. Op die manier 
behoudt iedere lidstaat de kern van zijn 
soevereiniteit op strafrechtelijk terrein.

1
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Ruimte voor mensen met een functiebeperking
De Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) heeft sinds de invoering voor veel beroering gezorgd. Chronisch 
zieken en mensen met een functiebeperking willen een Wvg waarin volwaardig burgerschap als uitgangspunt wordt

fenomen. Het kabinet verkent thans hoe een nieuwe Wvg eruit zou kunnen zien en neeft nog deze periode een 
ouwstenennotitie toegezegd. Daarbij zal vraagsturing centraal moeten staan. De VVD wil echter niet wachten met 

het aanbrengen van verbeteringen en verlangt van het kabinet nu al concrete actie op de VVD-voorstellen. Om 
minister Vermeend tot actie te manen, heeft op verzoek van de VVD afgelopen donderdag een algemeen overleg
plaatsgevonden.

Om op korte termijn de belangrijkste 
knelpunten aan te pakken heeft Frans 
Weekers een aantal voorstellen 
gelanceerd, die na Kamerbrede steun 
door minister Vermeend zijn overge
nomen. Kern daarvan is dat de minis
ter samen met Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en gebrui
kersorganisaties een landelijk protocol 
gaat ontwikkelen, dat een basis legt 
onder het voorzieningenniveau. In 
dat protocol wordt de zorgplicht van 
gemeenten nader uitgewerkt. 
Daarmee wordt de rechtsgelijkheid en 
de rechtszekerheid van en voor Wvg- 
gerechtigden vergroot. Om Wvg- 
gerechtigden meer keuzes te bieden 
heeft Weekers bepleit om hen het 
recht op een Persoonsgebonden 
Budget (PGB) te geven om aan 
gedwongen winkelnering te ontko
men. Minister Vermeend heeft toege

zegd dit in de uitwerking van het 
protocol te betrekken. De afspraak is 
gemaakt dat de Kamer zich in de loop 
van januari 2002 over het concept- 
protocol kan buigen, waarna het 
gepubliceerd zal worden.

Het is van zeer groot belang dat bij 
de totstandkoming van dit protocol 
een sleutelrol zal worden weggelegd 
voor de ervaringsdeskundigen zoals 
de Chronisch Zieken en Gehan
dicaptenraad. Slechts op die wijze kan 
worden gewaarborgd dat een degelijk 
en representatief protocol tot stand 
komt dat ook daadwerkelijk de 
belangrijkste knelpunten wegneemt.
In dat landelijk protocol wordt een 
basisvoorzieningenniveau gecreëerd 
dat gemeenten én de rechter meer 
houvast geeft aan wat de wettelijke 
zorgplicht nou inhoudt. Verdere

uitholling van het basisvoor
zieningenniveau behoort dan tot het 
verleden. Om gemeenten ook juri
disch aan dat protocol te binden, zal 
het in een Algemene Maatregel van 
Bestuur worden vastgelegd. Daartoe 
zal nog dit jaar een wetswijziging aan 
het parlement worden voorgelegd.

Tenslotte heeft de minister op 
verzoek van Weekers toegezegd 
nadrukkelijk aandacht te zullen 
schenken aan de financiële gevolgen 
voor gemeenten die relatief veel 
Wvg-gerechtigden huisvesten. Een 
fatsoenlijk Wvg-beleid mag hen 
namelijk niet de das omdoen.

Frans Weekers 
070-3182894

De kunstgreep van Van der Ploeg
Op 3 december werd met staatssecretaris Van der Ploeg over het cultuur
beleid als onderdeel van de begroting OCenW gesproken. Woordvoerder 
Nicolaï gaf zijn oordeel over de afgelopen periode: "De staatssecretaris 
heeft meer overhoop gehaald dan opgebouwd".

In de afgelopen periode heeft de 
staatssecretaris vooral de nadruk 
willen leggen op Jong! Nieuw! 
Allochtoon! Anders! Daarmee kwam 
de kwaliteit van de kunst, voor de 
VVD verreweg het belangrijkste crite
rium, behoorlijk in het gedrang. Vele 
wilde voorstellen van de staatssecre
taris zijn uiteindelijk of door de 
werkelijkheid of door de Kamer 
teruggedraaid. Het heeft maar tot 
bescheiden veranderingen geleid. Op 
zich is dat positief, maar het is wel 
zonde van alle verspilde commotie.

De manier waarop de staatssecretaris 
in zijn cultuurnota 2001-2004 de 
subsidies tussen de instellingen 
verdeelde, heeft geleid tot grote 
versnippering en onrust bij de betrok
ken instellingen. Het is jammer dat de 
staatssecretaris zich niet meer heeft 
ingezet voor de sector. Hij was te 
weinig ambassadeur voor de cultuur
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sector. De vorig jaar toegekende 
extra 40 miljoen voor cultuur is dan 
ook niet te danken aan de inzet van 
Van der Ploeg, maar aan de inspan
ningen van de Kamer.

Als specifieke punten noemde Nicolaï 
de arbeidsvoorwaarden in de cultuur
sector en het Holland Festival. Hij 
drong aan op een extra financiële 
impuls voor de arbeidsvoorwaarden. 
Bovendien benadrukte hij het belang 
van een internationaal festival in 
Nederland zoals het Holland Festival 
en verzocht de staatssecretaris bij 
motie haast te maken met de defini
tieve subsidiering van het festival. 
"Het heeft nu lang genoeg geduurd. 
Het Holland Festivafdreigt anders 
volledig in een negatieve spiraal 
terecht te komen".

Dat de staatssecretaris zo nu en dan 
ook goede dingen deed, blijkt uit het
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feit dat hij altijd de wisselwerking met 
het publiek voorop heeft gesteld. 
Daarnaast heeft hij een verbreding 
van cultuur, bijvoorbeeld cultuur op 
school en culturele planologie, 
bewerkstelligd.

Atzo Nicolaï 
070-3182888

De VVD-Expresse  
is een uitgave van de 

Mr. Annelien Kappeyne van 
de Coppello Stichting

eindredactie:
Petra Tiel:

p.tiel@tk.parlement.nl 
Fleur van Tellingen: 

f.vtellingen@tk.parlement.nl

telefoon: 0 7 0 - 3 1 8  30 36

De VVD-Expresse  
wordt gedrukt 

bij Drukkerij Stimuka 
in Rijswijk.
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VVD kritisch in ESF-debat
“De uitvoering van het ESF in Nederland was zodanig opgezet dat van alles mis kon gaan en er ging 
ook van alles mis". Dat zei woordvoerder Henk Kamp in net debat over de onregelmatigheden bij de 
besteding van gelden uit het ESF (Europees Structuur Fonds). Uiteindelijk ging minimaal 400 
miljoen en maximaal bijna 1,2 miljard gulden voor ons land verloren.

In het debat ging het om de ESF- 
programmaperiode 1994-1999, 
waarin scholings-, trajectbemidde- 
lings- en bemiadelingsprojecten voor 
werklozen deels door de EU werden 
gesubsidieerd. Vastgesteld werd dat 
bij deze ESF-projecten in Nederland 
onregelmatigheden voorkwamen.
Het rapport-Koning dat hierover 
gaat, ae terugvordering door de EU, 
de antwoorden op de 500 vragen van 
de Kamer over het rapport-Koning, 
de vele stukken die de minister de 
Kamer toezond en de hoorzitting 
waarin een aantal betrokkenen direct 
kon worden bevraagd, gaven de 
VVD-fractie een beeld van wat er 
gebeurd was. Tevens werd duidelijk 
wat de oorzaken en de gevolgen 
waren.

Uitvoering
Het besluit in 1990 om de uitvoering 
van ESF aan Arbvo op te dragen, was 
een onverstandig besluit. De minister 
van SZW en de sociale partners droe
gen samen de bestuurlijke verant
woordelijkheid voor Arbvo. Zij waren 
niet in staat Arbvo te laten uitgroeien 
tot een organisatie die haar taak aan 
kon. Daarom ging er veel fout bij de 
ESF-uitvoering.

De minister van SZW was voor de 
Nederlandse staat naar Brussel toe als 
enige eindverantwoordelijk voor de 
uitvoering van ESF. In 1994 wist hij 
uit een intern SZW-rapport dat het 
niet goed ging met het toezicht door 
zijn ministerie op de ESF-uitvoering. 
Hij heeft vervolgens niet adequaat 
gereageerd.
Er is niet gebleken dat ESF-geld in 
strijd met de EU-regels werd ingezet 
voor de financiering van het instituut 
Arbvo. Velen binnen Arbvo dachten 
jarenlang dat wèl sprake was van 
financiering van het instituut Arbvo 
met ESF-geld. Daarover stelde Kamp 
in het debat vragen aan de minister 
van SZW.

Toezicht
Van grootschalige fraude of groot
schalig misbruik bij de uitvoering van 
ESF is niet gebleken. Wel van inciden
tele fraude en incidenteel misbruik. 
Nogal wat projectadministraties zijn 
onvolledig of zelfs helemaal verdwe
nen. Dat is kwalijk, omdat het daar
mee onmogelijk is geworden precies 
vast te stellen wat mis is gegaan.
Het eerstelijnstoezicht door Arbvo op 
de ESF-uitvoering door RBA's schoot 
tekort.

Het tweedelijnstoezicht door SZW 
schoot eveneens tekort. Er werd ook 
niet voor gezorgd dat Arbvo alsnog 
goed eerstelijnstoezicht op de projec
ten ging uitoefenen.
"SZW  en Arbvo gaven zich onvol
doende rekenschap van de betekenis 
van de EU-regels, afstemming met de 
EU werd onvoldoende gezocht. Het 
gevolg was dat fouten jarenlang 
werden gecontinueerd", aldus Kamp 
in het debat.

Conclusie
Kamp sloot zijn eerste termijn af met 
enkele citaten uit het rapport Koning: 
"SZW heeft de uitvoering van ESF op 
afstand gezet, maar nagelaten haar 
verantwoordelijkheid adequaat te 
waarborgen door actief toezicht; SZW 
heeft zien afhankelijk gemaakt van de 
uitkomsten van de uitvoering, maar 
had zelf geen greep op de uitvoering 
en geen inzicht in ae kwaliteit van de 
uitkomsten; gedurende de gehele 
programmaperiode heeft het onzes 
inziens bij SZW ontbroken aan pro
actieve aandacht voor toezicht".

Henk Kamp 
070-3182898

25 en 26 januari 2002
Kom ook naar de B.A.V. in Arnhem!
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari heeft de Buitengewone Algemene Vergadering 
plaats in Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem. Hier worden het verkiezings
programma en de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen vastgesteld. 
Kortom: een interessant VVD-congres. En u kunt hierbij aanwezig zijn!

Het ontwerp-verkiezingsprogramma is op 
dinsdag 16 oktober jl. gepresenteerd door de 
voorzitter van de commissie Pieter Korteweg. 
De door ledenvergaderingen van afdelingen 
ingediende wijzigingsvoorstellen worden op 
vrijdag 25 januari besproken, waarna tot slot 
het definitieve verkiezingsprogramma wordt 
vastgesteld.

Op zaterdag 20 oktober jl. heeft het 
hoofdbestuur van de VVD de ontwerp- 
kandidatenlijst vastgesteld. Ook hiervoor geldt 
dat de ledenvergaderingen van de afdelingen 
wijzigingsvoorstellen kunnen indienen volgens 
de bij de besturen bekende procedure.

Vervolgens zondag 26 januari de defintieve lijst 
vastgesteld.

Kom ook naar (delen van) de Buitengewone 
Algemene Vergadering! Aanmelden is niet 
nodig, indien u gebruik wilt maken van lunch 
(a ƒ  27,50) en/of diner (a ƒ  47,50) dient u dit 
vóór vrijdag 4 januari te reserveren. Hiervoor 
kunt u op het algemeen secretariaat een 
aanmeldingsformulier aanvragen.

Meer informatie wordt toegezonden aan 
afdelingsbesturen, gepubliceerd op de 
internetsite (www.vvd.nl) en is op te vragen via 
het algemeen secretariaat, tel. (070) 361 3061.

http://www.vvd.nl
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Géén m inister kreeg het zo zw aar te verduren als
m inister Borst van V olksgezondheid , W elzijn  en Sport!
De Nederlandse gezondheidszorg behoorde lange tijd tot de beste van de 
wereld. Het is nog steeds goed, maar het beeld heeft wel de nodige krassen 
en deuken opgelopen. Schaarste en krapte manifesteren zich in wachtlijsten 
en wachttijden. Er is sprake van personeelstekorten. Er zijn te weinig stage
plaatsen. Er is een numerus fixus voor de opleiding geneeskunde en er is te 
weinig sprake van innovatie in de zorg. De zorg is aan een flinke onder
houdsbeurt toe constateerden woordvoerders Anken van Blerk en Steef Blok 
tijdens de behandeling van de begroting VWS vorige week.

Kostenbeheersing  
Een belangrijke oorzaak van het late 
ingrijpen is de kostenbeheersing van 
de laatste decennia geweest. Deze 
kostenbeheersing was nodig en heeft 
haar werk gedaan, maar heeft nu zijn 
tijd gehad. Zo heeft kostenbeheersing 
onder andere geleid tot strakkere 
regelgeving. Voeg hierbij de krapte 
op de arbeidsmarkt en de toene
mende voorkeur voor arbeidstijdver
korting en deeltijdwerk en het 
probleem wordt er niet eenvoudiger 
op. Voeg hier nog eens extra aan toe 
een groter dan verwachte vraag naar 
zorg en het vraagstuk is duidelijk.
In de afgelopen twee kabinetsperio
des is een slordige 24 mld. extra naar 
de zorg gegaan. Het effect van deze 
enorme Financiële impuls was echter 
veel beter merkbaar geweest 
wanneer de sturing in de zorg tegelij
kertijd was aangepakt. De overheid 
moet terugtreden en niet langer vast
houden aan gedetailleerde regulering 
van het aanbod. Om op de vraag aan 
zorg in te kunnen moeten de verze
keraars voldoende instrumenten 
hebben om hun regierol waar te 
maken, zoals meer vrijheid om zorg 
te contracteren.

Hom eopathische middelen  
Een ander punt dat de VVD aan de 
orde stelde was de registratietermijn 
voor homeopathische middelen. 
Wetteliike registratie van homeo
pathische middelen is volgens de 
VVD een goede zaak. Op deze 
manier wordt de kwaliteit van het 
middel voor de gebruiker gewaar
borgd. Vele homeopathische midde
len dreigen per 1 januari 2002 van de 
markt te verdwijnen. De minister van 
VWS heeft deze datum gesteld als 
termijn voor de wettelijke registratie 
van de homeopathische middelen.
De VVD meent dat de minister totaal 
voorbij gaat aan de onrust bij de 
patiënten, die massaal gebruik maken 
van homeopathische medicijnen. 
Aangezien veel mensen vinden dat zij 
baat hebben bij het gebruik van de 
homeopathische middelen pleit de 
VVD bij de minister voor een verlen
ging van minimaal een jaar van de 
registratietermijn.

Apotheekhoudende huisartsen  
Tijdens de behandeling van de begro

ting van VWS heeft Anke van Blerck 
de indiening van haar initiatiefwets
voorstel aangekondigd. Dit initiatief
wetsvoorstel heeft tot doel de patiënt 
zowel de huisartsenzorg en het 
verkrijgen van geneesmiddelen dicht 
bij huis te garanderen. Het moet voor 
de zittende apotheekhoudende huis
artsen en hun opvolgers mogelijk blij
ven om naast de dokterspraktijk een 
apotheekgedeelte te onderhouden. In 
de huidige wet moet deze gesloten 
worden wanneer een openbare 
apotheek zich binnen een bepaalde 
straal vestigt. Op deze manier 
worden de huisartsenzorg en de 
geneesmiddelenvoorziening voor de 
patiënt op de tocht gezet en dat is 
voor de VVD een onwenselijke situ
atie.

AW BZ
Woordvoerder Stef Blok is overwe
gend positief over de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De 
wachtlijsten in de thuiszorg zijn afge
nomen, terwijl typische VVD-thema's 
(keuzevrijheid voor consumenten, 
toetreding van nieuwe aanbieders in 
de zorg, en het persoonsgebonden 
budget) nu Kamerbreed worden 
gedragen.
Tegelijkertijd moeten we constateren 
dat de bureaucreatie de afgelopen 
jaren fors is toegenomen, en dat er 
nog veel onduidelijkheid heerst over 
de vervolgstappen. De VVD denkt bij 
dit laatste aan net volgende.

Ten eerste spreken de begroting en 
de Zorgnota tegelijkertijd over vraag- 
sturing en regionale planning. 
Vraagsturing betekent dat er iets te 
kiezen valt, dus ontschotting. Wat 
valt er dan nog te plannen? De keuze 
van de burger moet voorop staan, 
niet het lijstje van het indicatieor- 
gaan. Ten tweede maakt de VVD zich 
zorgen over de betaalbaarheid van de 
AWBZ. Bij ongewijzigd beleid zal de 
AWBZ-premie tot 2040 verdubbelen. 
Dat betekent een gestage jaarlijkse 
uitholling van de koopkracht. Ten 
derde stuit het scheiden van wonen 
en zorg nog op veel praktische 
problemen.
Wat betreft de bureaucratie in de 
zorg het volgende. De staatssecretaris 
trekt grote bedragen uit voor geauto
matiseerde wachtlijstregistratie bij

zorgkantoren. Uit verschillende 
rapporten blijkt dat wachtlijsten 
moeilijk in absolute cijfers zijn te 
vangen. Wachtenden hebben vaak 
overbruggingszorg of staan uit voor
zorg op de lijst. Aanbieders hebben er 
niet altijd belang bij om de exacte 
omvang van de wachtlijst bloot te 
geven. Lopen we niet het risico dat 
net binnen 5 jaar achterhaald is door 
een vraaggestuurd stelsel, terwijl 
grote uitgaven zijn gedaan? De VVD 
vraagt zich af hoe flexibel het 
systeem is dat nu wordt opgezet.

PGB
De aankondiging dat het Persoons 
Gebonden Budget (PGB) voortaan 
contant kan worden uitgekeerd met 
verantwoording achteraf is een grote 
stap voorwaarts. Maar de verant
woording achteraf kan voor eindeloze 
procedures en vervelende terug
betalingsverplichtingen zorgen als 
niet kristalhelder is waarvoor het PGB 
gebruikt mag worden. Vervelend 
voor de mensen die het betreft, en 
voor de samenleving. De discussie zal 
niet zozeer gaan over medisch 
handelen. De problemen zijn met 
name te verwachten in die delen van 
de AWBZ-aanspraak die te maken 
hebben met huishoudelijke hulp en 
welzijn. De VVD vraagt zich af hoe 
de staatssecretaris voor helderheid wil 
zorgen?

O pvang
Ten aanzien van kinderopvang hoort 
de VVD de roep uit de samenleving 
voor meer capaciteit. De VVD is 
teleurgesteld dat een nieuwe wet niet 
voor 2003 in werking zal treden, 
aangezien de huidige wet nieuwe 
toetreders blokkeert. De VVD diende 
dan ook een motie in om kinderop
vang aan huis eenvoudiger mogelijk 
te maken.
De maatschappelijke opvang is ook 
een punt van zorg. O ok in welvarend 
Nederland zijn er veel mensen die 
voor kortere of langere tijd op straat 
leven. Bij het toekennen van extra 
middelen is maatschappelijke opvang 
er bekaaid afgekomen. Bij de finan
ciële beschouwingen heeft de VVD 
een amendement van ƒ 1 5  miljoen 
aangekondigd. Hiermee blijkt eens 
temeer dat ae VVD ook aan de kant 
staat van de zwakkeren in de samen
leving.

Anke van Blerck 
070-3182917 
Stef Blok 
070-3182910
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Vasthouden aan principes
Het kan niet worden ontkend dat ons poldermodel de afgelopen 
jaren flink van karakter is veranderd. Sinds de jaren tachtig wordt 
gewerkt aan een heroriëntering op de collectieve uitgaven, gericht 
op het afstoten van overheidstaken dan wel het anders, efficiënter 
inrichten van de overheidsorganisatie door ze onder te brengen in 
aparte zelfstandige organisaties. Daarbij hoort ook de sinds 1994 

gevoerde begrotingspolitiek, de Zalm-systematiek.
De bestuurlijke idealen die we hebben op nationaal niveau moeten we vertalen naar 
Europees niveau. Trends als decentralisatie en privatisering zijn niet uit de lucht komen 
vallen. Zijn de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau met elkaar in overeen
stemming? Wordt bij de vormgeving van een nieuwe Europese bestuurlijke entiteit met 
dezelfde normen gewerkt als bij de vormgeving van de nationale? Daarbij horen begrip
pen als subsidiariteit, scheiding der machten en grondrechten. Maar ook beginselen als 
zorgvuldigheid, behoorlijkheid, rechtmatigheid en doelmatigheid.
Het is mijn streven die beginselen en begrippen boven tafel te houden als beslissingen 
over verdere Europese integratie genomen moeten worden. Iedereen weet voor welke 
grote vragen de Europese Unie (EU) momenteel staat: veranderingen van het takenpak
ket, verbetering van ae samenwerking en verbreding van het ledenaantal. Afgesproken is 
dat toetredende landen moeten voldoen aan de Kopenhagencriteria: de democratische 
rechtsstaat; de concurrerende markteconomie; en het 'Acquis Communautaire'. Maar 
voordat de EU wordt vergroot met nieuwe lidstaten, dienen de huidige 15 lidstaten van 
de EU zich eerst de vraag te stellen of de EU zelf nog nieuwe lidstaten kan absorberen. 
Wil je de EU op een bestuurlijk verantwoorde manier uitbreiden, dan kun je de discussie 
over noodzaak van hervorming van de financiën, het landbouwbeleid en de structuur
fondsen niet uit de weg gaan.
De EU en zijn lidstaten naderen een cruciaal iaar. Nieuwe lidstaten kunnen vanaf 2004 
deel uitmaken van alles dat de Unie nu aan de 15 biedt. Rekenwerk laat zien, dat het 
voor de Financiële Perspectieven tot 2006 geen probleem zal zijn. Maar na 2006 is dat 
niet zeker, dan gelden nieuwe afspraken. De onaerhandelingen daarover vinden plaats in 
de jaren direct daaraan voorafgaand. Met de nieuwe lidstaten als nieuwe belanghebben
den aan tafel. Alle onopgeloste zaken rond het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
(GLB), de structuur en cohesiefondsen liggen dan op tafel. Als 15 lidstaten ze nu niet op 
kunnen lossen, heb ik weinig vertrouwen dat een groter aantal het later wel kan. 
Besluitvorming over de hervorming en sanering van de financiën van de Unie, dient 
plaats te vinden vóór de toetreding van nieuwe lidstaten. Dus voor 2004! De 
Nederlandse regering moet daarom alles-op-alles zetten om te zorgen dat de EU voor 
toetreding van ae nieuwe lidstaten heeft besloten over de toekomst van het GLB en de 
financiële structuur. Dat is eerlijk tegen de burgers die hen een mandaat hebben gegeven 
om zorgvuldig en doelmatig om te gaan met publieke middelen.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Wat vindt de VVD van het vroegtijdig vrijlaten  
van gedetineerden?
Deze week komt het antwoord van: Jacques Niederer

De VVD is van mening dat strafvonnissen 
onverkort moeten worden uitgevoerd. Dit 
zijn wij verplicht aan de slachtoffers, nabe
staanden en aan de samenleving. Voor de 
VVD zijn vroegtijdige heenzendingen dus uit 
den boze. De Tweede Kamer sprak hierover 
naar aanleiding van berichten dat er vanaf 
oktober al bijna 150 gevangenen vroegtijdig 
zijn heengezonden wegens een tekort aan 
cellen.
Bij vroegtijdige heenzendingen moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen heen
zendingen aan de voordeur (mensen die in 
voorarrest zitten in afwachting van de 
berechting van hun zaak) en aan de achter
deur (mensen die hun straf bijna helemaal 
hebben uitgezeten). Voor deze laatste cate
gorie heenzendingen heeft minister Korthals 
ae Kamer al voor de zomer gewaarschuwd.

De aandacht moet in deze discussie vooral 
gaan om de vroegtijdige heenzendingen aan 
ae voordeur. De VVD-fractie vindt dat dit 
niet mag gebeuren en steunt iedere 
creatieve aanpak om dit te voorkomen. De 
VVD heeft een aantal maatregelen voorge
steld, bijvoorbeeld een ruimere toepassing 
van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging 
Strafvonnissen (WOTS). In Nederland wordt 
er veel moeite gedaan om Nederlandse 
onderdanen in Nederland hun straf te laten 
uitzitten. Nederland zou zich er ook meer 
op moeten richten om buitenlandse gedeti
neerden, die in Nederlandse cellen zitten, 
naar het eigen vaderland te sturen om daar 
de straf uit te zitten. Hierdoor komt er extra 
capaciteit vrij.

Vervolg op pagina 3
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Alsnog verbetering salarissen wethouders en raadsleden
De discussie over een betere honore
ring van wethouders, raads- en 
statenleden en gedeputeerden speelt 
al jaren.

Bij de behandeling van de begroting 
Binnenlandse Zaken & Koninkrijks
relaties (BZK) 2001 aanvaardde de 
Kamer al de motie Luchtenveld c.s.. 
Deze motie spreekt de wens uit dat 
de rechtspositie van politici op decen
traal niveau substantieel moet 
worden verbeterd. Minister Klaas de 
Vries bleek uiteindelijk op basis van 
een functiewaarderingsonderzoek wel 
bereid de salarissen van wethouders 
enigszins te verhogen, maar bleef 
verhoging van de vergoeding voor 
raads- en statenleden én voor gede
puteerden afwijzen.

Bij de begroting BZK in oktober jl. 
diende de VVD namens bijna de 
gehele Kamer (behalve SP) een 
amendement in om de wethouderssa-

larissen verder te verbeteren en ook 
voor de raadsleden een verhoging af 
te dwingen. In 2003 is eventueel 
verhoging van vergoeding van 
statenleden en gedeputeerden aan de 
orde.
Vervolgens ontstond een langdurige 
discussie met de minister die zich met 
name concentreerde rondom de 
financiële dekking van het voorstel. 
Uiteindelijk werd overeenstemming 
bereikt en bijna Kamerbreed het 
volgende pakket aanvaard.

De wethouderssalarissen worden 
gebracht op het niveau van ongeveer 
negentig procent van het salaris van 
de burgemeester, met dien verstande 
dat de door het Kabinet voorgestelde 
extra aanpassing voor de kleinste 
gemeenten via ae tijdbestedingsnorm 
wordt gehandhaafd.

De verhoging van de wethouderssala
rissen en raadsleden wordt ingevoerd

Ruud Luchtenveld

per 1 januari 2002. In gemeenten tot 
en met 40.000 inwoners bedraagt de 
verhoging van de vergoeding voor 
raadsleden 13% en in gemeenten 
boven de 40.000 inwoners bedraagt 
de verhoging 6% met uitzondering 
van de categorie van meer dan 
375.000 inwoners, waarvoor geen 
verhoging geschiedt.

Ruud Luchtenveld 
070-318 2896
r.luchtenveld@tk.parlement.nl

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
VVD blij met nieuwe regionale 
investeringsimpuls die niet ten koste 
gaat van de Rijkswegen.

We hebben lang te weinig geïnves
teerd in infrastructuur. In het regeer
akkoord van Paars 2 is 14 miljard 
extra uitge-trokken voor infrastruc
tuur. Dat is fors. Daar komt nog de 9 
miljard van het
Bereikbaarheidsoffensief Randstad bij. 
VVD woordvoerder Verbugt is blij 
met dit vele extra geld. Omdat de 
infrastructuur echter nog lang niet op 
orde is blijft bouwen nodig.

De VVD kiest ook de komende jaren 
voor financiële bijdragen aan onze 
infrastructuur. Ondanks dat wij meer 
willen investeren, erken-nen wij ook 
dat niet alles tegelijk kan: scherpe 
prioriteiten moeten gesteld worden. 
Het motto van minister Netelenbos is 
'beter benutten'. Bij het wegennet 
leek het voordeel dat hiermee snel en 
met relatief weinig geld resultaat 
geboekt zou kunnen worden. Maar 
ae Wet Geluidshinder dreigt nu de 
strijd tegen de files tot een flop te 
maken.

De VVD meent dat er ten noorden 
van Rotterdam zo snel mogelijk een 
verbinding moet worden gemaakt 
tussen de A13 en de A16. Dit om een 
einde te maken aan de overlast en de 
slechte luchtkwaliteit in het stadsdeel 
Overschie en om de tweede ring rond 
Rotterdam te kunnen realiseren. Ook 
de aanleg van de A4 Middendelfland 
moet hierbij betrokken worden.
De A2 stadstraverse Maastricht viel in

1998 uit het MIT. Op aandringen van 
de VVD gaat de A2 nu weer terug in 
het MIT. Wat betreft Publiek-Private 
Samenwerking wil de VVD oplossin
gen zien voor een Tweede Coen- 
tunnel, een tunnel bij Sluiskil, de A6- 
A9 en de A4.

Eerder heeft de PvdA via het amen
dement Dijsselbloem een bedrag van 
300 miljoen uit het wegenfonds 
gehaald om in te zetten voor kleine 
projecten in de landsdelen Zuid en 
Oost. De VVD vindt het idee van een 
investeringsimpuls voor Zuid en 
Oost-Nederland op zich een sympa
thieke gedachte, maar accepteert niet 
dat dit ten koste gaat van lopende 
wegen-projecten zoals de A50 
Eindhoven-Oss, A12 Utrecht-Duitse 
grens, de A1-A6, A4-A9, en de A15 
Europaweg. Derhalve is de VVD blij 
met de intrekking van dit amende
ment.

De VVD wil wel een ander voorstel 
van de PvdA steunen om 300 miljoen 
die vrijvallen als gevolg van het niet 
doorgaan van de tolpoorten in te 
zetten voor een regionale investering
simpuls.
Met dit geld kunnen projecten als de 
capaciteitsverruiming op de A2 in 
Zuid-Limburg, het knelpunt op de 
brug bij Bruinisse in de A59, door- 
stromingsmaatregelen op de A27 en 
de Merwedebrug, verkeersmaatrege
len bij Valkenswaard/Waalre in 
verband met het schrappen van de 
A69, het oplossen van het knelpunt 
A35 Wierden en de verdieping van 
het spoor bij Almelo en Dieren gefi

nancierd worden, zonder dat er 
vertraging ontstaat bij de aanleg van 
Rijkswegen. De VVD is tevreden met 
het bereikte resultaat.

Tevens heeft de VVD erop aange
drongen dat er medio volgend jaar 
een definitieve koersbepaling komt 
voor de spoor-uitbreiding Rotterdam- 
Antwerpen waarbij ook een oplossing 
voor de spoorproblematiek in 
Roosendaal wordt gezocht. Bij motie 
heeft de VVD gevraagd om een spoe
dige oplossing rond de A50 
Eindhoven-Oss.

De VVD stemt in met capaciteitsuit
breiding A12 en een investering van 
1 miljard in de uitbreiding van ae 
spoorcapaciteit Utrecht-Arnhem- 
Duitse grens ten bate van de HSL- 
Oost onder de volgende twee voor
waarden. Verdere uitbreiding is op 
termijn nodig hetgeen nu al opname 
van een ruimtelijke investering Spoor 
Utrecht-Driebergen en verruiming 
A12 in het MIT rechtvaardigt. 
Snelheidsverhoging tot 200 km/uur 
blijft een optie en zal op dit baanvak 
prioriteit krijgen als rond 2005 een 
nieuwe netspanning en beveiliging 
wordt geïntroduceerd. De VVD is 
verheugd dat de aanleg van de 
Hanzelijn conform haar motie in 2010 
gereed zal zijn.

Nellie Verbugt
070.318 2892 
p.verbugt@tk.parlement.nl
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Sport hoog op politieke agenda!
Maandag 10 december vond het nota overleg Sport plaats. Woordvoerder 
Jan Rijpstra blikte tijdens dit overleg terug op acht jaar paars sportbeleid.

De VVD woordvoerder constateerde 
dat sinds het staatssecretariaat van 
Erica Terpstra sport een prominentere 
plaats op de politieke agenda heeft 
gekregen. De VVD heeft op een 
groot aantal terreinen initiatieven 
genomen die tot beleid hebben 
geleid: Jeugd in Beweging; het 
Topsportbeleid; het 
Sportevenementen- en accommoda- 
tiebeleid; Sport, gezondheid en 
Bewegen. Daarnaast is ook gezorgd 
voor samenhang tussen opleidingen 
die met sport en bewegen te maken 
hebben en is er een wetsvoorstel 
aangenomen dat regelt dat PABO 
afgestudeerden vanaf groep 3 geen 
lichamelijke opvoeding meer mogen 
geven. Lichamelijke opvoeding mag 
dus alleen nog maar door goed opge
leide leerkrachten gegeven worden.

Jan Rijpstra benadrukte nogmaals dat 
het individu zelf bepaalt of hij of zij 
gaat sporten maar, zo betoogde hij, 
de overheid is gebaat bij een gezonde 
samenleving en daarnaast kan 
topsport o o k  promotionele waarde 
hebben. Een paar onderzoeksgege

vens: jaarlijks sterven er 8000 mensen 
(6%) als gevolg van te weinig bewe
gen; het aantaf kinderen met een 
overgewicht is in de afgelopen twin
tig jaar 1,5 tot 2 keer zo groot 
geworden. De tijd dat kinderen 
buiten spelen is de afgelopen 20 jaar 
gehalveerd; een derde van de 7-9 
jarigen speelt zelfs vrijwel nooit 
buiten.

De economische baten van sport en 
bewegen bedragen Euro 725 miljoen. 
Rijpstra benadrukte nogmaals het 
belang van een goed topsportevene
menten beleid en investeringsmoge
lijkheden van gemeenten in topsport- 
accommodaties. De VVD wil dat hier 
meer mogelijkheden voor komen. 
Staatssecretaris Vliegenthart stelde 
dat zij in het voorjaar met o.a. minis
ter Jorritsma hierover tot overeen
stemming en resultaten hoopt te 
komen. Omdat deze initiatieven al 
meer dan een jaar lopen heeft de 
VVD de staatssecretaris tot spoed 
gemaand.
De woordvoerder heeft een motie 
ingediend waarin sportgeneeskunde

Jan Rijpstra

een vaste plaats in de bekostiging 
gaat krijgen. Deze strijd loopt al zeer 
lang en heeft meer te maken met 
onderlinge onenigheid in het veld dan 
trage politiek. Met deze motie wordt 
hieraan een eind gemaakt en krijgt de 
sportarts een vaste plaats binnen de 
sportgezondheidszorg.
Tot slot is het VVD voorstel aangeno
men om te onderzoeken in hoeverre 
er wet- en regelgeving voor de sport 
moet komen. In Engeland is er 
bijvoorbeeld een voetbalwet die het 
mogelijk maakt om veel sneller en 
harder op te treden tegen overtre
ders. Daarnaast zou onderzocht 
moeten worden hoe ongewenste 
wet- en regelgeving voor de sport 
uitgebannen zou kunnen worden.

Jan Rijpstra
070. 318 2905
j. rij pstra@tk. parlement, n I

Veel uitzettingen van afgewezen asielzoekers
op het laatste moment geannuleerd
Tijdens een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee op Schiphol kwam 
Henk Kamp er deze zomer achter dat veel uitzettingen van afgewezen asiel
zoekers en illegalen op het laatste moment worden geannuleerd.

Zo stonden op een ochtend vier leden 
van de Marechaussee tevergeefs klaar 
om een afgewezen asielzoekster uit

Vervolg van pagina 1 (Vraag)

Ook het gebruik van politiecellen 
waarin verdachten maximaal 10 
dagen worden opgesloten zou een 
bijdrage kunnen leveren. De recht
bank in Rotterdam heeft echter 
geoordeeld dat dit niet mag. Minister 
van Justitie Korthals heeft aangege
ven zeer ongelukkig te zijn met dit 
oordeel en zal een wetsvoorstel indie
nen om dit te veranderen.
De VVD wil voorkomen dat 
vervroegd heenzenden in feite neer
komt op een onvoorwaardelijke 
invrijheidstelling. Wanneer vervroegd 
heenzenden onvermijdelijk blijkt, 
moet de gedetineerde zo veel moge- 
liik onder toezicht geplaatst blijven 
door verplicht reclasseringstoezicht, 
elektronisch huisarrest of het onder
gaan van nachtdetentie.

Tanzania en haar kind naar hun land 
van herkomst terug te brengen. Toen 
de Vreemdelingenpolitie hen echter 
wilde ophalen in het asielzoekerscen
trum bleken zij verdwenen.
De VVD woordvoerder stelde een 
aantal schriftelijke vragen over dit 
voorval aan staatssecretaris van 
Justitie Kalsbeek. In haar antwoorden 
bevestigde zij dat het allerminst om 
een incident ging. Van de 4.000 
uitzettingen die voor de eerste acht 
maanden van dit jaar waren gepland, 
werden er 1.600 op het laatste 
moment geannuleerd. De oorzaken 
waren: verdwijning op het laatste 
moment uit het asielzoekerscentrum, 
file onderweg naar Schiphol en verzet 
tegen de uitzetting.

Henk Kamp vroeg daarop de staats
secretaris om in het vervolg bij iedere

uitzetting gebruik te maken van een 
bepaling in de Vreemdelingenwet die 
het mogelijk maakt de uit te zetten 
personen vlak voor de uitzetting in 
vreemdelingenbewaring te nemen.
Hij pleitte er voor dit te doen op een 
locatie op of vlakbij Schiphol. Dan is 
het immers in één klap afgelopen met 
de annuleringen. De staatssecretaris 
heeft aangegeven van geval tot geval 
te willen bekijken of vreemdelingen
bewaring nodig is. De woordvoerder 
nam daar geen genoegen mee en 
wees er op dat we hebben gezien wat 
daar in de praktijk van terechtkomt:
1.600 annuleringen. De VVD heeft 
daarop een motie ingediend om 
alsnog af te dwingen dat standaard 
tot vreemdelingenbewaring wordt 
overgegaan.

Henk Kamp
070.318 2898
h.kamp@tk.parlement.nl
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Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Deze week werd in de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandeld.

Arm oedeval
Door de hoge economische groei en 
de grote vraag op de arbeidsmarkt is 
er nu een eind gekomen aan de loon
matiging. Doordat de stijgende loon
kosten niet in de pas lopen met de 
ontwikkeling van de arbeidsproducti
viteit verslechtert de concurrentie
positie. Woordvoerder Henk Kamp 
wijst als grootste knelpunt aan dat er 
onvoldoende geschikt aanbod op de 
arbeidsmarkt is omdat werken voor 
velen niet lonend en niet nodig is. 
Aanpak van de armoedeval is daarom 
dringend noodzakelijk. Kamp rekent 
voor dat een alleenstaande met een 
bijstandsuitkering die gaat werken 
tegen het minimumloon, per saldo 30 
gulden per maand minder te beste
den heeft. In Amsterdam heeft een 
alleenstaande ouder 145 procent van 
het minimumloon nodig voor een 
begin van een financiële verbetering. 
Iemand met het minimumloon die 
1000 gulden per maand bruto loons
verhoging krijgt, gaat er in besteed
baar inkomen niets op vooruit. 
Hetzelfde geldt voor de partner van 
iemand met het minimumloon die 
part time gaat werken voor 1.000 
gulden bruto per maand.
Om de armoedeval aan te pakken 
pleit de woordvoerder voor een 
substantiële vermindering van de 
inkomensafhankelijke regelingen en 
substantiële verhoging van de 
arbeidskorting. De uitkeringen van de 
mensen die niet kunnen werken 
moeten daarbij niet verlaagd worden. 
Einddoel voor de VVD is een inko
mensverbetering van tenminste 20% 
bij werkaanvaarding en tenminste 
50% bij loonsverhoging. Om dit doel 
te bereiken moet tussen Rijk en 
gemeenten een bestuurlijke afspraak 
worden gemaakt. In dat kader kan 
het financieel belang van de gemeen
ten bij de uitvoering van de bijstands
wet op 50 % worden gebracht. 
Andere elementen van de afspraken: 
meer geld voor gemeenten voor de 
inzet van arbeidsmarktinstrumenten - 
te financieren uit het budget voor 
gesubsidieerde banen- en meer 
bestedingsvrijheid, een consequente 
koppeling tussen de inzet van een 
arbeidsmarktinstrument en werk 
(duale trajecten), afschaffen van de

stigmatiserende en contraproductieve 
fasering vooraf, afschaffen van de 
ontheffing van de sollicitatieplicht 
voor alleenstaande ouders met jonge 
kinderen en voor 57,5-plussers, en 
intensieve samenwerking bij de 
bestrijding van fraude: witte fraude 
en zwarte fraude, werkgeversfraude 
en werknemersfraude.
De woordvoerder spoort de bewinds
lieden Vermeend en Hoogervorst aan 
het functioneren van de uitkeringsin
stanties, in het bijzonder de gemeen
telijke sociale diensten, kritisch te blij
ven volgen. Broodnodige 
verbeteringen zijn weliswaar in gang 
gezet, maar er moet nog veel gebeu
ren. Zolang werken nog niet lonend 
is, moet er in ieder geval voor 
gezorgd worden dat werken wel 
nodig is voor wie werken kan.

W AO
Voor wat betreft de Wet Arbeids
ongeschiktheidsverzekering (WAO) 
constateert woordvoerder Geert 
Wilders dat er spijkers met koppen 
moeten worden geslagen nu ae 
miljoenste arbeidsongeschiktheidsuit
kering bijna is geteld. Als overheer
send criterium zal moeten gelden dat 
elk voorstel een substantiële vermin
dering van honderdduizenden arbeids
ongeschikten moet opleveren. In dat 
kader hopen wij op een gedegen SER 
advies, maar "liever geen advies dan 
een slap advies met onvoldoende 
volume-efecten", aldus Wilders.

K o p lo p er
Nederland is in internationaal 
verband de koploper op het gebied 
van het aantal arbeidsongeschikten 
met bijna 1 miljoen arbeidsongeschik
ten op een beroepsbevolking van 7,5 
miljoen. Ook het stelsel loopt v.w.b. 
de financiële prikkels en de toetre- 
dingsdrempels stevig uit de pas met 
andere Europese landen. Geen enkel 
ander Europees land dan Nederland 
vult het ziekengeld gedurende 1 jaar 
aan tot 100% van het loon. In 
Duitsland bijvoorbeeld wordt maxi
maal 6 weken 100% doorbetaald, in 
België 4 weken en in Denemarken en 
Noorwegen niet meer dan 2 weken. 
Consequentie is dat Nederland het 
hoogste verzuimpercentage van heel

N asleep ESF
De afgelopen week is het ESF debat afgerond. Het beeld van wat er is 
gebeurd en wat de oorzaken en gevolgen zijn is nu zo compleet mogelijk, 
aldus de VVD woordvoerder Kamp. Daarom stemde een meerderheid van 
de Kamer tegen een voorstel om verder onderzoek te plegen. Wel stemde 
de Kamer voor een VVD motie waarin de mening wordt uitgesproken dat 
met betrekking tot ESF in de periode 1994-1996 nagelaten is adequaat op 
te treden en dat de gevolgen daarvan ernstig zijn.

Europa heeft. De VVD pleit daarom 
voor het niet langer algemeen verbin
dend verklaren van bovenwettelijke 
ziekengeld-arrangementen uit CAO's 
wegens strijd met het algemeen 
belang. Bestaande afspraken moeten 
onverbindend worden verklaard. Het 
bespaarde geld kan door sociale part
ners aan zaken worden besteed als 
extra loon, meer kinderopvang, scho
ling etc. De loonkosten dalen dan 
immers.
Ook de toetredingsdrempels zijn in 
ons land veel te laag. Nergens anders 
in Europa geldt een arbeidsonge- 
schiktheidsklasse die zo laag aTs de 
15% die wij kennen. In andere 
landen moet men minstens 50% of 
meer arbeidsongeschikt zijn wil men 
voor een uitkering in aanmerking 
komen. In Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk gaat het zelfs om 100% 
arbeidsongeschiktheid! Daarnaast 
moet men in alle andere landen van 
de EU t.a.v. van niet-beroepsrisico's 
eerst een aantal jaren hebben 
gewerkt, zijn verzekerd dan wel inge
zetene zijn geweest, zgn. referte- 
eisen.
De woordvoerder bepleit het verho
gen van de toetredingsdrempels door 
ae lagere arbeidsongeschiktneidsklas- 
sen te schrappen, referte-eisen te 
introduceren en bovenwettelijke 
uitkeringen onverbindend of nietig te 
verklaren respectievelijk anticumule- 
ren. Resultaat zal zijn dat het W AO- 
volume op termijn met honderddui
zenden zal dalen zodat er over 10 
jaar ook nog een W AO bestaat. De 
VVD staat hiermee als enige partij 
een sociaal en gedegen beleid voor! 
Wilders wees er op dat een serieuze 
aanpak van het WAO-probleem de 
afgelopen jaren telkenmale is geblok
keerd door de PvdA.

Henk Kamp
070.318 2898
h.kamp@tk.parlement.nl

Geert Wilders
070.318 2867
g.wilders@tk.parlement.nl
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Inspriratie voor 
het komende jaar
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Het beeld van de kerstman die afgelopen 
zaterdag door de Langstraat in Wassenaar liep, 
onderstreepte nog eens de kerstsfeer waarin ons 

land verkeert. Het terug- en vooruitblikken dat daarbij hoort staat in politiek 
Den Haag onvermijdelijk in het teken van de komende verkiezingen. Bij de komende 
gemeenteraads- en landelijke verkiezingen spreekt de kiezer immers zijn oordeel uit o v  
net beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, en geeft hij of zij vertrouwen aan een nartii 
voor de komende periode. ra*
De VVD gaat het afleggen van verantwoording voor het gevoerde kabinetsbeleid ni»*

n heeft de VVD bij de behandeling van de begrotinpon si,’1
rlnt- ai\ t o l  w o n  k o l o i r l c t o r r o i n o n  K o l o n c r r i i b n  °  * **

de weg. In de afgelopen weken
de Tweede Kamer vastgesteld dat op tal van beleidsterreinen belangrijke vorderingen ziin 
geboekt. Met name dankzij het degelijke financieel-economische beleid staat Nederland 
er beter voor dan ooit. Desalniettemin moet er nog veel gebeuren. Zo staan we voor 
grote opgaven op het gebied van de WAO, de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en 
net zorgstelsel.
In het komende jaar gaan we campagne voeren: ons best doen om de kiezer te overtuigen 
van onze ideeën. De liberale ideeën waarin naast vrijheid ook de veantwoordelijkheia 
van het individu centraal staat. Een liberaal heeft vertrouwen in mensen en gelooft dat zii 
hun ambities kunnen realiseren als zij dat willen en er de ruimte voor krijgen. Sommige 1 
VVD'ers bewijzen dat met hun eigen afdeling. Ik noem Oostzaan, een afdeling die ermele 
jaren geleden nog minder dan tien leden telde. Enkele enthousiastelingen wilden dat niet 
accepteren. Door veel persoonlijk contact, praten en mensen rechtstreeks aanspreken is 
het ledenaantal nu gestegen tot boven de zestig. Of de afdeling Lichtenvoorde, die met 
een persoonlijke benadering en extern gerichte bijeenkomsten groeide van 40 naar 120 
leden. En geloof het of niet: die kerstman in de Wassenaarse Langstraat was een verklede 
VVD'er, die daarmee in het kader van een kerstactie twintig nieuwe leden wierf.
Ik kan niet iedereen noemen die zich op vergelijkbare wijze heeft ingezet voor de VVD. Ik 
weet wel dat ik veel enthousiaste, creatieve leden kan bedanken voor hun inzet. Zij 
vormen de inspiratie om er in het komende jaar flink tegenaan te gaan.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Moet het Suikerfeest
een nationale feestdag worden?
Deze week komt het antwoord van: Jan Rijpstra

Op het laatste PvdA-congres werd een 
amendement aangenomen dat stelde dat 
één van de huidige nationale feestdagen, 
bijvoorbeeld 2de Pinksterdag, ingerund zou 
moeten worden voor een Islamitisch feest, 
het Suikerfeest. Het Suikerfeest is de feeste
lijke afsluiting van de Ramadan.
De VVD-fractie heeft geen behoefte om één 
van de feestdagen in te ruilen of er één aan 
toe te voegen. Er zijn in Nederland talloze 
mogelijkheden om een vrije dag op te 
nemen om bepaalde religieuze feesten te 
vieren. Zo is bij mij in de buurt in Staphorst 
de dankdag voor net gewas, een dag 
waarop niet alleen de scholen dicht zijn, 
maar ook de bedrijven. Dat is een keuze die 
de mensen zelf kunnen maken en wij vinden 
dat die keuze ook gemaakt kan worden. Als 
we het Suikerfeest als een nationale feest
dag zouden beschouwen, zoals de PvdA wil,

dan wordt een religieuze uiting waarmee op 
zich niet mis is, opgelegd aan anderen die 
daar niets mee van doen hebben.
Vervolgens komt de vraag van andere religi
euze groeperingen of hun feestdagen ook 
tot nationale feestdag benoemd kunnen 
worden. En er zijn heel wat feestdagen in al 
de verschillende religies die wij in Nederland 
kennen. De VVD-fractie is van mening dat 
de feestdagen zoals die al sinds jaar en dag 
gelden en ook in andere Europese landen 
gelden, gehandhaafd moeten worden. Wij 
leggen niemand een strobreed in de weg 
om andere feesten te vieren maar dan is dat 
op eigen initiatief en met het opnemen van 
een vrije dag bijvoorbeeld.

D e V V D - E x p r e s s e  w o r d t  op v r i j d a g o c h t e n d  g e d r u k t .

H i e r d o o r  is he t  n i e t  a l t i j d  m o g e i i j k  op a l l e  a c t u a l i t e i t e n  in  te g a a n .
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Goederenemplacementen en risico's
Deze week vond overleg plaats over 
het risicobeleid rondom goederen- 
rangeer-emplacementen en het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over 
het spoor.

Aanleiding voor dit debat is de 
toepassing van het veiligheidsbeleid 
bij spooremplacementen in binnen
steden en de problematiek van de 
vergunningverlening. Het uitgangs
punt van het beleid is dat de normen 
van risico's zo worden afgestemd, dat 
binnenstedelijke bouwplannen 
kunnen doorgaan. Het tegelijk reali
seren van beleidsdoelstellingen van 
stedelijke ontwikkeling, ontwikkeling 
van vervoer van gevaarlijke stoffen 
per spoor en de handhaving van de 
risiconormen vormt echter een duide
lijk knelpunt.

De VVD heeft bij de begroting van 
VROM een motie ingediend om de 
onveiligheidsituaties rondom de 
emplacementen op te heffen. 
Gevraagd is om op korte termijn een 

lan van aanpak te realiseren met 
etrekking tot de meest urgente knel

punten bij Venlo, Roosendaal, 
Rotterdam, Maastricht, Sittard, 
Amersfoort en Hengelo. De roep van 
gemeenten om verplaatsing van de 
activiteiten is na de rampen in 
Enschede en Volendam verhevigd. 
Woordvoerder Thijs Udo heeft het

kabinet gevraagd nu naar oplossin
gen te zoeken.

Voor de korte termijn acht de VVD 
het noodzakelijk, dat de vergunning
verlening van ae in het geding zijnde 
emplacementen goed wordt gere
geld. Want een emplacement zonder 
vergunning is niet aan de burger uit 
te leggen.
Voor ae middellange termijn is een 
brede integrale aanpak noodzakelijk, 
waarbij stadsontwikkeling nadrukke
lijk in de oplossingsrichting wordt 
meegenomen. Voor de in net geding 
zijnde steden zal het kabinet duide
lijkheid moeten scheppen over:

• Welke normen worden precies 
overschreden (individueel risico en 
groepsrisico) en hoe worden die 
aan gewaardeerd en gehandhaafd;

• welk saneringsproces staat het 
kabinet voor ogen, op welk 
moment tot 2010 worden knelpun
ten opgelost;

• welke maatregelen in het ruimte
lijke ordening geven duidelijkheid 
over de ontwikkeling van de desbe
treffende binnensteden;

• vervoersmaatregelen aangaande 
gevaarlijke stoffen;

• welke infrastructurele maatregelen 
zijn noodzakelijk;

• hoe staat het kabinet staat in het 
onderhandelingsproces met de

desbetreffende gemeenten over 
eventuele convenanten;

• hoe zal de financiering van sanerin-

fen worden geregeld, welk deel 
omt van het Rijk en welk deel 
komt voor rekening van andere 

overheden en/of geldstromen;
• welke geldstromen er nu reeds 

beschikbaar zijn voor sanering van 
de ergste knelpunten.

De doelstelling van dit project is, dat 
er een redelijk evenwicht dient te zijn 
tussen de gevolgen voor externe 
veiligheid, ruimtelijke ordening en 
goederenvervoer.
Hier zal de overheid moeilijke keuzes 
moeten maken. Enerzijds is het 
wenselijk dat er woonkernen en 
economische activiteiten in steden 
worden ontwikkeld, terwijl anderzijds 
de veiligheid moet worden gewaar
borgd.
Het kabinet heeft tijdens dit overleg 
de toezegging gedaan om de groot
ste problemen met betrekking tot 
veiligheid op te willen lossen en hier 
meer financiële middelen voor ter 
beschikking te stellen.

Thijs Udo
070-3182911
t.udo@tk.parlement.nl

Liberalisering pacht
De VVD heeft tijdens het overleg 
met de regering op 19 december over 
de vernieuwing van het pachtbeleid 
gepleit voor liberalisering. Hierbij 
moet een goede balans gevonden 
worden tussen de belangen van de 
pachter en de verpachter, aldus 
woordvoerder Jan Geluk.

De pacht is een belangrijk instrument 
voor boeren om grond te huren van 
een grondeigenaar zodat deze hierop
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ewassen kan verbouwen, vee kan 
ouden en andere agrarische activi

teiten kan ontplooien. De pacht is 
volgens de inmiddels zwaar verou
derde pachtwet geregeld. Hierbij 
wordt de pachter beschermd door 
allerlei rechten. Zo kan de verpachter 
zijn grond niet zonder instemming 
van de pachter te koop aanbieden en 
zijn de pachtprijzen vastgelegd voor 
een lange periode. Ook kan ae pach
ter zijn pachtcontract onder dezelfde 
voorwaarden overdoen op zijn zoon 
of dochter als die het boerenbedrijf 
wil overnemen. De tijden veranderen.

De regering heeft ingezet op een 
forse liberalisering van de pacht. Dat 
betekent dat er voor zowel de pach
ter als de verpachter veel gaat veran
deren. Zo komen de prijzen van de 
pacht vrij en is het niet langer moge
lijk de pacht automatisch over te 
dragen van ouder op kind. Ook kan 
de verpachter zelf gemakkelijker een 
einde maken aan de pacht als hij 
bijvoorbeeld zijn grond wil verkopen. 
De VVD heeft hierop ingebracht dat 
in elk geval voor de pachtprijs wel 
enige regulering gewenst is zodat de

Jan Geluk

pachtprijzen evenwichtig blijven en 
ae pachter met zijn bedrijf niet wordt 
uitgebuit.

In een motie heeft de VVD samen 
met de PvdA de regering gevraagd 
om met voorstellen te komen voor de 
wijze waarop de pachtprijs bepaald 
moet worden. Op een flink aantal 

unten die de VVD heeft ingebracht 
eeft de regering toezeggingen 

gedaan, zoals een betere omschrij
ving in de wet van het melioratie- 
recnt. Dit is het recht op compensatie 
op investeringen op gepachte grond 
zoals de bouw van stallen of schuren. 
Het wetsvoorstel komt eind 2002 
naar de Tweede Kamer.

Jan Geluk,
j.geluk@tk.parlement.nl
070-3182914
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Systematiek van MKZ-kortingen herzien
Afgelopen week heeft de Kamer vergaderd over de vraag hoe in de toekomst met de vergoe
dingen bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte (zoals mkz) moet worden omgegaan. 
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de Kamer begin november een 
voorstel gedaan.

Samengevat heeft het toekomstige 
stelsel ae volgende contouren. Er zal 
alleen een korting worden opgelegd 
bij overtreding van regels die van 
groot belang zijn voor preventie dan 
wel effectieve bestrijding van de 
ziekte. Daarbij zal worden uitgegaan 
van een limitatieve lijst van veteri
naire bepalingen. De periode waar
binnen overtredingen tot een korting 
leiden wordt afgebakend, zodat 
alleen overtredingen begaan tijdens 
een epidemie, grond voor een korting 
vormen. De verslaglegging van 
geconstateerde overtredingen (feiten
onderzoek) zal worden veroeterd. 
Tenslotte wordt de hoogte van de 
kortingspercentages gedifferentieerd 
en wordt de cumulatie van kortingen 
beperkt door middel van een plafond. 
De korting moet - kort gezegd - zó 
hoog zijn dat er een stimulans vanuit 
gaat om de regels na te leven, maar 
weer niet zó hoog dat een veehouder 
die een of enkele regels heeft over

treden, de bereidheid verliest om de 
aanwezigheid van een dierziekte op 
zijn bedrijf te melden.

Tenslotte zal een absoluut maximum 
kortingsbedrag worden ingebouwd. 
Wat ten opzichte van het huidige 
stelsel ongewijzigd blijft, is dat aan de 
minister geen discretionaire bevoegd
heid toekomt om de korting te mati
gen wegens individuele omstandighe
den.

Alle Kamerfracties hebben - opnieuw - 
kritiek geuit op de onevenredige 
hoge kortingen die het rechtsgevoel 
van veel boeren hebben aangetast. 
Brinkhorst erkende dat de kortingen 
een onbedoeld strenge uitwerking 
hebben gekregen. Hij verklaarde zich 
echter tegen de overgang naar een 
boetesysteem. De VVD wil alleen 
kortingen als die direct aan de veteri
naire risico's zijn gekoppeld. De VVD 
heeft er moeite mee dat iemand die

Cerrit-Jan Opiaat

zijn geitje vanuit het MKZ-gebied 
naar Zuid-Limburg vervoert, wat een 
enorm veterinair risico met zich 
meebrengt, 100% gekort zou 
worden. In dit geval zal het misschien 
slechts €  50 zou zijn, een bedrag 
waar nauwelijks een preventieve 
werking vanuit gaat. Terwijl een 
veehouder met een grote veestapel 
een buitenproportionele korting Kan 
verwachten voor een vergelijkbare 
overtreding. De minister neeft toege
zegd hiernaar te zullen kijken en de 
categorieën nog verder te zullen 
verfijnen.

Gert-Jan Opiaat
070-3182881
g.oplaat@tk.parlement.nl

De Europese Raad van Laken
Laken was naar de opvatting van de VVD-fractie een slechte Europese Raad. 
Zo begon Frans Weisglas zijn bijdrage aan het debat over de Europese Raad 
van afgelopen weekeinde.

Ten eerste is er onduidelijkheid rond 
het al dan niet "operationeel verkla
ren" van het Europees Veiligheids- en 
Defensiebeleid. Voor de VVD staat de 
invulling van de nauwe relatie met de 
NAVO voorop, maar Griekenland ligt 
vooralsnog dwars. Verder is het bijna 
bizar om iets "operationeel" te 
verklaren, wat qua werkelijke militaire 
invulling nog nauwelijks betekenis 
heeft.

Ook is de VVD ontevreden met het 
instellen van een conventie, die met 
opties moet gaan komen voor de 
toekomst van Europa. De VVD is 
tegen een dergelijke conventie omdat 
het staatsrechtelijk onzuiver is dat 
parlementariërs ten behoeve van 
regeringen voorstellen ontwikkelen, 
die ze dan zelf later als volksverte
genwoordigers moeten beoordelen. 
Overigens zal, nu de conventie 
bestaat, de VVD hier wel aan deelne
men, omdat zij van mening is dat 
constructieve aanwezigheid van 
belang is.

Verder vindt de VVD het geen goede 
ang van zaken als er gezegd wordt 
at tien landen klaar zijn om in 2004 

toe te treden tot de EU. Elk land moet

tezijnertijd op zijn merites worden 
beoordeeld, aan de hand van de 
criteria die daarvoor in Kopenhagen 
zijn opgesteld.

Opnieuw is er weinig voortgang 
gemaakt met het Europese asielbe
leid, zoals was afgesproken in 
Tampere. Dit is weer een voorbeeld 
van Besluitvorming op een Europese 
Raad die niet wordt waargemaakt. 
Overigens is de VVD wel tevreden 
over de, mede dankzij de goede inzet 
van minister Korthals, geboekte voor
uitgang ten aanzien van het Europese 
arrestatiebevel.

De VVD noemde het een vrij bescha
mende vertoning dat de Europese 
Raad in openlijke ruzie eindigde over 
de vestigingsplaats van een aantal 
Europese agentschappen, waarbij de 
Italiaanse premier het bestond om te 
eisen dat net Europees voedselagent
schap in Parma komt, omdat daar het 
voedsel zo goed is.

Tenslotte zei Frans Weisglas dat één 
zin in de verklaring over het Midden
oosten hem zeer heeft verbaasd. Er 
wordt namelijk gezegd dat de Unie 
veel belang hecnt aan een econo

misch herstelprogramma voor 
"Palestina" ter ondersteuning van het 
vredesproces. Palestina bestaat niet, 
althans nog niet. De VVD is van 
mening dat de Europese Unie, zeker 
op het niveau van de Europese Raad, 
zeer secuur dient te zijn met haar 
teksten. Minister Van Aartsen was 
het daar geheel mee eens en 
betreurde het dat deze fout in de 
tekst was geslopen.

Frans Weisglas
070-3182903
f.weisglas@tk.parlement.nl
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Najaarsnota 2001
Deze week heeft de Tweede Kamer de Najaarsnota behandeld. De Najaarsnota 
geeft een actuele stand van zaken van de begrotingsuitvoering van het jaar 2001.

De economische situatie is op dit 
moment onzeker. Het Centraal 
Planbureau (CPB) heeft begin novem
ber de groeiramingen voor 2001 en 
2002 verlaagd van 2 naar 11A> 
procent van het BBP. Deze ramingen 
zijn in december verder verlaagd naar 
1 % dit jaar en 1,25% volgend jaar. 
Voor de uitgaven in het kader van de 
begroting van dit jaar heeft dit geen 
grote gevolgen. Over de eerste 10 
maanden van dit jaar is de begroting 
immers al uitgevoerd.

Besteding van beschikbaar  
geld door onderuitputting  
Na 10 maanden bleek dat er f f 2,2 
miljard niet wordt uitgegeven door de 
departementen. Dit heet in jargon 
onderuitputting. Daardoor is het 
mogelijk om in 2001 ongeveer 400 
miljoen gulden in te zetten voor 
eenmalige uitgaven. Zo komt er 75 
miljoen gulden beschikbaar voor 
natuur en 75 miljoen gulden voor 
restauratie van rijksmonumenten. 
Voor de wederopbouw van Enschede 
wordt 60 miljoen extra gulden uitge
trokken, Er wordt nog eens fl 60 
miljoen extra ingezet voor de bestrij
ding van terrorisme. Om luchtvaart
maatschappijen tegemoet te komen

in de schade die zij hebben geleden 
van het vliegverbod in de VS van 11 
tot en met 14 september wordt 50 
miljoen gulden gereserveerd. 
Daarnaast komt er onder andere 40 
miljoen gulden voor de beveiliging 
van eurotransporten, 25 miljoen 
gulden in verband met de vestiging 
van het Internationaal Strafhof in Den 
Haag, 10 miljoen gulden voor onder
wijshuisvesting van asielzoekers en 5 
miljoen gulden voor maatschappelijke 
opvang.
Voor een bedrag van fl 800 miljoen 
heeft het kabinet vooruitbetalingen 
gedaan om de begroting voor het 
jaar 2002 te ontlasten. De resterende 
fl 1 miljard aan ruimte wordt evenals 
in andere jaren doorgeschoven naar
2002.

EM U -saldo
Het EMU-saldo komt dit jaar naar 
verwachting uit op 0,7% van het 
BBP. Dat is 0,3% lager dan in 
september werd verwacht in de 
Miljoenennota. Deze 0,3% is het 
gevolg van de afkoop van het belang 
DSM op een deel van de winst van 
gaswinning. De EMU-schuld blijft ten 
opzichte van de Miljoenennota onge
wijzigd, 52% BBP.

Willibrord van Beek

Voor de begroting voor 2002 
verwacht het CPB eveneens een 
verslechtering. Wat de precieze 
gevolgen voor de begroting van 
volgend jaar zijn kan pas worden 
gezegd wanneer het CPB volgend 
voorjaar met nieuwe cijfers komt. 
Zorgelijk is dat het CPB in zijn jongste 
raming voorspelt dat het begrotings
overschot volgend jaar daalt naar 
0,4% van het BBP. In ons verkie
zingsprogramma wordt nog uitge
gaan van een overschot van 1 %.

De VVD heeft ingestemd met de 
Najaarsnota omdat daarmee recht 
gedaan wordt aan een aantal maat
schappelijke problemen en tegelijker
tijd geanticipeerd wordt op economi
sche en bucfgettaire verslechteringen 
in het jaar 2002.

Willibrord van Beek
070-3182899
w.vbeek@tk.parlement.nl
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Buitengewone Algemene Vergadering 2002
Kom ook naar (delen van) de B.A.V. in Arnhem op 
25 en 26 januari aanstaande. Hier worden het verkie
zingsprogramma en de kandidatenlijst ten behoeve van 
de Tweeae-Kamerverkiezingen vastgesteld. Een inte
ressant VVD-congres waarbij u aanwezig kunt zijn! 
Praat op vrijdag mee over het verkiezingsprogramma 
en maak op zaterdag mee hoe de definitieve lijst wordt 
vastgestela. Zorg dat ook D zaterdag getuige bent van 
de eerste speech van Hans Dijkstal als officiële lijsttrek
ker van de VVD!

Het ontwerp-verkiezingsprogramma is op dinsdag 16 
oktober jl. gepresenteerd door de voorzitter van ae 
commissie, Pieter Korteweg. De door ledenvergaderin
gen van afdelingen ingediende wijzigingsvoorstellen 
worden op vrijdag 25 januari besproken, waarna tot 
slot het definitieve verkiezingsprogramma wordt vast
gesteld.
Op zaterdag 20 oktober jl. heeft het hoofdbestuur van 
de VVD de ontwerp-kanaidatenlijst vastgesteld. Tijdens 
de algemene vergadering op zaterdag 26 januari wordt 
de defintieve lijst vastgesteld. Aansluitend heeft 
's middags een feestelijke presentatie van alle kandi- 
daat-Kamerleden plaats, afgesloten door een speech 
van Hans Dijkstal.

Kom ook!
De BAV 2002 is voor iedereen vrij toegankelijk. 
Natuurlijk is het ook mogelijk delen van het 
programma bij te wonen. Met name de zaterdagmid
dag is zeer aan te bevelen. Het is toch fantastisch om 
met eigen ogen te zien hoe alle kandidaten zich, onder 
leiding van onze lijsttrekker, presenteren?!

Lunch, diner of overnachting  
Het volledige programma is op te vragen bij het VVD 
secretariaat (070-3613061) en vindt u op de VVD- 
website. Indien u in Arnhem gebruik wilt maken van 
lunch (a € 12.47 / ƒ27,50) en/of diner (a € 21.55 / 
ƒ47,50), of wanneer u geïnteresseerd bent in het 
boeken van een hotelkamer in Arnhem, dan kunt u 
contact opnemen met het algemeen secretariaat via tel. 
(070) 361 3031.
Er is een beperkt aantal kamers beschikbaar op 
Papendal en bij enkele hotels in de omgeving.
Bij de reserveringen geldt de volgorde van aanmelden, 
dus geeft u zich hiervoor snel op.

De B.A.V. heeft plaats in Nationaal Sportcentrum Papendal, Papendallaan 3 te Arnhem.
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