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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Vertrouwen
De vingers tintelen al, de handen beginnen te jeuken.
Bijna is het zover...

Het jaar 2002 is niet bepaald kalm van start gegaan. Het onrustige 
politieke beeld van de afgelopen weken werd onder meer veroor
zaakt door een aantal enquêtes en peilingen. Daaruit kwam een 

wisselend, soms zelfs tegenstrijdig, beeld naar voren. In net ene kiezersonderzoek stond 
de VVD op winst, dan weer moest onze partij een aantal zetels prijs geven. Hoe het ook 
zij, aan peilingen moet nooit absolute waarde worden toegekend. Wel kunnen er interes
sante signalen uit opgepikt worden. De meest recente enquête, die van het NOS Radio 1 
Journaal onder bijna 1.800 mensen, geeft aan dat de VVD er nog altijd stabiel goed voor 
staat, maar dat we de groep “zwevende” kiezers niet moeten veronachtzamen. Daar ligt 
een uitdaging, die we aangaan.
Een andere factor die het onrustige beeld van de afgelopen weken voedde, was de 
commotie die over een aantal onderwerpen is ontstaan. Ik denk hierbij aan de bolletjes- 
kwestie en de WAO, waarover u in deze VVD-Expresse meer kunt lezen. De commotie 
heeft niet alleen een inhoudelijke kant. De gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 
komen er immers aan. Het is een normaal verschijnsel dat zal voortduren tot en met 15 
mei, wanneer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. De komende maan
den zullen de peilingen grilliger worden en zal de opschudding over bepaalde onderwer
pen nog wel toenemen. Dat is echter de dynamiek die hoort bij de verkiezingen. Dat 
veroorzaakt die tinteling in de vingers, die aankondigt dat de campagne begint!

Wij, de VVD-fractie in de Tweede Kamer, de VVD-bewindslieden en alle nieuwe kandi
daten, zijn er klaar voor. Dit weekend is het startschot gevallen en mogen de jeukende 
handen eindelijk uit de campagnemouwen gestoken worden. U zult van ons horen, dat 
beloof ik u. Wij gaan de campagne met grote zin tegemoet. Wij doen dat met vertrouwen 
in de liberale beginselen, met vertrouwen in het uitstekende verkiezingsprogramma, met 
vertrouwen in de kandidaten en bovenal met vertrouwen in de kiezer.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Wat vindt de VVD van het SER-voorstel 
over de W AO?
Deze week komt het antwoord van: Geert Wilders

De VVD-fractie heeft gemengde gevoelens 
over het voorstel van ae Sociaal 
Economische Raad ( SER). Het is goed dat 
de SER probeert een bijdrage te leveren aan 
de oplossing van de WAO-problematiek, 
maar de VVD betwijfelt of dit SER-advies 
daadwerkelijk zal leiden tot een substantiële 
daling van het aantal arbeidsongeschikten. 
De VVD staat positief tegenover het idee 
om de Wet Arbeids-Ongeschiktheids- 
verzekering (WAO) te beperken tot duur
zaam volledig arbeidsongeschikten. Ook het 
schrappen van de onderste arbeidsonge- 
schiktheidsklassen en de keuze om gedeel
telijk arbeidsongeschikten in de eerste plaats 
aan het werk te houden spreekt de VVD- 
fractie aan. Werk is immers de beste vorm 
van sociale zekerheid.

Er kleven echter ook grote nadelen aan dit 
voorstel. De VVD-fractie vindt het niet 
verstandig om bij het oplossen van de 
WAO-problematiek het verhogen van de 
uitkeringen als startpunt te nemen. Het is 
op dit moment namelijk nog onduidelijk hoe 
realistisch de besparing van 2 tot 4 miljoen 
Euro is die de SER met haar voorstel denkt 
te bereiken. Daarnaast vraagt de VVD zich 
af of het direct afschaffen van de Pemba-

boete, die werkgevers moeten betalen als 
werknemers in de WAO belanden, niet te 
voorbarig is. Als blijkt dat een aangepast 
SER-plan met verscherpte keuringscriteria in 
praktijk leidt tot een blijvende daling van 
net aantal WAO-ers en besparingen op de 
WAO- uitgaven, is het alsnog mogelijk te 
bekijken of de uitkeringen verhoogd Kunnen 
worden en de Pemba-boete kan verdwijnen.

De VVD zet zich in om ervoor te zorgen dat 
er over tien jaar nog een WAO is voor de 
mensen die dat nodig hebben. Daarom 
heeft de VVD in haar verkiezingsprogramma 
als alternatieve oplossing voor net WAO- 
probleem voorgesteld om de referte-eis, 
zoals die in de WW als bestaat, ook in de 
WAO in te voeren. Dat betekent dat iemand 
pas recht op een uitkering heeft als een 
aantal jaren is gewerkt.
Welke keuze de VVD de komende tijd zal 
maken, zal afhangen van twee voorwaar
den. Elk voorstel moet leiden tot een 
substantiële daling van het aantal arbeids
ongeschikten en een blijvende besparing op 
de WAO-uitgaven. Geld dat we heel goed 
kunnen besteden aan de zorg, veiligheid en 
het onderwijs in ons land.
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De modernisering van de AWBZ
Deze week vindt er overleg plaats over de modernisering van de volksverzekering 
tegen onverzekerbare ziektekosten: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Stef Blok

Gehandicaptenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, verzorgings- en 
verpleeghuizen en thuiszorg zijn 
voorzieningen die gefinancierd 
worden uit de AWBZ. De AWBZ is 
bijna volledig aanbodgestuurd. De 
overheid bepaalt de beschikbare 
capaciteit en stelt de premie vast. 
Sinds kort is er echter in beperkte 
mate sprake van vraagsturing in de 
vorm van het zogenaamde Persoons 
Gebonden Budget (PGB.) Middels dit 
budget kan de patiënt zelf kiezen 
waar zorg wordt ingekocht. Het PGB 
is dus bij uitstek een middel om de 
kwaliteit in de zorg te bevorderen en 
lange wachtlijsten tegen te gaan.

Aanvankelijk was het PGB een VVD- 
onderwerp bij uitstek. Echter sinds 
het verschijnen van het 
Marktwerking, Deregulering en 
Wetgevingskwaliteit (MDW) -rapport 
"ontvoogding van de AWBZ" waarin 
gepleit wordt over te stappen van 
aanbodsturing naar vraagsturing, 
wordt deze nieuwe richting praktisch 
Kamerbreed ondersteund. Ook 
staatssecretaris Vliegenthart pleit 
inmiddels voor vraagsturing. Het is 
dan ook uiterst vreemd dat zij verder 
gaat met de opbouw van een bureau
cratisch instituut als het zorgkantoor, 
hetwelk exact bepaalt hoeveel van 
elke soort zorg beschikbaar is per 
regio. De keuzevrijheid van de cliënt 
met een PGB wordt op deze wijze 
weer beknot. De VVD vindt dat 
vraagsturing alleen zin heeft wanneer 
een instelling die onvoldoende kwali
teit levert en daardoor minder cliën
ten trekt minder inkomsten verwerft. 
De nu nog bestaande contracteer- 
plicht van het zorgkantoor voor alle 
erkende AWBZ-instellingen zou in dat 
licht op termijn ook moeten vervallen.

Vliegenthart heeft aangekondigd alle

PGB-houders voortaan een voorschot 
te verstrekken waarover zii pas 
achteraf verantwoording dienen af te 
leggen. De VVD juicht deze verande
ring toe. Om ervoor te zorgen dat het 
ook werkelijk een succes wordt 
moeten de verzekerden wel van tevo
ren duidelijkheid hebben over wat 
wel en niet vergoed kan worden. Met 
name op het gebied van de niet 
medische handelingen kunnen ondui
delijkheden rijzen. Daarnaast mag de 
financierbaarheid van de AWBZ niet 
in het gedrang komen. Door een 
toenemende vergrijzing van de 
samenleving zal net beroep op de 
AWBZ in de toekomst sterk toene
men.
Het Centraal Plan Bureau voorspelt 
bij handhaving van het huidige beleid 
een verdubbeling van de premie in de 
komende 30 jaar. Teneinde de AWBZ 
betaalbaar te houden zal de staatsse
cretaris keuzes moeten maken.

Stef Blok
070 - 318 2910
s.blok@tk.parlement.nl

Overheidssubsidie en sponsoring van 
politieke partijen kunnen goed samengaan
De Tweede Kamer heeft deze week opnieuw gesproken over de Wet subsidiëring politieke partijen. In een eerdere 
motie van de Tweede Kamer werd gefaseerde verhoging van de subsidie aan politieke partijen gevraagd. Daarop 
heeft minister Klaas de Vries een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in een verhoging van de subsidie aan poli
tieke partijen met, vooralsnog, € 2.268.901, - (ƒ  5.000.000,-). Dit is te beschouwen ais een tussenstap.

Sommige partijen stellen daarbij dat 
verhoging van subsidie aan politieke 
partijen nodig is om te voorfcomen 
dat partijen van sponsoring gebruik 
moeten maken.
De VVD heeft zich binnen en buiten 
de Kamer steeds tegen zo'n redene
ring verzet. Tegen sponsoring van 
politieke partijen hoeft geen bezwaar 
te bestaan, mits daaraan een aantal 
voorwaarden worden verbonden. Te 
denken valt aan openheid over de 
wederzijdse prestaties, ook in geld en

sponsor(s) nooit de belangrijkste bron 
van financiering van een politieke 
partij mag of mogen worden.

Het hoofdbestuur van de VVD heeft 
een gedragscode voor sponsoring 
opgesteld waarin dergelijke voor
waarden zijn opgenomen. Tijdens het 
debat in de Tweede Kamer heeft 
woordvoerder Luchtenveld onder
streept dat ook de Regering heeft 
uitgesproken dat een algeheel verbod 
op sponsoring van politieke partijen 
te ver zou gaan.

De PvdA-fractie leverde kritiek op de 
wijze waarop Leefbaar Nederland, 
zoals bleek in een recente televisie
uitzending, kennelijk geld ten 
behoeve van de verkiezingscampagne 
ontvangt. Door te kiezen voor een 
stichtingsvorm en niet voor betalin
gen rechtstreeks aan die partij, zou 
wat de PvdA betreft een grens 
worden overschreden. De PvdA

ving deze financieringsmogelijkheid in 
de toekomst te voorkomen.

De VVD-fractie stelt zich wat dit 
betreft op het standpunt, dat tegen 
sponsoring geen bezwaar behoeft te 
bestaan, mits dit op transparante en 
controleerbare wijze plaats vindt. In 
die zin sluit de VVD zich aan bij de 
kritiek van de PvdA op de handel
wijze van Leefbaar Nederland. De 
keuze voor een dergelijke stichtings
vorm heeft immers tot gevolg dat het 
nagaan van geldstromen moeilijker 
zichtbaar wordt gemaakt.

Ruud Luchtenveld
070 - 318 28 96
r.luchtenveld@tk.parlement.nl
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Bachelor-Mastersysteem in het Hoger Onderwijs
Afgelopen week vond in de Tweede 
Kamer het debat plaats over de 
invoering van het bachelor-master- 
systeem in ons hoger onderwijs. Met 
ingang van het studiejaar 2002-2003 
zal dit systeem ingevoerd worden. De 
VVD heeft erop aangedrongen dat 
het binaire stelsel, het onderscheid 
tussen het wetenschappelijk onder
wijs (WO) en het hoger beroepson
derwijs (HBO), gehandhaafd zou blij
ven. Dat betekent dat er binnen het 
HBO vierjarige programma's worden 
aangeboden die een HBO bachelor's 
titel opleveren. In aansluiting daarop 
kunnen hogescholen eventueel HBO- 
master's trajecten aanbieden. In het 
WO gaat het om driejarige 
programma's die tot ae WO-bache- 
lor's titel leiden. Aansluitend kunnen 
één- of meerjarige trajecten de WO- 
master's titel opleveren. Naast de 
Nederlandse titels als meester (mr), 
doctorandus (drs) en ingenieur (ir, 
ing), mogen studenten zich straks dus 
ook bachelor of master gaan noemen.

De invoering van het bachelor- 
mastersysteem vormt een belangrijke 
stap in ae richting van het doel om

uiteindelijk tot één Europees onder
wijsruimte te komen met een bijbe
horend éénduidig kwaliteitsstelsel.
Om ervoor te zorgen dat studenten 
in Nederland hun talenten maximaal 
kunnen ontplooien, heeft de VVD 
tijdens het debat de volgende punten 
benadrukt.

Autonom ievergroting  
De VVD wil dat de onderwijsinstellin
gen meer autonomie krijgen. Hierdoor 
kunnen de instellingen beter inspelen 
op een steeds meer gevarieerde vraag 
naar hoger onderwijs. Ook kan het 
Nederlands onderwijs zichzelf zo beter 
en op eigen manier op de internatio
nale markt te profileren.

O n derw ijs op maat 
De VVD streeft ernaar het uniforme 
(hoger) onderwijs om te bouwen tot 
meer onderwijs op maat. Dit vloeit 
voort uit de gedachte dat iedere 
student een studieloopbaan moet 
kunnen kiezen die het beste aansluit 
bij zijn of haar individuele capaciteiten.

K w alite it
De VVD zou graag zien dat het hoger

onderwijslandschap gaat lijken op een 
berglandschap in plaats van een lage 
polaervlakte. Vanuit de (internatio
nale) concurrentiegedachte, maar ook 
omdat de VVD het belangrijk vindt 
dat wetenschappelijke talenten 
adequate opleidingen kunnen volgen, 
heeft minister Hermans het voorstel 
gedaan om zogenaamde ‘top- 
masters’ aan te bieden. Dit zijn oplei
dingen met extra kwaliteit en facilitei
ten voor talentvolle studenten. De 
VVD vindt dat universiteiten voor 
deze opleidingen meer collegegeld 
mogen vragen. Helaas heeft een 
meerderheid van de Kamer zich tegen 
dit voorstel uitgesproken.

Het moge duidelijk zijn: de VVD vindt 
het belangrijk dat Nederland tot de 
voorhoede van het Europese hoger 
onderwijssysteem gaat behoren en 
daarvoor vormen diversiteit, kwaliteit 
en flexibiliteit de sleutelwoorden!

Bibi de Vries
070 - 318 29 08
b.dvries@tk.parlement.nl

Biotechnologie: verantwoord stimuleren
Deze week heeft de Tweede Kamer een eerste debat gevoerd over de toekomst van de moderne biotechno
logie in Nederland. VVD-woordvoerder Thijs Udo bracht naar voren dat deze wetenschap in de 21e eeuw 
ons leven, de volksgezondheid, de landbouw, het milieu en de economie ingrijpend zal veranderen.

Landbouw
In de landbouw- en voedselsector 
zijn er voor gebruik meerdere 
toepassingen te noemen die als 
positief worden bestempeld. Deels 
zijn deze toepassingen al beschik
baar en verder is het wachten op 
toepassingen uit de zgn. tweede en 
derde generatie. Dit betreft dan 
voedsel met een hoger eiwitge
halte, met langere houdbaarheid, 
betere smaak, planten met resisten
tie tegen insecten, medicijnenont
wikkeling, antilichamen in planten 
voor vaccinsbereiding, diagnostiek
d.m.v. genetische tests etc.
De grootste voordelen zijn te beha
len met voedingsmiddelen die 
hogere onverzadigde vetzuren 
bevatten en een deeloplossing 
kunnen betekenen voor volksziekte 
nr. 1 de hart- en vaatziekten. Het is 
van belang dat ook de consument 
tastbare voordelen ervaart uit de 

lantaardige biotechnologie. Een 
elangrijk voordeel zal kunnen zijn 

de productie van anti-lichamen en 
andere technieken die een serieus 
alternatief kunnen vormen voor 
dierproeven!
Essentiële randvoorwaarden zijn de 
bescherming van de menselijk

waardigheid, veiligheid, goede 
etiquettering, een ethische toets en 
het dierenwelzijn.
Het is volgens ae VVD uitermate 
wenselijk de kansen van biotechno
logie voor ons land optimaal te 
benutten en het is tevens noodza
kelijk dat ons land de internationale 
achterstand in kennis en innovatie 
gaat inhalen.
Hiernaast kan de biotechnologie 
een bijzonder rol spelen in het 
wereldvoedselvraagstuk omdat er 
langs deze techniek productiemo
gelijkheden in ontwikkelingsgebie
den ontstaan die te droog, te nat 
danwel te zout zijjn. De fundamen
tele opgave voor de wereldgemeen
schap is iedereen voldoende te 
voeden.

Medische Biotechnologie  
De VVD-fractie wil de ontwikkelin
gen in de medische biotechnologie 
een echte kans geven. De weten
schappelijke ontwikkelingen leveren 
steeds meer mogelijkheden op voor 
preventie en nieuwe behandelme
thoden van ongeneeslijke ziekten. 
Een groot aantal ziekten heeft drin- 

ena behoefte aan een effectieve 
ehandeling. Hieronder vallen zeker

de diverse vormen van kanker, 
hart- en vaatziekten, gewrichtsziek
ten, Alzheimer, de ziekte van 
Pompe, aangeboren afwijkingen, 
spierdystrofie, taaislijmziekte, etc. 
Met behulp van genetische 
diagnostiek kunnen erfelijke 
aandoeningen worden vastgesteld 
en is in de nabije toekomst wellicht 
een op maat gesneden behandeling 
mogelijk. De strategie moet volgens 
de VVD gericht zijn op het leveren 
van concrete bijdragen aan verbete
ring van diagnostiek, prognostiek, 
therapie en preventie.

De VVD-fractie is van mening, dat 
bij genetica in de gezondheidszorg 
de positie van de patiënt centraal 
moet staan. De patiënt verdient bij 
het Nederlandse genetica-beleid 
een centrale rol, nij of zij heeft 
recht op een lang en duurzaam 
bestaan, waarbij de kwaliteit van 
leven richtsnoer is. En de medische 
biotechnologie is hiervoor onont
beerlijk!

Thijs Udo
070 - 318 29 11
m.udo@tk.parlement.nl

mailto:b.dvries@tk.parlement.nl
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Drugskoeriers
Naar aanleiding van berichten over het heenzenden van drugssmokkelaars op 
Schiphol sprak de Kamer met de minister van Justitie over de gang van zaken en 
het door de minister voorgestelde plan van aanpak.

De VVD vindt het heenzenden van 
bolletjesslikkers op Schiphol buiten
gewoon ernstig. Het mag niet 
worden getolereerd en moet meteen 
worden aangepakt. Bolletjesslikkers 
mogen de dans nooit ontspringen, 
enkel en alleen omdat ze niet kunnen 
worden opgesloten.

De VVD Tweede-Kamerfractie steunt 
het doorwrochte en integrale plan 
van aanpak van minister Korthals om 
de bolletjesslikkers op Schiphol aan te 
pakken. Met de aangekonaigde 
maatregelen, die in samenhang 
moeten worden uitgevoerd, wordt 
inderdaad het probleem effectief 
aangepakt. De VVD benadrukt het 
belang van de ketenbenadering, te 
beginnen met het voorkomen van de 
invoer vanuit de Nederlandse Antillen 
tot het opsporen, berechten en vast
zetten van drugskoeriers in Nederland 
en de uitbreiding van de cellencapaci
teit. Het kan dus niet zo zijn, dat één 
van de maatregelen niet of onvol
doende wordt uitgevoerd. "Als 
andere partijen het plan van aanoak 
op onderdelen willen afkeuren, dan 
zijn die partijen verantwoordelijk voor

het voortbestaan van de toestand op 
Schiphol", aldus VVD-woordvoerder 
Jacques Niederer.

Aanvankelijk de VVD-fractie een 
tweetal punten van kritiek. Ten eerste 
was er de vraag of de minister niet 
eerder met maatregelen had moeten 
komen. Daarnaast vroeg de VVD zich 
af of de meetlat wel voldoende hoog 
was geweest om heenzendingen te 
voorkomen.
De minister benadrukte in zijn beant
woording dat er met het plan van 
aanpak nu sprake is van een zeer 
fundamentele aanpak. Hij had 
natuurlijk voor een snelle, provisori
sche aanpak op een enkel onderdeel 
kunnen kiezen, maar dat zou een 
schijnoplossing geweest zijn. Met het 
plan van aanpak ligt de meetlat vanaf 
nu zeer hoog. De onconventionele 
maatregelen in het plan schuwt de 
VVD niet. Een voorbeeld hiervan is 
het aloude VVD-punt van twee of 
meer in één celruimte. De VVD-frac
tie aanvaardde dit verweer van de 
minister van Justitie.

Als extra maatregel stelde de VVD

Jacques Niederer

voor om de buitenlandse drugssmok
kelaars zoveel mogelijk tot onge
wenst vreemdeling te verklaren. In de 
Vreemdelingenwet staat dat dit 
mogelijk is Bij een veroordeling voor 
een misdrijf met een straf van 
tenminste drie jaar. Aangezien op de 
invoer van cocaïne een hogere straf 
staat, ziet de VVD geen belemmerin
gen.

De coalitie was aan het eind van het 
debat van mening dat Korthals de 
Kamer
afdoende geïnformeerd heeft. De 
motie van afkeuring die het CDA 
indiende namens de voltallige opposi
tie haalde het daarom niet.

Jacques Niederer 
070 - B18 29 16 
j.niederer@tk.parlement.nl

VVD stelt fiscale behandeling lease auto's aan de orde
VVD Tweede Kamerlid Bibi de Vries stelt in Kamervragen de positie aan de orde van lease-rijders die voor 
hun werk vaak dezelfde route moeten rijden. In de nieuwe belastingregeling krijgen ook lease-rijders die 
langere tijd naar één werkadres rijden te maken met de aangescherpte regeling voor woon-werkverkeer.

In de aangescherpte regeling, waar 
de VVD tegenstemde, worden de 
woon-werkkilometers voor lease- 
rijders als privé-kilometers aange
merkt. “Deze mensen krijgen dus te 
maken met een forsere bijtelling", 
aldus De Vries. “Dit is een onwense
lijk effect voor ambulante werkne
mers en ondernemers die noodge

dwongen voor hun werk vaak 
dezelfde route moeten rijden. En dan 
nog daargelaten de administratieve 
belasting die hierdoor wordt opge
roepen voor belastingplichtigen en de 
belastingdienst".
De Vries vraagt de staatssecretaris 
van Financiën om voor de werkne
mers en de ondernemers die hiermee

te maken krijgen de aangescherpte 
regeling niet van toepassing te 
verklaren. Zo niet dan zou er volgens 
de VVD een overgangsrecht gescha
pen moeten worden aat vergelijkbaar 
is met de overgangsregeling die voor 
de overige leaserijaers geldt.

Bibi de Vries

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.

M a a k  k e n n is  m e t  d e  n ie u w e  in t e r n e t s it e  v a n  d e  V V D

SURF NAAR VVD.NL
Dit weekend heeft VVD voorzitter Bas Eenhoorn de nieuwe internetsite van de 
VVD gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. Aangepast aan de laatste 
ontwikkelingen en helemaal klaar voor de verkiezingen.
Waar spreken onze Kamerleden, wanneer is de eerstvolgende Grote Avond bij u in 
de buurt? En natuurlijk ook het vastgestelde verkiezingsprogramma treft u op 
VVD. NL
Maak kennis met de werkzaamheden van de VVD Tweede Kamerfractie, lees meer 
over VVD standpunten inzake actuele onderwerpen of zoek informatie voor de 
scriptie op school. O f maak een afspraak voor het telefonische spreekuur met een 
VVD Kamer of bestuurders via VVD. NL.
U kunt regelmatig op de hoogte gehouden worden van alle persberichten en partij- 
nieuws door u te abonneren op de elektronische Nieuwsdienst. Ook via VVD. NL.

mailto:j.niederer@tk.parlement.nl
mailto:p.tiel@tk.parlement.nl
mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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We zijn begonnen!
Voor alle VVD-ers is de verkiezingscampagne begonnen. Dat geldt 
voor de liberalen die zich vol overgave inzetten voor de gemeente
raadsverkiezingen en sinds afgelopen weekend geldt dat ook voor 
de landelijke VVD. Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering 
hebben we datgene gedaan wat nodig is om de verstandige kiezer 
naar onze partij toe te trekken. We hebben het immers gehad over 

de inhoud en over de mensen. En daar draait het vooral om!
Ik ben ervan overtuigd dat we een ijzersterk verkiezingsprogramma hebben. Wij geven 
daarin aan hoe voor ons de toekomst eruit moet zien. Ruimte, respect en vooruitgang 
staan daarbij centraal. De consequentie van het liberale mensbeeld is vertrouwen in 
mensen en hun capaciteiten, hun creativiteit, hun vermogen. En dus willen wij meer 
ruimte voor mensen om eigen keuzes te maken. Ruimte om zelf vorm te geven aan de 
samenleving. Dat is de beste manier om mensen serieus te nemen. Geef mensen meer 
vrijheid, bevrijd ze van overregulering en bureaucratie en stel ze in staat zelf keuzes te 
maken. Dat is het hart van ons programma.

Bij het bepalen van de inhoud hebben de leden de tekst van het verkiezingsprogramma 
op sommige punten nog duidelijker gemaakt dan hij al was, bijvoorbeeld over net asiel
en vreemdelingenbeleid. Ik zie dat als een steun in ae rug en als een bevestiging van de 
koers die de Tweede-Kamerfractie in de afgelopen jaren neeft ingezet. Een duidelijk en 
krachtig verkiezingsprogramma schept helderheid voor de kiezer.

Naast een sterk verkiezingsprogramma hebben we ook sterke kandidaten. De VVD-leden 
hebben het vertrouwen uitgesproken in de kandidaten. Wij, als kandidaten, hebben dat 
aanvaard in het vertrouwen dat wij op alle partijgenoten kunnen rekenen. Met liberale 
namen die klinken als een klok hebben wij een uitstekend team om het vertrouwen te 
kunnen vragen aan de burgers. Wij vragen het vertrouwen om de belangen van alle 
mensen in ons land goed te behartigen.

In mijn speech heb ik gezegd: "We zijn er klaar voor!”. Klaar om campagne te voeren om 
de gunst van iedere kiezer. Dat wil zeggen dat we de strijd aanbinden met vele andere 
partijen. Die campagne zal gebaseerd zijn op de kracht van de VVD. Met een wervend 
verkiezingsprogramma en aansprekende liberale gezichten zullen we met zijn allen er de 
schouders onder zetten! De VVD vraagt vertrouwen, de VVD geeft vertrouwen.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Vindt de VVD ook dat de regelgeving omtrent de 
APK keuringen voor auto's moet worden versoepeld?
Deze week komt het antwoord van: Pieter Hofstra

Ja. Op dit moment moeten in Nederland 
auto's van drie jaar en ouder ieder jaar 
worden gekeurd. De VVD vindt dat dit best 
minder vaak kan. Auto's zijn tegenwoordig 
veiliger, sterker en milieuvriendelijker en dus 
is de noodzaak om vaak te keuren minder 
sterk dan vroeger. De Europese richtlijn zegt 
dat nieuwe auto's na de eerste vijf jaar 
moeten worden gekeurd en daarna elke 
twee jaar. Als wij dat zouden overnemen 
scheelt dat niet alleen in de kosten voor de 
automobilist, maar het scheelt ook een hoop 
gedoe. Verder vindt de VVD dat wanneer er 
toch al een algemene Europese richtlijn op 
dit gebied bestaat, het mogelijk moet zijn, 
dat landen eikaars auto's onderling keuren. 
Bijvoorbeeld voor Nederlanders met een 
buitenlanse vakantiewoning en een auto 
met Nederlands kenteken. Zij hoeven dan

niet elk jaar naar Nederland terug voor hun 
jaarlijkse keuring.

De VVD vindt overigens wel dat het prin
cipe van een dergelijke keuring wel gehand
haafd moet worden.

Tijdens een overleg van de Kamercommissie 
voor Verkeer en Waterstaat met minister 
Netelenbos heeft de VVD de minister 
verzocht de regels inzake APK keuringen te 
versoepelen. Zij heeft toen toegezega de 
Europese richtlijnen over dit onderwerp te 
inventariseren en te komen met een voor
stel. Volgens de minister kan een versoepe
ling op zijn vroegst in 2004 ingaan. Tussen 
nu en 2003 zal de Kamer dus nogmaals over 
dit onderwerp spreken.

1

De V V D -Exp resse  wordt op vrijdagochtend gedrukt. 
Hierdoor is het niet a ltijd  m ogelijk  op alle  actualiteiten  in te gaan.
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Kilometerheffing
Afgelopen week behandelde de Tweede Kamer de voortgangsrapportage 
kilometerheffing. In eerste instantie gaat het om een systeem zonder varia
tie naar plaats en tijdstip.

Bij de kilometerheffing gaat het om 
een eerlijke prijs voor net autorijden: 
betalen naar gebruik. Dit betekent 
dat de vaste lasten op de auto zoals 
de wegenbelasting en de BPM (luxe 
belasting op nieuwe auto's) worden 
afgeschaft. Hiervoor in de plaats 
komt een prijs per gereden kilometer. 
De totale belastingopbrengst wordt 
hierdoor niet verhoogd.

Het kabinet stelt voor bij de kilome
terheffing de huidige grondslagen te 
handhaven: afstand, gewicht, Brand
stofsoort, type voertuig, emissie en 
provincie. Slechts een deel van de 
vaste lasten zou in het kabinetsvoor
stel worden gevariabiliseerd (gehele 
motorijtuigenbelasting, een kwart van 
de BPM en een deel van accijnzen). 
Voor rijders met een buitenlands 
kenteken geldt de kilometerheffing 
niet.

Er is niet bekend hoeveel de uitvoe
ringskosten, zoals de aanschaf van de 
zogeheten mobimeter, zullen bedra
gen. Wat de VVD betreft, en inmid
dels heeft de minister dat standpunt 
overgenomen, hoeven automobilisten 
niet te betalen voor de mobimeter.
De belastingbetaler hoeft immers ook

niet te betalen voor de blauwe belas- 
tingenvelop. Probleem is wel dat er 
nergens geld is gereserveerd voor de 
uitvoering van de kilometerheffing. 
Het benodigde bedrag zal al snel in 
de miljarden euro's lopen.

Over de techniek is nog veel ondui
delijk. De minister had Roel Pieper 
ingehuurd om te onderzoeken noe 
een systeem van kilometerheffing er 
uit zou moeten zien. De indruk van 
de VVD-fractie is dat de heer Pieper 
geniaal is maar ook een "fantast".
Al met al verwacht de VVD-fractie 
niet dat de kilometerheffing er de 
komende jaren zal komen.

Als het inderdaad mogelijk blijkt te 
komen tot kilometerheffing dan wil 
de VVD-fractie de volgende rand
voorwaarden hanteren:
• De gehele BPM moet stapsgewijs 

worden gevariabiliseerd anders 
komt er een extra belasting bij.

• De accijnzen worden verlaagd met 
10 eurocent zodat deze op gelijk 
niveau komen met België en 
Duitsland. Hiermee wordt tevens de 
grensproblematiek opgelost.

• De wegenbelasting moet worden 
afgescnaft.

• De belastingopbrengsten mogen 
niet stijgen.

• Ook buitenlanders in Nederland 
moeten deze heffing betalen, mini
maal via een vignetsysteem. 
Nederlanders moeten immers ook 
in het buitenland betalen.

• Variatie naar tijd en plaats is pas 
aan de orde als uit een proef blijkt 
dat daardoor de files substantieel 
dalen.

De VVD-fractie vindt dat de kilome
terheffing gebaseerd moet zijn op 
drie grondslagen, te weten: 1/3 deel 
milieu (schoon en zuinig), 1/3 deel 
op veiligheid voor alle weggebruikers 
en 1/3 gelijk voor alle aantal voertui
gen (een auto is een auto; beslag op 
wegcapaciteit). Hiermee wordt recht 
gedaan aan de maatschappelijke prio
riteiten milieu en veiligheid, komt een 
eerlijke prijs tot stand en verdwijnt de 
Den Uyl-progressiefactor (betalen 
naar gewicht, waarde en afmetin
gen). Aardig was dat de PvdA deze 
grondslag in het debat 37 maal de 
Hofstraheffing heeft genoemd. Als de 
kilometerheffing de naam van een 
VVD-er krijgt dan mag de VVD ook 
bepalen hoe de heffing eruit ziet!

Pieter Hofstra 
070-3182886 
p.hofstra@tk.parlement.nl

Langdurend zorgverlof
Deze week vond een overleg plaats met de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over het langdurend zorgverlof. Woordvoerder 
Fadime Örgü heeft ervoor gepleit dat verlofregelingen de verantwoordelijk
heid zijn van sociale partners.

Om arbeid en zorg te beter te 
kunnen combineren heeft de VVD 
fractie de afgelopen jaren gepleit 
voor meer kinderopvangplekken, 
voor werken in deeltijd en voor 
verlofsparen. Na de Wet Arbeid en 
Zorg, waarin verschillende verlofrege
lingen zijn opgenomen, zijn we nu 
beland bij het sluitstuk: het langdu
rend zorgverlof.

De zorg voor terminale patiënten 
vraagt grote inspanningen van 
degene die hulp biedt. Dat geldt ook 
voor werknemers die zorg geven aan 
hun kind, partner of ouder met een 
levensbedreigende ziekte. Zulke hulp 
is ingewikkeld, omdat zij zowel huis
houdelijke hulp als verzorging en 
begeleiding omvat. Deze zware belas
ting kan tot overbelasting en ziekte
verzuim leiden. Een situatie die voor 
zowel werknemer als werkgever zeer 
problematisch is. De VVD fractie 
onderschrijft het belang van stervens
begeleiding en de zorg voor een

levensbedreigend ziek kind, partner 
of ouder. In tegenstelling tot de 
andere partijen is dit wat ons betreft 
echter boven alles een belang van de 
sociale partners.

Het feit dat uit cijfers is gebleken dat 
in een teleurstellend aantal CAO's 
afspraken zijn gemaakt over langdu
rend zorgverlof is geen reden te grij
pen naar dwingende maatregelen. 
Örgü: “Ik kan me niet voorstellen dat 
werkgevers geen oog hebben voor 
werknemers die thuis een kind 
hebben met een levensbedreigende 
ziekte". De VVD ziet dan ook met 
instemming dat het kabinet ruimte 
laat aan de sociale partners en indivi
duele werknemers en werkgevers 
voor maatwerk en flexibiliteit binnen 
de arbeidsvoorwaarden en op de 
werkvloer. De VVD diende tijdens de 
behandeling van de Wet Arbeid en 
Zorg al een amendement in met die 
strekking.
In het voorstel van de staatssecretaris

komt er een wettelijk recht op lang
durend zorgverlof voor werknemers 
die verlof nodig hebben voor de ster
vensbegeleiding van een partner, 
kind of ouder of voor de zorg voor 
kinderen met een levensbedreigende 
ziekte. Van dat recht kan bij CAO, 
personeelsvertegenwoordiging en 
ondernemingsraad worden afgewe
ken.

Fadime Örgü 
070-3182906 
f.orgu@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Annelien Kappeyne van 

de Coppelfo 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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Vermeende bouwfraude: onderste steen moet boven!
De Tijdelijke Commissie Onderzoek 
Bouwfraude is op grond van haar 
bevindingen tot de conclusie geko
men dat er reële vermoedens bestaan 
voor het aanwezig zijn van onregel
matigheden in de bouwsector en dat 
er een diffuse relatie bestaat tussen 
overheid en bedrijfsleven.

Er ligt nu een advies tot instelling van 
een parlementaire enquêtecommissie 
die uiterlijk op Prinsjesdag 2002 haar 
bevindingen moet presenteren.

Het feit dat de commissie meent dat 
er aanwijzingen zijn voor structurele 
onregelmatigheden en heimelijke 
overleggen, die maken dat marktcon- 
dities verre van optimaal zijn. Met als 
gevolg dat prijzen worden betaald die 
mogelijk overheid en burger nadeel 
berokkenen, is voor de VVD reden 
voor nader parlementair onderzoek. 
Zoals reeds eerder door de VVD is 
verwoord: de onderste steen moet 
boven.

De commissie acht het middel van de 
parlementaire enquête noodzakelijk, 
omdat in veel gevallen schriftelijk 
bewijsmateriaal zal ontbreken. Veel 
worat daarom verwacht van het 
kunnen horen onder ede. De VVD 
heeft reeds eerder haar zorgen geuit 
over een mogelijke samenloop met 
het strafrechtelijk onderzoek, dat al 
door het OM is gestart, en het risico 
van het elkaar in de wielen rijden. 
Voorkomen moet worden dat ener
zijds door het parlementaire onder
zoek inzicht wordt gegeven in 
onwenselijke en mogelijk illegale 

raktijken in de bouwwereld, terwijl 
et anderzijds door datzelfde onder

zoek onmogelijk wordt om degenen 
die verantwoordelijk moeten worden 
gehouden voor die praktijken succes
vol te vervolgen.

De VVD-fractie stelt daarom de voor
waarde dat er goede afspraken 
worden gemaakt met het OM, zodat 
in het openbaar onder ede afgelegde

verklaringen voor de enquêtecommis
sie geen afbreuk kunnen doen aan 
het strafrechtelijk onderzoek. Dit is 
een essentieel punt.

Verder zal ook afstemming moeten 
laatsvinden met het reeds door het 
abinet gestarte onderzoek naar 

aanbestedingsregels en het onder
zoek van de NMA naar vermeende 
overtredingen van de mededingens- 
wet en illegale prijsafspraken. De 
VVD hecht grote waarde aan waar
heidsvinding en is bereid hiervoor in 
de komende tijd capaciteit vrij te 
maken. Ook is de VVD bereid het 
voorzittersschap van de enquêtecom
missie op zich te nemen.

Nellie Verbugt
070-3182892
p.verbugt@tk.parlement.nl

Tweede Fase HAVO/VWO
In de afgelopen week overlegde de Kamer met staatssecretaris Adelmund 
van Onderwijs over de voortgang van de invoering van het nieuwe onder
wijssysteem in de hoogste klassen van HAVO en VWO. Woordvoerder Ernst 
van Splunter is na een uitgebreide oriëntatie in het onderwijsveld van 
mening dat de noodzaak van de vernieuwing als een paal boven water staat.

Er is meer ruimte om naar eigen 
inzicht onderwijs te geven en te 
volgen. Vrijwel alle leerlingen kennen 
het oude systeem al niet meer en 
weten niet beter of dit systeem is er 
altijd geweest. Uiteraard gaat de 
invoering van iets nieuws gepaard 
met kinderziektes. Die wordt men nu 
langzaam maar zeker de baas.

Knelpunten
Nadat de staatssecretaris twee keer 
verlichingsmaatregelen toestond om 
knelpunten op te Tossen, bleven er 
anno 2002 toch nog enkele proble
men over.
Grootste probleem is de overladen- 
heid van net programma. De staats
secretaris moet met het CEVO (die 
over de examens beslist) overleggen, 
opdat kan worden geschrapt in ae 
examenstof.
Een ander belangrijk knelpunt zijn de 
deelvakken en in het bijzonder de 
deeltalen. Frans en Duits worden 
dikwijls maar één uur per week gege
ven. Dat is voor leraar en leerling een 
frusterende ervaring: vakdidactici 
gaan er van uit dat minimaal drie 
contacturen per week noodzakelijk 
zijn om een taal goed te kunnen 
leren. Daar komt bij dat literatuur in 
het huidige lespakket afgesplitst van 
de taal wordt aangeboden. Er is een 
apart vak literatuur ingesteld dat de

letterkunde van alle talen behandelt. 
Dat neemt voor leerling en leraar de 
krenten uit de pap van het taalonder
wijs. De VVD wil dan ook dat litera
tuur weer geïntegreerd in de taal zal 
worden aangeboden.

Profielen
Een ander knelpunt betreft de profie
len. Op dit moment volgen alle leer
lingen vakken in een gemeenschap
pelijk deel, kiezen zij een profiel dat 
aansluit bij hun vervolgstudie en is er 
een vrije ruimte waarin zij de overige 
examenvakken kunnen kiezen. De 
staatssecretaris heeft nu voorgesteld 
in het profieldeel een keuze in te 
bouwen. De VVD zet hierbij grote 
vraagtekens. Een keuze kan dan 
slechts worden ingevoerd als 100% 
zekerheid aan de Teerling kan worden 
geboden dat indien hij een bepaald 
profiel kies, hij ook zeker weet dat dit 
profiel aansluit bij zijn vervolgstudie. 
Nooit mag de situatie ontstaan dat als 
hij in de derde klas zijn eindexamen- 
pakket samenstelt, er twee of drie 
jaar later blijkt dat dit niet aansluit bij

de door hem gewenste universitaire 
of HBO-opleiaing.

G esch iedenis/m aatschappijleer  
De VVD is tevens voorstander van 
een onderzoek naar het schrappen 
van de vakken algemene natuurwe
tenschappen en geschiedenis/maat
schappijleer, als leerlingen dit in hun 
profieldeel al hebben gekozen en er 
een overlap ontstaat. De staatssecre
taris zal deze gedachte nader uitwer
ken. De woordvoerder plaatste overi
gens vraagtekens bij de voorstellen 
die zijn gedaan over het geschiede
nisonderwijs. De commissie De Rooy 
die zich hierover heeft gebogen, deelt 
de geschiedenis in tien tijdvakken - 
wat op zich geen slechte gedachte is 
- maar gaat hierbij grof en af en toe 
apert onjuist te werk. Hierover zal 
nog nader worden gesproken. De 
gedachte om de tien tijdvakken 
(waarmee de leerling vanaf de lagere 
school al werkt) te voorzien van een 
bepaalde kleur en beeldmerk wordt 
de Van Splunter omarmd. Hij stelde 
voor deze kleuren en beeldmerken 
door te voeren in de maatschappij.

Ernst van Splunter 
070-3182902
e.vsplunter@tk.parlement.nl
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10-puntenplan Ziektekostenstelsel
O verheid op afstand
De gezondheidszorg wordt bepaald door talrijke 
wetten en regelingen. De VVD is voorstander 
voor het afscnaffen van regels (deregulering) en 
het overdragen van bevoegdheden aan de zorg
instellingen (decentralisatie). Met betrekking tot 
de sturing betekent dat, dat de partijen in ae 
zorgsector verantwoordelijkheid dienen te dragen 
voor de wijze waarop de gezondheidszorg func
tioneert terwijl de overheid echter verantwoorde
lijk blijft voor de toegankelijkheid en betaalbaar
heid van de zorg, voor het overeind houden van 
de solidariteit en voor een goede kwaliteit van de 
zorg.

V raaggestuurde zorg in plaats van 
aanbodgestuurde zorg  
De overheid moet af van de neiging alles te 
willen regelen in de zorgsector en de kosten in de 
hand te willen houden door het aanbod schaars 
te maken. Er moet meer gestuurd worden op wat 
de cliënt wil voor zijn eigen gezondheidszorg. Er 
dient tegemoet gekomen te worden aan de 
behoefte van de verzekerde om meer regie over 
de aan hem geleverde zorg te hebben.

Een ge zon dh e idszo rg  zonder w achtlijsten  
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 behandelin
gen en voor een aantal instellingen. Derhalve 
VVD wil de omslag maken van aanbodgestuurde 
naar vraaggestuurde zorg. Tevens biedt deregule
ring zorginstellingen mogelijkheden hun zorgaan
bod ruimer te maken en in te spelen op de 
behoefte van de verzekerden.

Zo rg v e rsch ra lin g  een halt toeroepen  
Steeds minder tijd voor een menselijke behande
ling patiënten (^stopwatchzorg") leidt tot 
verschraling van de zorg. Instellingen en het 
verplegena personeel zijn steeds meer gebonden 
aan regelgeving. Op deze manier is het onmoge
lijk om de verzekerde eens iets extra's te kunnen 
bieden. Door deregulering en een grotere beslis
singsbevoegdheid van instellingen en beroepsbe
oefenaren kunnen zij beter inspelen op datgene 
wat de burgers van nen vragen en wordt de 
zorgverschraling een halt toegeroepen.

Vergaande in vo ering 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. Vanuit het oogpunt van sturing 
via de vraagzijde is het PGB bij uitstek een instru
ment voor ae verzekerde om zijn eigen zorg te 
kunnen sturen.

Keuzem ogelijkheden voor de verzekerde  
in een nieuw ziekte ko ste nste lse l!
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 uitvoe
ren en tussen verschillende 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.

Meer m arktconform e m arktprikkels  
De AWBZ levert wel veel voorzieningen maar 
lang niet altijd in de vorm waaraan behoefte 
bestaat. De VVD vindt dat in het nieuwe ziekte
kostenstelsel het voor nieuwe zorgaanbieders 
eenvoudiger moet worden om toe te treden tot 
de AWBZ. De instellingen worden momenteel 
niet geconfronteerd met de gevolgen van de 
keuzen van de verzekerden. Door de zorg vraag- 
gestuurd in te richten zal een aanbieder tege
moet moeten komen aan de zorgbehoeften van 
verzekerden.

Num erus fixu s bij m edische o ple id ingen  
afschaffen
De VVD is zich er van bewust dat er momenteel 
een schaarste is met betrekking tot het aanbod 
van zorg. De kwaliteit en de toegankelijkheid van 
de gezondheidszorg ondervindt hiervan de gevol
gen, getuige bijvoorbeeld de wachtlijsten. De 
overheid dient er zorg voor te dragen dat de 
schaarste niet kunstmatig in stand wordt gehou
den. De VVD is voorstander van het afschaffen 
van de numerus fixus (beperking van studieplaat
sen). Op deze manier wordt het mogelijk om 
zoveel mogelijk artsen op te leiden.

Centrale rol voor huisarts  
in de ge zon dh e idszo rg  
Het uitgangspunt van de VVD is, dat de huisart
senzorg de spil is van de gezondheidszorg. Voor 
iedereen dient deze vorm van zorg overal en 
altijd beschikbaar te zijn. Echter het tekort aan 
huisartsen begint duidelijk merkbaar te worden. 
De VVD acht net van groot belang dat de oplei
dingscapaciteit uitgebreid dient te worden om 
het tekort aan huisartsen op termijn te voorko
men. Om de huisarts goed te kunnen laten func
tioneren zijn zowel een goede dienstenstructuur 
als praktijkondersteuning noodzakelijk.

Eén b asisve rzek erin g  in de 
curatieve zorg met de m ogelijkheid  
tot b ijverzekeren
De zogenaamde verplichte basisverzekering moet 
in de plaats komen van het huidige systeem van 

articuliere verzekering en ziekenfonds. Dit bete- 
ent 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 verze
kerde zelf verkiest en voor wil betalen.
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o d o c u m e n t a t ie c e n t r u m
NEDERLANDSE POLITIEKE

Trots p a r t ij e n  „

Eind vorig jaar werd ik door een grote werkgeversvereniging 
uitgenodigd om te spreken op hun jaarcongres dat als thema 
"Neerlands trots" droeg. Bij de voorbereiding besefte ik hoe 
uitzonderlijk dat thema is. Veelal word je namelijk gevraagd om in 
te gaan op de problemen en knelpunten. Hoogst zelden word je 

verzocht om de dingen die goed gaan voor het voetlicht te brengen. Het thema 
"Neerlands trots" leende zich er bij uitstek voor om een balans op te maken. Ik kom dan 
tot de conclusie dat Nederland een rijk land is, met een gunstigeJgeografische ligging, 
een relatief tevreden bevolking, een politiek stabiel klimaat, goed en hoog opgereide 
mensen, een hoog voorzieningenniveau, een hoge arbeidsproductiviteit en sociale rust. 
Die verworvenheden zijn groot.
Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat er ook notoire problemen bestaan, die dringend 
opgelost moeten worden. Denk aan het onaanvaardbaar hoge aantal WAO'ers. Daarop 
blijft een goed antwoord nog altijd uit, ondanks voortdurende inspanningen en initiatie
ven van de VVD om het substantieel aan te pakken. Maar ook het zorgstelsel is te star en 
vraagt om een grondige modernisering. En soms worden problemen niet opgelost door
dat op zichzelf stevige maatregelen niet consequent worden uitgevoerd, zoals we bij het 
asielbeleid en bij de criminaliteitsbestrijding kunnen zien.
Er is dus sprake van een dilemma als het gaat om het uitdragen van een nationale trots. 
Een hoop dingen gaan goed, een aantal zaken nog niet goea genoeg. Wel moet me van 
het hart dat we bij uitstek de kunst verstaan om juist de negatieve aspecten uit te lich
ten. Het valt me op dat we in discussies over de publieke sector elkaar telkens de put 
inpraten, zonder door een compleet overzicht van feiten aan te sluiten bij de realiteit. 
Vorige week zaterdag gebeurde iets bijzonders. Het koninklijke huwelijk haalde bij vrij
wel iedereen een gevoel van nationale trots naar boven. Nederland was trots op het 
bruidspaar, Nederland was trots op de grootse wijze waarop het huwelijk gevierd werd, 
Nederland was trots op Nederland.
Die trots mag wat mij betreft ook wel eens op andere verworvenheden, die min of meer 
vanzelfsprekend lijken, afstralen. Natuurlijk ligt zelfgenoegzaamheid dan op de loer.
Maar het gaat er om goed te begrijpen wat te doen om goede resultaten te bereiken. 
Bijvoorbeeld een degelijk financieel beleid voeren. En dat we dat dus moeten blijven 
doen in de toekomst. De verkiezingen gaan dus over twee hoofdvragen: hoe behouden 
we wat goed is en hoe verbeteren we wat nog niet goed (genoeg) is? Met ons verkie
zingsprogramma "Ruimte, respect en vooruitgang" maakt de VVD duidelijke keuzes.
Dat maakt de VVD een partij om trots op te zijn.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Wat vindt de VVD van de sociale werkvoorziening?
Deze week komt het antwoord van Frans Weekers

lichamelijke,
of psychische handicap zijn prima in staat om 
een productieve, betaalde baan te hebben, 
mits zij in een aangepaste omgeving werken. 
Voor hen is de Sociale Werkvoorziening in 
het leven geroepen. Per 1 januari 1998 is 
deze wet (Wsw) gewijzigd, met als belang
rijkste doelstellingen: net verkorten van de 
wachtlijsten, verbetering van de uitstroom 
naar reguliere banen en een betere en onaf
hankelijke indicatiestelling. Met de nieuwe 
Wsw is de realisatie van ae hoofddoelstelling 
verbeterd. Zo is de wachtlijst in de periode 
van 1996 tot 2000 teruggebracht van 23.000 
naar 6.000 personen. Daarnaast is de indica
tiestelling verscherpt, zodat de toegang tot 
de Wsw wordt beperkt tot die doelgroep die 
aangewezen is op beschutte arbeid onder 
aangepaste omstandigheden. Daarnaast zijn 
tevens de exploitatietekorten afgenomen.

Op het eerste gezicht lijkt het de goede kant 
op te gaan met de Wsw, maar helaas bewijst 
de praktijk het tegendeel. Hoewel de wacht

lijsten behoorlijk zijn opgeschoond, zijn de 
wachttijden niet korter geworden. Sterker 
nog, de wachttijden zijn opgelopen van 20 ■ ■
naar 22 maanden. De VVD vindt dit onac- <i
ceptabel en zal minister Vermeend om ophel
dering vragen. Relevant is niet de lengte van 
de wachtlijst, maar de wachttijd! De VVD 
vindt het van groot belang dat de sociale 
werkvoorziening voor de mensen die een 
beschutte werkplek nodig hebben, gewaar
borgd blijft. Echter, het is jammer dat de 
subdoelstelling, uitstroom naar regulier werk, 
nauwelijks van de grond komt. Niet alleen 
om de goede maar kostbare voorziening in 
de toekomst te behouden voor die mensen 
die dat ook daadwerkelijk nodig hebben, 
maar ook vanuit een emancipatoir oogpunt.
De VVD fractie heeft de minister inmiddels 
een aantal concrete suggesties gedaan om de 
uitstroomkansen te vergroten. Sociale partici
patie kan en moet worden vergroot, niet 
door te kijken naar de beperkingen van 
mensen, maar naar datgene het individu juist 
wél kan.
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Korthals is geschikt
Onlangs werd in verschillende media veel aandacht besteed aan enkele 
schikkingen die het Openbaar Ministerie heeft getroffen, onder andere in de 
zaken Versatel, Delta Lloyd en Vos.

Naar aanleiding van deze berichtge
ving werd op aandringen van 
Groenlinks deze week een spoedover
leg gehouden. VVD- woordvoerder 
Nicolaï vond met name de schikking 
in de zaak Vos B.V. ongelukkig. Dit 
bedrijf werd er oorspronkelijk van 
verdacht betrokken te zijn geweest bij 
de dood van kinderen in Haïti door 
de levering van vervuilde medische 
glycerine.

Mede naar aanleiding van deze zaak 
heeft minister Korthals opdracht 
gegeven tot het formuleren van een 
nieuwe richtlijn Hoge Transacties.
Kern van deze nieuwe richtlijn is dat 
in zeer gevoelige zaken waarin 
bijvoorbeeld de integriteit in het 
geding is, er sprake is van botsende 
grondrechten of ernstige gevolgen 
voor de volksgezondheid, er in prin
cipe geen transactie zou moeten

plaatsvinden. De zaak zou echter wel 
moeten worden voorgelegd, in alle 
openbaarheid, aan de rechter. De 
VVD-fractie steunt deze aanscher
ping.

De uitspraak van de voorzitter van 
het College van Procureurs-Generaal, 
dat het aantal schikkingen zou 
moeten toenemen, kwamen ook in 
het debat aan de orde. Verschillende 
fracties hebben daarop geprobeerd 
een meningsverschil tussen de minis
ter van Justitie en voorzitter van het 
College van Procureurs-Generaal te 
construeren. Volgens de VVD -fractie 
geheel ten onrechte; de uitspraak had 
immers juist geen betrekking op de 
zogenaamde gevoelige schikkingen.

Woordvoerder Nicolaï benadrukte dat 
de onafhankelijkheid van het 
Openbaar Ministerie voldoende over

eind moet blij
ven en dat poli
tieke bemoeienis 
in individuele 
strafzaken 
onwenselijk is.
Hoewel dit stand- &tz° Nicolaï 
punt aanvankelijk 
door een ieder gedeeld leek te 
worden, bleken andere fracties zich 
wel meer met het OM te willen 
bemoeien. Zo werd bij motie onder 
meer gepleit voor een wettelijk 
verbod op het aangaan van bepaalde 
transacties, hetgeen duidelijk in strijd 
is met de wenselijke beleidsvrijheid 
en onafhankelijkheid van het 
Openbaar Ministerie.

Atzo Nicolaï
070- 318 2888
a.nicolai@tk.parlement.n

BOPZ vernieuwd
Deze week is een einde gekomen aan < 
van de Wet Bijzondere Opnemingen ir 
met betrekking tot de voorwaardelijke 
stelde observatiemachtiging.

Met de voorwaardelijke machtiging 
wordt beoogd gedwongen opneming 
van psychiatrische patiënten te voor
komen, als men, onder strenge voor
waarden omtrent behandeling en 
gedrag, buiten de inrichting kan blij
ven. De voorwaardelijke machtiging 
kan alleen worden verleend als gelijk
tijdig een behandelingsplan wordt 
overlegd, waarmee de patiënt heeft 
ingestemd. Op patiënten wordt geen 
dwang, maar sterke drang uitgeoe
fend. Bij het niet nakomen van de 
voorwaarden kan de behandelaar de 
cliënt gedwongen doen opnemen.

De VVD onderschrijft deze nieuwe 
mogelijkheid o.a. ook ter voorkoming 
van oneigen lijk gebruik van het voor- 
waardelijK ontslag. Ook krijgt de 
patiënt meer kans op eigen verant
woordelijkheid.

VVD woordvoerder Wim Passtoors en 
PvdA Kamerlid Van der Hoek hebben 
een amendement ingediend dat het 
mogelijk maakt langdurige zorgmij- 
ders zonder enig ziekte-inzicht, waar
bij sprake is van een ernstig vermoe
den van geestelijke stoornis, voor 
observatie verplicht op te nemen 
(observatiemachtiging). Deze mensen 
zijn bekend bij hulpverleners en 
vormen een gevaar voor zichzelf. De

?en langdurig debat over de wijziging 
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), 

machtiging en een nieuw voorge-

observatieopname dient ertoe om 
mensen in een meer stabiele omstan
digheid te observeren teneinde vast 
te kunnen stellen of een verplichte 
opname noodzakeliik is, een vrijwil
lige opname wenselijk of dat er van 
geestelijke stoornis of ernstig gevaar 
geen sprake is. De observatie duurt 
maximaal drie weken, eventueel met 
twee weken verlenging. Zodra duide
lijk is dat opname niet nodig is, wordt 
de betrokkene uit het psychiatrisch 
ziekenhuis ontslagen. Bij alle stappen 
zijn uiteraard de Officier van Justitie 
en de rechter ingeschakeld. In zo'n 
stabiliserende opname kan ook 
vertrouwen in hulpverlening of 
ziekte-inzicht ontstaan waardoor de 
patiënt zelf kan kiezen voor opname 
of een andere vorm van hulp.

De Regering heeft dit amendement 
voorgelegd aan de Raad van State, 
die geen onverenigbaarheid met arti
kel 5 EVRM constateerde. Echter, 
directe hulpverlening blijft geprefe
reerd boven het gebruik van aeze 
observatiemachtiging voor die groep 
die zich overal aan onttrekt.

Gezien het vernieuwende karakter 
van deze observatiemachtiging is een 
evaluatiemoment na 2 jaar opgeno
men. De VVD beseft dat de kans

bestaat dat opge- 
nomenen zien 
nog meer zullen 
afwenden van 
hulpverlening.
Desalniettemin Wim Passtoors 
vindt de VVD
het van groot belang om langdurige 
zorgmijders een kans te geven op 
meer inzicht in hun situatie en behan
deling mogelijk te maken.

Wim Passtoors 
070- 318 2890 
w.passtoors@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 W D-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:w.passtoors@tk.parlement.nl
mailto:p.tiel@tk.parlement.nl
mailto:vtellingen@tk.parlement.nl
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Werken door asielzoekers
Wederom heeft de PvdA met steun 
van de linkse meerderheid de Kamer 
een onverstandige uitspraak over het 
asielbeleid laten doen. Asielzoekers 
die langer dan zes maanden in de 
opvangcentra verblijven, moeten 
volgens die uitspraak meer mogelijk
heden krijgen om regulier werk 
tegen CAO-lonen te verrichten.

De VVD is van mening dat een asiel
aanvraag zo snel mogelijk moet 
worden afgewikkeld. Eén aanvraag, 
één juridische procedure inclusief één 
toetsing door ae rechter. Daarna 
moeten zij die een verblijfsvergunning 
krijgen op alle mogelijke manieren 
geholpen worden om snel te integre
ren onze samenleving, vooral ook 
door te werken. Zij die afgewezen 
worden -meer dan tachtig procent- 
moeten echter direct het land verla
ten. De bereidheid tot dat laatste is

gering en gedwongen uitzetting door 
ae overheid is vaak niet mogelijk 
omdat identiteit en nationaliteit niet 
kunnen worden vastgesteld. De 
bereidheid om na afwijzing te 
vertrekken wordt nog minder als 
asielzoekers -  terwijl hun aanvraag 
nog in behandeling is - door te 
werken al voor een deel ingeburgerd 
zijn. Om dezelfde reden zijn wij er 
tegen asielzoekers in woningen in 
gewone woonwijken te huisvesten.

Daar komt nog iets bij. Asielzoekers 
die langer dan zes maanden in de 
opvang verblijven, zijn al afgewezen 
door de overheid en hebben beroep 
aangetekend. Het is zeer onverstan
dig als overheid enerzijds de asielaan
vraag af te wijzen en anderzijds 
toestemming te geven om regulier 
werk te verrichten Beter is om van de 
afgewezen asielzoekers te vragen zich

k J .

direct na afwij
zing actief op 
vertrek voor te 
bereiden.

Het asielprobleem 
in Nederland is 
nog lang niet 
opgelost. Op 
www.henk- 
kamp.nl treft u 
vijftig voorstellen
aan die de VVD-fractie de afgelopen 
vier jaar deed om het vreemaelingen- 
en asielbeleid aan te scherpen. Een 
samenvatting van de hoofdpunten 
treft u op deze website aan in het 
Tienpuntenplan.

Henk Kamp

Henk Kamp
h.kamp@tk.parlement.nl 
070- 318 2898

Mogelijkheid VVD-veto uitbreiding EU "reëel"
VVD-woordvoerder Hans van Baaien heeft in het debat over 
de uitbreiding van de Europese Unie duidelijk gemaakt dat de 
VVD niet kan instemmen met een uitbreiding van de Europese 
Unie zonder sluitende afspraken over de hervorming van de 
Europese financiën.

Tevens wil de VVD niet instemmen 
met één toetredingsverdrag voor alle 
kandidaat-lidstaten. Dat moet de 
Kamer zelf van geval tot geval 
kunnen beoordelen. Wij willen niet 
gedwongen zijn landen die aan alle 
voorwaarden voldoen buiten te slui
ten omdat andere kandidaten niet 
kwalificeren.

De VVD steunt ministers Van Aartsen 
(Buitenlandse Zaken) en Zalm 
(Financiën) in hun inzet om geen 
inkomenssteun aan Oost-Europese 
boeren te verlenen, zoals de Europese 
Commissie onlangs heeft voorgesteld. 
Die inkomenssteun werd bij de 
McSharry-hervormingen aan de West- 
Europese boeren toegekend voor de 
afschaffing van productiesteun. De 
Oost-Europese boeren hebben nooit 
productiesteun ontvangen en hoeven 
dus niet gecompenseerd te worden.
De VVD woordvoerder stelde voor om 
vóór de toetreding van nieuwe lidsta
ten in 2004, de uitgangspunten van 
een nieuw Europees landbouwbeleid 
vast te stellen. Uitbreiden zonder zo'n 
vergelijk leidt tot grote financiële 
problemen, die de netto-positie van

o.a. Nederland verder zal aantasten. 
Hiervoor zal de VVD geen verant
woordelijkheid nemen.

Het nieuwe landbouwbeleid moet 
voor de uitgebreide Unie in haar 
geheel gelden. De Unie mag geen 1e 
en 2e rangsleden tellen, aldus de 
VVD, die een groot voorstander van 
een verstandige uitbreiding richting 
Midden- en Oost- Europa is. Een 
samenhangend plattelandsbeleid, 
waarin de belangen van het milieu, 
voedselveiligheid en van een flore
rende, concurrerende boerenstand 
worden verenigd, vormen het 
uitgangspunt van dat nieuwe beleid. 
Landbouw is voor de VVD een inte
graal onderdeel van de economie en 
van de Interne Markt. Op WTO- 
niveau moet gestreefd worden naar 
opheffing van subsidies en exportbe- 
lemmeringen. Vrije concurrentie op 
basis van prijs en kwaliteit is het doel 
waarnaar de VVD streeft. Het succes 
van de Nederlandse tuinbouw toont 
aan dat Nederland de concurrentie 
niet hoeft te vrezen.

Ten aanzien van het structuurbeleid

V V D  O P  I N T E R N E T

was is de VVD 
duidelijk. Geen 
structuursteun 
voor lidstaten 
die een inkomen 
boven het 
gemiddelde BNP
van de EU Hans van Baaien
hebben. Z ij 
moeten hun
eigen achtergebleven regio's onder
steunen. De VVD is tegen het rond
pompen van subsidies in nationaal en 
dus ook in EU-verband. Na 2006 
loopt het huidige structuurbeleid af. 
Nederland zal niet met een voortzet
ting van het huidige beleid mogen 
instemmen. Ook hier moet Nederland 
durven dwarsliggen.

Tevens vindt van Baaien het noodza
kelijk dat de kandidaat-lidstaten niet 
alleen het acquis communautaire 
overnemen, maar ook in staat zijn de 
EU-regelgeving uit te voeren. De 
institutionele capaciteit van de kandi
daten is beperkt. De VVD wil dat er 
gericht wordt geïnvesteerd in het op 
orde brengen van het ambtelijk appa
raat en de rechtsinstellingen in 
Midden- en Oost Europa (zgn. pre- 
accessiesteun).

Hans van Baaien
070- 318 2922
j.vbaalen@tk.parlement.nl

http://www.henk-kamp.nl
http://www.henk-kamp.nl
mailto:h.kamp@tk.parlement.nl
mailto:j.vbaalen@tk.parlement.nl
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10-puntenplan Veiligheid op straat
Meer agenten zich tb a ar 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 maatschappij staan en 
"Kennen en worden gekend". Alleen dan kunnen zij 
inspelen op de behoefte van buurtbewoners. Verder ziet 
de VVD ook ruimte voor andere toezichthouders en 
particuliere beveiliging. Alleen samen maken we het 
veilig.

De sam e n levin g  dat ben je ze lf.

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 ae buurt. De overheid moet ruimte geven 
aan mensen die hun eigen verantwoordelijkheid willen 
waarmaken. Initiatieven zoals de Marokkaanse buurtva
ders verdienen steun.

O ok kleine overtredingen  vaker (en sn e lle r)  
b e stra ffe n .

Het zijn vaak de kleine overtredingen die leiden tot 
verloedering en overlast. De VVD kan bij dergelijke 
overtredingen niet langer over haar hart strijken. Zij 
vindt daarom dat de politie hierbij harder moet optre
den. Daarnaast kan ae bestuurlijke boete worden inge
zet door toezichthouders van de gemeente.

Bij horeca hoort g e z e llig h e id  en dus 
geen gew eld.

Gezelligheid kent zijn grenzen. Voor de VVD ligt die 
grens bij het gebruik van geweld en overlast voor ande
ren. Teveel gaan geweld en overlast samen met alcohol
misbruik. Ook horecaondernemers hebben belang bij het 
tegengaan van dergelijke overlast. De lokale overheid 
moet daarom met ae horecaondernemers afspraken 
maken en deze strikt naleven eventueel met gebruik van 
bestuurlijke handhavingsmiddelen.

C am era's versterken het to e zich t.

De VVD is voorstander van het gebruik van camera's in 
uitgaansgebieden en straten waar veel overlast is. 
Veiligheid blijft mensenwerk. Daarom stelt zij als voor
waarde dat camera's worden bemand. Landelijke regel
geving schetst de grenzen van het gebruik van camera's. 
De daadwerkelijke inzet van cameratoezicht blijft een 
lokale afweging.

W ees w ijs , w apens w eg.

Misschien geeft het een gevoel van zekerheid. ‘Met een 
wapen op zak kan mij niets gebeuren.' Deze zekerheid is 
een schijnzekerheid. Het lijdt tot meer en harder geweld. 
De VVD is voor een harde aanpak van verboden wapen
bezit. Indien dit niet kan binnen de bestaande bevoegd
heden dan dienen deze te worden uitgebreid.

Bij de p o litie  hoort g e zag .

De politie voert namens de overheid het gezag op straat. 
Zij zijn daar voor uw en onze veiligheid. Daarom accep
teert de VVD onder geen voorwaarde 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 net indienen van schadeclaims bij de dader. De poli
tie moet haar gezag terugwinnen.

D ru gso ve rla st.

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 verslaving en reïntegratie. De VVD is bereid hen 
voor langere tijd op te sluiten in de verslaafde opvang.

Laat maar zien  w ie je bent.

Bevindt u zich op het werk, in het voetbalstadion of in 
het openbaar vervoer, dan moet u een identificatiebe
wijs 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 identificatie
bewijs.

W ie de jeugd  heeft, heeft de toekom st.

Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kinderen. De VVD spreekt hen aan op die verant
woordelijkheid. 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 geboden: opvoedingsondersteuning.

Europese Conventie
De Europese Conventie voor de institutionele hervorming van de Europese Unie heeft twee liberale leden. Willem van Eekelen (VVD) 
is namens de Eerste Kamer plaatsvervangend lid en Hans van Baaien namens de Tweede Kamer. De plaatsvervangende leden zullen, 

op basis van gelijkwaardigheid, met de Conventieleden Frans Timmermans (TK, PvdA) en René van der Linden (EK, CDA) en 
regeringsvertegenwoordiger Hans van Mierlo (D66) in de Conventie samenwerken. De Conventie bereidt opties en voorstellen voor 

de Inter-Couvernementele Conferentie (IGC) van 2004 voor die, onder het Nederlandse EU-voorzitterschap, een nieuw
Unieverdag moet opstellen.

D e V V D - E x p r e s s e  w o rd t op v r i jd a g o c h t e n d  g e d ru k t .  
H ie r d o o r  is  h et n ie t  a lt i jd  m o g e li jk  op a lle  a c t u a lit e it e n  in te g a a n .
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Financiële discipline
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. 
Vorige week zaterdag mocht ik met Annemarie Jorritsma en Gerrit 
Zalm in Rotterdam het startsein geven voor deze intensieve 
periode. De eerste indrukken van de afgelopen week zijn zeer 

ositief. Iedere avond mogen we rekenen op volle zalen en enthousiaste VVD'ers die de 
anden uit de mouwen steken om de gemeenteraadsverkiezingen tot een succes te 

maken.
e
Minder goed gesteld lijkt het met de raming van het begrotingsoverschot. De afgelopen 
week meldden de media dat het Centraal Planbureau (CPB) in zijn nieuwste raming 
uitgaat van een begrotingstekort in het jaar 2003. Het ministerie van Financiën beraadt 
zien weliswaar nog over ae voorspelling van het CPB, maar ook hier geldt dat het signaal 
duidelijk is. Financiële discipline zal de komende jaren hard nodig zijn. Er is geen ruimte 
voor financiële luchtfietserij. De zalmnorm is actueler dan ooit.

Gelukkig kan de VVD bogen op een financieel solide verkiezingsprogramma. Wij hebben 
gekozen voor een voorzichtige raming van de economische groei en een concrete invul
ling van de ombuigingen. De VVD is daarmee in het voordeel ten opzichte van andere 
partijen die hun ombuigingen niet concreet hebben ingevuld of keuzes ontlopen. Bij de 
PvdA wordt inmiddels zelfs gesproken over het vertragen van de extra uitgaven voor zorg 
en onderwijs.

Nog belangrijker is dat de VVD als enige partij een flink pakket aan lastenverlichting 
voor de mensen en het bedrijfsleven in petto heeft. Door afschaffing van de onroerend 
zaakbelasting worden de lasten niet alleen direct verlicht, maar gaan mensen met een 
uitkering er eindelijk op vooruit als ze gaan werken. Juist onder een minder gunstig 
economisch gesternte is lastenverlichting, gericht op het bevorderen van arbeidsdeel
name, noodzakelijk voor een stimulans van de economie.

De VVD is een betrouwbare partij met een gedegen financieel-economisch beleid. En dat 
moet iedereen weten.

Hans Dijkstal

Telefonisch spreekuur 
met VVD Tweede Kamerleden

Heeft u een vraag?
Geef u dan op voor het telefonisch spreekuur.

U wordt dan op woensdag 27 februari tussen 
11.00-13.00 uur gebeld door

VVD politici uit de Tweede Kamer.

U kunt zich  opgeven bij 
V V D  P u b lieksvo o rlichtin g

w w w .vvd.nl
telefoonnum m er 0 7 0 -3 1 8 3 0 3 6  

vvdvoorlichting@ tk.parlem ent.nl

http://www.vvd.nl
mailto:vvdvoorlichting@tk.parlement.nl
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Campagne op koers
In het land, door afdelingen en kandidaten, wordt elke dag hard gewerkt aan 
hoewel we pas een week daadwerkelijk bezig zijn met de campagne, ziet het 
koers! Dat blijkt vooral uit de kracht van onze boodschap en ae kwaliteit van 
onze boodschap overnemen, is een bevestiging van ons gelijk.

De VVD heeft altijd benadrukt dat 
aan peilingen voor de verkiezingen 
nooit absolute waarde moet worden 
toegekend. Peilingen zijn nooit veel 
meer dan dagkoersen. Wel kunnen 
we er interessante signalen en trends 
uit oppikken. De meeste recente 
Nipo-peiling wijst uit dat de VVD 
volop in de race is om de grootste

partij in het land te worden. En 
volgens een onderzoek van de 
Volkskrant is de VVD de grootste 
partij onder studenten.

Welke peiling je ook bekijkt over één 
ding zijn ze het allemaal eens. Het 
blijft ongewoon spannend. De uitein
delijk verkiezingsuitslag op 6 maart

een goede verkiezingsuitslag. En 
er goed uit. De campagne ligt op 
onze kandidaten. Dat andere partijen

en 15 mei zal worden bepaald door 
de opkomst van de eigen aanhang 
van ae verschillende partijen. Daarom 
geldt eens te meer dat elke stem telt. 
Doe dus met ons mee, kom naar 
verkiezingsbijeenkomsten, laat uw 
stem horen en wees van de partij.

Agenda grote regionale bijeenkomsten
De VVD organiseert grote regionale campagne-avonden waar 
VVD kopstukken uit landelijke en lokale politiek spreken.
U bent daar van harte welkom.

Maak kennis met Hans Dijkstal, De VVD avonden zijn informatief, duurt tot ongeveer 21.30 uur. Meer 
Annemarie Jorritsma, Gerrit Zalm, informeel en actueel! Dus leuk om informatie over het programma en de 
andere VVD bewindslieden, maar ook ook een familielid, buurvrouw of sprekers vindt u op ae VVD website 
met uw eigen VVD lijstrekkers uit de collega mee te nemen. De zaal gaat www.vvd.nl. 
regio. open om 19.00 uur en de avond

Ma 25 februari Den Bosch De Orangerie, St. Josephstraat 15 
Purmerend De Doele, Koemarkt 56

Di 26 februari Rotterdam
Westerbork
Goes

Princestheater, Schiedamseweg 19b 
Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48 
Van der Valk Goes

Wo 27 februari Oosterhout
Zeist
Groningen

Theater de Bussel, Torenplein 12 
Figi, het Rond 2
Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 13

Do 28 februari Zwolle Odeon, Blijmarkt 25

Vr 1 maart Elburg
Hilversum

't Huiken, Lange Wijden 33 
Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16

Ma 4 maart Amsterdam
Hilversum
Leeuwarden

De Rode Hoed, Keizersgracht 102 
't Melkhuisje, Bussumgrintweg 58 
Theater Romein, Bagijnestraat 59

Di 5 maart Arnhem Musis Sacrum, Velperbuitensingel

http://www.vvd.nl


AFSCHAFFEN OZB
De parel in het verkiezingsprogramma

Hoge belastingen beperken de indi
viduele keuzevrijheid. Hoge belastin
gen zijn slecht voor de economie. 
Daarom kiest de VVD in haar verkie
zingsprogramma voor forse lasten
verlichting.

Zo zwengelen we de economie weer 
aan en kunnen mensen zelf bepalen 
wat ze met hun geld willen doen. De 
VVD is de enige politieke partij die 
lastenverlichting in petto neeft. De 
parel uit de VVD-voorstellen is de 
afschaffing van de Onroerend 
Zaakbelasting (OZB). Van de 
afschaffing van deze woonbelasting 
profiteert iedereen. Huurders en eige
naren, maar ook ondernemingen en 
ondernemers.

De voordelen zijn duidelijk. Uit bere
keningen blijkt dat vooral de laagste 
inkomens profiteren van de

afschaffing van de woonbelasting. 
Hoe lager net inkomen, hoe meer 
daarvan aan woonkosten opgaat, 
leder gezin gaat er flink op vooruit. 
Gepensioneerden hoeven geen OZB 
meer te betalen en kunnen in hun 
vertrouwde huis blijven wonen, zelfs 
als dat sterk in waarde is gestegen. 
Bedrijven en zelfstandig ondernemers 
hoeven ook geen OZB meer te beta
len over de waarde van hun bedrijfs
panden. Hun activiteiten worden dan 
rendabeler, dat is goed voor de 
economie. En tot slot, afschaffing van 
de OZB is ook een stimulans voor het 
eigen woningbezit, zonder dat er 
subsidie aan te pas komt.

Maar er is nog een belangrijk voor
deel. Helaas zijn nog veel mensen 
afhankelijk van een uitkering. Als zij 
hun uitkering willen inruilen voor een 
baan gaan ze er gek genoeg vaak

financieel op achteruit. Dit bizarre 
fenomeen heet de "armoedeval": je 
zit gevangen in een onwenselijke 
situatie. Die armoedeval wordt 
veroorzaakt door de vele inkomensaf
hankelijke regelingen, zoals bijvoor
beeld huursubsidie. Maar ook het 
kwijtscheldingsbeleid van de gemeen
ten draagt hier aan bij. Wanneer 
iemand gaat werken vervalt de kwijt
schelding van de OZB. De armoede
val moet worden aangepakt. Werken 
moet lonen!

Daarom stelt de VVD een slim pakket 
maatregelen voor om het verschil 
tussen werken en niet-werken te 
vergroten zonder dat iemand er op 
achteruit gaat. Als de OZB wordt 
afgeschaft, kan ook geen kwijtschel
ding meer plaatsvinden. Het wordt 
financieel aantrekkelijker om een 
baan te accepteren, zeker als tegelijk 
de belastingen voor werkenden 
worden verlaagd. En als meer mensen 
werk aanvaarden, is dat goed voor de 
economie. Afschaffen van de OZB is 
een heel verstandige maatregel.

O p www.vvd.nl vindt u een standaard-ontwerp voor een flyer over de OZB. 
Daarnaast vindt u ook alle gegevens per gemeente. U kunt dan in u eigen gemeente alle 

inwoners op de hoogte stellen van deze parel in ons verkiezingsprogramma!

Scholen niet infecteren met extremisme
Het rapport ‘De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs' van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst bevat belangwekkende informatie.

Na de harde uitlatingen van staatsse
cretaris Adelmund over contacten van 
islamitische scholen met radicaal-isla- 
mitische organisaties, heeft minister 
de Vries van Binnenlandse Zaken 
geprobeerd de aantijgingen wat af te 
zwakken. De VVD wijst ieder contact 
van een islamitisch school met extre
mistische organisaties van de hand.
Bij kinderen mogen geen haatgevoe
lens ten opzichte van elkaar 
gekweekt worden.
Kinderen moeten thuis en op school 
leren om respectvol met elkaar om te 
gaan.
Het baart de VVD zorgen dat in het 
rapport personen van radicaal islami
tische signatuur beschreven worden 
die intimiderend gedrag vertonen, die 
een politiek religieuze antidemocrati

sche overtuiging uitdragen op scho
len en die hierbij onvoldoende tegen- 
gewicht vanuit ae directe omgeving 
of de Nederlandse overheid krijgen. 
Sommige godsdienstleraren en lera
ren OALT (Onderwijs in Allochtone 
Levende Talen) huldigen volgens de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) 
radicaal-islamitische opvattingen en 
bieden fel tegenstand aan de integra
tie. De VVD vindt dat de integratie 
juist met lef moet worden aangepakt. 
Het is in het belang van het hele 
Nederlandse onderwijssysteem dat 
geen enkele school geïnfecteerd 
wordt met extremistische ideeën. 
Daarom moeten we hier hard tegen 
optreden. Als ultimum remedium 
zouden scholen die contacten onder
houden met misdadige organisaties

gesloten moeten 
worden. De 
onderwijsinspec
tie, de BVD, het 
openbaar ministe
rie en politici 
dienen waak
zaam te blijven.

Clemens Cornielje

Clemens Cornielje 
c.cornielje@tk.parlement.nl

V tV  9  ï

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.

Adreswijzigingen kunt u doorgeven bij 
Koen Oosterwaal::

070-318 2875

http://www.vvd.nl
mailto:c.cornielje@tk.parlement.nl
mailto:p.tiel@tk.parlement.nl
mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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De herhaling doorbroken
Afgelopen week sprak Atzo Nicolaï, 
woordvoerder justitie, op een VVD 
regio-biieenkomst in Amsterdam 
over veiligheid. Hier vindt u zijn 
speech.

Als u aan alle VVD lijsttrekkers zou 
vragen wat zij de belangrijkste priori
teit vinden, wat denkt u dat zij het 
vaakst noemen? De prioriteit die het 
meest wordt genoemd is: veiligheid. 
Voor de VVD is dat geen verrassing, 
veiligheid staat bij ons altijd al 
voorop. Verrassender is dat dichter 
bij de verkiezingen steeds meer 
partijen onze kant op komen. Dat is 
mooi! Dertig jaar geleden, maar ook 
tien jaar geleaen verketterden andere 
partijen de VVD nog als 'law-and- 
order-partij', die het alleen maar ging 
om het opentrekken van een blik 
agenten. Nu pleiten de meeste grote 
partijen voor meer politie. Ook nier 
Blijkt dat de VVD staat voor 'Verder 
Vooruit Denken'. Hetzelfde geldt 
voor items als de staatsschuld, de 
asielproblematiek en de WAO: een 
blik agenten blijkt een vooruitziende 
blik.
Het is wel jammer dat er niet eerder 
beter wercf geluisterd. In de jaren '70 
en ‘80 is de criminaliteit stevig geste
gen. In de aanpak hiervan is toen 25 
jaar achterstand ontstaan.

In h a a ls la g
De twee paarse kabinetten hebben 
een indrukwekkende inhaalslag 
gemaakt.
1. Alle maatregelen in preventieve 

zin: de beste manier om criminali
teit te verminderen is door te 
voorkomen dat mensen het crimi
nele pad opgaan. Paars heeft 
jonge mensen weer meer perspec
tief geboden: betere kansen op 
opleiding en op werk.

2. Justitie en politie: de twee laatste 
kabinetten hebben meer extra geld 
voor veiligheid uitgetrokken dan 
alle kabinetten bij elkaar in de 25 
jaar daarvoor. Paars heeft ervoor

ezorgd dat er meer agenten zijn 
ijgekomen, meer cellen, meer 

rechters en meer officieren van 
Justitie. Onze minister van Justitie, 
Benk Korthals, heeft bovendien 
nog een aantal extra mogelijkhe
den gecreëerd om de criminaliteit 
beter aan te pakken.

Neem bijvoorbeeld het straat- en 
voetbalgeweld, probleembuurten of 
‘no go areas' en drugsoverlast. Door 
maatregelen als invoering van 
groepsaansprakelijkheid, hogere 
straffen voor openlijk geweld,

bestuurlijke ophouding, preventief 
fouilleren en ae mogelijkheid tot het 
sluiten of zelfs onteigenen van drugs
panden, kan hier harder tegen 
worden opgetreden.
En neem ae invoering van de identifi
catieplicht, waarbij de VVD tegen 
een meerderheid in de Kamer 
opbokst, maar waarbij het kabinet nu 
een eerste stap heeft gezet.
En tot slot: DNA-gebruik bij opspo
ring. Daarmee hebben we eindelijk 
een nieuw middel, waarmee we de 
toenemende criminaliteit beter 
kunnen aanpakken. Nog geen drie 
jaar geleden waren andere partijen 
afwachtend, maar de VVD heeft zich 
hier van meet af aan zeer sterk voor 

emaakt. Zoals we al in de krant 
ebben kunnen lezen, wordt de 

DNA-bank nu enorm uitgebreid.
Dit en al die andere maatregelen zijn 
een compliment voor onze minister, 
Benk Korthals.

Dit is nog lang niet genoeg, maar het 
is ook niet mogelijk om in acht jaar 
een achterstand van vijfentwintig jaar 
in te lopen. Daarom hebben wij als 
VVD in ons verkiezingsprogramma 
opnieuw prioriteit aan veiligheid 
gegeven.

Meer, beter, anders
Maar het gaat niet alleen om meer,
maar ook om beter.
De politie moet niet alleen worden 
uitgebreid, maar ook achter het 
bureau vandaan komen, de straat op, 
de auto uit en de wijk in. Meer 
aanspreekbaar zijn, beter bereikbaar 
zijn.
De politie moet zijn werk ook effi
ciënter doen. Waarom kan aangifte 
doen niet makkelijker gemaakt 
worden? Bijvoorbeeld elektronisch of 
thuis of op een afgesproken tijd? De 
politie loopt nog steeds vier jaar 
achter met automatisering en infor- 
matie-uitwisseling. Dat is voor de 
VVD niet acceptabel.

De politie kan het niet alleen: als er 
een geestelijk gestoorde zwerver 
overlast veroorzaakt, moet niet alleen 
de politie daarvoor opdraaien, maar 
ook de geestelijke gezondheidszorg. 
Veiligheid is ieders verantwoordelijk
heid. Van het bedrijfsleven en de 
horeca, tot de buurtbewoners. 
Natuurlijk zijn wij niet allemaal 
helden, maar wij moeten ons wel 
verantwoordelijk voelen voor de 
veiligheid in onze omgeving.

Het gaat niet alleen om meer en 
beter, maar ook om anders. Om

Het plan 'De herhaling doorbroken' is op te vragen bij VVD 
Publieksvoorlichting, 070-3183036 / wdvoorlichting@tk.parlement.nl

nieuwe maatregelen. Er is één 
probleem dat met al deze uitbreiding 
en verbetering niet wordt opgelost: 
het probleem van de recidive, de 
veelplegers. Het is onvoorstelbaar als 
je je realiseert dat bijna de helft van 
alle criminaliteit in Nederland wordt 
gepleegd door nog geen vijf procent 
van alle daders. Een groep van onge
veer 10.000 draaideurcriminelen, die 
soms tientallen delicten per jaar

Öen. Vaak junks, vaak jongeren, 
allochtoon. Dat moet en kan 

worden aangepakt.

De herhaling doorbroken 
De VVD heeft in oktober 2001 een 
plan uitgebracht met 22 maatregelen 
om dit aan te pakken. De belangrijk
ste maatregel is een nieuwe vorm van 
straffen, straf en hulp in één: straf
rechtelijke opvang veelplegers. 
Criminelen worden niet meer opge
pakt na een tasjesroof, een week 
vastgehouden en weer vrijgelaten, 
zodat ze een week later weer een 
autoradio kunnen stelen, weer een 
week worden opgesloten en daarna 
weer verder gaan. Nee: twee jaar 
vasthouden, afkicken, discipline 
bijbrengen, helpen met het vinden 
van een opleiding, van een huis, van 
werk. Daarmee kunnen we voorko
men dat ze weer in dezelfde fout 
vervallen. De VVD wil invoering van 
heropvoedingsdetentie voor draaid
eurcriminelen. Ook hierin lopen we 
voorop.

Hoewel, afgelopen week las ik in de 
krant dat Melkert uit onze nota leek 
te citeren en twee van onze maatre
gelen overnam. Plagiaat is het bewijs 
van succes. Nu de overige 20 maatre
gelen nog.
Maar we moeten wel alert blijven, 
want nog geen drie maanden gele
den heeft diezelfde PvdA in de Kamer 
gestemd tégen onze voorstellen om 
veelplegerij aan te pakken. Iedereen 
die er zeker van wil zijn dat de lijn 
ook na de verkiezingen wordt door
getrokken, kan maar beter op de 
VVD stemmen.
Wij zijn per slot van rekening de 
Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie.
Bij vrijheid gaat het om het voorko
men van misbruik van vrijheid die 
een inbreuk is op andermans vrijheid. 
Het is onacceptabel dat een kleine 
groep ons zo terroriseert en schaam
teloos misbruik maakt van hun vrij
heid, dat u en ik worden beperkt in 
onze vrijheid om te gaan en te staan 
waar en wanneer we willen. 
Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie betekent ook Volkspartij 
voor Veiligheid en Democratie.

Atzo Nicolaï

mailto:wdvoorlichting@tk.parlement.nl
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NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

Duidelijk, daadkrachtig 
en betrouwbaar
Nog een paar dagen en dan weten we met hoeveel gemeenteraadsle
den van de VVD we de komende vier jaar onze liberale doelen gaan 

proberen te realiseren. Het belang daarvan moeten we niet onderschatten. Gemeenten krijgen 
immers steeds meer zeggenschap over steeds meer beleidsonderwerpen. Een krachtige libe
rale stem wordt daarmee steeds Delangrijker. Het is dus zaak dat de VVD door deze gemeen- 
teraadverkiezingen groter en sterker vertegenwoordigd wordt in de plaatselijke politiek.

Ik vind dat we een goede campagne voor de lokale verkiezingen hebben gehouden. Met man 
en macht hebben we in alle delen van het land nog eens duidelijk gen 
staat: duidelijkheid, daadkracht en betrouwbaarheid. Ik benadruk dat I

ger 
akt iïemaakt waar de VVD voor 

het ons gaat om de
inhoud. Wij hebben geen lokkertjes nodig, zoals krasloten of een geldbedrag, om de kiezer te 
paaien. Wij hebben gewoon uitstekende plannen en uitstekende kandidaten, die het vertrou
wen van de kiezer waard zijn.

Tijdens de campagne hebben we niet alleen een aantal thema's aangesneden die voor de 
landelijke politiek van groot belang zijn, zoals de WAO of het asielbeleid. We hebben ook 
heel duidelijk de onderwerpen naar voren gebracht die op gemeentelijk niveau spelen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de consequente aanpak van de criminaliteit onder jongeren of aan de 
dringende behoefte aan een veel beter integratiebeleid. Natuurlijk denk ik ook aan de parel 
van ons verkiezingsprogramma: de afschaffing van de onroerende zaakbelasting. Dat scheelt 
burgers en bedrijven honderden euro's per jaar in de portemonnee en het is een stimulans om 
te gaan werken voor mensen met een uitkering.

Op die manier versterkt de landelijke VVD alle lokale en regionale initiatieven om de kiezer 
te laten stemmen en bij voorkeur op de VVD. Op dezelfde manier zullen de lokale en regio
nale initiatieven de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen versterken. Daar reken ik 
op.

Over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen ga ik niet speculeren. Het is wel goed om 
te realiseren dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen moeilijk te vertalen is naar een 
landelijk beeld, laat staan naar een zetelverdeling in de Tweede Kamer. Mensen kunnen 
immers lokaal anders stemmen dan landelijk, delokale partijen vertroebelen het landelijke 
beeld en zo zijn er meer redenen te noemen. Het is niet voor niets dat we voor de Tweede 
Kamerverkiezingen weer voluit campagne gaan voeren. Dat doen we met z’n allen en met 
dezelfde inzet en enthousiasme als we de laatste weken hebben laten zien.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Hoe denkt de VVD een groter aanbod van 
donor-organen te creëeren?
Deze week komt het antwoord van Erica Terpstra

i  Drie jaar geleden werd de 
Wet inzake Orgaandonatie ingevoerd. De 
doelstelling van deze wet was het bevorderen 
van het aanbod van geschikte organen en 
weefsels, het bieden van rechtszekerheid aan 
alle betrokkenen, een rechtvaardige verdeling 
van organen en weefsels en het voorkomen 
van handel in organen en weefsels.

afgenomen dan toegenomen is, wordt de 
roep om een ander systeem luider. Het is 
evenwel niet duidelijk of het tekort aan 
organen juist aan het systeem van de wet 
ligt. In België kent men bijvoorbeeld het 
systeem dat je na overlijden 'automatisch' 
orgaandonor bent, tenzij je bezwaar hebt 
laten aantekenen.

De VVD heeft zich in de discussie over 
orgaandonatie altijd laten leiden door het in 
1983 in de Grondwet opgenomen amende
ment van het VVD-lid Annelien Kappeyne 
van de Copello over de onaantastbaarheid 
en de lichamelijke integriteit van het mense
lijk lichaam (art.11). In de visie van de VVD 
is dit een individueel afdwingbaar grond
recht dat in beginsel blijft voortbestaan na 
overlijden.

Nu uit de evaluatie van de wet blijkt dat met 
name het aanbod van donor-organen eerder

De VVD kiest niet voor een ander systeem 
dan het huidige. Wel kwam Erica Terpstra 
met tal van concrete voorstellen ten aanzien 
van een nieuwe permanente wervende infor
matiecampagne nerhalingsmailing, een 
cruciale verbetering van regionale donorwer- 
vings-organisaties, financiële impulsen voor 
uitname-teams en ziekenhuizen. Deze voor
stellen zijn door de minister overgenomen. 
Dit alles om de uitvoering van de wet zo snel 
mogelijk fundamenteel te verbeteren en een 
groter aanbod van donor-organen te creëren.

1
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Meer ruimte in de gezondheidszorg 
met private initiatieven
De VVD vindt het wenselijk, dat op korte termijn nieuwe private initiatieven 
in de volksgezondheid mogelijk worden gemaakt. Het aanbod van zorgvoor
zieningen moet op die manier worden vergroot. Dat zei Hans Dijkstal afge
lopen week op een politieke bijeenkomst in Den Bosch.

Het aanbod van zorgvoorzieningen 
wordt vergroot als meer ruimte wordt 
gemaakt voor particuliere klinieken. Er 
is inmiddels een politieke meerderheid 
aanwezig om de Volksgezondheid op 
een nieuwe leest te schoeien. 
Zorgpremies die de zorgkosten en niet 
het inkomen weerspiegelen, vormen 
daarbij de crux. Dat biedt perspectief 
na jaren van stagnatie als gevolg van 
meningsverschillen over de kern van 
het probleem. Dijkstal: "Niet de finan
ciën zijn het grootste probleem, maar 
de achterhaalde organisatie."

Hans Dijkstal verwees naar het recent 
verschenen advies van de Raad voor 
de Volksgezondheid (RVZ). Volgens 
de RVZ moet het verbod op het 
maken van winst in de gezondheids
zorg worden geschrapt. Dan kunnen 
patiënten zich laten behandelen in 
privé-klinieken met betaling uit de 
ziekenfondsverzekering. Dijkstal wees 
erop dat dit de weg is om wachtlijsten 
terug te dringen.
Maar hij bracht ook een initiatief van 
staatssecretaris Hoogervorst en minis
ter Borst uit 1999 in herinnering. Deze

bewindslieden deden indertijd voor
stellen om ziekteverzuim en de 
instroom in de WAO terug te dringen. 
Zorginstellingen zouden naast de 
gewone zorg meer gericht moeten 
zijn op de arbeidsgerelateerde 
aandoeningen, die 60% van ziekte
verzuim en arbeidsongeschiktheid 
veroorzaken (psychiscne stoornissen, 
problemen met net bewegingsappa
raat). PvdA, D66 maar ook het CDA 
wezen die voorstellen af.

Nu zijn die partijen het wel eens met 
soortgelijke voorstellen van de Raad 
voor de Volksgezondheid om de 
wachtlijsten aan te pakken. Dijkstal: 
"Mag het voortaan iets sneller? Zodat 
de mensen voortaan minder lang 
hoeven wachten." Hans Dijkstaf 
noemde de noodzakelijke stelselwijzi
ging in de Zorg-sector de grootste 
opgave voor het komende kabinet.
Het nieuwe zorgstelsel moet volgens 
Dijkstal meer concurrentie tussen 
verzekeraars en meer concurrentie 
tussen aanbieders mogelijk maken.
Dat maakt het mensen mogelijk om 
keuzes te maken.

Essentieel in die opzet is de invoering 
van nominale verzekeringspremies. 
Vasthouden aan inkomensafhankelijke 
premies is de reden dat sinds de 
Tweede Wereldoorlog zes stelselher
zieningen zijn mislukt. Daar lijkt nu 
verandering in te komen. Daarom is 
de motie die de VVD met CDA en 
D66 indiende een grote doorbraak 
geweest. Sindsdien is er in de Kamer 
een meerderheid.

Omdat een dergelijke stelselwijziging 
tijd kost, wees Dijkstal op een reeks 
concrete maatregelen, die op korte 
termijn kunnen worden doorgevoerd 
en in het nieuwe stelsel passen. Hij wil 
uitbreiding van de persoonsgebonden 
budgetten, betere indicatiestellingen 
uitgevoerd door huisartsen en zorg
verleners zelf en flexibilisering van de 
CAO's gericht op functiedifferentiatie 
en geografische differentiatie. Dijkstal 
wees er ook op dat het op basis van 
de huidige Tarievenwet niet mogelijk 
is dat huisartsen 's avonds spreekuur 
houden. Als een arts een avond- 
spreekuur nuttig acht, waarom zou 
iemand dat hem of haar belemmeren? 
En toch is de praktijk dat het niet 
mag. Ook de Tarieven wet kan 
worden gewijzigd, vooruitlopend op 
het nieuwe Zorgstelsel.

Kom ook!
5 maart slot van gemeenteraadscampagne

Dinsdag 5 maart. De laatste avond van de gemeenteraadscampagne vindt dit jaar plaats in Arnhem. 
Voorzitter Tweede-Kamerfractie Hans Dijkstal, ministers, staatssecretarissen en 

Tweede-Kamerleden zijn hierbij aanwezig.
Maar ook u kunt hierbij zijn!

Locatie: Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25, Arnhem

Bent u ook zo benieuwd naar de uitslagen? 
6 maart Uitslagenavond

Woensdag 6 maart vanaf 20.00 uur zal in Amsterdam de Uitslagenavond voor 
de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Op een groot scherm kunnen we rechtstreeks 
de televisie-uitzendingen volgen en zo bijhouden wat per gemeente de stand van zaken is.

U bent van harte uitgenodigd!
Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, te Amsterdam
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VVD maant kabinet tot spoed
Afgelopen week debatteerden de fractievoorzitters in de Tweede Kamer over de WAO. Onze fractievoorzitter Hans 
Dijkstal heeft deze gelegenheid nog eens aangegrepen om het kabinet tot spoed te manen bij de aanpak van de WAO.

Al eerder heeft hij zijn teleurstelling 
uitgesproken over wat deze kabinets
periode bereikt is op het gebied van 
de WAO. Deze teleurstelling werd 
niet alleen ingegeven door net schrik
barend hoge aantal arbeidsonge
schikten -  de miljoenste W AO’ er is 
in zicht -  maar ook door de uitkomst 
van het WAO-advies van een SER- 
commissie. Uit de doorrekeningen 
van het Centraal Plan Bureau (CPB) 
blijkt namelijk dat het langverwachte 
SER-voorstel niet leidt tot de 
verwachte daling van het aantal 
arbeidsongeschikten en ook in finan
cieel opzicht weinig te bieden heeft.

Aan de VVD heeft het niet gelegen. 
Met grote regelmaat heeft de VVD 
de afgelopen jaren voorstellen op

tafel gelegd om het tij te keren. Ook 
in ons verkiezingsprogramma hebben 
wij onze nek uitgestoken. Hierin doet 
de VVD immers concrete voorstellen 
om de WAO-problematiek aan te 
pakken. Zo zijn wij voorstander van 
de introductie van de referte-eis. Dit 
betekent dat een werknemer eerst 
een aantal jaren moet hebben 
gewerkt, voordat hij recht heeft op 
een WAO-uitkering. Ook het schrap
pen van de onderste arbeidsonge- 
schiktheidsklassen is in het verkie
zingsprogramma opgenomen. De 
VVD voorstellen leiden tot een 
substantiële daling van het aantal 
arbeidsongeschikten met minimaal 
300.000 mensen en tot een aanzien
lijke besparing op de WAO- uitgaven. 
Dat geld kunnen we beter besteden

aan zaken als het onderwijs, de zorg 
en de veiligheid.

De noodzaak om de ontwikkelingen 
in de WAO te keren blijft onvermin
derd hoog omdat het aantal arbeids
ongeschikten in ons land blijft toene
men. Het huidige stelsel kent, zeker 
in vergelijking met andere landen, 
nog steeds te weinig financiële prik
kels en de toetredingsdrempels zijn 
veel te laag. Tot onze tevredenheid 
heeft premier Kok toegezegd dat het 
kabinet in elk geval nog in april met 
een voorstel zal komen. Dan kan de 
Kamer nog voor de verkiezingen het 
debat hierover aangaan.

V V D  10 -p u n te n p la n n e n  
te vinden op de w ebsite  

w w w .v v d .n l

Geen misverstand over terugkeer
De afgelopen weken was de VVD overal in het land te vinden. Zo ook in 
Zwolle. Daar sprak lijsttrekker Hans Dijkstal afgelopen donderdag onder 
andere over de terugkeer van Afghanen naar Afghanistan.

De VVD wil dat de overheid geen 
misverstand laat ontstaan over de 
terugkeer van Afghanen wanneer de 
situatie stabiliseert en het land 
opnieuw moet worden opgebouwd. 
Jarenlang konden Afghanen in 
Nederland blijven, dankzij het zoge
naamde ‘landengebonden asielbe
leid'. Afghanistan was door burger
oorlog een onveilig land. Dat 
betekende in praktijk dat niemand 
werd teruggestuurd en iedereen een 
verblijfsvergunning kreeg. "Als blijkt 
dat de situatie in Afghanistan ten 
goede is gekeerd, dan dient de prak
tijk te worden aangepast", aldus 
Dijkstal.

De VVD vindt dat de internationale 
emeenschap, en dus ook Nederland, 
ient te helpen bij de wederopbouw

van Afghanistan. Daarvoor moet het 
budget van ontwikkelingssamenwer
king worden aangesproken. Het kabi
net wil nog tot 15 september wach
ten met de beslissing of Afghanistan 
nog gezien moet worden als onveilig 
land. Tot die tijd worden lopende 
asielaanvragen niet behandeld.
Er mag geen misverstand over 
bestaan: als eerder blijkt dat het land 
weer veilig is dan vervalt de nood
zaak alle Afghaanse asielzoekers op 
te vangen.
De VVD wil daarom zo snel mogelijk 
het landgebonden asielbeleid met 
betrekking tot Afghanistan beëindi-

fen en het land als andere landen 
ehandelen. Dan wordt ieder vlucht
verhaal weer individueel beoordeeld, 

er wordt niet meer categoriaal 
verblijfsvergunningen verstrekt.

Inmiddels verblijven bijna 30 duizend 
Afghanen in Nederland, waarvan 
sommigen hier al lang zijn. Als het 
land weer veilig is, dan zijn juist deze 
mensen nodig voor de wederopbouw. 
Nederland kan daarbij helpen. 
Opvang van vluchtelingen is volgens 
de VVD in principe altijd een tijdelijke 
kwestie. Dijkstal: “Wie een tijdelijke 
verblijfsvergunning heeft, moet weer 
terug zodra dat mogelijk is.”

http://www.vvd.nl


ö e s s e 407

Jeugdcriminaliteit
Een kleine groep onverbeterlijke 
lastpakken is verantwoordelijk voor 
een groot deel van de criminaliteit. 
Dit geldt in het algemeen zo en dit is 
niet anders voor jongeren. Om de 
vele jongeren met wie het zeer goed 
gaat een betere kans te geven, 
moeten de hardleerse criminelen 
hard worden aangepakt. Alleen een 
combinatie van straf én hulp kan 
voor deze groep nog uitkomst 
bieden. De VVD heeft tien punten 
om de jeugdcriminaliteit verder aan 
te pakken.

1. C lië n t-v o lg -syste e m

Meten is weten. Om te voorkomen 
dat jongeren een criminele carrière 
beginnen moet elk contact met de 
politie, justitie en de jeugdzorg 
worden geregistreerd. Het Cliënt- 
volg-systeem is hiervoor ingevoerd. 
Dit systeem zal gebruikt moeten 
worden om actief bij te sturen in het 
gedrag van ontspoorde jongeren. 
Privacybelemmeringen mogen hier
aan niet in de weg staan.

2. Individuele  b egele id ing

Het bieden van individuele trajectbe
geleiding is een goede stap in de 
richting. Gedurende een halfjaar tot 
een jaar worden recidiverende jonge
ren een intensieve begeleiding gebo
den. Het project mist een stevige stok 
achter de deur. Bij gebrek aan moti
vatie kan een jongere zich aan de 
begeleiding onttrekken. Dit moet 
worden omgedraaid. Het niet nale
ven van de voorwaarden van de 
begeleiding moet gaan leiden tot het 
uitzitten van de straf.

3. Strafrechte lijke  opvang

Het gaat erom straf en opvoeding te 
combineren. Jongeren uit de harde 
kern moeten niet alleen worden 
bestraft met een taakstraf of een 
aantal maanden cel. Voor hen moet 
een strafrechtelijke opvang worden 
geïntroduceerd Een opvang die tot 
twee jaar kan duren en waarbij de 
jongere zijn vrijheid terugverdient.
De bestaande Glenn Millsschool laat 
zien dat deze aanpak succes geeft.

4. Nachtdetentie

Op school leer je betere dingen dan 
in de gevangenis. Ook criminele 
jongeren zullen overdag naar school 
moeten. Dit kan mogelijk worden 
door het gebruik van nachtdetentie. 
Overdag naar school en 's nachts 
vast.

5. Uitgaansverbod voor kinderen

De burgemeester moet de bevoegd
heid krijgen om een uitgaansverbod 
in te stellen voor jongeren in gebie
den waar overlast door jongeren uit 
de hand is gelopen. Het zijn de 
ouders die op het gedrag van hun 
kinderen mogen worden aangespro
ken. Overtreden hun kinderen het 
verbod, dan krijgen zij een boete. In 
de Verenigde Staten heeft instelling 
van een uitgaansverbod geleid tot 
halvering van de jeugdcriminaliteit. 
Ook het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk ontdekken de waarde van 
deze maatregel.

6. E lektronische huisarrest

Jongeren die zich verantwoordelijk 
voelen plegen geen criminaliteit. En 
een verantwoordelijkheidsbesef krijg 
je van huis uit mee. Daarom biedt net 
elektronisch huisarrest een garantie 
dat criminele jongeren zich niet 
onttrekken aan het ouderlijk gezag.

7. Jeugd en zedenpolitie

De aanpak van jeugdcriminaliteit is 
en blijft een specialisme. Daarbij 
hoort dus een gespecialiseerde poli
tiedienst. Het specialisme van de 
jeugd- en zedenpolitie moet weer 
worden geïntroduceerd.

8. Volw assenstrafrecht

Nu al is het mogelijk om minderjari
gen te bestraffen volgens het 

ewone strafrecht. Dit is bijvoorbeeld 
et geval als plegers van zeer 

ernstige misdrijven de meerderjarig- 
heidsgrens naderen. Naast de moge
lijkheid om het gewone strafrecht op 
te leggen bij ernstige gedragingen 
moet dit ook worden toegepast bij

ernstige recidive. Een volwassen 
criminele carrière moet volwassen 
worden gestraft. Ook als het gaat om 
jongeren.

9. Ouders zijn  verantw oordelijk

In de allereerste plaats zijn ouders 
verantwoordelijk voor het gedrag van 
hun minderjarige kinderen. Ouders 
die deze verantwoordelijkheid niet 
kunnen dragen moeten hierin worden 
ondersteunt.
Opvoedingsondersteuning voorziet 
hierin. Ouders die deze verantwoor
delijkheid niet willen dragen moeten 
met civiele middelen worden gecon
fronteerd met de gevolgen van het 
gedrag van hun kinderen.

10. Jonge  crim inele illegalen

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 worderTingetrokken 
(inbreuk op de openbare orde). Als 
de aanvraag voor een verblijfsver
gunning in behandeling is, moet die 
sneller worden afgewezen. De wet 
moet zodanig veranderd worden dat 
alle illegalen die een misdrijf hebben 
gepleegd en zijn veroordeeld, na het 
uitzitten van hun straf vast blijven 
zitten tot uitzetting uit Nederland 
mogelijk is. Alle illegalen die van een 
misdrijf worden verdacht, moeten in 
voorlopige hechtenis worden gehou
den tot de rechtszitting.

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Annelien Kappeyne van 

de Coppello Stichting
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Een gemengd beeld
De uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraden en de 
uitslag van de landelijke peiling laten een gemengd beeld zien. In 
de gemeenten verliezen we in totaal 156 raadzetels. Dat betekent 
dat in we in de komende vier jaar met zo'n 1.500 gemeenteraadsle
den vertegenwoordigd zullen zijn.
Naast dit verlies zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. Zo 
hebben we het in een aantal gemeenten prima gedaan. Ik denk 

bijvoorbeeld aan de plaatsen Meijel (+32,6%), Opmeer (+16,9%), Vlieland (+10,4%), 
Bennebroek (+9,5%) en Roermond (+7,9%). In andere plaatsen hebben we fors verloren, 
maar het totale beeld laat zien dat het verlies voor de PvdA veel groter is, zodat de VVD 
die partij voorbijstreeft als het gaat om het totaal aantal gemeenteraadsleden.
Een buitengewoon interessante uitslag vinden we in Hilversum. In die gemeente heeft de 
kiezer voor het eerst mogen oordelen over het gevoerde beleid van de lokale Leefbaar 
partij. De uitslag zal voor sommigen opmerkelijk zijn: 11,7 procent verlies voor Leefbaar 
Hilversum en 2,4 procent winst voor de VVD.
Ook de uitslag in Rotterdam heeft veel stof doen opwaaien. Leefbaar Rotterdam, met 
Fortuyn als aanvoerder, krijgt daar meer dan een derde van de raadszetels. Als we dat 
vertalen naar de landelijke verkiezingen is dat verontrustend. Een stem op Fortuyn lijkt een 
GriezeLkabinet van PvdA/CDA/GroenLinks dichterbij te brengen. Dat is een stem die de 
problemen in dit land allerminst oplost. Van het boek dat de neer Fortuyn heeft aangekon- 
digd mag helaas niet teveel verwacht worden. Hij deelde mee dat in dat boek de problemen 
zullen worden geschetst en "de wegen waarlangs de problemen moeten worden opgelost". 
Dat vind ik niet voldoende. Van de politiek mogen immers concrete oplossingen en maatre
gelen worden verlangd, inclusief de financiering.
Tegelijkertijd met de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen kwam de uitkomst van 
een landelijke opiniepeiling voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 mei. De 
paarse partijen verliezen allemaal fors en het is opvallend dat de huidige oppositiepartijen 
daar niet of nauwelijks garen bij spinnen. Hoewel er over de betrouwbaarheid van peilin
gen veel te doen is, neem ik het voor de zekerheid maar serieus.
De conclusie van dit alles is dat we nog veel te doen hebben voor 15 mei. We zullen de 
uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en van de landelijke peiling in ai zijn facetten 
goed bestuderen. We zullen moeten bekijken wat goed is en wat er beter kan. Ik ben er van 
overtuigd dat wij een goed resultaat kunnen behalen bij de Kamerverkiezingen. Ook in 1998 
scoorde de VVD veel minder goed op het gemeentelijk niveau dan op het landelijke. Het kan 
dus, maar dan zullen we wel met zijn allen er stevig ae schouders onder moeten zetten.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Waarom is de V V D  tegen opvang van 
uitgeprocedeerde asielzoekers door gem eenten?
Deze week komt het antwoord van Henk Kamp

Omdat als de gemeenten 
het rijksbeleid gaan doorkruisen, net asielbe
leid mislukt. Dan is het straks niet meer moge
lijk bescherming te blijven bieden aan echte 
vluchtelingen voor wie Nederland de eerste 
veilige plek is na hun vlucht voor vervolging. 
Asielzoekers zijn in de regel geen echte vluch
telingen, maar economische migranten. Zij 
maken misbruik van de asielprocedure, 
hebben vaak alle schepen achter zich verbrand 
en zetten alles op alles om een verblijfsver
gunning voor Nederland te krijgen. Dat is in 
veel gevallen begrijpelijk, maar in alle gevallen 
onacceptabel. Het heeft geleid tot een door 
de rijksoverheid nauwelijks nog te beheersen 
situatie voor wat betreft de toestroom, de 
afhandeling van de juridische procedures en 
de opvang.

De VVD vindt dat wie wordt toegelaten alle 
medewerking en noodzakelijke hulp moet 
krijgen. Hij of zij moet zo snel mogelijk op 
eigen benen komen te staan en volwaardig 
deel van de samenleving gaan uitmaken.
Daar staat tegenover dat wie niet wordt 
toegelaten, direct en onvoorwaardelijk moet 
vertrekken. Dat betekent: geen vervolgpro- 
cedures, geen gratis rechtshulp en geen 
opvang meer, ook niet door de gemeentelijke 
overheid.
Helaas is gedwongen uitzetten meestal niet 
mogelijk, omdat men niet wil meewerken 
aan het vaststellen van de juiste identiteit en 
het verkrijgen van terugreispapieren. Wie 
niet uit zichzelf vertrekt, moet daarom tot 
ongewenste vreemdeling worden verklaard 
en in vreemdelingenbewaring worden geno-

Drie voorbeelden: de toestroom van asielzoe
kers is jaar in jaar uit het dubbele of meer van 
het Europese gemiddelde, de directe kosten 
bedragen inmiddels bijna €  twee miljard per 
jaar en de wachttijd voor de afhandeling van 
een beroep door ae rechter lijkt te zijn opgelo
pen tot twee jaar.

Zodra de betrokkene wèl meewerkt, kan het 
vertrek geregeld worden en komt hij of zij op 
vrije voeten. Buiten Nederland. Als conse
quent aan deze lijn wordt vastgehouden, 
zullen uitgeprocedeerde asielzoekers uit zich
zelf vertrekken.
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Geestelijke gezondheidszorg 
en maatschappelijke opvang
De Kamer heeft deze week in een uitgebreid overleg gediscussieerd 
over de laatste ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Aan de orde kwamen onder andere 
de positie van de eerstelijns GGZ, 
waar de minister van Volks
gezondheid met brede steun van de 
Kamer eindelijk van overtuigd is dat 
deze uit de AWBZ in het tweede 
verzekeringscompartiment moet 
komen. Het gaat hier vooral om korte 
behandelingen door huisarts, psycho
therapeut, maatschappelijk werker en 
psycholoog. De gespecialiseerde 
GGZ, intramuraal of langdurig, blijft 
in de AWBZ.

Extramuralisering (de patiënt verblijft 
buiten de zorginstelling), waar dat 
mogelijk en verantwoord is, onder
gaat een belangrijke positieve 
ontwikkeling. Het begeleid wonen en 
thuis wonen met voldoende geeste
lijke gezondheidszorg zodat men zelf
standig aan de maatschappij kan 
deelnemen, ontwikkelt zien snel. 
Weerbaarheid en zelfstandigheid in 
nuttig werk of reguliere banen is 
uitgangspunt voor degenen voor wie 
het verantwoord is ze buiten de 
instelling te laten verblijven.
Essentieel voor de vermaatschappelij

king is, volgens de daarvoor inge
stelde taskforce, de regie en de 
samenwerking van debetrokken 
professionals die luisteren naar de 
cliënt en gezamenlijk het individu 
boven de institutie plaatsen.

Het jaarbericht Monitor 
Maatschappelijke Opvang gaf helaas 
geen gunstig beeld van de ontwikke
ling in de maatschappelijke opvang 
en de vrouwenopvang in het bijzon
der. Het aantal aanmeldingen neemt 
toe terwijl het aantal opnames 
afneemt. De doorstroming neemt bij 
alle werksoorten af. Ook ae daklo- 
zenopvang levert veel problemen op. 
De VVD acht het een knellend 
probleem dat er op de woningmarkt 
te weinig goedkope woningen voor 
deze mensen beschikbaar komen. De 
minister werd uitgenodigd om deze 
zorgelijke ontwikkelingen een halt toe 
te roepen, te keren en tot een inte
grale aanpak te komen.

De wachtlijsten in de GGZ worden 
goed aangepakt en de gelden worden 
nadrukkelijk verantwoord. Buiten de

wachtlijsten voor 
de zorg en het 
wonen vormen de 
wachtlijsten voor Wim Passtoors 
het intake-gesprek 
en de indicatiestelling een probleem.
De VVD staat erop dat deze laatste 
wachtlijsten als eerste verdwijnen.

Er is inmiddels een aantal landelijke 
kenniscentra aangewezen betreffende 
interculturalisatie, ouderenpsychiatrie, 
jongerenpsychiatrie, waaronder 
ADHD en hoge ziektelasten. Vooral 
dit laatste is van groot belang om 
preventief te kunnen werken zodat er 
minder mensen langdurig ziek zijn en 
vaak onnodig de WAO in gaan.

Wim Passtoors 
w.passtoors@tk.parlement.nl 
070- 318 2890

De Elektronische Overheid?!
De VVD vindt dat naast zorg, onderwijs, verkeer, milieu en overheidsfinanciën 
ook ICT de beleidsagenda moet blijven bepalen.
De VVD steunt de impulsen voor 
digitalisering van de Nederlandse 
samenleving. Elektronische ondertun
neling moet! Een belangrijke stimu
lans vormt het Actieprogramma 
Elektronische Overheid 1999-2002 
onder regie van minister Van Boxtel. 
Centraal staat de digitalisering van 
overheidsdiensten zoals de elektroni
sche handtekening, het gedigitali
seerde paspoort, elektronische stem
biljetten, aangiftebiljetten, 
bevolkingsregisters, politiedossiers, 
gegevensuitwisselingen, pasfoto's en 
meer dan 1000 andere vormen van 
publieke elektronische dienstverle
ning.

Door digitalisering moeten burgers en 
overheid via het Actieprogramma 
meer zicht en beter greep krijgen op 
hun betrekkingen. Een enorme klus, 
die nog lang niet rond is. Het ICT- 
programma van de minister kent drie 
prioriteiten: meer toegankelijkheid, 
meer efficiency en meer publieks- 
vriendelijkheia van de complete over
heid voor burgers en bedrijven. De

VVD heeft de minister er de afgelo
pen regeringsperiode op gewezen dat 
we uitvoering en resultaten van het 
programma bovendien beoordelen op 
het investeren in digitale vaardighe
den onder burgers, bedrijven en 
ambtenaren. Wat betreft knoppen- 
kennis blijft over de hele linie een 
inhaalbeweging nodig bij de mensen.

Het mankeert het actieprogramma 
niet aan innovatieve kwaliteit, maar 
op onderdelen is de laatste twee jaar 
wel stagnatie opgetreden in de 
uitvoering. Die is onvoldoende inge
lopen. De VVD is teleurgesteld dat 
Nederland niet eens meer deel 
uitmaakt van de Europese kopgroep 
van landen met digitale overheids
diensten! VVD- woordvoerder 
Cherribi heeft de minister aan de tand 
gevoeld hoe hij denkt deze achters
tand weg te werken.

Ronduit zorgwekkend acht de VVD 
de vertraging bij de politie en bij de 
provincies. De minister heeft de 
Kamer beloofd dat in 2002 tenminste

25% van de publieke dienstverlening 
aan burgers en bedrijven digitaal zou 
gaan. Dat lukt redelijk, maar de poli
tie haalt nog geen 9% en de provin
cies nog geen 2%. Wat betreft digi
tale aangifte en afwikkeling van 
fietsendiefstal, autokraak en veel 
voorkomende vormen van kleine 
criminaliteit hoeven burgers en 
bedrijven voorlopig nergens op te 
rekenen. Ze komen evenmin nauwe
lijks dichterbij hun provinciale overhe
den. Anders aan de minister wil de 
VVD zulke ernstige uitvoeringskwes- 
ties aan de finish geen schoonheids
foutjes blijven noemen die alleen wat 
meer tijd vragen. De VVD zal ook na 
de verkiezingen ambities, voortgang 
en uitvoering blijven bewaken!

Oussama Cherribi 
o.cherribi@tk.parlement.nl 
070- 318 2882

mailto:w.passtoors@tk.parlement.nl
mailto:o.cherribi@tk.parlement.nl


e x p r e s s e 408

VVD dringt aan op klantvriendelijk 
gedrag van banken
De maatschappelijke rol van de banken is volgens woordvoerder Hella 
Voüte niet te ontkennen. Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over 
de maatschappelijke rol van het betalingsverkeer met de minister van 
Financiën.

In een vergrijzende samenleving is 
het van belang dat de ontwikkeling 
van nieuwe betalingsvormen de 
oudere vormen niet naar een tweede 
plan verwijzen. Online bankieren 
vanuit de luie stoel, het parkeergeld 
chippen, de boodschappen pinnen, 
nog snel even naar de pinautomaat 
lopen voor wat extra geld op zak 
tijdens een avondje uit; het lijkt alle
maal zo vanzelfsprekend. Hoewel de 
ontwikkelingen voor een grote groep 
mensen een uitkomst zijn, moet en 
wil de VVD de belangen van anderen, 
zoals ouderen, mensen in het lande
lijk gebied en gehandicapten, niet uit 
het oog verliezen.

Voor veel mensen is het gebruik van 
een pinautomaat niet zo vanzelfspre
kend. Niet alleen de techniek levert 
voor ouderen een probleem op. Het 
gevoel van onveiligheid dat sommi
gen bekruipt als zij op straat moeten 
pinnen speelt een even grote rol. In 
sommige gevallen worden zij bij de 
balie naar buiten gestuurd omdat 
bedragen onder de 500 Euro niet aan 
de balie mogen worden opgenomen. 
Dit is voor de VVD onacceptabel. 
Toegankelijkheid van het betalings

verkeer is een sine quod non voor 
een betrouwbaar betalingsverkeer. 
Iedereen heeft het recht om over zijn 
eigen geld te beschikken.

Toch is de regelgeving van de PvdA, 
waarin banken zich verplicht moeten 
vestigen, volgens de VVD een 
vreemde stap. "Als de vestiging van 
banken verplicht wordt gesteld 
kunnen we ook wel beginnen met 
een vestigingsplicht voor kappers, 
bakkers, slagers en kruideniers enzo
voort," aldus Voüte. De VVD geeft 
de voorkeur aan zelfregulering boven 
nieuwe regelgeving.

Oplossingen voor de problematiek 
zullen uit het veld zelf moeten 
komen. Initiatieven om samenwer
kingsverbanden aan te gaan, waarbij 
banken een gecombineerde balie- 
functie creëren spreken mij meer aan. 
Op dergelijke wijze kunnen consu
menten bij één loket de bankdiensten 
van meerdere banken afhandelen. 
"Van de minister heb ik een harde 
toezegging gekregen dat dit volgens 
de huidige mededingingsregels goed 
mogelijk is voor situaties waarin de 
consument er op vooruit gaat."

Hella Voute-Droste

De belemmeringen die momenteel 
bestaan bij het wisselen van bankre
kening door particulieren moeten 
worden weggenomen. Dit zou onder 
andere kunnen door het meenemen 
van een eigen rekeningnummer van 
de ene naar de andere bank, de 
zogenaamde nummerportabiliteit. De 
verhuisservice van de banken is een 
stap in de goede richting maar gaat 
volgens Voüte niet ver genoeg. Het 
verlagen van de overstapkosten voor 
de consument vergroot de keuzevrij
heid tussen verschillende aanbieders. 
De VVD heeft er bij de minister 
nogmaals op aangedrongen dit op 
korte termijn mogelijk te maken.

Interbancaire samenwerking in 
bijvoorbeeld het postagentschap is 
volgens Voüte “net ei van Columbus" 
om postagentschappen in het lande
lijk gebiea te houden.

Hella Voüte-Droste
h.voute@tk.parlement.nl 
070- 318 2907

De Sociale Dienst uitbesteedt in h o u d so p g a v eLiberaal Reveil
Er gaat veel mis bij de uitvoering van de Bijstandswet.

Tienduizenden mensen die kunnen 
werken en voor wie er werk is 
ontvangen onnodig een bijstandsuit
kering. De problemen concentreren 
zich vooral in de grootste steden. Het 
was dan ook de hoogste tijd dat 
minister Vermeend is begonnen met 
het aanpakken van de sociale dienst 
in Amsterdam en in iets mindere 
mate die van Rotterdam. Maar ook 
bij kleinere gemeenten verloopt de 
uitvoering van de Bijstandswet soms 
problematisch.

In Maarssen probeert het gemeente
bestuur een aeel van het werk te 
laten verrichten dooreen particulier 
bedrijf. Dat is een interessant experi
ment, dat als het aanslaat door 
andere gemeenten nagevolgd zou 
kunnen worden. Bij het opzetten van 
het experiment heeft de gemeente 
voortdurend contact gehad met het 
ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. Desondanks heeft 
minister Vermeend de gemeente 
Maarssen vorige week teruggefloten 
op aandringen van zijn partijgenote, 
PvdA Tweede Kamerlid mevrouw 
Noorman. De VVD fractie is ongeluk
kig met deze opstelling van de minis
ter en heeft samen met de D66 frac
tie een spoedoverleg over dit 
onderwerp aangevraagd.

Henk Kamp
h.kamp@tk.parlement.nl 
070- 3182898

Bij de regel of bij de tijd? 
Patrick van Schie

Luilekkerland kent weinig moraal 
John van den Driessen Mareeuw

Sociale grondrechten zouden we 
niet moeten erkennen 

Paul Cliteur

Thorbecke en de Islam 
Jan Drentje

Bevolkingsgroei en manipulatie 
Johan Feitsma

Tussen Koopman en Dominee: 
het Nederlands Europees beleid in 

voortdurende spagaat 
Florus Wijsenbeek

EU Oostwaarts, de weg 
naar anarchie? .
Tjeerd Kaastra

mailto:h.voute@tk.parlement.nl
mailto:h.kamp@tk.parlement.nl
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Ruimte voor generieke lastenverlichting
De laatste tijd valt vaak de vraag waarom de VVD in haar verkiezingspro
gramma voorstelt aftrekposten als de spaarloonregeling en de basis-aftrek 
lijfrente af te schaffen. De VVD wil toch juist lagere belastingen?

In het verkiezingsprogramma staat de 
vrije, onafhankelijke en verantwoorde
lijke mens centraal. Dit komt ook tot 
uiting in de fiscale toekomstvisie van 
de VVD. Elke gulden belasting die de 
overheid heft, belemmert de bewe
gingsruimte en keuzevrijheid van de 
burger. Een overheid die belasting 
heft, moet daarom goed kunnen moti
veren waarom zij dat doet. En als de 
overheid haar takenpakket beperkt en 
terug treedt, moet ae belastingheffing 
daarop worden aangepast. Als er 
taken van het publieke naar het 
private domein verhuizen, behoort dat 
gepaard te gaan met lastenverlichting. 
Boter bij de vis.

Daarbij is het van belang dat over
heidsregels duidelijk en herkenbaar 
zijn. Nu zijn er op rijksniveau en op 
gemeenteniveau nog altijd vele regels 
en vervolgens uitzonderingen op die 
regels. Voor bijna elke groep en op 
bijna elk beleidsterrein is er wel een

aparte regeling. Ook leiden maatre
gelen soms tot ongewenste effecten. 
Denk aan het fenomeen van de 
armoedeval, waardoor mensen die 
vanuit een uitkering weer aan de slag 
gaan er financieel op achter uitgaan. 
De VVD wil niet alleen lastenverlich
ting maar ook deregulering.

De VVD kiest dus traditiegetrouw 
voor generieke lastenverlichting 
boven specifieke lastenverlichting. 
Concreet betekent dit verlagen van 
de successierechten, een flinke 
verhoging van de arbeidskorting voor 
alle werkenden en een toptarief dat 
onder de psychologisch belangrijke 
grens van 50% ligt. En niet te verge
ten de afschaffing van de OZB voor 
burgers en bedrijven.

Waar nieuwe voorstellen worden 
gedaan, moeten oude plannen 
wijken. De VVD financiert de voortel
len voor lastenverlichting deels door

het schrappen 
van de spaarloon
regeling en de
basisaftrek lijf- Bibi de Vries
rente. Dat is voor 
die personen die
gebruik maken van die regelingen 
een nadeel. Maar daar staat een 
groter voordeel tegenover! Er worden 
een paar specifieke regelingen inge
ruild voor een aantal grote generieke. 
En per saldo leiden de VVD-voorstel- 
len tot €  4 miljard aan lastenverlich
ting. Dat is meer dan enig andere 
politieke partij voorstelt. Daar gaat 
niemand op achteruit, daarmee is 
iedereen beter af.

Bibi de Vries
b.dvries@tk.parlement.nl 
070- 318 2908

Meer ruimte voor de Politierechter
Deze week werd in de Kamer gesproken over het wetsvoorstel van de minister 
van Justitie ter verruiming van de bevoegdheid van de politierechter.

Nu mag deze rechter "slechts" maxi
maal zes maanden gevangenisstraf 
opleggen; dat wordt in dit voorstel 
verhoogd tot maximaal twaalf maan
den. Daarnaast wordt ook bij de 
gerechtshoven de berechtingsscapaci- 
teit uitgebreid.

De directe aanleiding voor het voorstel 
is gelegen in de capaciteitsproblemen 
bij de rechterlijke macht. Verwacht 
wordt dat de druk op die capaciteit 
alleen maar zal toenemen door de 
toevloed van de "bolletjesslikkers"- 
zaken. Door het wetsvoorstel wordt 
mogelijk dat meer zaken door minder 
rechters worden behandeld. Bepaalde 
strafzaken die nu verplicht door drie 
rechters gezamenlijk (de meervoudige 
kamer) behandeld worden, mogen in 
de toekomst door een enkele rechter, 
de politierechter, behandeld worden. 
Het criterium is en blijft dat het om 
zaken moet gaan die "eenvoudig van 
aard" zijn. VVD -woordvoerder Nicolaï: 
‘het gaat hier om een goed en logisch 
voorstel, waardoor een betere en snel
lere berechting mogelijk wordt.' Nicolaï 
benadrukte dat gelegenheidswetgeving 
moet worden voorkomen en dat men

voorzichtig moet zijn om uit praktische 
overwegingen principiële wijzigingen 
door te voeren. Maar bij het voorlig- 
gende wetsvoorstel is daar volgens 
Nicolaï geen sprake van. De VVD had 
immers al in 1998 samen met de PvdA 
een vergelijkbaar initiatiefwetsvoorstel 
ingediend.
De VVD bepleitte een evaluatie van de 
werking van de wet na drie jaar. Op 
die manier kan worden bezien of de 
verruiming kwantitatief en kwalitatief 
heeft bijgedragen aan een verbetering 
van de capaciteit. Minister Korthals 
zegde toe een dergelijke evaluatie te 
zullen houden.
De VVD woordvoerder vond het onbe
grijpelijk en onverantwoord dat D66 en 
GroenLinks geen voorstander zijn van 
het wetsvoorstel. De capaciteitsproble- 
matiek bij de rechtelijke macht moet op 
vele manieren aangepakt, dus ook op 
deze manier. Als het gaat om een zorg
vuldige berechting moet gekeken 
worden naar de aard van de zaak. Het 
belangrijkste wettelijk criterium blijft 
ook dat uitsluitend zaken waarvan de 
aard ‘eenvoudig’ is naar de politierech
ter mogen gaan. Het enige verschil met 
het huidige stelsel is dus dat de politie

rechter een hogere 
straf mag opleg-

§en. Bovendien 
lijft het

Nederlandse stelsel 
nog steeds zorg
vuldiger dan in 
vele andere landen
om ons heen, waar een alleensprekende 
rechter veel hogere straffen mag opleg
gen.

Atzo Nicolaï

Atzo Nicolaï
a.nicolai@tk.parlement.nl 
070- 318 2888

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.

Adreswijzigingen kunt u doorgeven bij 
Koen Oosterwaal 

070-318 2875

mailto:b.dvries@tk.parlement.nl
mailto:a.nicolai@tk.parlement.nl
mailto:p.tiel@tk.parlement.nl
mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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De uitdaging
In januari heeft onze partij haar verkiezingsprogramma vastgesteld. 
Dat gebeurde in voile openbaarheid tijdens een buitengewone verga
dering op Papendal. Aan dit document is lang en hard gewerkt. De 
commissie onder leiding van Pieter Korteweg heeft twee jaar lang 
alle grote problemen van dit land onder de loep genomen en duide
lijke richtingen aangegeven om ze op te lossen. Het programma is 

dan ook door de partij omarmd. Ik vind dat niet vreemd want het. is visionair, oerdegelijk en 
toch vriendelijk van toon.
In schril contrast met dit solide werkstuk staat het deze week verschenen boek van Pim 
Fortuyn waarvan hij zegt dat het zijn verkiezingsprogramma is. Ik laat nu maar even buiten 
beschouwing dat wij bijna vijftien Euro moeten betalen om aan de weet te komen wat 
Fortuyn met Nederland voorheeft. Op sommige punten zijn wij het met hem eens zoals 
bijvoorbeeld bij het in ere herstellen van kleine scholen. Maar op andere onderdelen wijzen 
wij zijn visie af. Kleinschaligheid in het onderwijs, veranderingen in het zorgstelsel worden 
op de pof gefinancierd: de financiële paragraaf ontbreekt. Daarmee is komen vast te staan 
wat Hans Wiegel al eerder constateerde: de plannen zijn gebaseerd op drijfzand en gebak
ken lucht.
Daarentegen is het programma van de VVD de uitkomst van weloverwogen processen 
uitmondend in een democratisch vastgesteld document. Om die reden zou het ook volstrekt 
ondemocratisch zijn daar te elfder ure aan te gaan sleutelen. Ik voel er dan ook helemaal 
niets voor om onze standpunten te veranderen: dat zou een klap in het gezicht van al die 
betrokken leden van de VVD zijn.
In alle eerlijkheid: er zijn de afgelopen weken dingen niet goed gegaan. Om die reden gaat 
de VVD er aan ook aan werken haar belangrijkste punten nog duidelijker over het voetlicht 
te brengen, al valt dat op dit moment niet mee, vanwege de hype die nu gaande is. Alle 
kandidaten op de lijst, waaronder fractieleden, ministers, staatssecretarissen en nieuw talent 
zijn daartoe zeer gemotiveerd. Niet alleen omdat wij een rotsvast vertrouwen hebben in 
onze standpunten en de mensen die ze de komende weken gaan uitdragen. Nee, vooral ook 
omdat wij net een uitdaging vinden om onder moeilijke omstandigheden te doen waarvoor 
wij zijn ingehuurd: onze verantwoordelijkheid nemen. De resultaten van acht jaar hard 
werken door VVD-politici zijn te waardevol om in een paar weken tijd te laten verkwanse
len.
Daarbij erkennen wij dat er een aantal dingen nog niet goed gaat in dit land. De VVD biedt 
hiervoor degelijke oplossingen met een solide financiële onderbouwing. Wij willen de 
stroom asielzoekers verder terugdringen, een intelligente manier om criminelen te bestrij
den, een duidelijke aanpak om net aantal WAO-ers terug te dringen, meer wegen in 
Nederland en een ziektekostenstelsel dat de mensen zelf laat kiezen. Liberalen kunnen goed 
vechten. Wij weten ook dat je van tegenslag niet zwakker wordt, maar alleen maar sterker. 
Dat hebben wij in onze 54-jarige historie herhaaldeliik bewezen. Een van de uitgangspunten 
in die strijd is altijd geweest dat wij daarbij vasthouden aan onze idealen en aan onszelf. 
Daarbij past het volgende motto: houdt het hoofd koel, het hart warm en de voeten fris!

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Waarom m oet u voor een goed  
kinderopvangbeleid b ij de V V D  z ijn ?  H

Deze week komt het antwoord van Frans Weekers

Als vader van drie dochters weet ik maar al 
te goed dat de kinderopvang zowel in 
kwantitatieve, als in kwalitatieve zin nog 
steeds te wensen overlaat. Hoewel het 
aantal kindopvangplaatsen In de afgelopen 
jaren meer dan verdubbeld is -  een verdien
ste van ‘Paars’-, zijn er nog steeds wacht
lijsten en krijgen nieuwkomers onvoldoende 
kans. De VVD heeft een heldere visie op de 
verbeteringen die moeten worden doorge
voerd om voldoende en veilige kinderop
vang te realiseren.

De VVD heeft met de motie Weekers c.s. in 
1999 het kabinet overtuigd dat marktwer
king dé oplossing is voor net tekort aan 
kinaeropvangpleKken en de verslechterde 
verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Marktwerking betekent concreet dat ouders 
zelf kunnen bepalen bij welke kinderopvang 
zij hun kind onderbrengen en dat onderne
mers in de kinderopvang de ruimte krijgen 
om in te spelen op de behoefte in het land. 
Vraagsturing heet dat in Haags jargon. Dat 
zal met de aangekondigde wet 
Basisvoorziening kinderopvang vanaf 2004 
het leidend principe zijn. Nu worden nieuwe 
initiatieven in een 'booming business' in de 
kiem gesmoord omdat gemeenten het 
aanbod bepalen en de regels te star zijn! 
Gevolg: 1 of 2 aanbieders van kinderopvang 
hebben de markt binnen een gemeente in 
handen. Dat moet veranderen. Ouders 
moeten namelijk wat te kiezen hebben. De

vervolg op pagina 4
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PKB Waddenzee
Afgelopen maandag is het nota overleg over de PKB Waddenzee gevoerd. In het PKB 
worden de lange termijn plannen voor de regio vastgesteld. Om een goed beeld te krijgen 
heeft woordvoerder Ruud Luchtenveld in de periode voorafgaand aan het overleg diverse 
werkbezoeken aan de regio Waddenzee afgelegd. Ook heeft hij met veel vertegenwoordi
gers van belanghebbenden gesproken. Ruud Luchtenveld

'Duurzame bescherming en ontwikke
ling van de Waddenzee als natuurge
bied en het behoud van het unieke 
open landschap'. Dit is het uitgangs
punt van de PKB. De VVD onder
schrijft dit. Binnen deze centrale doel
stelling wil de VVD de regio 
voldoende ruimte geven om te werken 
en te leven en wil recht doen aan de 
manier waarop de regio dit gebied tot 
nu toe beheert.

Havens niet op slot 
Er moet een internationaal afwegings
kader voor de Waddenzee komen. 
Zolang het internationale kader er 
niet is wil de VVD de ontwikkeling van 
de Nederlandse havens niet op voor
hand op slot zetten door concurrentie
nadeel ten opzichte van Duitsland en 
Denemarken. De woordvoerder drong 
met name aan op meer ruimte voor de 
haven van Den Helder.

V isse rij
Het Kabinet heeft eerder toezegd dat 
het nieuwe visserijbeleid na 2003 
mede gebaseerd zal zijn op de uitkom
sten van het Evaluatieonderzoek van
2003. Deze toezegging dient zij na te 
komen. De PKB moet ruimte bieden 
om resultaten uit de evaluatie in PKB 
op te nemen zonder dat daarvoor een 
partiële herziening noodzakelijk is.

Dus de beperkende maatregelen in 
PKB schrappen en de visserijsector in 
afwachting van de evaluatie blijven 
binden aan de Structuurnota Zee- en 
Kustvisserij.

Recreatie/toerism e  
De VVD wil het aantal ligplaatsen 
(4400) niet beperken. Beperking is 
niet dé manier om de recreatiedruk op 
de Waddenzee te reguleren.
Betrokken partijen zoals bijvoorbeeld 
de decentrale overheden hebben een 
afspraak gemaakt om samen te 
werken en zo te komen met een 
oplossing voor de recreatiedruk. De 
VVD wil wachten op de oplossingen 
die hieruit voort komen. Mocht die er 
niet komen, dan kan alsnog een rege
ling in PKB opgenomen worden via 
gedeeltelijke herziening.

D elfstoffen
De VVD wil op dit moment geen 
heropening van de discussie over 
(proef)boringen. Een amendement van 
de PvdA om boren in de Waddenzee 
voor altijd te verbieden steunt de VVD 
niet.

O n tw ik k e lin g sp e rsp e ct ie f  
VVD vindt dat een duurzaam sociaal 
ontwikkelingsperspectief er al had 
moeten zijn. Nu geeft de PKB strin

gent beleid met de nodige economi
sche beperkingen waarvan de sociaal 
economische gevolgen pas achteraf 
zichtbaar zijn. Deze volgorde tast het 
draagvlak van het beleid erg aan. Een 
VVD-motie om recreatieve ontwikke
ling van Den Helder mogelijk te 
houden wordt aangenomen.

W in d en erg ie
De VVD is van mening dat op dit 
moment onvoldoende is onderbouwd 
waarom er een verbod op het plaat
sen van windturbines in ae 
Waddenzee moet komen.
Alternatieve plaatsingsmogelijkheden 
voor windturbines en eventuele strij
digheid met de Vogel- en Habitat- 
ricntlijn zijn onvoldoende onderzocht. 
Tijdens het overleg bleek dat een 
Kamermeerderheid geen uitzondering 
wil maken voor plaatsing van wind
molens bij de Afsluitdijk.

Ruud Luchtenveld 
070-3182896
R.Luchtenveld@tk.parlement.nl

Tijdelijke oplossing etherfrequenties
Deze week vond in de Kamer het debat plaats over de verdeling van de etherfrequenties 
voor de commerciële radio. Het kabinet heeft besloten de verdeling van de etherfrequenties 
voor zowel de landelijke als niet-landelijke commerciële radio voor een jaar te verlengen.

Naast de bestaande zeven landelijke 
zenders blijven twee pakketten over 
die op grond van markt economische 
gronden verdeeld zullen worden. Het 
gaat hier dus om een tijdelijk besluit. 
In 2003 worden de frequenties 
definitief verdeeld.
Gezien de grote meerderheid in de 
Kamer- die geen veiling wil -  lijkt het 
besluit onvermijdelijk en dus begrijpe
lijk. Dat neemt niet weg dat het 
teleurstellend is.
Woordvoerder Nicolaï: "De politieke 
realiteit heeft geleid tot dit tussen
voorstel. De VVD stemt daar dan ook 
met frisse tegenzin mee in." De VVD 
heeft van het begin af aan gepleit 
voor een open verdeling met een

eerlijke kans voor nieuwkomers. "Het 
blijft een schande dat de PvdA en 
D’66 in het begin van het verkie
zingsjaar als een blad aan een boom 
omgingen. Er waren geen nieuwe 
feiten of ontwikkelingen; ze zwicht
ten voor de druk in de publiciteit, de 
lobby en de vele emails. De politiek 
moet niet de schijn wekken chantabel 
te zijn", aldus Nicolaï.
Deze hele gang van zaken is voor de 
VVD reden te meer om opnieuw het 
pleidooi voor een zo snel mogeliike 
introductie van digitale ether radio 
(T-DAB) te houden. De VVD heeft 
daarom bij motie verzocht al dit 
komend jaar minimaal €  1 miljoen 
voor de ontwikkeling van T-DAB

beschikbaar te 
stellen. Door de ^  
snelle introductie ' „,. ,
kan de schaarste ^tzo Nicolaï
in de ether
worden opgeheven en kan zo snel 
mogelijk worden toegewerkt naar een 
echte marktsituatie, zodat de poli
tieke bemoeienis met de verdeling 
van de etherfrequenties eindelijk niet 
meer nodig zal zijn.

Atzo Nicolaï
070-3182888
a.nicolai@tk.parlement.nl

mailto:R.Luchtenveld@tk.parlement.nl
mailto:a.nicolai@tk.parlement.nl


r e s s e 409

Toekomstige zorg in Nederland: patiënt centraal!
Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van het zorgstelsel. Aanleiding 
voor dit debat zijn de problemen in de zorg: wachtlijsten, meer benen onder het bureau dan 
handen aan het Ded, knellende budget- en tariefsystemen en gebrekkige sturing en toezicht. 
'Minister Borst is kapitein op een olietanker zonder roer', is aTeens geroepen.

Gezondheidszorg is een groot goed 
in ons land. Vraag een willekeurig 
iemand wat hij o f zij het belangrijk
ste vindt in het leven en keer op 
keer luidt het antwoord ‘de gezond
heid'. Ons land kent tot op heden 
een hoogwaardige gezondheidszorg. 
Een gezondheidszorg waarin boven
dien veel mensen hard werken. Toch 
is er iets mis met het imago van de 
zorg. De oorzaken daarvan zijn 
gelegen in de wijze waarop in ons 
land de gezondheidszorg is georga
niseerd. Een voorbeeld: op dit 
moment worden Nederlanders in 
Spanje geopereerd aan knie of heup 
terwijl in Nederland operatiekamers 
leegstaan. Hoe kan dit? Een ander 
voorbeeld: in Nederland worden 
miljarden gespendeerd aan het 
oplossen van de wachtlijsten. Toch 
worden de wachtlijsten eerder 
langer dan korter en een deel van 
het geld blijft bovendien liggen. Hoe 
kan dit? Het antwoord is simpel: er 
zijn onvoldoende prikkels. De VVD 
wil dat de gezondheidszorg geprik
keld wordt om de problemen op te 
lossen.

Voor de VVD staat de patiënt of 
consument centraal in de zorg en niet 
de zorgaanbieder zijnde een zieken
huis o f  instelling. Dit vereist een 
omslag in het denken. In dat denken 
wordt de zorg niet langer centraal 
bepaald, maar is de overheid slechts 
nog scheidsrechter. De regie ligt bij 
anderen, te weten de verzekeraars.
Zij dingen onderling op basis van 
kwaliteit, service en prijs naar de 
gunsten van de patiënt. Ook 
zorgaanbieders (bijv. ziekenhuizen) 
gaan straks concurreren. Zo mag een 
ziekenhuis straks zelf bepalen hoeveel 
en welke handelingen het wil verrich
ten. De patiënt kan straks volop 
kiezen!

Kern van de discussie over een nieuw 
zorgstelsel vormt al jaren de premie. 
Moet de premie een vaste zijn of een 
inkomensafhankelijke? De VVD kiest 
voor het eerste. Een vaste of nomi
nale premie is essentieel voor verze
keraars om te kunnen dingen naar de 
gunsten van de patiënt. Een inko
mensafhankelijke premie, zoals door 
de PvdA bepleit, staat concurrentie in

de weg.
Bovendien pakt 
zo’n premie op de 
lange termijn 
duur uit voor de 
mensen in het 
land. De VVD zal 
zich hiertegen 
blijven verzetten.

Behalve over de toekomst van de 
zorg ging het debat voor een deel 
ook over modernisering van de 
huidige zorg. De VVD heeft in deze 
gepleit voor: afschaffing van de vele 
regels in de zorg, meer invloed van 
werkenden op hun werk (werken in 
de zorg moet weer leuk worden!) en 
minder managers. Bovendien moeten 
er betere managers komen (een 
goede doktor is nog geen goede 
manager).

Anke van Blerck
070-3182917
A.vBlerck@tk.parlement.nl

Anke van Blerck

MKZ: Wie geen lessen trekt uit het 
verleden is niet rijp voor de toekomst
Afgelopen week vond in de Kamer het overleg plaats om de wijzigingen van het draaiboek 
MKZ te bekrachtigen. Dat draaiboek is nodig om bij een nieuwe uitbraak van MKZ direct in 
te kunnen grijpen. Woordvoerder Gert-ian Opiaat heeft namens de VVD uiteengezet dat de 
VVD het draaiboek wat er nu ligt niet kan goedkeuren. Er zijn nog teveel onduidelijkheden. 
Zijn kritiek spitste zich toe op drie hoofdzaKen.

Gert Jan Opiaat

Ten eerste kan echt kritisch commen
taar nog niet worden gegeven omdat 
de evaluatie van de MKZ-crisis nog 
niet is afgerond. En dat steekt de VVD 
enorm, omdat de dreiging van een 
uitbraak altijd aanwezig is. De VVD 
krijgt de indruk dat de minister 
probeert om de MKZ-evaluatie over 
de verkiezingen heen te tillen en dat 
is wat ons betreft niet acceptabel. Wij 
willen een snelle evaluatie met een 
missionaire minister.

Daarnaast is van belang dat de 
belanghebbende partijen worden 
betrokken bij het opstellen van het 
nieuwe beleid. Tot dusver is het 
bedrijfsleven niet of nauwelijks 
betrokken geweest bij de totstandko
ming van het Beleidsaraaiboek en het

Communicatie draaiboek. Het 
bedrijfsleven dat goed genoeg is om 
het diergezondheidsfonds te vullen, 
wordt niet of nauwelijks betrokken bij 
het draaiboek; dat kan dus niet. De 
VVD vindt het van groot belang dat 
het bedrijfsleven wordt betrokken bij 
het opstellen van de draaiboeken.

Tot slot schept de minister over het 
vaccinatiebeleid niet veel duidelijk
heid. Door de minister is de illusie 
gewekt dat dieren in leven gelaten 
kunnen worden. Dit blijkt echter niet 
uit de brief. Wat betreft de VVD zal 
de inzet zijn het plan van collega 
Mulder door te voeren. Namelijk het 
toepassen van ringvaccinaties, en het 
lokaal afzetten van dit gevaccineerde 
vlees. Dieren hoeven dan niet

geruimd te worden, maar zijn nog 
bruikbaar voor consumptie. 
Ruimingen stuiten mensen tegen de 
borst. Zowel boeren als ook burgers 
en zijn maatschappelijk niet meer te 
verantwoorden.

De VVD heeft altijd gezegd dat de 
minister een goede crisismanager is, 
maar helaas blijft het daar bij. Een 
transitiemanager herkent de VVD in 
elk geval niet in Laurens-Jan 
Brinkhorst.

Gert Jan Opiaat
070-3182881
g.oplaat@tk.parlement.nl
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VVD wil haast maken met 
uitbreiding wegcapaciteit
De Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit is deze week in de Tweede Kamer 
behandeld. Dat werd tijd; de wet ligt er al maanden. In deze wet 
worden drie dingen geregeld: het mogelijk maken van de introductie 
van tolwegen, de introductie van expresse-banen (voorheen betaalstro- 
ken) en de instelling van regionale mobiliteitsfondsen. De VVD wil 
haast maken met deze vormen van betaald rijden, want hierdoor 
ontstaat op termijn extra wegcapaciteit.

De kilometerheffing wordt in een 
aparte wet geregeld en dat vindt de 
VVD ook terecht. Kilometerheffing is 
een vervanging van de huidige vaste 
belastingen op auto's 
(Motorrijtuigenbelasting, BPM) en 
een deel van de benzine-accijns. De 
wet Bereikbaarheid en Mobiliteit 
zorgt ervoor dat op nieuwe wegen 
tol geheven kan worden, mits er, en 
daar hecht de VVD groot belang aan, 
een gratis vergelijkbare verbinding 
naast die tolweg is. Het gaat erom 
dat de automobilist de keuze kan 
maken: meer reistijd of meer betalen 
voor minder reistijd.

Naast de genoemde voorwaarden; 
alleen tol op nieuwe wegen en een

gratis alternatief, heeft de VVD nog 
een aantal voorwaarden:
- Buitenlanders moeten op de 
Nederlandse tolwegen ook betalen,
- Er moet sprake zijn van een goed 
en uniform betaalsysteem overal in 
Nederland; duidelijkheid voor de 
automobilist
- De verhouding tussen opbrengsten 
en uitvoeringskosten moet reëeTzijn, 
we zitten niet te wachten op nog 
meer peperdure projecten. We 
moeten juist de tol gebruiken om 
wegen goedkoper aan te kunnen 
leggen.

Ten slotte: in deze wet zat ook de 
proef met het rekeningrijden. Deze 
proef is uit de wet en geheel van de

Criminaliteisbeheersing
Op 13 maart jl. werd in een algemeen overleg gesproken met de ministers 
van Justitie en Binnenlandse Zaken over criminaliteitsbeheersing. Eind vorig 
jaar werd de Nota Criminaliteitsbeheersing van beide ministers in de 
Tweede Kamer behandeld. Naar aanleiding van dat debat werd een aantal 
moties ingediend. De stand van zaken inzake de uitvoering van deze moties 
was het onderwerp van het algemeen overleg.

Woordvoerder Nicolaï vroeg naar de 
uitvoering van zijn motie waarin wordt 
aangedrongen op de invoering van een 
zevental maatregelen om het hoge 
recidivepercentage terug te dringen.
De minister van Justitie zegde toe dat 
de motie in praktijk zal worden 
gebracht. Zo zal ae informatie-uitwis- 
seling binnen de gehele strafrechtketen 
worden verbeterd. De W D  heeft in de 
motie ook gepleit voor de uitbreiding 
van de strafrechtelijke opvang verslaaf
den. Met deze uitbreiding wil minister 
Korthals nog wachten tot na de evalu
atie van deze vorm van opvang. Ook 
wil de W D  de voorwaardelijke invrij
heidstelling opnieuw invoeren. Het 
vaker en langer opleggen van de voor
waardelijke invrijheidstelling zal een 
goede stok achter de deur zijn en een 
ex-delinquent eerder weerhouden de 
fout in te gaan. Minister Korthals 
bevestigde dat dit ingevoerd zal 
worden en zal daarover in april een 
rapport aan de Kamer sturen. Het 
voorstel voor het minder snel ontslaan 
van een delinquent uit de TBS, zal de 
minister ook uitvoeren. De minister van 
Justitie neemt ook het voorstel over om 
recidive als strafvezwarinsggrond aan

te merken inclusief de verplichting van 
de rechter om aan te geven als hij niet 
tot strafverzwaring over gaat.
De motie waarin de VVD aandringt op 
de vergroting van de aangiftebereid
heid kwam eveneens aan de orde. De 
W D  stelt daarin een aantal maatrege
len voor, omdat zij zeer ontevreden is 
hoe op dit moment met aangiftes 
wordt omgegaan. Eén van de maatre
gelen is de elektronische aangifte. 
Minister De Vries van Binnenlandse 
Zaken reageerde naar het oordeel van 
woordvoerder Nicolaï te laconiek en 
nam de problemen niet serieus genoeg. 
Uiteindelijk zegde hij echter wel toe 
een aantal van de maatregelen probe
ren door te voeren.
In haar strijd tegen de recidive is de 
VVD met de toezeggingen behoorlijk 
tevreden. Maar voor wat betreft de 
problemen rond te aangifte is er 
volgens de W D  nog veel te doen.

Atzo Nicolaï
070-3182888
a.nicolai@tk.parlement.nl

baan. In het verlengde van die proef, 
zijn destijds echter afspraken gemaakt 
met de vier Randstedelijke regio's 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht. Deze regio's hebben in het 
kader van het
Bereikbaarheidsoffensief Randstad 
(BOR) een totaal bedrag van 450 
miljoen euro in hun mobiliteitsfond
sen gestort gekregen. Binnen het 
BOR was tevens afgesproken dat de 
regio's de opbrengsten van de proe
ven met Rekeningrijden ook gedu
rende twee jaar zouden krijgen. De 
VVD vindt, nu die proeven niet door
gaan, dat dat geld, gelijkelijk verdeeld 
moet worden over alle provinciale 
mobiliteitsfondsen in Nederland.

Pieter Hofstra 
070-3182886 
p.hofstra@Tk.parlement.nl

vervolg van vraag van de week

VVD wil dat kartelpolitie NMa gaat 
optreden tegen dit soort machtscon
centraties en wil dat nieuwkomers 
eerlijke kansen krijgen. Ook klein
schalige initiatieven moeten de ruimte 
krijgen. Daartoe heeft de VVD expe
rimenteermogelijkheden afgedwon- 
gen.
Kwaliteit moet in de kinderopvang 
centraal te staan. Organisaties in de 
kinderopvang hebben ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid bij de invulling 
van hun kwaliteitsbeleid. De overheid 
moet daarop toezien. We moeten 
echter af van té gedetailleerde regel
geving. Dit werkt verstikkend. Meer 
soepelheid met behoud van kwaliteit 
is dus gewenst.
Om een koopkrachtige vraag te 
stimuleren heeft de VVD in net 
verkiezingsprogramma 90 miljoen 
Euro per jaar extra vrijgemaakt om 
fiscale faciliteiten te realiseren. Deze 
fiscale impuls zal leiden tot vele tien
duizenden extra kinderopvangplaat
sen en een beter evenwicht tussen 
vraag en aanbod.

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Annelien Kappeyne van 

de Coppelio Stichting
eindredactie:

Petra Tiel:
p.tiel@tk.parlement.nl 
Fleur van Tellingen:
11 ïn.g;̂ r)@tl< .parlement.nl 

telefoon: 0 7 0 -3 1 8  3036

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk. 

Adreswijzigingen kunt u doorgeven bij 
Koen Oosterwaal 

070-318 2875
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PARTIJEN

Wij willen de grootste worden
De politieke situatie is erg spannend. Volgens de opiniepeilingen 
zijn er vier partijen die op een zetelaantal tussen de 24 en 32 
mogen rekenen. Ik wil duidelijk zijn: het is onze ambitie om de 
grootste partij te worden. Dat is een stevige ambitie, maar beslist 
geen onhaalbare. Als ik kijk naar onze kandidaten en naar ons 
verkiezingsprogramma, dan geeft dat vertrouwen. Het definitieve 

verkiezingsprogramma kunt u trouwens vinden via WWW.VVCI.lll

Eén van de belangrijkste kwaliteiten van de VVD is de financiële deugdelijkheid. Die 
deugdelijkheid is enorm belangrijk. Zij heeft bijgedragen aan de grote welvaart die we nu 
in ons land kennen. En het gaat om uw belastinggeld en daar moeten we zorgvuldig mee 
omspringen. Vasthouden aan de gouden Zalmnorm en een solide financiële onderbouwing 
van al onze plannen kenmerken de VVD. Daarmee onderscheiden wij ons van steeds meer 
andere partijen. De financiële luchtkastelen van GroenLinks heb ik al eerder genoemd: met 
een raming van 2_ procent economische groei per jaar rekent deze partij zich veel te rijk. 
Ook de uitgavendrift van de Partij van de Arbeid mag inmiddels bekend worden veronder
steld. Wat de Lijst-Fortuyn betreft tasten we volledig in het financiële duister. Hij heeft 
een boel plannen, die bij elkaar vele miljarden euro's zullen kosten. Maar hij heeft er geen 
cent extra voor over. De kwalificatie "financieel drijfzand" is dan ook terecht.

Ook het CDA behoort meer en meer tot de partijen die een solide financiering niet zo heel 
belangrijk vinden. Ik denk aan het voorstel van het CDA om het huurwaardeforfait voor 
bepaalde groepen af te schaffen. Dat is op zichzelf een sympathiek voorstel, maar het kost 
bijna 250 miljoen euro. Op geen enkele wijze geeft het CDA aan waar dat geld vandaan 
moet komen. Daarnaast heeft het CDA voorgesteld om de sociale premies te verlagen. 
Kosten: 1 miljard euro. Ook sympathiek, maar ook ongedekt. Zo zijn er meer voorbeelden 
te noemen. En dat voor een partij die haar financieel woordvoerder tot fractievoorzitter en 
lijsttrekker heeft gemaakt! Als ik dan filosofeer over eventuele coalitieonderhandelingen 
tussen CDA, GroenLinks en PvdA, slaat de uitgavenschrik mij om het hart.

Wij doen het anders. Tien keer meer en honderd keer deugdelijker. Denk maar aan het 
afschaffen van de onroerende zaakbelasting. Een belastingverlaging van 2_ miljard euro, 
die op een degelijke manier wordt betaald. Denk ook aan het extra geld dat wij uittrekken 
voor het bestrijden van de onveiligheid, voor extra wegen, voor de zorg of voor het onder
wijs. Ook allemaal uitstekend financieel onderbouwd.

Tegenover zo’n goed en solide programma hebben andere partijen veel uit te leggen. Dat 
zullen we de kiezer duidelijk maken. We zullen duidelijk maken dat de enige verstandige 
stem een stem op de VVD is. Met een goed programma en goede kandidaten kunnen wij 
maar voor één ding gaan: voor goud!

Hans Dijkstal

De VVD staat voor uw huis!
Deze week hebben we meerdere vragen en antwoorden 
voor u geselecteerd. Het antwoord komt van: Bibi de Vries

W at heeft de V V D  de a fge lopen  
iaren gedaan voor de eigen w o n in g 
b e zitte rs?
• de hypotheekrente aftrek is voor de eigen 

woning gehandhaafd voor een periode 
van 30 jaar

• de vermogensbelasting is afgeschaft 
waardoor de eigen woning zonder hypo
theek niet meer wordt belast.

• de eerste eigen woning valt ook niet 
onder de vermogensrendementsheffing

zijn aangegaan.
• afschaffen van de Onroerend Zaak 

Belasting (OZB) is een vorm van lasten
verlichting (2,5 miljard Euro) met 
gunstige effecten voor de arbeidsmarkt. 
De VVD wil de OZB afschaffen voor 
huurders, eigen woningbezitters én voor 
het bedrijfsleven.
Bovendien vormt de afschaffing van de 
OZB ook een instrument tegen de armoe
deval.

W at is de V V D  van plan te doen 
voor de eigen w o n in g b e zitte rs  in de 
kom ende periode?
• de hypotheekrente voor de eerste eigen 

woning blijft onverkort gehandhaafd. Dat 
biedt de noodzakelijke zekerheid aan 
eigenaren die langdurige verplichtingen

De afschaffing van de OZB is net als alle 
andere VVD-voorstellen voorzien van 
adequate financiële dekking.

vervolg op pagina 2

http://WWW.VVCI.lll
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vervolg van vraag van de week

Wat vindt de VVD van het 
ge d ee lte lijk  afschaffen van het 
eigenw o n in gfo rfa it?
Op dit moment ligt er in de Tweede 
Kamer een initiatief-wetsvoorstel van 
het CDA om het eigenwoningforfait 
niet hoger vast te stellen dan het af te 
trekken bedrag aan hypotheekrente. 
Dat betekent dat huiseigenaren die 
hun hypotheekschuld hebben afgelost 
(of bijna geheel hebben afgelost) 

een eigenwoningforfait meer 
oeven te betalen (of minder). De 

VVD staat sympathiek tegenover dit 
voorstel, maar is van mening dat het 
financieel degelijk gedekt moet zijn. 
Het plan kost de schatkist ca. 250 
miljoen Euro aan gemiste belasting

ontvangsten per jaar. Het CDA stelt 
expliciet voor dat dit bedrag gedekt 
zal moeten worden door vergroting 
van het financieringstekort. Het is 
opmerkelijk dat het CDA dit onge
dekte voorstel doet want juist het 
CDA heeft onlangs de minister van 
Financiën nog verweten een slechte 
financiële erfenis achter te laten. 
Daarnaast heeft het CDA dit voorstel 
niet in haar verkiezingsprogramma 
staan. Dat maakt het voorstel vreemd 
en ongeloofwaardig.

Wat vindt de VVD van het 
PvdA plan "top-aftrek voor 
starters w oningm arkt"?
De PvdA heeft op haar beurt een 
plan gepresenteerd om starters op de 
woningmarkt fiscaal te steunen. 
Starters moeten in het voorstel van

de PvdA voor een periode van 5 jaar 
hun hypotheekrente kunnen aftrek
ken tegen het hoogste belastingtarief 
van 52%. In de volgende 5 jaar zou 
dat 47% zijn.
Ook voor dit plan bestaat -  evenals 
bij het voorstel van het CDA - geen 
financiële dekking. De PvdA geeft 
dus ook niet aan wie de rekening van 
het voorstel moet betalen. Bovendien 
staat het voorstel niet in het verkie
zingsprogramma van de PvdA.

C o n clu sie
De VVD staat voor uw eigen huis. 
Maar de VVD staat ook voor een 
degelijk financieel beleid. Met andere 
woorden: de VVD is een betrouwbare 
partij en laat geen ongedekte lucht
ballonnetjes op.

Harde aanpak seksueel misbruik kinderen
Begin deze week werd het wetge
vingsoverleg over zedelijkheidswet- 
geving gehouden. De minister van 
Justitie neeft een aantal maatregelen 
voorgesteld om het seksueel 
misbruik van en geweld tegen kinde
ren hard aan te pakken.

Zo wordt de zogenaamde virtuele 
kinderporno strafbaar gesteld, de 
seksuele exploitatie zonder fysiek 
contact met een ander, zoals bij een 
peepshow wordt strafbaar en de leef
tijdsgrens voor exploitatie van kinde
ren alsmede voor kinderpornografie 
verschuift van naar 16 naar 18 jaar. 
Tot slot wordt het klachtvereiste, OM 
kan alleen vervolgen na een klacht 
van het slachtoffer of diens vertegen
woordiger, omgezet in een hoorrecht, 
het OM wordt verplicht het slacht
offer te horen.

Woordvoerder Nicolaï noemde het 
pakket van maatregelen heel goed en 
evenwichtig en complimenteerde het 
kabinet en de minister daarmee. De 
maatregelen sluiten precies aan op 
eerdere pleidooien van de VVD-frac- 
tie om kindermisbruik aan te pakken. 
De VVD-fractie heeft immers al bij 
het begin van deze kabinetsperiode 
het seksueel misbruik van kinderen 
als een van de prioriteiten van justitie 
aangemerkt (omdat dit zo ongeveer 
de ergste en meest onvoorstelbare 
vorm van criminaliteit is.)
Ook de andere fracties complimen
teerde de minister met de voorstellen. 
Een meerderheid van de Kamer, 
waaronder de VVD, drong bij de 
minister aan op strafrechtelijke 
vervolging van sekstoeristen die 
kinderen in landen waar kinderprosti
tutie niet verboden is toch te kunnen

Atzo Nicolaï

vervolgen. Op dit moment is dat niet 
mogelijk omdat het vereist van 
dubbele strafbaarheid, dus zowel in 
Nederland als in het land waar het 
gebeurt, geldt. De minister neemt dit 
voorstel over. Op deze manier zal het 
misbruik van een kind nog harder 
aangepakt kunnen worden.

Atzo Nicolaï
070-3182888
a.nicolai@tk.parlement.nl

HBO-fraude
Deze week heeft de Kamer gedebat
teerd over vermeende fraude in het 
hoger beroepsonderwijs. De VVD wil 
fraude - alle fraude (Bouw, ESF,
HBO) - hard aanpakken. Daarom 
steunen we de minister in zijn beleid 
om het Openbaar Ministerie in te 
schakelen bij de vermeende fraude in 
het HBO.

Daarnaast is het wenselijk dat er snel 
duidelijkheid komt over de toelaat
baarheid van verschillende construc
ties binnen het vigerende bekosti
gingsstelsel. Die snelle duidelijkheid is 
gewenst om instellingen niet langer 
in onzekerheid en in de beklaagden
bank te laten en in verband met de 
noodzakelijke investeringen in de 
beroepsonderwijskolom VMBO-

MBO-HBO waarover in de formatie 
nadere afspraken moeten worden

Kiakt. Dat zal alleen lukken als de 
geklaard is. Bovendien is duide

lijkheid gewenst met het oog op een 
nieuw bekostigingsstelsel in net HBO. 
De VVD steunt daarom de lijn van de 
minister van Onderwijs om net zelf
onderzoek van de instellingen als 
basis te nemen (dit is overigens in lijn 
met onze visie op autonomie en dere- 

ulering zoals onder meer verwoord 
ij de nota Variëteit en Waarborg 

(Expresse nr. 340) èn de Wet op het 
Onderwijstoezicht).
We stemmen ook in met het onaf
hankelijk onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer dat daarnaast zal plaats 
vinden. De VVD werkt mee aan een 
gedegen onderzoeksvoorstel dat 
volgende week door de Tweede

Kamer zal moeten worden vastge
steld.
Naast de beoordeling door zoge
naamde Task Force Rekenschap en 
een onafhankelijke commissie denken 
wij dat de review van de Algemene 
Rekenkamer, aangevuld met onder
zoeksvragen van ae Tweede Kamer, 
bij zal dragen aan de door eenieder 
gewenste snelle duidelijkheid.
Wij hebben de Algemene 
Rekenkamer onder meer verzocht om 
bij de uitwerking van de rekenschap- 
functie (task-force Van Lunteren) 
nadrukkelijk de rol van de Raden van 
Toezicht te betrekken.

Clemens Cornielje
070-3182904
c.cornielje@tk.parlement.nl

mailto:a.nicolai@tk.parlement.nl
mailto:c.cornielje@tk.parlement.nl
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Drijfjacht en uitstel Flora- en Faunawet
Bij de behandeling van een aantal 
voorhang-amvb's horende bij de 
Flora - en Faunawet een jaar geleden, 
kwam de drijfjacht op hoefdieren (i.c. 
de drijfjacht op wilde zwijnen op Het 
Loo) aan de orde. Op dat moment 
bleek er een meerderheid in de 
Kamer te zijn voor een verbod op de 
drijfjacht.

Drijfjacht is een jachtmethode waarbij 
in een korte tijd, met heftige versto
ring van de fauna in het jachtgebied, 
een groot voor het beheer van de 
soort (vaak wilde zwijnen) noodzake
lijk afschot kan worden gerealiseerd.
In de Jachtwet en de oorspronkelijke 
F&F-wet waren drijfjacht en de (meer 
beperkte) drukjacht als jachtmethode 
opgenomen c.q. gehandhaafd. 
Staatssecretaris Faber telde haar 
knopen en kwam met het voorstel een 
wettelijk verbod op te nemen waarbij 
in beginsel elke vorm van drijven op 
edelherten, damherten, reeën en wilde 
zwijnen verboden is, maar waarbij nog 
slechts een zeer beperkte vorm van 
drijven (één-op-één, zonder inzet van 
een hond) op wilde zwijnen wordt

toegestaan. Daarnaast wordt een 
verbod (nee, tenzij) ingesteld op het 
bijvoeren van deze soorten.
Ter voorkoming en bestrijding van 
bijvoorbeeld besmettelijke dierziekten 
kan de drijfjacht op deze vier soorten 
noodzakelijk zijn. De drijfjacht op 
konijnen, hazen, fazanten en zonodig 
op vossen en verwilderde katten blijft 
mogelijk.

Voor de VVD was zo'n verbod niet 
nodig; bij een groot noodzakelijk 
afschot was de drijfjacht voor de VVD 
een acceptabele jachtmethode. Door 
de afwijkingsmogelijkheid in geval van 
nood is deze wijziging voor de VVD 
acceptabel.

Wim Passtoors

De F&F-wet zou op 1 april 2002 
ingaan, maar nu blijkt dat noch de 
provincies, die het ontheffingenbeleid 
moeten vaststellen en uitvoeren, noch 
de politie (nieuwe modeljachtaktes) 
klaar zijn met de voorbereidingen. 
Daarnaast ontbreekt een brede rijks
voorlichting over de nieuwe F&F-wet 
naar het maatschappelijk veld, terrein
beheerders maar ook naar gemeentes

en waterschappen.
Een aantal fauna- 
beheereenheden is 
nog niet opgericht 
in verband met de 
onduidelijkheid 
over de financie
ring hiervan door 
het rijk aan de 
provincies. Door onduidelijkheid over 
de Wet Wapens en Munitie geeft de 
politie tot op heden allerlei verschil
lende interpretaties ervan aan bezitters 
van buksen. De financiering van de 
decentralisatie naar de provincie van 
het ontheffingenbeleid is nog niet 
geregeld. Reden waarom de VVD er 
bij motie voor heeft gepleit om de 
invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 
januari 2003, zodat de invoering goed 
kan geschieden en de F&F-wet, ook 
bestuurlijk, een goede start kan 
maken, in plaats van een chaotische 
invoering per 1 april 2002.

Wim Passtoors 
070-3182890
w.passtoors@tk.parlement.nl

Eindelijk regeling 
"Klokkenluiden en integriteit"
Het begrip klokkenluider voor iemand die vermeende mistanden aan de kaak wil stellen is 
inmiddels een ingeburgerd begrip. Maar bij integriteitbeleid gaat het om meer. Het wets
voorstel 'Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit' zoals afgelopen 
donderdag in de kamer is besproken, is een uitwerking van de nota ‘integriteit van het 
openbaar Destuur'.

Ruud Luchtenveld
In die nota werden door het Kabinet al 
verschillende nieuwe maatregelen 
aangekondigd. Het gaat dan om het 
openbaar maken van nevenwerkzaam
heden van ambtenaren en het openen 
van de mogelijkheid om het melden 
van financiële belangen van ambtena
ren te regelen. De VVD steunt het 
streven naar meer transparantie.

De regering onderkent dat het bij het 
bevorderen van integriteit het met 
name gaat om een kwestie van atti
tude en cultuur. Dat dient door de 
organisatie zelf te worden georgani
seerd. De VVD is het eens met die 
visie van de regering. Regelgeving 
moet worden gezien als een instru
ment ter ondersteuning van en ter 
aanvulling op een beleid dat gericht is 
op het bewust worden en bespreek
baar maken van het thema integriteit.

Ontmoediging publiciteit 
De VVD-fractie heeft eerder inge
stemd met een wettelijke regeling 
inzake het 'klokkenluiden'. De nu 
voorgestelde wijziging van de

Ambtenarenwet is wat de VVD 
betreft dan ook een goede stap. 
Uitgangspunt is namelijk dat mistan
den of vermoedens daarvan altijd 
intern aan de orde dienen te worden 
gesteld. Meldingen over misstanden 
worden doorgeleid naar de top van 
het ministerie met als sluitstuk de 
voorziening dat een onafhankelijke 
commissie een gezaghebbend advies 
moet uitbrengen. Voortijdige publici
teit over vermeende misstanden moet 
worden ontmoedigd.

Rechtsbescherming klokkenluider 
Het Kabinet is van mening dat een 
ambtenaar, die volgens de procedure 
van het wetsvoorstel zaken aan de 
orde stelt, moet worden beschermd 
tegen negatieve maatregelen. Dit kan 
zijn gedwongen overplaatsing, schor
sing maar ook verslechterende werk
omstandigheden of vermindering van 
promotiekansen. Om die reden voor
ziet het wetsvoorstel ook in een 
opdracht om de rechtsbescherming te 
regelen van de ambtenaar die de 
procedure voor omgang met vermoe

dens van misstanden volgt of heeft 
gevolgd. In een dergelijke situatie is 
de VVD in beginsel voor rechtsbe
scherming van de ambtenaar.

Wel moet er voor worden gewaakt 
dat een ambtenaar die reeds een 
disciplinaire straf of ordemaatregel 
boven het hoofd hangt, tijd zou 
kunnen rekken of zelfs een zodanige 
beslissing geheel zou kunnen ontlo
pen door alsnog in een laat stadium 
te kiezen voor net plotseling gaan 
melden van vermoedens van misstan
den. De bescherming van de ambte
naar kan in beginsel slechts aan de 
orde zijn indien niet de publiciteit 
wordt gezocht door de betrokkene. 
Het moet dus gaan om een intern in 
procedure gebracht vermoeden 
omtrent misstanden.

Ruud Luchtenveld 
070-318 2896
R.Luchtenveld@tk.parlement.nl

mailto:w.passtoors@tk.parlement.nl
mailto:R.Luchtenveld@tk.parlement.nl
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Bestrijden en voorkomen van 
kindermishandeling
Deze week heeft de kamer een debat gevoerd met staatssecretaris Vliegenthart 
over de wijziging van de wet op de Jeugdhulpverlening in verband met de 
positie van de advies- en meldpunten kindermishandeling. De VVD-fractie 
vindt dat in het traject van de wet op de Jeugdzorg al te veel vertraging is 
opgelopen. Woordvoerder Örgü: "Deze wetswijziging zou eigenlijk niet nodijg 
moeten zijn en had veel eerder vastgelegd moeten zijn in de nieuwe wet op de 
Jeugdzorg. Wetgeving op het punt van Kindermishandeling is echter spoedei
send en kan dus niet wachten op de totstandkoming van de nieuwe wet".

Het debat wierp de vraag op of een 
verbod op een 'pedagogische tik’ in de 
wet zou moeten worden opgenomen. 
De VVD-fractie is van mening dat een 
wettelijk verbod op een corrigerende 
tik onwenselijk ingrijpt in de ouder- 
kind relatie en bovendien niet of 
nauwelijks handhaafbaar is. De VVD- 
fractie wil wel dat onderzoek wordt 
gedaan naar de situatie in landen waar 
een verbod op fysiek straffen is inge
voerd. Wanneer fysieke 'tikken' en 
terechtwijzingen bovenmatig worden, 
is hulp natuurlijk geboden; 
de wetswijziging voorziet daartoe in 
één herkenbaar meldpunt kindermis
handeling, het advies- en meldpunt 
kindermishandeling (AMK). Een 
persoon die op de noogte is van een 
situatie van kindermishandeling of een 
vermoeden daarvan kan zich wenden 
tot het AMK met een adviesvraag. Ook 
kan melding worden gemaakt van 
kindermishandeling of een vermoeden

daarvan. De VVD is tevreden dat in dit 
voorstel een wettelijk meldrecht voor 
hulpverleners met een beroepsgeheim 
is geregeld. Daarnaast kunnen ae 
AMK’s afwijken van de regel dat 
betrokken ouders of andere wettelijke 
vertegenwoordigers inlichtingen 
moeten kunnen Tcrijgen over de zaak 
van de jeugdige. Wanneer het geven 
van inlichtingen het belang van de 
jeugdige kan schaden worden de 
AMK’s van deze regel vrijgesteld. Naar 
de mening van de VVD zijn deze maat
regelen essentieel wanneer je het 
aantal gevallen van kindermishandeling 
actief wilt terugdringen.

De VVD heeft een amendement inge
diend dat een tussentijdse evaluatie 
regelt over de doeltreffendheid en de 
effecten van de wet in de praktijk. De 
VVD vermoedt dat
als gevolg van onderliggende wetswij
ziging waarschijnlijk een significant

groter beroep zal 
worden gedaan op 
de advies- en 
meldpunten 
kindermishande
ling, wat de nodige Fadime Örgü 
kosten met zich mee 
zal brengen. Daarom heeft de VVD- 
fractie een motie ingediend die de rege
ring vraagt aan te geven hoe het groot 
het beroep en de kosten zullen zijn.

Fadime Örgü 
070-318 2906
f.orgu@tk.parlement.nl
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12 en 13 april 2002 in Veldhoven

U bent toch ook van de partij op de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering?

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april aanstaande vindt de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van de VVD plaats. Het 
programma is zeer de moeite waard: inhoudelijk en met een vleugje entertainment. Er zijn onder andere parallelsessies over 
diverse onderwerpen op vrijdagmiddag en op vrijdagavond kunt u een interessant programma bijwonen met onder andere 
toespraken van partijvoorzitter Bas Eenhoorn en lijsttrekker Hans Dijkstal. Op zaterdag wordt na het huishoudelijk gedeelte 
het beleid van de fracties besproken. Bovendien is er volop gelegenheid om op informele wijze uw contacten aan te halen.

De 55e JAV wordt op vrijdagmiddag 
om 14.00 uur officieel geopend. 
Aansluitend heeft een groot aantal 
interessante parallelsessies plaats. 
Bijvoorbeeld over gezondheidszorg en 
de uitbreiding van de EU. 
Vrijdagavond wordt u een interessant, 
afwisselend programma geboden met 
onder andere speeches van Bas 
Eenhoorn en Hans Dijkstal.

Zaterdag 13 april staat, na de huis
houdelijke vergadering, voor het 
grootste gedeelte in het teken van de 
bespreking van het beleid van de 
VVD-fracties in Eerste en Tweede 
Kamer en Europees Parlement. Het 
volledige programma (inclusief een 
overzicnt van de parallelsessies met 
bijbehorend aanmeldingsformulier) en

vergaderstukken vindt u op de inter
netsite en is opvraagbaar op het alge
meen secretariaat van de VVD.

Kom ook!
De JAV is een ontmoetingsplaats voor 
iedereen die betrokken is bij de VVD. 
Het programma is boeiend voor poli
tici, bestuursleden, afgevaardigden, 
leden en iedereen die één of twee 
dagen in het hart van de partij mee 
wil praten.

Het congres is openbaar. Het is bij 
uitstek een gelegenheid voor mensen 
die net lid zijn van de VVD, mensen 
die al langer lid zijn maar nog niet 
actief en belangstellenden, om nader 
kennis te maken met de VVD. Komt u 
daarom met zoveel mogelijk leden en

belangstellenden naar (een deel van) 
het congres. Op 12 en 13 april staan 
de deuren van Golden Tulip 
Conference Center Koningshof, Locht 
117 in Veldhoven open. Voor u en 
voor iedereen, die is geïnteresseerd in 
liberale politiek!

Lunch, diner of overnachting?  
Indien u in Veldhoven wilt blijven 
lunchen, dineren of overnachten, kunt 
u hiervoor contact opnemen met het 
algemeen secretariaat van de VVD via 
tel. (070) 361 3031.

M e e r  i n f o r m a t i e ?  T e l .  
( 0 7 0 )  3 6 1  3 0 6 1  o f  k i j k  

o p  w w w . v v d . n l
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Solide verzekerd
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partijen 11 'EKE

Verkiezingen kun je vergelijken met het afsluiten van een verzeke
ring. De toekomst zit vol risico’s en je sluit je verzekering af bij 
die maatschappij, die deze risico's het beste weet af te dekken. 
Maar niet tegen elke prijs. De premie moet wel betaalbaar blijven.

De afgelopen maanden hebben de politieke partijen hun polissen 
voor ae komende jaren opgesteld. Een enkele partij meende wel 

reclame te moeten maken maar geen polis op te stellen. Dat maakt kiezen lastig en is 
ook vol risico's voor degenen die met die partij in zee willen gaan. Wie betaalt de schade 
als er onverhoopt brana uitbreekt, aanvaringen of andere ongelukken gebeuren? Dan 
kunt u niet naar Apeldoorn bellen.

De partijen mét een financiële onderbouwing bij hun polis hebben deze laten doorreke
nen door het Centraal Plan Bureau (CPB). Dan weten we welke premie we betalen. 
Afgelopen woensdag presenteerde het CPB de uitkomst. Laat ik kort zijn over de conclu
sie: bij de VVD bent u solide verzekerd. Nu en in de toekomst.

Door de financiële spelregels te handhaven waarborgt de VVD aflossing van de staats
schuld. De inflatie daalt het meest en de economie groeit het hardst. Bovendien creëert 
de VVD de meeste banen in de markt en investeert de VVD het meest van alle partijen in 
wegen en openbaar vervoer. Daarnaast blijkt dat bij de VVD de minste premie hoeft te 
worden betaald, want de belastingen zijn net laagst mede dankzij de afschaffing van de 
OZB.

Wij kozen ervoor om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, want dat is het groot
ste economisch probleem. De lonen gaan omhoog, de kosten stijgen, en de prijzen en de 
inflatie volgen. Dat is het huidige ramp-scenario. Door vergroting van het aantal mensen 
dat wil werken kan een loon/prijs-spiraal worden voorkomen. Volgens het CPB is de 
aanpak effectief. Dit heeft op korte termijn afnemende koopkrachtontwikkeling tot 
gevolg, maar leidt tot extra werkgelegenheid en economische groei. Daarmee wordt 
daadwerkelijk een fundament gelegd voor toekomstige welvaart. Als altijd: werk boven 
inkomen. Dat is liberaal en dus sociaal beleid.

Geconcludeerd mag worden dat de verkiezingsprogrammacommissie uitstekend werk 
heeft afgeleverd. Piet Korteweg en de zijnen nebben de VVD verzekerd van een solide 
fundament onder onze plannen. Een stevige polis met een aantrekkelijke premie waarmee 
we de kiezer een uniek aanbod kunnen doen. Want gelukkig hebben we meer verstand 
van verzekeren dan de concurrentie.

Hans Dijkstal, uw verzekeringsadviseur

De vraag van de week:
Moet Marinevliegkamp Valkenburg 
volgebouwd worden?
Deze week komt het antwoord van Nelly Verbugt

Luid en duidelijk: nee. Wel heeft Leiden op 
de lange termijn meer ruimte nodig voor 
woningen; dat valt niet te ontkennen. De 
VVD-fractie is het echter niet eens met de in 
de 5e Nota Ruimtelijke Ordening voorge
stelde plan om voor dat doel het huidige 
vliegkamp Valkenburg op te heffen en vol 
te bouwen.
Bebouwen betekent immers het laatste 
stukje open ruimte in het zo sterk verstede
lijkte gebied van Den Haag, Zoetermeer en 
Leiden volstoppen. Dat gaat de VVD te ver! 
Door de toevallige omstandigheid van het 
vliegkamp, is deze groene oase gespaard 

ebleven. Bovendien is er op de locatie van 
et vliegkamp door Defensie fors geïnves

teerd. Inmiddels voor ongeveer 250 miljoen 
Euro. Recentelijk zijn nog nieuwe investerin
gen gedaan. Deze investeringen worden 
door sluiting volstrekt waardeloos.

Bovendien zullen de activiteiten op 
Vliegkamp Valkenburg verplaatst moeten 
worden naar een andere locatie en dat

vraagt opnieuw een zeer grote investering. 
De VVD vindt dat zó niet moet worden 
omgegaan met belastinggeld van de burger. 
Het overbodig maken van deze investerin
gen en het doen van een nieuwe investering 
omwille van het verplaatsen van de activi
teiten, waarvan door de bevolking van 
Valkenburg, Katwijk en Wassenaar, geen 
hinder wordt ondervonden, vindt de VVD 
absoluut gekkenwerk.

De VVD onderkent de behoefte aan ruimte 
voor bouwlocaties van buurgemeente 
Leiden. De voorkeur gaat ecnter uit naar de 
zone tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. 
Daar is sprake van een zekere "verromme- 
ling” van de open ruimte. Door het bouwen 
in deze zone zou men daar juist meer kwali
teit kunnen genereren. Verder zouden we 
ook nog eens kunnen kijken naar plukjes 
glastuinbouw die gesaneerd moet worden. 
De VVD wil daar graag aan meewerken.
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Bolletjesslikkers doorlaten om criminele 
organisaties op te sporen
Minister Korthals van Justitie wil 
bolletjesslikkers inzetten om drugs
organisaties op te rollen. Korthals 
stelde dit vorige week voor tijdens 
een debat over de voortgang van de 
maatregelen tegen bolletjesslikkers.

Volgens Korthals moet de politie niet 
langer alle cocaïnesmokkelaars 
aanhouden en vastzetten. Een deel 
van de bolletjesslikkers moet juist 
worden doorgelaten én vervolgens 
gevolgd worden om de criminele 
netwerken achter de cocaïnesmokkel 
in kaart te kunnen brengen en bloot 
te leggen. VVD-woordvoerder 
Jacques Niederer reageerde positief 
op net voornemen van de minister.
'ik zie hier veel mogelijkheden. Op 
deze manier kan er een groter inzicht 
ontstaan in de wijze waarop criminele 
drugsorganisaties werken. 
Vanzelfsprekend leidt dit tot een

meer gerichte aanpak van deze orga
nisaties.' Met uitzondering van het 
CDA reageerden de andere fracties in 
de Tweede Kamer terughoudend.

In een brief aan de Tweede Kamer 
heeft Korthals inmiddels laten weten 
welke opsporingstechnieken hem 
voor ogen staan. Het doel van de 
opsporingsstrategie is het uitvoeren 
van zogenaamde korte klappen door 
verstoring van de distributielijnen 
naar Nederland en het verbeteren van 
de informatiepositie van politie en 
justitie. Het volgen van personen, 
waarvan men vermoedt of weet dat 
zij drugs in hun lichaam of bagage 
vervoeren, naar het bezorgadres is 
één van de opsporingsmethoden. In 
de meeste gevallen worden de drugs
koeriers op een later tijdstip alsnog 
aangehouden. De minister van 
Justitie sluit niet uit dat in uitzonder

lijke zaken geko
zen wordt niet tot 
aanhouding en 
inbeslagneming 
over te gaan. De Jacques Niederer 
minister dient in dit 
geval toestemming te verlenen aan 
net College van procureurs-generaal 
om van deze opsporingsmethode 
gebruik te maken.
De Tweede Kamer heeft enkele jaren 
geleden, na de parlementaire enquête 
over opsporingsmethoden, bepaald 
dat drugstransporten alleen in uitzon
derlijke gevallen en onder strikte 
voorwaarden mogen worden doorge
laten. De W D-fractie beschouwt de 
cocaïnesmokkel via Schiphol als zo'n 
uitzondering.

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

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
De VVD Tweede-Kamerfractie is blij dat de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening geen Haagse deken over Nederland werpt. De VVD kiest voor een 
decentrale aanpak waarbij het Rijk zich beperkt tot keuzes op hoofdlijnen, 
de ruimtelijke hoofdstructuur. Via deze decentrale aanpak kan maatwerk 
geleverd worden.

Om te voorkomen dat Nederland 
helemaal volgebouwd wordt, wil de 
VVD de verstedelijking sturen met 
behulp van rode contouren. Binnen 
deze contouren moeten gemeenten, 
op basis van de vraag, zelf kunnen 
bepalen hoeveel en welk type huizen 
in welke dichtheid gebouwd worden. 
De VVD wil dus niet dat de rode 
contouren naast het huidige stelsel 
van contigenten komen te staan.

De VVD wil dat groene contouren het 
landelijk gebied niet op slot zetten.
De VVD kiest voor een vitaal landelijk 
gebied met landbouw als drager van 
ae open ruimte en niet voor het plat
teland als groen museum. Het lande
lijk gebied moet haar eigen dynamiek 
kunnen opvangen. Daarom moeten 

lattelandsgemeenten kunnen 
ouwen voor hun eigen natuurlijke 

groei. Voor wat betreft de herstructu
rering in de tuinbouwsector komt de 
VVD met een voorstel voor meer 
maatwerk.

Voor de VVD is de koppeling tussen 
verstedelijking en de aanleg van 
infrastructuur van groot belang. 
Slechte ervaringen met de VINEX

tonen de gevolgen van het gebrek 
aan afstemming; burgers kregen niet 
de kwaliteit die hen beloofd werd. In 
de Vijfde Nota is de koppeling tussen 
verstedelijking en de aanleg van 
infrastructuur volgens de woordvoer
der Verbugt nog geenszins gewaar
borgd omdat de financiële onderbou
wing voor infrastructurele plannen 
totnogtoe ontbreekt. De VVD wil 
eerst inzicht in deze financiële onder
bouwing voordat zij een oordeel over 
de plannen kan geven. Zo heeft 
Almere volstrekt gelijk als zij zegt dat 
zij alleen aan de enorme verstedelij- 
kingstaak uit de Vijfde Nota willen 
beginnen als ook de bijbehorende 
infrastructuur en voorzieningen gele
verd worden.

De VVD is voorstander van de 
ontwikkeling van de Deltametropool 
waarin de infrastructuur van cruciaal 
belang is. In de Deltametropool wil 
de VVD het Marine Vliegkamp 
Valkenburg behouden als het laatste 
stukje open ruimte in het sterk 
verstedelijkte gebied van Den Haag, 
Zoetermeer en Leiden. De VVD wif 
mee zoeken naar ruimte voor een 
woningbouwlocatie voor Leiden

bijvoorbeeld in de zone tussen Leiden 
en Alphen a/d Rijn. Het aanwijzen 
van ae woningbouwlocatie is een 
zaak van provincie en gemeente. Om 
Gouda ruimte voor woningbouw te 
geven wil de VVD de grens van het 
Groene Hart verschuiven naar de 
oostkant van Gouda zodat de bouw
locatie Westergouwe buiten het 
Groene Hart komt te liggen.

Het debat over de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening wordt op 15 
april voortgezet. Dan zal blijken of de 
VVD voldoende punten kan binnen
halen om een herkenbaar, liberaal 
stempel te drukken op het beleid.

Nelly Verbugt
070- 318 2892
p.verbugt@tk.parlement.nl

V V D  O P  I N T E R N E T

www.vvd.nl

mailto:j.niederer@tk.parlement.nl
mailto:p.verbugt@tk.parlement.nl
http://www.vvd.nl


e s s e 411

BOR-gelden en de HSL Zuid
Gaan we met de auto of met de trein, 
het verkeer was deze week een veel
besproken onderwerp in de Kamer.

In het kader van de proef met reke
ningrijden rondom de vier grote 
steden en het daarmee samenhan
gende Bereikbaarheids Offensief 
Randstad (BOR) is ongeveer 450 
miljoen euro gestort in de regionale 
mobiliteitsfondsen van die steden.
Dat is terecht. De bereikbaarheids- 
problemen in de Randstad vereisen 
een grote financiële impuls.
De opbrengsten van de twee jaar 
durende proef met de tolpoorten 
zouden ook naar de vier grote steden 
gaan. Deze waren geschat op onge
veer 100 miljoen euro.

In 2001 is besloten definitief met 
Rekeningrijden te stoppen. 
Desondanks zou er 100 miljoen euro 
in de mobiliteitsfondsen van de vier 
grote steden worden gestort. De VVD 
vindt dit principieel onjuist. Geen 
proeven, betekent geen opbrengsten

en dus geen storting. Woordvoerder 
Hofstra heeft zodoende een motie 
ingediend om dit -  al wel gereser
veerde geld -  te verdelen over alle 
regio's van het land. De vier steden 
heDben immers via het BOR al een 
aanzienlijke extra bijdrage ontvangen. 
De grote mobiliteitsproblemen in ae 
Randstad mogen niet betekenen dat 
de problemen elders in het land niet 
aangepakt kunnen worden. De 
betreffende motie is met grote meer
derheid aangenomen.

De H o g e s n e lh e id s lijn  
(H S L )  Zu id .
In een Algemeen Overleg heeft de 
Kamer gesproken over de exploitatie 
van de HSL Zuid. De NS heeft in 
samenwerking met onder andere 
KLM het beste bod (ongeveer 150 
miljoen Euro) uitgebracnt voor het 
verzorgen van het vervoer op deze 
lijn. De infraprovider, die verantwoor
delijk is voor aanleg en onderhoud 
van de bovenbouw voor de HSL Zuid,

f/
Pieter Hofstra

kan hiervan 
worden betaald.
Een gedeelte van 
dit geld kan 
worden aange
wend voor aflos
sing van de inves
tering die door het 
Rijk is gedaan. Het 
bod van NS en KLM houdt in dat zij 
ook mogen bepalen welke tarieven 
voor plaatsbewijzen gehanteerd 
worden. Waarschijnlijk zal een trein
kaartje in de spits aanzienlijk duurder 
zijn aan een gewoon treinkaartje.
Hier staat wel een zitplaatsgarantie 
voor reizigers tegenover en de trein 
rijdt twee tot drie keer zo snel.
De VVD is tevreden met de gang van 
zaken tot zo ver en heeft er geen 
behoefte aan ook het treinkaartje nog 
te subsidiëren.

Pieter Hofstra
070- 318 2886
p.hoftstra@tk.parlement.nl

VVD opgetogen over resultaten doorrekening CPB
Deze week heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de doorrekening van het VVD verkiezingsprogramma bekendgemaakt.

De VVD is uitermate tevreden met de 
structurele economische effecten van 
de gemaakte keuzes in het verkie
zingsprogramma. Op de belangrijkste 
economische indicatoren scoort ae 
VVD het best. Vooral de toename van 
de structurele groei van 0.5% is uniek. 
Hans Dijkstal: "In ons verkiezingspro
gramma wordt de fundamentele, ideo
logische keuze gemaakt om de 
mensen zelf meer keuze-vrijheid te 
geven. Daarom blinken wij onder 
andere uit in de hoeveelheid lastenver
lichting. Het resultaat is private rijk
dom en publieke rijkdom". De VVD is 
er in geslaagd om alle in het concept
verkiezingsprogramma voorgestelde 
intensiveringen te handhaven. Verder 
wordt een goed resultaat geboekt op 
het gebied van de werkgelegenheid. 
Dijkstal: “Daar ben ik zeer blij mee. De 
economische ontwikkeling baart 
zorgen. Het VVD-programma levert 
de ruimte op om de economie gaande 
te houden".

Algem een: goede cijfers  
Uit de berekeningen blijkt dat door het 
VVD-programma in 2006 het begro- 
tingssaldo 1 % van het BBP bedraagt 
en daarna nog aanzienlijk verder 
verbetert tot 2%. Voorts daalt de 
inflatie en verbetert de Nederlandse 
concurrentiepositie.

Bedrijfsinvesteringen en werkgelegen
heid nemen weer toe. De economische 
groei wordt structureel aangewakkerd 
met een extra 0,5%. Hiermee onder
scheidt de VVD zich gunstig t.o.v. alle 
andere partijen. De werkgelegenheid 
neemt toe in 2006 met 90.000 
arbeidsjaren.

Intensiveringen blijven overeind 
Alle extra uitgaven voor onderwijs, 
veiligheid, zorg en infrastructuur die 
de VVD in het concept-programma 
wenste, staan overeind. De totale 
groei aan collectieve uitgaven wordt 
met het VVD programma 2%, dus 
lager dan de groei van het BBP.
Minder publiek, meer privaat organi
seren is de wens van de VVD. De 
gedachte achter lastenverlichting is 
immers ook om minder langs het 
budget van de overheid en meer via 
de portemonnee van de burger zelf te 
organiseren. In de komende kabinets
periode bedraagt de reële groei voor 
de zorgsector 4,9 mld. dit is inclusief 
de groei in het basispad. Aan onder
wijs wordt 3,1 mld. meer uitgegeven 
en aan veiligheid besteedt de VVD 
1,3 mld. extra. Voor de zorg bete

kent dit: extra geld voor logistieke 
processen (ICT), opvang van psychia
trische patiënten en het versneld 
investeren in kleinere kamers in

verpleeghuizen. Volgens het CPB is 
het effect van het VVD beleid ook, 
dat er totaal 51 duizend mensen in de 
Zorgsector zullen gaan werken. Voor 
het onderwijs: meer geld voor het 
beroeps, wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek en flink veel extra geld 
voor de onderwijsgebouwen. Voor 
veiligheid: 5000 extra agenten en 
grotere capaciteit van het Openbaar 
Ministerie en de Rechterlijke Macht.

Meer informatie:
VVD Publieksvoorlichting 
070- 318 3036

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Anneiien Kappeyne van 

de Coppello Stichting
eindredactie:

Petra Tiel:
p. tiel@tk. pari eme ntïn I 
Fleur van Tellingen: 

f.vtellingen@tk.parlement.nl 
telefoon: 0 7 0 -3 1 8  3036 

abonnementen 
Koen Oosterwaal 

070-318 2875

De VVD-Expresse wordt gedrukt ..
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.
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Uitgeprocedeerden en illegalen
Het gaat niet goed met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vorig jaar verlieten 16.000 uitgepro
cedeerde asielzoekers de COA- 
opvangcentra, terwijl de oorspronke
lijke raming 29.000 bedroeg. Eén van 
de problemen is dat het aange
scherpte terugkeerbeleid -beëindi
ging van de opvang uiterlijk 28 
dagen na de uitspraak van de rech
ter- alleen geldt voor zogenaamde 
nieuwe gevallen. Ongeveer 15.000 
uitgeprocedeerde en bijna uitgepro
cedeerde asielzoekers vallen nog 
onder het oude beleid. Het Kabinet 
wil nu ook voor deze groep de 
opvang na 28 dagen beëindigen, 
waarvoor o.a. een wetswijziging 
nodig is. De VVD-fractie heeft er 
steeds voor gepleit voor alle uitge-

Erocedeerden direct de opvang te 
eëindigen en stemt dan ook van 
harte met dit voornemen in.

Woordvoerder Henk Kamp deed deze 
week opnieuw een beroep op staats
secretaris Kalsbeek (PvdA) om ook de 
noodzakelijke vervolgstap te zetten. 
Indien uitgeprocedeerde asielzoekers 
-Gn hetzelfde ge!dt voor iüe^cilen- 
het land niet vrijwillig verlaten,

moeten zij tot ongewenste vreemde
ling worden verklaard en in vreemde
lingenbewaring worden genomen.
Die bewaring moet duren tot uitzet
ting kan volgen. Dat is het geval 
zodra de betrokkene naar waarheid 
zegt wie hij is, waar hij vandaan komt 
en dat hij terug wil. Tijdelijk zal een 
grote extra bewaringscapaciteit nodig 
zijn. Tijdelijk, want zodra blijkt dat 
het de overheid menens is, zullen de 
uitgeprocedeerden en illegalen eieren 
voor hun geld kiezen en uit zichzelf 
vertrekken.

Tevens pleitte de VVD- woordvoer
der er voor om besluiten van 
gemeenten om vervangende opvang 
te bieden, te vernietigen. Deze 
besluiten zijn immers in strijd met de 
letter en de geest van de 
Vreemdelingenwet.

Een generaal pardon voor afgewezen 
asielzoekers, in welke vorm en onder 
welke naam dan ook, wees Henk 
Kamp af. Dat zou een beloning zijn 
voor (blijvend) verzet tegen onwelge- 
vallige overheidsbeslissingen. Zij die

dat niet deden en 
het land verlieten, 
krijgen dan 
achteraf ongelijk.
Anderen worden 
uitgenodigd zich 
ook te (blijven) 
verzetten.

Tenslotte drong de woordvoerder er 
opnieuw op aan om actief toe te zien 
op illegaal verblijf. Volgens het 
Centraal Bureau voor Statistiek 
waren er in 1999 tussen de 46.000 
en 116.000 illegalen in Nederland, 
meestal wonend in de grote steden. 
De VVD wil dat zij worden opge
spoord en het land uitgezet.

Henk Kamp
070- 318 2898
h.kamp@tk.parlement.nl

Huisartsen onderdruk
De werkdruk onder de huisartsen 
neemt toe. Reden genoeg voor een 
Kamer overleg over de werkomstan
digheden van huisartsen.

Als gevolg van de vergrijzing van de 
bevolking, verkorte opnameduur in 
ziekenhuizen waardoor de behoefte 
aan nazorg thuis toeneemt en de 
mondigheid van de burger (ik heb 
recht op hulp, want ik betaal ervoor), 
neemt net aantal consulten buiten de 
praktijkuren toe. Ook is de vraag 
complexer geworden (medische 
mogelijkheden). Om de huisarts goed 
te kunnen laten functioneren stelde 
Anke van Blerck namens de VVD dat 
een goede avond, nacht- en week
enddienstenstructuur noodzakelijk is.

De VVD streeft naar differentiatie in 
inkomen en praktiikkosten. Het moet 
mogelijk worden dat per regio de 
verschillen in bijvoorbeeld zorg
zwaarte en onroerend goed prijzen in 
de tarieven worden opgenomen. De 
VVD vindt dat in de tarieven de rela
ties tussen de werklast, het honora
rium en de praktijkkosten tot uitdruk
king moeten kunnen komen. Anke 
van Blerck acht een gepaste financie
ring van de huisartsenzorg ook nood

zakelijk om het beroep aantrekkelijk 
te houden voor jonge huisartsen. De 
VVD heeft duidelijkheid gevraagd 
over het feit dat er 600 afgestudeerde 
huisartsen zijn maar dat er daarnaast 
tevens ongeveer honderd praktijken 
zijn die geen opvolger kunnen vinden.

De VVD bracht naast de financie
ringsstructuur een aantal andere 
punten naar voren. Zo stelde Anke 
van Blerck voor om huisartsen in de 
gelegenheid te stellen om avond- 
spreekuren te houden. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de wensen 
van patiënten en op deze manier 
krijgt de huisarts regelmaat in zijn 
diensturen.
Naast het stimuleren van het bestaan 
van kleinschalige huisartsenposten 
(groter is niet altijd beter) is de VVD 
van mening dat gemeenten een actie
vere rol moeten spelen om de vesti
ging van huisartsenpraktijken te facili- 
teren, bijvoorbeeld door net verlenen 
van parkeervergunningen.
Tevens pleitte Anke van Blerck voor 
voortzetting van experimenten van 
verzekeraars en huisartsen om het 
goedkoper voorschrijven van genees
middelen te stimuleren zoals nu reeds 
in Limburg gebeurt.

Anke van Blerck- 
Woerdman

Al enige tijd tijd 
geleden heeft de 
Commissie 
Tabaksblat voor
stellen gepresen
teerd voor veran
deringen van de 
financieringsstruc
tuur van huisartsen.
Gezien de resulta
ten die de Commissie Tabaksblat 
heeft gepresenteerd, is de VVD van 
mening aat minister Borst van VWS 
op korte termijn met de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV) tot een 
oplossing moet komen die door ieder
een ondersteund wordt. Anke van 
Blerck vindt dat de minister de LHV 
een deadline moet stellen en wanneer 
de LHV niet op tijd met goede voor
stellen komt, aient de minister zelf 
het initiatief in dezen te nemen. Dat 
de financieringsstructuur van de huis
artsen op de schop moet is voor de 
VVD duidelijk!

Anke van Blerck- Woerdman 
070- 318 2917 
a.vblerck@tk.parlement.nl
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Aan het werk
RUM

5“  ÜLi TiEKt
p a r t i j e n

Het is sociaal om mensen aan een baan te helpen. Zoals mijn voorgan
ger al zei is de warmte van een baan beter dan de kilte van een uitke
ring. Wij vinden dat iedereen die kan werken ook aan het werk moet. 
Dat is in het belang van de mensen zelf, van de samenleving en van de 
economie. Dat onze werkgelegenheidsplannen degelijk zijn, bewijst 

I het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft berekend dat ons 
verkiezingsprogramma van alle politieke partijen leidt tot de hoogste 

■  groei van de werkgelegenheid. Bovendien is er sprake van een extra 
groei van het arbeidsaanbod. Dat komt door het arbeidsmarktbeleid van onze partij.

De VVD heeft uitstekende voorstellen voor een prikkelend en effectief arbeidsmarktbeleid. 
Eén van de hoofdpunten is het bestrijden van de armoedeval. Het is toch belachelijk dat 
mensen die werk vinden en de uitkering vaarwel zeggen er netto op achteruitgaan. Dat moet 
anders. Daarvoor is het nodig om de inkomensafhankelijke (subsidie)regelingen eens goed 
tegen het licht te houden.
Iedereen die kan werken moet aan het werk. Wij vinden dat het onterecht is dat we mensen 
vanaf 57 V2 jaar afschrijven voor de arbeidsmarkt. Hun kennis en ervaring kan nuttig worden 
ingezet. Wij zijn dan ook verheugd dat minister Vermeend van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid deze week meldde dat hij ook oudere werklozen aan de sollicitatieplicht 
wil onderwerpen. Al weer een punt uit ons programma gerealiseerd.

Daarnaast willen wij het aantal gesubsidieerde banen niet laten toenemen. Zeker in een tijd 
dat de arbeidsmarkt meer dan voldoende werkgelegenheid biedt zijn nog meer overheids
subsidies voor Melkertbanen overbodig. Wel willen wij de doorstroom van lagere naar 
hogere functies verbeteren. Dat biedt vervolgens weer kansen voor laagopgeleide mensen 
die nu nog met een uitkering thuis zitten.

Deze week kwam een belangrijk adviescollege, de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), met 
een rapport over het arbeidsmarktbeleid. Daarin staat dat het huidige kabinetsbeleid tekort
schiet. Het is opvallend dat de analyse van de RWI grotendeels aansluit bij de arbeidsmarkt- 
problemen die de VVD signaleert. Ik denk bijvoorbeeld aan het onvoldoende benutten van 
net arbeidspotentieel, het bestrijden van de armoedeval, de lakse handhaving van de sollici
tatieplicht en de noodzaak om échte banen te scheppen.

Het is voor ons een politiek compliment als steeds meer beleidsmakers het met ons eens 
zijn. Het compliment van Vermeend en de Raad voor Werk en Inkomen aanvaarden we dan 
ook graag. Maar het analyseren van de problemen op de arbeidsmarkt is niet voldoende. We 
moeten er ook wat aan doen en ook daarvoor moet u bij de VVD zijn.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Wat vindt de VVD van "Kiezen op afstand"?
Deze week komt het antwoord van Jan te Veldhuis

De laatste jaren tekent zich een steeds lagere 
opkomst bij de verkiezingen af. Dit geldt voor 
gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor 
ae verkiezingen van leden van de Tweede 
Kamer. Dit is geen goede ontwikkeling voor 
de democratie in het algemeen. De legitimatie 
van het openbaar bestuur wordt hiermee klei
ner. Want, hoe hoger de opkomst, hoe groter 
de zeggingskracht van de uitslag.

Er bestaan verschillende middelen om deze 
trend te keren. Naast het veranderen van de 
politieke structuur en cultuur, kan ook 
gedacht worden aan het makkelijker maken 
voor de kiezer om te stemmen. Er zijn namelijk 
veel meer methodes denkbaar dan die nu 
worden gehanteerd. Want naast het 
vertrouwde stemmen in het stemlokaal en 
bijvoorbeeld het stemmen per volmacht, kan 
ook gedacht worden aan stemmen per e-mail 
of internet. Of aan stemmen per telefoon, of 
stemmen via een mobiel stempaneel op 
stations of in andere openbare gebouwen. 
Tegenwoordig is het wel al mogelijk je bank

zaken te regelen via de telefoon of via inter
net. Dus waarom zou dat niet kunnen met 
betrekking tot het kiezen van een gemeente
raad of van de Tweede Kamer? De VVD is van 
mening dat de overheid ook als het gaat om 
de verkiezingen van onze volksvertegenwoor
digers maar eens de overstap moet maken van 
het postkoetstijdperk naar het huidige, elek
tronische tijdperk.

Er zijn aan bovenstaande alternatieve stemme- 
thodes wel een aantal voorwaarden verbon
den. Zo moeten de alternatieven wel 
betrouwbaar en vertrouwelijk (anoniem) zijn. 
Daarnaast moeten ze controleerbaar zijn en 
tegen redelijke kosten realiseerbaar.

In het afrondende debat met de regering 
volgende week, is de VVD-fractie van plan 
een motie in te dienen, waarin de regering 
wordt opgeroepen om voor de verkiezingen 
van de Provinciale Staten in 2003 een proef-

1
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Ambulancezorg
Na een periode van treuzelend en 
zwabberend beleid heeft minister 
Borst op aandrang van de VVD-frac- 
tie afgelopen najaar de knoop door
gehakt om de ambulancezorg op orde 
te brengen. Eindelijk zou er een einde 
komen dat we van incident naar inci
dent hobbelen.

Het is echter jammer dat nu vlak voor 
de verkiezingen de politiek ineens 
verdeeld is over de koers, waardoor 
de noodzakelijke kwaliteitsslag in 
gevaar komt. Het project Versterking 
Ambulancezorg is gestart om vaart te 
zetten achter de RAV-vorming (regio
nale ambulance voorziening) en om 
de doelmatigheid en kwaliteit te 
verbeteren. Dat werd hoog tijd want 
op een aantal plekken in ons land zijn 
de burgers verstoken van een kwalita
tief goede en parate ambulancezorg 
binnen 15 minuten. De Kamer 
ontvangt vele brieven uit verschil
lende delen het land waarin de nood
klok wordt geluid. De kern van het 
probleem zit in de onduidelijke 
verantwoordelijkheidstoedeling en het 
feit dat betalen en bepalen niet in één 
hand zit.
Ook zorgen "harde" provinciegren

zen, waar provincies met de rug naar 
elkaar toe staan als het gaat om 
standplaatsen, voor ondoelmatigheid 
in de ambulancezorg. Van de 500.000 
mensen in ons land die niet binnen 15 
minuten worden geholpen, zou de 
helft wél binnen die tijd geholpen 
kunnen worden wanneer deze provin
ciegrenzen geen rol zouden spelen in 
het spreidingsplan. De VVD heeft dan 
ook aangedrongen op een landelijk 
spreidings- en paraatneidsplan, 
waarin regionale competenties geen 
rol spelen, maar waarbij de burger 
centraal staat. Omdat ae publieke 
borging goed geregeld moet zijn, is 
de minister eindverantwoordelijk. 
Zorgverzekeraars zullen de zaak 
moeten voorbereiden en uiteraard zal 
gebruik moeten worden gemaakt van 
ae expertise in de regio's. “Maar we 
moeten af van eindeloos “gepolder" 
en elkaar de zwarte piet toeschui
ven", aldus woordvoerder Frans 
Weekers.

Ook de GHOR (geneeskundige hulp
verlening bij ongevallen en rampen) 
moet goed geregeld zijn. De burge
meester is immers verantwoordelijk 
voor de rampenbestrijding en hij/zij

moet die verant
woordelijkheid ook 
kunnen nemen. In 
het hele reorgani
satieproces wordt 
voorts toegewerkt 
naar één meldka
mer per veilig- 
heidsregio. In die 
meldkamer moet goed worden 
samengewerkt tussen politie, brand
weer en ambulancezorg; al hebben de 
blauwe, rode en witte tafels wel elk 
hun eigen verantwoordelijkheid en 
dito expertise.

Om een eind te maken aan de situatie 
dat de beschikbaarheid en kwaliteit 
van de ambulancezorg thans in een 
aantal regio's te wensen overlaat en 
om te bevorderen dat ambulancezorg 
voor iedere burger in Nederland aan 
dezelfde kwaliteits- en beschikbaar- 
heidseisen dient te voldoen, waaron
der het "15-minutencriterium", heeft 
de VVD een motie ingediend, die 
volgende week in stemming komt.

Frans Weekers
070-3182894
f.weekers@tk.parlement.nl

Frans Weekers

Plattelandsbeleid en innovatie
De VVD is niet erg onder de indruk van de “plattelandsbrief". Deze brief 
waarin de bewindslieden van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) een 
nieuwe koers uitzetten voor de toekomst van het landelijk gebied biedt 
weinig nieuws en "laat al helemaal geen duidelijke agenda voor de 
toekomst zien." aldus VVD- woordvoerder Jan Geluk.

De groene ruimte en het landelijk 
gebied worden door zeer velen gezien 
als een aantrekkelijk gebied als over
loop uit de steden. Tegelijkertijd vindt 
er ook landbouwproductie plaats met 
een totale exportwaarde van €  40 
miljard. Nederland is daarmee de derde 
exporteur ter wereld. Het verder 
hervormen van het Europees land
bouwbeleid, met het geleidelijk 
afschaffen van markt en prijsonder
steuning betekent een terugval van 
inkomen op het platteland. Het gaat 
om ca. 240 miljoen euro per jaar. Met 
name akkerbouw en melkveehouderij 
worden hierdoor getroffen. Deze 
beslaan ca. 75% van het areaal in 
Nederland. Het zal duidelijk zijn dat 
hierdoor de kwaliteit van net landelijk 

ebied kan worden aangetast. De VVD 
eeft voor dit probleem nadrukkelijk 

aandacht gevraagd. Via plattelands 
ontwikkelingsplannen en Europees 
geld komt er een bedrag beschikbaar 
van €  58 miljoen. Alle inspanningen

zullen erop gericht moeten zijn om 
deze Europese gelden, welke in de 
plaats komen van de markt- en prijson
dersteuning, te verhogen.

De VVD vindt het huidige plattelands
beleid te versnipperd, met te veel 
doelen en onrealistische termijnen. 
Stroomlijning tussen overheden en 
departementen vinden wii een abso
lute voorwaarde, als ook helderheid 
voor de betrokken boer en tuinder.
Op initiatief van de VVD is dit eindelijk 
eens in het overleg over de innovatie- 
nota besproken. Helaas blinkt ook deze 
nota niet uit in duidelijkheid. De VVD 
is van mening dat belemmeringen van 
allerlei regelgeving innovatie zeer in de 
weg staat. Grondmobiliteit is ook hier 
de sleutel om te komen tot vernieu
wing. Verder vinden wij dat de boer en 
tuinder zit te springen om duidelijke 
handvatten hoe met de innovatie om 
te gaan en hoe er gebruik kan worden 
gemaakt van het innovatiefonds. "Het

blijft voor de boer 
in de polder alle
maal een ver van 
ons bedshow", 
aldus Geluk. Als 
laatste deed hij de 
suggestie om voor 
een visionair of 
een echte innova- 
tor die verandering 
in de sector te weeg brengt jaarlijks 
een prijs uit te reiken. Dit ter stimulatie 
van innovatie. "Het is tenslotte vooral 
ook een veranderingsproces waar 
aandacht voor moet zijn."

Jan Geluk

Jan Geluk
070-318 2914
j.geluk@tk.parlement.nl
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Wijziging Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
Deze week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd met minister Borst over de 
Wijziging Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Woordvoerder Thijs 
Udo heeft tijdens het plenaire debat nog eens benadrukt dat de VVD een 
goede uitvoering van net preventiebeleid uitermate belangrijk vindt.

Gezondheid wordt in ieder opinieon
derzoek steeds weer genoemd als ons 
hoogste goed. Voorkomen van ziekte 
is daarbij beter dan genezen, zo 
weten we al eeuwen.
De kern van de wetswijziging is, 
overeenkomstig de opdracht uit het 
Regeerakkoord, om door middel van 
de Wet Collectieve Preventie meer 
duidelijkheid te scheppen over de 
verantwoordelijkheden van de lande
lijke overheid en de gemeenten op 
het gebied van collectieve preventie. 
Deze Wet maakt de gemeente 
verantwoordelijk voor uitvoering van 
de collectieve preventietaken, onge
acht wie ze feitelijk uitvoert. De 
gemeente draagt daarbij zorg voor 
continuïteit, samenhang en afstem
ming, binnen de collectieve preventie. 
Deze collectieve preventieve behelst

onder meer infectieziektebestrijding, 
jeugdgezondheidszorg, geestelijke 
gezondheidszorg etc.

De VVD kan zich vinden in het feit 
dat de Wet Collectieve Preventie de 
gemeenten vrijheid geeft om midde
len daar in te zetten waar ze, gege
ven de specifieke plaatselijke omstan
digheden, het meest nodig zijn, maar 
bij deze vrijheid hoort ook een goede 
afstemming voor het leveren van 
kwalitatief verantwoorde zorg en het 
aanpassen van deze zorg aan nieuwe 
ontwikkelingen. De VVD heeft de 
minister gevraagd nader in te gaan 
op de beschikbare financiële ruimte 
die door het Gemeentefonds wordt 
verstrekt.
De minister zal de Kamer in ieder 
geval inzicht moeten geven in de

uitvoeringskosten van deze nieuwe 
Wet. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft namelijk ongezou
ten kritiek geuit over de financiering 
die niet afaoende is geregeld.

De VVD is van mening, dat de 
bereikbaarheid van de instellingen 
moet worden verbeterd. De Wet is en 
blijft onduidelijk over de wijze 
waarop de burger direct dan wel indi
rect bij het lokale gezondheidsbeleid 
kan worden betrokken. De recente- 
lijke uitbraak van meningitis in ons 
land is een schrijnend voorbeeld 
waarbij de burger om spoedige 
preventieve enting schreeuwt maar 
deze pas in vertraagde vorm door de 
rijksoverheid kan verkrijgen. Thijs 
Udo vindt dat de minister wel sneller 
actie kan ondernemen in dit soort 
gevallen.

Thijs Udo
070-3182911
m.udo@tk.parlement.nl

De VVD neemt de accountant serieus
Er is voor de VVD geen reden om 
mee te gaan in de "Enron-hype". Het 
gaat goed met de accountancy in 
Nederland. Maar overheid én de 
beroepsgroep moeten alert blijven 
om de integriteit, de onafhankelijk
heid, de internationale positie en het 
imago van het vak blijvend veilig te 
stellen.

Het is daarom goed dat het kabinet 
een nog door Eurocommissaris Frits 
Bolkestein uit te brengen aanbeveling 
over de onafhankelijkheid bij zgn. 
"public interest entities" overneemt 
en voorziet in extern toezicht op de 
naleving daarvan. Hiermee kan de 
beroepsgroep zich effectief weren 
tegen de aantijgingen rechter in eigen 
zaak te spelen.

Onlangs heeft de Tweede Kamer de 
motie-Van Baaien aangenomen, 
waarin de regering wordt opgeroepen 
de scheiding van controle en adminis
tratieve dienstverlening tot de top 
van de markt te beperken, zijnde 
beursgenoteerde en andere grote 
ondernemingen en belangrijke (semi- 
) overheidsorganisaties. Het Midden- 
en Kleinbedrijf moet nadrukkelijk van 
deze verplichte scheiding worden vrij
gesteld. Het is onzinnig dat een 
ondernemer met circa 50 werknemers 
zijn huisaccountant, die de wettelijk 
verplichte controle verzorgt, niet 
meer mag vragen ook advies te

geven hoe geconstateerde adminis
tratieve onvolkomenheden, etc. recht 
te zetten. Moet die ondernemer dan 
een tweede financiële, fiscale of 
organisatie-adviseur inhuren?

Voorts wordt in de motie handhaving 
van de wettelijke bescherming van de 
accountantstitel bepleit. Het vrijgeven 
van de titel maakt ae markt v o Ik o - 
men onoverzichtelijk. Een vrije markt 
moet ook een transparante markt 
zijn. Het MKB moet kunnen vertrou
wen op de diensten die erkende 
accountants (RA en AA!) bieden.

De VVD is geen voorstander van het 
vermengen van publieke en private 
verantwoordelijkheden. Echter, de 
VVD erkent het belang van sterke 
branche- en beroepsorganisaties en 
onafhankelijk toezicht op de finan
ciële markten. Daarom vraagt de 
VVD in haar motie minister van 
Economische Zaken nog eens goed te 
kijken naar de structuur van de 
nieuwe Notariswet, waarin zowel de 
Beroepsorganisatie van Notarissen, 
als extern toezicht in harmonie met 
elkaar functioneren. Een almachtige 
Beroepsorganisatie wordt daarom 
door ons afgewezen. Het toezicht op 
de naleving van de onafhankelijk- 
heidseisen dient bij een bestaande 
toezichthouder, bijvoorbeeld de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM), 
te worden ondergebracht.

Kortom, voor de VVD staat een prak
tische benadering, extern toezicht in 
de top van de markt en gerechtvaar
digd vertrouwen in het zelfregulerend 
vermogen van de beroepsgroep 
voorop. De VVD is niet van plan, 
zoals ae PvdA, in de "Enron-hype" 
mee te gaan om daarmee de verwor
venheden van de accountancy in 
Nederland af te breken en heeft hier
voor een ruime Kamermeerderheid 
weten te mobiliseren.

Hans van Baaien
070-318.29.22
j.vbaalen@tk.parlement.nl
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VVD wil flexibelere cultuursubsidies
De VVD wil voor de kleinere culturele instellingen afstappen van de zware 
bureaucratische procedure van de 4-jaarlijkse cultuurnota.

"Als we nu niets doen, zal het de 
volgende keer precies zo gaan als vorig 
jaar," aldus woordvoerder Nicolaï. 
Vorig jaar kwamen er meer dan ander
half keer zo veel aanvragen bij de Raad 
voor Cultuur binnen en vielen er meer 
dan anderhalf keer zoveel instellingen 
in de prijzen als vier jaar geleden. Er 
was toen veel kritiek op de gang van 
zaken. Nicolaï: “De procedure die 
bedoeld was voor instellingen van 
nationaal en essentieel belang, dreigt 
dicht te slibben."

De VVD stelt daarom voor om gezel
schappen die minder dan 250.000 
subsidie aanvragen en nog geen drie 
keer een fondssubsidie hebben gekre
gen, te verwijzen naar het Fonds voor 
ae Podiumkunsten. Dit fonds kan veel

sneller en flexibeler beslissen. Het gaat 
daarbij om ongeveer tweederde van 
alle instellingen. Daarmee wordt de 
hoeveelheid aanvragen waarmee de 
Raad voor Cultuur te maken krijgt 
aanzienlijk verkleind en neemt ae zorg
vuldigheid weer toe. De W D  pleit 
eveneens voor een meer zorgvuldige 
omgang met de instellingen. Als er 
negatieve advisering dreigt moet de 
instelling halverwege de vier jaar een 
'gele kaart' krijgen en een negatief 
advies moet eerst aan de instelling 
worden voorgelegd voordat het wordt 
uitgebracht.
De VVD legde dit plan op 4 april jl. 
voor aan staatssecretaris Van der Ploeg 
in het overleg over de cultuurnota- 
systematiek. Onderwerp van het over
leg was een notitie waarin de staatsse

cretaris op verzoek van de Tweede 
Kamer voorstellen doet ter verbetering 
van de huidige systematiek. Nicolaï: 
"Deze notitie biedt echter geen enkele 
verbetering".
Staatssecretaris Van der Ploeg stond 
niet positief tegenover het plan om aan 
de hand van deze criteria de gezel
schappen naar het fonds te verwijzen. 
Nicolaï sprak daarover zijn verbazing 
uit: “Het lijkt wel of de staatssecretaris 
zoveel mogelijk bemoeienis bij de 
Rijksoverheid wil houden, een typisch 
socialistische gedachte". Uiteindelijk 
zegde Van der Ploeg alsnog toe om zo 
snel mogelijk het 'overhevelingscena- 
rio' in overleg met het de cultuursector 
uit te werken, zodat er in de nieuwe 
kabinetsperiode over gesproken kan 
worden. Ook zegde de staatssecretaris 
toe de instellingen van tevoren te 
informeren over een negatief advies.

Atzo Nicolaï 
070-318 2888 
a.nicolai@tk.parlement.nl

Aanpak in de Sociale Zekerheid10 puntenplan
Fraudebestrijding moet meer 
prioriteit krijgen.
Daadkrachtige en effectieve fraude
bestrijding is voor de gemeenten en 
uitvoeringsinstellingen van groot 
belang en moet dus prioriteit 
hebben. De fraudealertheid van 
medewerkers zal actief gestimuIeerd 
moeten worden.

Fraude mag niet lonen. 
Uitgangspunt moet zijn dat ten 
onrechte genoten uitkeringen volle
dig worden terugbetaald. De wet 
moet op dit punt beter worden 
nageleefd. Nu worden schulden met 
als oorzaak bijstandsfraude voor 
bijna de helft niet afgelost. 
Terugvordering en sanctionering 
behoren bij een actieve fraudebestrij
ding.

De VVD is voorstander van 
strenge en consequente sanc
tionering.
Er moet streng en consequent 
gesanctioneerd worden bij misbruik 
en oneigenlijk gebruik van de sociale 
wetgeving. Een uitkering mag nooit 
vrijblijvend verstrekt worden. Te 
vaak blijkt dat mensen met een 
uitkering bewust weinig solliciteren 
of zelfs werk vermijden of weigeren. 
Daar moet hard tegen worden opge
treden.

Herhaalde fraude leidt tot 
afw ijz in g  van de uitkering.
Bij herhaalde fraude moet de 
gemeente kunnen volstaan met het 
afwijzen van een nieuwe uitkerings
aanvraag.

De VVD wil permanent en 
kritisch toezicht op de uitvoe
ring van de Wet Boeten en 
M aatregelen.
De minister moet in zijn taak als 
toezichthouder permanent en kritischer 
dan nu de uitvoering van de 
Bijstandswet en de Wet Boeten contro
leren en zonodig gemeenten effectief 
sanctioneren. Een deel van de gemeen
ten leeft de Wet Boeten onvoldoende 
na. De sociale diensten in de grootste 
steden, waar zowel absoluut als relatief 
de meeste uitkeringsgerechtigden zijn, 
functioneren slecht en leggen de 
minste maatregelen op. Daar moet 
verandering inl<omen.

Gemeenten moeten financieel 
meer geprikkeld worden.
De gemeentelijke financiële verant
woordelijkheid voor de uitvoering van 
de Bijstandswet moet zo snel mogelijk 
verhoogd worden van 25 procent 
naar 50 procent. Hierdoor worden 
gemeenten meer geprikkeld een 
daadkrachtig en effectief fraudebeleid 
te voeren.

De VVD wil dat een case- 
manager bijstandcliënten  
begeleidt.
Iedere bijstandsontvanger krijgt als 
het aan ae VVD ligt een case- 
manager toegewezen. Hij houdt per 
cliënt een dossier bij, legt daarin ae 
afspraken vast en ziet toe op de nale
ving daarvan. Afspraken worden hier
door meer concreet en beter contro
leerbaar. Vermoedens van fraude 
worden vroegtijdig gesignaleerd- en 
besproken. Fraude wordt zo in de 
kiem gesmoord.

De VVD wil prestatienormen 
voor uitvoerders.
De VVD vindt dat er bij de fraudebe
strijding voor de uitvoerders van de 
sociale zekerheid een prestatienorm 
moet worden ingesteld. Deze presta
tienorm wordt gerelateerd aan het 
gemiddelde fraudepercentage. Deze 
norm kan gehanteerd worden als 
prikkel om de pakkans te vergroten.

De VVD wil een geïntegreerde  
fraudeaanpak.
De VVD heeft sterk gepleit voor het 
tot stand komen van één landelijke 
integrale opsporingsdienst. De start 
van de Sociale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst (SIOD) sluit aan 
bij deze wens. De VVD heeft ook 
bereikt dat er een periodieke en inte
grale rapportage over de fraudebe
strijding komt om de voortgang op 
de voet te kunen volgen. Ter onder
steuning van de fraudebestrijding 
worden geautomatiseerde bestanden 
periodiek vergeleken en geanaly
seerd. Een integrale aanpak zorgt 
voor meer effectiviteit en samenhang 
in de fraudebestrijding.

De VVD wil effectieve bestrij
ding van werkgeversfraude. 
Fraude door werkgevers is even 
onaanvaardbaar als fraude door 
uitkeringsgerechtigden. De VVD wil 
dat deze fraude daadkrachtig wordt 
bestreden. De werkzaamheden van 
het speciale fraudeteam voor de 
glastuinbouw en de regionale frau
deteams worden voortgezet en 
zonodig geïntensiveerd.

mailto:a.nicolai@tk.parlement.nl


d o c u m e n t a t ie c e n t r u m
i-  I . .  . NEDERLANDSE POLITIEKEEen praktisch partijen . 
onuitvoerbare opdracht
Afgelopen woensdag presenteerde het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) een zeer uitvoerige studie over de val 
van de Bosnische enclave Srebrenica in juli 1995. Het is goed dat dit 
rapport er nu is.
Voorop staat de grote tragiek van deze episode, waarin duizenden 
moslims op brute wijze zijn vermoord door hun eigen landgenoten.
De hoofdconclusie van het rapport is dat Nederland tot een ondoor

dachte en nagenoeg onuitvoerbare vredesmissie heeft besloten, toen zij ervoor koos een 
luchtmobiel bataljon naar Srebrenica te sturen. Toen werd de basis gelegd voor de kwets
bare situatie waarin Dutchbat in Srebrenica terechtkwam en voor de valse veiligheid die 
gold voor de moslimbevolking van de enclave. Vooral het kabinet Lubbers-lll wordt in 
net rapport veel voor de voeten geworpen: het onduidelijke mandaat, het handhaven van 
vrede waar geen vrede was, de onzekerheid over eventuele luchtsteun, enzovoorts.
Van groot belang is dat het rapport duidelijk aangeeft dat de manschappen van Dutchbat 
in de enclave Srebrenica een zeer problematische taak kregen te vervullen. Er was sprake 
van een praktisch onuitvoerbare opdracht. Dutchbat kwam terecht in een oorlogssituatie 
waarop de sterkte van het bataljon geenszins was berekend. Eenmaal daadwerkelijk 
aangevallen vroegen zij herhaaldelijk luchtsteun, maar vonden geen gehoor binnen de 
VN-organisatie. De Dutchbatters kregen door de media voor de voeten geworpen dat 
onvoldoende melding was gemaakt van Servische wandaden, terwijl het aantal wandaden 
dat zich binnen hun gezichtsveld had afgespeeld beperkt was en slechts een miniem deel 
van hetgeen later bekend werd. De VVD ziet het rapport als een rehabilitatie van de 
Nederlandse militairen die veel over zich heen hebben gekregen.
Wel was de follow up van het drama, zoals geregisseerd door de hogere echelons van de 
landmacht, vaak minder gelukkig, hetgeen aTs een boemerang op de krijgsmacht terug
sloeg. Ook vanuit dit perspectief is het goed dat de greep van de politieke leiding op het 
defensie-apparaat de laatste tijd verder is versterkt. Transparantie, zeker ook naar de 
politieke leiding toe, is een must voor het juist functioneren van een moderne krijgs
macht in onze hedendaagse democratie.
Wat betreft de ongelukkige gang van zaken bij de besluitvorming over de uitzending van 
Dutchbat heeft de politiek reeds beleidsmatige consequenties getrokken bij het debat 
over het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie: een duidelijke scheiding 
van het besiuitproces op het niveau van kabinet en op het niveau van het parlement en 
een strikte toepassing van het toetsingskader, dat in 1993/1994 nog niet bestond. 
Mochten er na het bestuderen van het rapport nog lacunes overblijven in onze kennis 
over deze problematiek, dan staat de VVD open voor de mogelijkheid dat de Kamer zelf 
nog nader onderzoek doet. Op korte termijn moet worden nagegaan of en op welke 
onderdelen dergelijk onderzoek dan nog nodig zou zijn.

Hans Dijkstal

De vraag van de week:
Moet de leerplichtige leeftijd verlaagd 
worden van vijf naar vier jaar?
Deze week komt het antwoord van Ernst van Splunter

In 2000 nam de Tweede Kamer een motie 
Ross-Van Dorp (CDA) aan waarin werd 
gevraagd de leerplichtige leeftijd met één 
jaar te verlagen: van vijf naar vier jaar. Het 
CDA wilde een leerplicntverlaging om 
onderwijs- en taalachterstanden te bestrij
den, bij vierjarigen die nog niet naar school 
hoefden te gaan.
De VVD heeft tegen deze motie gestemd. 
De reden is gelegen in het belang dat de 
VVD hecht aan de verantwoordelijkheid die 
ouders moeten kunnen nemen ten aanzien 
van hun vierjarige kinderen. Veel kinderen 
zijn op vierjarige leeftijd in groep 1 snel 
overbelast. Bovendien gaat in Nederland 98 
% van de kinderen vanaf vier jaar naar 
school. Dat is ook de leeftijd waarop ze de 
kinderopvang moeten verlaten.

Aan de andere kant is het natuurlijk te gek 
voor woorden dat allochtone ouders hun 
verantwoordelijkheid niet nemen. Een leer-

plichtverlaging zal hen dwingen hun kinde
ren naar school te sturen waardoor 
(verdere) achterstanden worden bestreden. 
Omdat het probleem van de verantwoorde
lijkheid van de ouders ten aanzien van de 
vierjarigen zwaar moet wegen heeft de VVD 
een amendement ingediend om onver
moeide of angstige vierjarigen in goed over
leg met de scnooT een adempauze te 
gunnen. Ouders worden hierdoor in staat 
gesteld hun vierjarigen, indien zij dat nood
zakelijk vinden, langer thuis te houden, of 
net zoals nu vaak het geval is een weekje 
mee te nemen op vakantie buiten de leswe
ken. Dit amendement is afgelopen donder
dag door de Kamer aanvaard. In feite is 
hiermee de staande praktijk in de wet vast
gelegd. De wet zal, zoals net zich nu laat 
aanzien, van kracht worden medio 2003.
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Deelname Joint Strike Fighter
De opvolging van de F-16 door de Joint Strike Fighter (JSF) heeft de afgelopen 
maanden veel aandacht getrokken. Op 11 april vond het afrondende debat 
plaats en naar verwachting zal de Tweede Kamer op 16 april instemmen met 
net kabinetsbesluit om deel te nemen aan de ontwikkelingsfase van de JSF en 
€858 min. hierin te investeren. Deze investering zal op termijn kunnen 
worden terug verdiend door allerlei financiële voordelen en kortingen. Eric 
Balemans heeft tijdens de twee debatten beargumenteerd dat het scenario 
zoals geschetst door de regering solide en realistisch is en de mogelijke finan
ciële risico’s aanvaardbaar zijn. Sterker nog, Nederland zou een dief van zijn 
eigen portemonnee zijn het deze kans aan zich voorbij laat gaan!

De huidige F-16 is over tien jaar zo ver 
verouderd en kostbaar in het onder
houd dat Nederland met het oog op 
de internationale ambities nu al 
keuzen moet maken voor de 
toekomst. Van de drie kandidaten,
JSF, Rafale en Eurofighter, komt de JSF 
technisch als beste uit de bus en 
bovendien is de stuksprijs van de JSF 
het laagst.
Het kiezen voor een Amerikaans 
toestel is geen keuze tegen een 
gemeenschappelijk Europees buiten
lands en veiligheidsbeleid. Dat heeft 
vooral te maken met de wil om poli
tiek samen te werken, het draait om 

olitieke daadkracht en militaire slag- 
racht, hetgeen niet bepaald wordt 

dooreen sticker 'made in Europe' op 
een vliegtuig. Gemeenschappelijk 
Europees beleid betekent niet automa
tisch Europees kopen. Bij het aankoop
beleid moet immers de kwaliteit 
voorop staan.
De keuze voor deelname aan de 
ontwikkelingsfase van de JSF is geba

seerd op twee uitgangspunten: aller
eerst de Nederlandse bereidheid om 
ook buiten het NAVO verdragsgebied 
militair op te treden door onder meer 
deel te nemen aan vredesoperaties, 
waarbij ook in het hoogste geweld- 
spectrum moet kunnen worden bijge
dragen (Kosovo). Een dergelijk 
uitgangspunt vraagt om goed mate
rieel opdat de Krijgsmacht eredivisie 
kan blijven spelen. Daarnaast heeft de 
overheid na de ondergang van Fokker 
het Luchtvaartcluster in het leven 
geroepen om zorg te dragen voor de 
instandhouding en verdere ontwikke
ling van een hoogwaardige technolo
gische kennis en infrastructuur. 
Participatie levert Nederland diverse 
voordelen op: de stuksprijs is lager, 
Nederland ontvangt royalties over 
verkochte toestellen en heeft een 
ontwikkelingskostenvoordeel. 
Daarnaast kan de Nederlandse indus
trie naar verwachting rekenen op een 
omzet van €  8 mrd. en zal de werkge
legenheid toenemen met 900 tot 1400

hoogwaardige 
banen voor een 
periode van onge
veer 25 jaar.
Met de deelname 
aan de ontwikkeling 
voert de regering Eric Balemans 
industriepolitiek, en 
daar is niets mis mee. Er worden 
kansen geboden aan het Nederlandse 
bedrijfsleven om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan die zonder overheidsbe
leid niet of nauwelijks mogelijk zijn, 
zonder dat er sprake is van overheids
subsidies voor net bedrijfsleven. 
Bovendien hebben de ministers Zalm 
en Jorritsma middels de succesvolle 
onderhandelingen met het luchtvaart
cluster een aanzienlijke bijdrage van 
de industrie zeker gesteld.
'Kopen van de plank' is een veel 
minder aantrekkelijke optie omdat dan
o.a. de uiteindelijke prijs per toestel 
€  4 mln. duurder is, de industrie veel 
minder omzet zal realiseren en ook 
nauwelijks sprake zal zijn van extra 
werkgelegenheid. Het kabinetsbesluit 
is realistisch, de afspraken met de 
industrie solide en ae financiële risico's 
aanvaardbaar. Daarom kan de VVD 
instemmen met deelname aan de 
ontwikkelingsfase van de JSF.

Eric Balemans
e.balemans@tk.parlement.nl
070-3182895

Tweede Maasvlakte: 
tussen economie en

goed evenwicht 
natuur

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat de mainports Schiphol 
en de Rotterdamse haven nationale prioriteit verdienen vanwege hun 
economische betekenis. Woordvoerder Jan Hendrik Klein Molekamp is 
daarom verheugd dat een ruime Kamermeerderheid het besluit heeft geno
men dat een Tweede Maasvlakte bij Rotterdam kan worden aangelegd. 
Mede door de ruime aandacht voor natuurcompensatie en extra natuur in 
het Rijnmondgebied noemt Klein Molekamp de plannen "een goed even
wicht tussen economie en natuur".

Door een jarenlange zorgvuldige voor
bereiding is er een breed maatschappe
lijk en politiek draagvlak ontstaan voor 
ae aanleg van de Tweede Maasvlakte. 
Op z'n vroegst in 2005 kan worden 
begonnen met de aanleg van een 
nieuw haventerrein van 1000 hectare 
in de Noordzee. Samen met zeewerin- 

en en wegen wordt in totaal 2500 
ectare land opgespoten. Het nieuwe 

gebied is bestemd voor de nieuwe 
generatie containerschepen die niet 
elders in de haven kunnen aanmeren. 
Daarnaast komt er ruimte voor chemi
sche industrie.
Als compensatie voor de aanleg van

het industriegebied wordt nieuwe 
natuur in de regio Rijnmond aange
legd. Eén van de plannen was het 
ontwikkelen van een landschapspark in 
Midden-IJsselmonde. Dit plan leidde 
tot grote onrust bij de bewoners die 
graag het open landschap wilden 
behouden en meer aandacht vroegen 
voor de bestaande cultuurhistorische 
aspecten en landbouwactiviteiten.
Door een amenderende motie van 
Klein Molekamp zijn de kabinetsplan
nen gewijzigd en wordt aan de betrok
ken lokale partijen meer ruimte gelaten 
invulling te geven aan het gebied.
De VVD zette daarnaast vraagtekens

bij de gevolgde 
procedure rond het 
vaststellen van een 
zeereservaat voor 
de Zuid-Hollandse 
eilanden. Zonder 
goed onderzoek en 
zonder inspraak van 
de belanghebbenden (de beroepsvis
sers) is de grootte van het reservaat 
vastgesteld. In een breed gesteunde 
VVD-motie is er voor gepleit eerst 
onderzoek en overleg te verrichten en 
daarna pas de oppervlakte van het 
reservaat vast te stellen.

De VVD steunt daarnaast een motie 
voor een schaderegeling voor de visse
rij en een motie die ruimte voor de 
binnenvaart beoogt.

Jan Hendrik Klein Molekamp 
j.klein@tk.parlement!
070-3182884

■
Jan Hendrik 

Klein 
Molenkamp

mailto:e.balemans@tk.parlement.nl
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Aanscherping integratie
De VVD heeft de afgelopen acht jaar een duidelijke lijn gehanteerd als het 
over immigratie en integratie gaat. Het is de VVD geweest die het minder
hedenvraagstuk op de agenda heeft gezet waarbij wijlen Koos Rietkerk als 
verantwoordelijk minister de eerste Minderhedennota uitbracht.

Het door ons in de vorige kabinetspe
riode gehanteerde drieluik staat nog 
steeds overeind:
- restrictief toelatingsbeleid als het 

om immigratie gaat en vooral een 
consequente uitvoering van het 
beleid;

- eisen stellen aan integratie en het in 
Nederland mogen leven, wonen en 
werken;

- krachtig bestrijden van welke vorm 
van discriminatie dan ook.

Als men kijkt naar de hoeveelheid 
nota's, brieven, rapportages, schrifte
lijke vragen, mondelinge vragen, 
interpellaties etc. van ae afgelopen 
acht iaar dan kan worden geconsta
teerd dat er over het beleidsterrein 
van asiel en integratie veel te doen is 
geweest, maar dat men er nog niet in 
is geslaagd om zowel goede migratie- 
als integratiepolitiek te voeren. Eén 
van de redenen van het tekortschie
tende beleid is dat er onvoldoende 
duidelijke keuzes zijn gemaakt en dat 
er vooral aan de uitvoering veel 
schort. Daar heeft de VVD de afgelo
pen periodes bij zowel staatssecretaris 
Schmitz, als bij Cohen en Kalsbeek 
keer op keer op aangedrongen, maar 
helaas was er op verschillende 
momenten geen Kamermeerderheid 
voor onze voorstellen te vinden.

In het Algemeen Overleg van deze 
week heeft de VVD aangegeven waar 
het beleid verbeterd kan worden en 
waar de VVD de komende tijd op wil 
inzetten. Hetzij bij het sluiten van een 
regeerakkoord, hetzij bij het indienen 
van initiatief wetsontwerpen. De VVD 
wordt hierin gesteund door onder 
andere de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid aie in haar 
rapport 'Nederland als immigratiesa- 
menleving' wel keuzes durft te 
maken. De Raad stelt bijvoorbeeld 
dat vanuit het perspectief van een 
immigratiesamenleving een recht op 
gezinshereniging of gezinshervorming 
niet wenselijk is voor diegene die hier 
een voorwaardelijke bescherming krij
gen.

De VVD heeft in het overleg de 
volgende aanvullende voorstellen 
gedaan voor gezinsvorming en 
gezinshereniging:
1. De algemene inkomenseis moet 

worden verhoogd van 100% tot 
130% van de bijstandnorm van 
een gezin. Immers tot 130% profi
teert men van inkomensafhanke
lijke regelingen zoals huursubsidie.

Als het uitgangs
punt is dat wie 
gezinsleden of 
een partner naar 
Nederland laat 
komen zelf in het 
inkomen van een
fezin moet 

unnen voorzien 
dan is het logisch 
dit op 130% te 
stellen. Jan Rijpstra

2. Het inkomen
moet uit regulier werk en niet uit 
gesubsidieerd werk worden verkre
gen.

3. De maximum leeftijd voor kinderen 
die in het kader van gezinshereni
ging naar Nederland Komen, wordt 
verlaagd van 18 naar 12 jaar (sluit 
aan bij de Duitse wetgeving).

4. De minimum leeftijd om een part
ner naar Nederland te mogen laten 
komen wordt verhoogd van 18 
naar 21 jaar (Deense wetgeving).

5. Wie in het kader van gezinsvor
ming naar Nederland komt, krijgt 
een voorwaardelijke verblijfsver
gunning voor een jaar. Als de 
inburgeringcursus niet is gehaald, 
vervalt deze vergunning,

6. Nieuwkomers dienen een eigen 
bijdrage te betalen voor het volgen 
van de inburgeringcursus (hierbij 
sluit de VVD aan Dij de Nota van 
het kabinet en ook het Nederlands 
Centrum Buitenlanders voelt hier
voor).

Tot slot wil de VVD benadrukken dat 
er veel goede voorbeelden zijn van 
goede integratie, maar dat er met 
name op de terreinen van criminali
teit, arbeidsmarkt, scholing en 
Nederlandse taal zich negatieve 
ontwikkelingen voordoen. Deze 
zullen concreet aangepakt moeten 
worden waarbij de uitvoering bij de 
steden moet liggen. Deze moeten 
hiervan een speerpunt van beleid 
maken, waarbij de gemeenteraad 
haar controlerende taak nauwgezet 
dient uit te voeren.

Jan Rijpstra
j.rijpstra@tk.parlement.nl
070-3182905
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Blauw meer 
op straat
Op 9 april jl. werd een algemeen 
overleg gevoerd over politieaangele- 
genheaen met de minister De Vries 
van Binnenlandse Zaken en minister 
Korthals van Justitie.

Woordvoerder Nicolaï heeft al in 
meerdere overleggen met minister De 
Vries in stijgende mate kritiek geuit 
op het functioneren van de politie.
De woordvoerder stoort zien aan de 
inefficiëntie van de politie en de te 
laconieke houding van minister De 
Vries om daar iets aan te doen.
Nicolaï vroeg ook in dit overleg weer 
aandacht voor het verschuiven van 
2000 agenten van het bureau naar de 
straat. Deze belofte uit het regeerak
koord lijkt niet te worden waarge
maakt. Al eerder kon De Vries in een 
reactie op een VVD-motie, waarin 
nogmaals om duidelijkheid werd 
verzocht, niet aangeven hoeveel tijd 
de politieagenten nu op straat zijn. In 
dit overleg gaf de minister daar weer 
geen duidelijkheid over. ‘Het interes
seert mij niet hoeveel uren de gemid
delde politieman op straat door
brengt', aldus De Vries. Deze 
uitspraak leidde tot grote verbazing 
bij ae VVD-woordvoerder. Nicolaï:
‘De minister kan blijkbaar geen uren 
tellen! Dit staat op gespannen voet 
met het regeerakkoord en is in strijd 
met de breedgedeelde wens van de 
Kamer, in ieder geval met die van de 
VVD-fractie. Wij willen namelijk 
blauw meer op straat en vinden het 
ongelooflijk dat de minister van 
Binnenlandse Zaken en de Partij van 
de Arbeid daar blijkbaar niet aan 
hechten.'

Atzo Nicolaï
a.nicolai@tk.parlement.nl
070-3182888

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Annelien Kappeyne van 

de Coppello Stichting
eindredactie:

Petra Tiel:
,j">,.pJiel@ik,piflerneiÉn|lll'..

Fleur van Tellingen: 
f.vtellingen@tk.parlement.nl 

telefoon: 0 7 0 -3 1 8  3036 
abonnementen 

Koen Oosterwaal 
070-318 2875

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.
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VVD: Maxima wordt Koningin!
Afgelopen donderdag is in de 
Tweede Kamer het wetsvoorstel 
lidmaatschap Koninklijk Huis 
behandeld.

Het wetsvoorstel beperkt het aantal 
leden van het Koninklijk Huis in het 
algemeen tot de leden in 2e graad 
van de Koning. Voor Prinses Margriet 
en haar zonen, alsmede voor hun 
echtgenoten, is er een overgangsre
geling. Zij behouden voorlopig net 
lidmaatschap van het Koninklijk Huis. 
Het gevolg van het wetsvoorstel is 
dat erfopvolgers in de 3e graad zich 
wat 'vrijer' persoonlijk en maatschap
pelijk kunnen ontplooien. Daardoor 
kan ook de ministeriële verantwoor
delijkheid worden teruggebracht tot 
redelijke proporties. Deze gaat met 
name gelden voor de Koning(in) en 
de vermoedeliike troonopvolger, 
alsmede voor nun huwelijkspartners. 
Verder ook voor de voormalige 
Koning(in) plus echtgenoot en de 
leden van het Koninklijk Huis, voor 
zover die zijn betrokken bij de uitoe

fening van de koninklijke functie 
danwel voor zover het openbaar 
belang aan de orde is. Over het alge
meen geldt de regel: hoe verder van 
de troon, des te minder de ministe
riële verantwoordelijkheid.

Koningin Maxima 
De VVD-fractie vindt dat de 
aanspreektitel van Prinses Maxima 
'Koningin' moet worden, zodra Prins 
Willem-Alexander Koning is gewor
den. De volgende argumenten liggen 
hieraan ten grondslag. In de 
Nederlandse traditie (van de 19e 
eeuw) werden de echtgenotes van de 
toenmalige Koningen Willem I, II, en 
III altijd 'Koningin' genoemd. En ook 
in andere monarchieën wordt dit 
gebruik gehanteerd. De VVD ziet 
geen aanleiding om van deze traditie 
en dit internationale gebruik af te 
wijken.
Dit betekent wel dat in de 
Nederlandse staatsinrichting twee 
categorieën Koningin bestaan. Ten 
eerste een Koningin als staatshoofd,

die lid van de Regering en voorzitter 
van de Raad van State is, en die 
grondwettelijke bevoegdheden en 
plichten heeft. En ten tweede een 
Koningin die de naam Koningin als 
aanspreektitel heeft.
In het verlengde hiervan vindt de 
VVD-fractie, dat als de vrouw van de 
grondwettelijke Koning de 
aanspreektitel 'Koningin' krijgt, de 
vrouw van de grondwettelijke troon
opvolger, die nu de titel 'Prins van 
Oranje' draagt, de aanspreektitel 
'Prinses van Oranje' dient te krijgen. 
Dit lijkt ook het standpunt van ae 
grote meerderheid in de Kamer te 
zijn.

Voorts heeft de VVD de vraag 
geagendeerd, om er over na te 
denken op de wat langere termijn de 
echtgenoot van een toekomstige 
Koningin (dus na Koning Willem 
Alexander) de aanspreektitel ‘Koning’ 
te geven. Zou dat niet logisch, 
consistent en consequent zijn?

Jan te Veldhuis
j.tveldhuis@tk.parlement.nl
070-3182901

Marokko overstag na zware druk Nederland
In de voorbereiding naar het debat over het wetsvoorstel Sociale 
Zekerheidsrelatie Marokko, dat opzegging van het sociale zekerheidsverdrag 
met Marokko beoogt, verscheen in de media een opvallend bericht. De 
Marokkaanse regering zou nu toch ineens bereid zijn controle toe te staan 
op de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen naar dat land. Opvallend, 
omdat Marokko, nu Nederland zware druk uitoefent om fraudecontroles in 
dat land te mogen uitvoeren, overstag lijkt te gaan.

Een jaar lang lapte de Marokkaanse 
regering alle afspraken met 
Nederland hierover aan haar laars. Zij 
vond de Nederlandse fraudecontrole, 
die zij gedurende een korte periode 
daarvoor wel toestond, blijkbaar iets 
te succesvol. Tijdens die controle 
bleek namelijk dat er in zes van de 
zeven gevallen sprake was van 
fraude, variërend van 4500 tot maar 
liefst 45000 euro. Toen de 
Nederlandse regering aangaf per 1 
juli geen nieuwe uitkeringen meer 
naar Marokko te exporteren en hier
toe een wetsvoorstel indiende werd 
het Marokko duidelijk dat wij niet 
met ons laten sollen. Blijkbaar is dit 
de taal die Marokko verstaat. 
Betekent het feit dat Marokko onder 
deze zware druk nu eindelijk lijkt toe 
te geven dat het wetsvoorstel nu 
direct wordt ingetrokken? Nee, de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid was het tijdens het 
debat deze week met de VVD eens. 
Voor het zo ver is, moet Marokko 
aan een drietal voorwaarden hebben 
voldaan.

Allereerst moet Nederland in de 
praktijk zelfstandig recht op controle 
in Marokko krijgen. Ten tweede 
moeten naar Nederlandse maatsta
ven goede afspraken in het verdrag 
worden overeengekomen en opge
nomen. Als derde voorwaarde stelt 
de VVD dat Marokko dit verdrag 
echt ondertekent en ook ratificeert. 
De VVD ziet graag dat aan dit 
slepende conflict met Marokko een 
spoedig einde komt, en hoopt dan 
ook dat Marokko aan de gestelde 
voorwaarden zal voldoen zodat het 
probleem is opgelost.
De ervaringen met Marokko op het 
niet nakomen van afspraken op dit 
gebied leren ons nu eenmaal dat 
heldere afspraken formeel in een 
verdrag moeten worden vastgelegd, 
zodat we later niet weer bij ae neus 
worden genomen. Pas als Nederland 
kan controleren of de uitkeringen 
wel rechtmatig verstrekt worden, 
kunnen we de Nederlandse uitkerin
gen weer naar Marokko exporteren. 
De VVD gaf tijdens het debat even
eens aan voor invoering van het

woonlandbeginsel 
te zijn. Al eerder 
heen de VVD daar
voor gepleit als het gaat om kinder
bijslag maar woordvoerder Geert 
Wilders voegde daar nu ook W AO- 
uitkeringen aan toe. 
Uitkeringsgerechtigden die in landen 
buiten de Europese Unie wonen, 
zoals Marokko en Turkije, zouden 
voortaan een uitkering moeten krij
gen die is aangepast aan het lagere 
plaatselijke welvaartsniveau. Vele 
andere Europese landen kennen zo'n 
systeem al. Hoewel minister 
Vermeend inhoudelijk niet op het 
VVD-initiatief inging, zal de VVD hier 
in toekomstige debatten zeker op 
terugkomen.

Geert Wilders
g.wilders@tk.parlement.nl
070-3182867

Geert Wilders

mailto:j.tveldhuis@tk.parlement.nl
mailto:g.wilders@tk.parlement.nl


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

PARTIJEN ^

Indrukwekkend
De afgelopen week werd beheerst door een politiek zeer bijzonder 
moment; net aftreden van het tweede Kabinet-Kok. Dinsdag maakte 
de premier in de Tweede Kamer op indrukwekkende wijze bekend 
dat hij namens het hele kabinet naar de Koningin was gegaan om 

het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aan te bieden. Het was in parlemen
tair opzicht bijzonder, omdat de oorzaak van het aftreden niet lag in een interne 
verdeeldheid binnen het kabinet. Het ging ook niet om een meningsverschil tussen 
Kamer en kabinet. Het kabinet nam verantwoordelijkheid en trok daaruit de meest 
verstrekkende consequenties.

Het kabinet sluit zich aan bij de lezing van het NIOD over wat in een lange reeks van 
jaren plaatsvond, voor, tijdens en na ae val van de enclave Srebrenica. Het begon zeker 
tien jaar geleden, met als belangrijkste moment het besluit van het derde Kabinet- 
Lubbers in 1993 om Nederlandse troepen in Bosnië onder bevel te stellen van de 
Verenigde Naties. Dat besluit is door de Tweede Kamer, inclusief de toenmalige W D -  
fractie, gesteund. Dat besluit - weten we nu achteraf - was verkeerd. Het mandaat, de 
bewapening, de voorbereiding, het was onvoldoende. Later bleek dat cruciaal. In 1995 
viel de enclave. Daarna de afschuwelijke moord op Bosnische Moslims door Bosnische 
Serviërs. In die tijd regeerde het eerste Kabinet-Kok. Het NIOD maakt duidelijk dat door 
het besluit van 1993 in 1995 niet kon worden opgetreden. In latere jaren is gepoogd op 
te helderen wat er in die verschrikkelijke Juli-dagen is gebeurd. Nu blijkt dat de minister 
van Defensie niet altijd goed werd geïnformeerd door de top van de Landmacht.
Hierdoor kon op zijn beurt het Parlement niet goed worden geïnformeerd.
Zelfs een speciale commissie heeft dat indertijd niet kunnen achterhalen. Inmiddels 
regeerde het tweede-Kabinet Kok.

leder kabinet erft van de voorgangers de ministeriële verantwoordelijkheid over al 
hetgeen in voorafgaande jaren is gebeurd. Dat betekent staatsrechtelijk dat ministers 
daarop aanspreekbaar zijn -  niet dat hun persoonlijk iets verwijtbaar is. Premier Kok 
heeft met de ministers de beslissing genomen verantwoordelijkheid te nemen voor al 
hetgeen in voorbije jaren is gebeurd, zonder die discussie te willen betrekken op die 
andere politieke regel: de vertrouwensvraag. Hij koppelde dat terecht los van elkaar, en 
wachtte het oordeel van het parlement niet af. Het kabinet was zelf tot de conclusie 
gekomen, dat met de inhoud van het NIOD rapport in de hand geen andere stap mogelijk 
was dan aftreden.

Deze stap markeert dat de Nederlandse politiek de hand in eigen boezem steekt en met 
de kennis van vandaag beoordeelt wat niet goed is gegaan in het recente verleden.
Opdat we ervan leren. Terecht maakt de minister-president onderscheid tussen schuld en 
verantwoordelijkheid. Nederland is niet schuldig is aan de moord op de Bosnische 
Moslims. Dat zijn de Serviërs die onder leiding stonden van Generaal Mladic.

Hans Dijkstal

Kom ook naar de aftrap van 
de VVD campagne!

Zaterdag 27 april aanstaande geeft Hans D ijkstal samen  
met alle kandidaten het startschot voor een intensieve  

verkiezingscam pagne. U komt toch zeker ook?

Plaats van handeling: de Stadshal van 
Theater De Flint, Coninckstraat 60, 
Amersfoort.

Het programma begint om 14.00 uur, 
de zaal is open vanaf 13.30 uur. Vanaf 
14.00 uur is er de mogelijkheid om met 
diverse politici op informele wijze van 
gedachten wisselen.

Het plenaire programma, met als hoog
tepunt de speech van Hans Dijkstal, 
begint om 15.00 uur en duurt tot circa 
16.30 uur. Het is een afwisselend 
programma, waarbij naast Hans Dijkstal 
onder andere Annemarie Jorritsma, 
Gerrit Zalm en vele andere VVD-kandi- 
daten aanwezig zullen zijn.

Meer informatie: 070- 361 30331
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Hans Dijkstal: Zoals de VVD is er maar een!
Dat stelde VVD lijsttrekker Hans Dijkstal in zijn toespraak voor de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de VVD in Veldhoven op 12 april jl. Graag 
geven wii de lezers van de VVD Expresse een impressie van de speech die 
Dijkstal daar uitsprak.

"We moeten niet praten, maar 
doen", aldus Dijkstal over een aantal 
zaken waarop de VVD voortgang wil 
boeken. Hij wijst onder meer op net 
vreemdelingenbeleid: de VVD wil het 
aantal asielzoekers met gerichte 
maatregelen terugdringen tot 16.000 
op jaarbasis. Dat komt overeen met 
het gemiddelde in de Europese Unie.

Dat kan als het percentage asielzoe
kers dat binnen 48 uur wordt terug
gestuurd op 50% komt. Dat is moge
lijk als de Vreemdelingenwet zonder 
mankeren wordt toegepast bij 
mensen zonder documenten en 
mensen die eerder verbleven in 
veilige landen.

De basis voor de realisering voor alle 
plannen is de degelijkheid van het

financieel beleid: behoedzaam 
ramen, discipline, geen ongedekte 
checques, en aflossen van de staats
schuld. Dat is voor de VVD een voor
waarde voor kabinetsdeelname waar 
wij aan vasthouden. Op belangrijke 
onderwerpen heeft de PvdA niet 
thuis gegeven. De afgelopen acht 
jaar leren dat het moeilijk of onmo
gelijk is met de PvdA het asielbeleid 
stringenter aan te pakken, de W AO- 
instroom aan te pakken, het zorgstel
sel te moderniseren, of te investeren 
in wegen. Een coalitie zonder de 
PvdA zal die problemen beter aan 
kunnen pakken. Dijkstal: "Waarom 
zou de lijsttrekker van de PvdA als 

remier wel werken aan het aanpak- 
en van files, wachtlijsten en immi

gratie terwijl hij het als fractievoorzit
ter niet deed?"

De VVD weet welke kant het op 
moet gaan. We luisteren naar 
mensen en vertalen dat naar duide
lijke standpunten. "De VVD heeft de 
goede beginselen; zo is er maar één! 
De VVD heeft een sterk programma; 
zo is er maar één! De VVD heeft een 
goede kandidatenlijst; zo is er maar 
één! De VVD heeft een uitstekende 
staat van dienst; zo is er maar één!! 
Daarom gaat de VVD de verkiezin
gen winnen -  en wordt de VVD 
nummer één!!"

De demissionaire minister. Wat mag zij nog?
Een demissionaire minister is een minister die haar ontslag heeft aangeboden, maar waarvan het ontslag nog niet is 
ingegaan. Er bestaan veel misverstanden over de vraag wat zo'n minister nog mag. Het antwoord is simpel: alles.

Een demissionaire minister is een 
gewone minister, met alle bevoegd
heden die een minister heeft. Het
zelfde geldt voor een staatssecretaris.

Toch hoor je veel over "controver
siële zaken"; die zou een demissio
naire minister niet meer mogen doen. 
Ook dat is niet juist. Wel is net zo 
dat de Tweede Kamer soms geen 
controversiële zaken met de minister 
meer wil behandelen. Dat is echter 
wat anders dan dat de minister 
minder bevoegdheden zou hebben. 
Het is dan de Kamer zelf die zich 
beperkingen oplegt.

Je hoort vaak dat daar een staats
rechtelijke reden voor zou zijn: de 
Kamer wil geen zaken met een 
demissionaire minister meer doen, 
omdat de Kamer de minister niet 
meer naar huis kan sturen. Ook dat is 
onjuist. Een demissionaire minister 
heeft weliswaar haar ontslag al

aangeboden, maar zit nog steeds niet 
thuis. De Kamer kan best, als zij het 
vertrouwen in een minister verloren 
heeft, uitspreken dat de minister 
onmiddellijk naar huis moet. Dat is in 
het verleden ook wel gebeurd.

Waar komen die staatsrechtelijke 
gedachten dan vandaan? Uit het 
verleden.
Vroeger waren de rollen omgedraaid. 
Toen waren niet - zoals nu soms - 
ministers bang dat zij door de Kamer 
naar huis gestuurd zouden worden. 
Maar waren kamerleden bang dat 
ministers er de brui aan zouden 
geven. Ministers wilden een tegens
tribbelende Kamer nog wel eens 
onder druk zetten met de dreiging 
om af te treden. Het waren vroeger 
dan ook - soms - de ministers, die 
weigerden bepaalde zaken met de 
Kamer te behandelen. Zij meenden 
niet volledig te kunnen functioneren 
als zij niet konden beschikken over

het machtsmiddel van het dreigen 
met aftreden.

Als de Kamer uitspreekt dat zij een 
bepaalde zaak niet met een demissio
naire minister wil bespreken, is er dus 
wat anders aan de hand. Het gaat 
dan eenvoudig om de politieke 
opportuniteit. De verschillende frac
ties in de Kamer maken een politieke 
inschatting: zal hun politieke machts
positie voor of na de verkiezingen 
sterker zijn? Bestaat er meer kans op 
het verwezenlijken van hun politieke 
doelstellingen door het onderwerp te 
betrekken oij de kabinetsformatie? 
Legitieme overwegingen, maar het 
heeft niets met staatsrecht te maken. 
Het gaat er simpelweg om, dat de 
Kamer de baas is over haar eigen 
agenda.

I N T E R N E T
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Over het ontslag van Kabinet Kok II
Na de verklaring van minister president Kok over het ontslag van zijn 
kabinet heeft de Tweede Kamer dat besluit om af te treden beoordeeld in 
een debat op woensdag 17 april 2002. Hieronder volgt een samenvatting 
van de inbreng in dit debat van VVD fractievoorzitter Hans Dijkstal.

Voorzitter, de VVD is van mening dat 
de regering een juist besluit heeft 
genomen. Wij vinden dat het getuigt 
van grootmoedigheid. De verklaring 
van ae minister-president vond de 
VVD indrukwekkend. Belangrijk is de 
reden voor dat besluit. De minister
president heeft laten weten dat het 
besluit is gebaseerd op het standpunt 
van het kabinet dat de hoofdlijnen 
van het NIOD-rapport kunnen 
worden onderschreven. Dat geldt 
natuurlijk in het bijzonder voor de 
belangrijkste conclusie uit het 
rapport, de conclusie over de wijze 
waarop in het kabinet-Lubbers/Kok 
het besluit tot uitzending stand is 
gekomen en de daaruit voortvloei
ende gevolgen in de jaren daarna. 
Daar is de VVD het mee eens. Het 
mandaat, de bewapening, de voorbe
reiding, het was onvoldoende.

Het was opvallend dat de minister
president gisteren sprak over zijn 
eigen positie, maar niet verrassend.
De minister-president maakte immers 
onderdeel uit van het kabinet- 
Lubbers/Kok, als vice-minister-presi- 
dent en als minister van Financiën.
Wij hebben daar volledig begrip voor, 
maar de waardering van de positie 
van de andere bewindslieden bij dit 
besluit is ook van belang. Als de 
minister-president van een kabinet 
aftreedt, lijkt mij dat het hele kabinet 
hem uit een soort loyale grondhou
ding volgt. Dat is de loyaliteit aan de 
minister-president. Het is echter ook 
van belang dat de overige leden van 
het kabinet de hoofdlijnen van het 
NIOD-rapport onderschrijven en 
daarmee dus de inhoudelijke afwe
ging delen die de minister-president 
voor zichzelf heeft gemaakt.

Het zal duidelijk zijn dat in dit 
verband een nadere opheldering 
gewenst is over de positie van de 
neer Pronk. De heer Pronk heeft in de 
afgelopen weken verschillende malen 
uitlatingen gedaan. Ik vraag daarom 
aan de minister-president of hij nu 
ook namens de neer Pronk heeft 
gesproken? (De minister-president 
heeft op deze vraag bevestigend 
gereageerd.)

Het lijkt mij goed indien de minister
president een nadere toelichting geeft 
over de andere positie die de minister 
van Defensie heeft ingenomen. En 
hoe wordt het probleem opgelost dat 
de defensieleiding niet, of niet 
adequaat, de informatie heeft door

gegeven aan de politieke leiding?
(Van Baal heeft inmiddels het minis
terie van Defensie verlaten.)

De minister-president is gisteren 
ingegaan op de begrippen "schuld" 
en "verantwoordelijkheid". Ik formu
leer het kort: geen schuld, wel mede
verantwoordelijkheid in een interna
tionale gemeenschap die zich heeft 
willen inspannen voor het oplossen 
van de ernstige vraagstukken in 
Srebrenica en het daaromheen 
liggende gebied. Maar waar staat dan 
de VVD-fractie van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal? Immers, ten 
tijde van het kabinet-Lubbers/Kok is 
de VVD fractie bij de vele 
Kamerdebatten nogal kritisch 
geweest. Mijn fractie heeft aanvanke
lijk geaarzeld of zij kon instemmen 
met het besluit tot uitzending. 
Uiteindelijk hebben wij er echter "ja" 
tegen gezegd en daarmee wens ik mij 
te scharen achter de woorden van de 
minister-president dat wij ons in die 
kabinetsperiode medeverantwoorde
lijk hebben gevoeld. Die medeverant
woordelijkheid strekt zich uit tot aan 
vandaag de dag. Dat betreft niet 
alleen de verantwoordelijkheid van 
het parlement, maar voor mij en de 
heer Melkert geldt ook nog dat wij 
deel uitmaakten van een kabinet in 
de tussenperiode. Ik wil daar geen 
enkel misverstand over laten bestaan.

Hoe nu verder met het NIOD- 
rapport? Als het NIOD-rapport één of 
anderhalf jaar geleden was uitge
bracht -- dat had ik ook wenselijk 

evonden -- had de Kamer een uitge
reide en ordentelijke procedure 

kunnen volgen om uiteindelijk tot een 
volwaardig politiek debat met de 
regering te komen en daaraan even
tueel bepaalde politieke consequen
ties te verbinden. Het toeval wilde 
echter dat het rapport zo laat kwam 
dat dat nauwelijks mogelijk bleek. De 
Kamer kan haast niet anders dan 
vragen om een debat op hoofdlijnen, 
wetende dat het nooit een volwaar
dig debat kon zijn omdat het 
ontbreekt aan de nodige voorberei
dingstijd. Nu is het kabinet demissio
nair en ik vraag mij af of het niet 
verstandig is voor ae Kamer om terug 
te keren naar de "meest normale" 
behandeling. Dat betekent het 
houden van hoorzittingen, het stellen 
van vragen aan het NIOD, aan de 
regering enz. Daar hoort natuurlijk 
ook een regeringsstandpunt bij. Als je 
met een deDat begint, moet je op z'n

minst weten waar de regering staat. 
Laat er geen misverstand over 
bestaan: ook de VVD-fractie heeft 
dringend behoefte aan een zeer 
uitgebreid debat over het NIOD- 
rapport. Die behoefte is zo serieus, 
dat wij hechten aan een zeer zorg
vuldige voorbereiding.

De VVD fractie ondersteunt de geza
menlijke motie voor de instelling van 
een Tijdelijke Commissie ter voorbe
reiding van een mogelijk parlemen
tair onderzoek van korte duur. Deze 
Commissie zal bekijken welke vragen 
over Srebrenica beantwoord moeten 
worden en zii zal voor het debat op 
hoofdlijnen daarover rapporteren 
aan de Kamer. Dit debat zal plaats
vinden op donderdag 25 april 
aanstaande.

"Dit is een Nederlands debat in het 
Nederlandse parlement met heel veel 
staatsrechtelijke aspecten die raken 
aan onze democratie, ons politiek 
stelsel en onze politieke cultuur. De 
VVD-fractie heeft hierover de afge
lopen weken gesproken in het voort
durende besef dat er Nederlandse 
militairen zijn geweest die daar het 
werk hebben moeten doen onder 
moeilijke omstandigheden. Ik 
herhaal wat ik vorige week in het 
publiek heb gezegd: ik vind dat 
Dutchbat is gerehabiliteerd met het 
NIOD-rapport en daar ben ik blij om. 
Nog belangrijker zijn natuurlijke de 
tragische gebeurtenissen die de 
achtergrond vormen van ook dit 
debat: de brute moord op 7.000 
mensen en het grote verdriet van de 
nabestaanden. Dit besef nemen wij 
dit debat niet weg. Dit zullen wij 
inderdaad nog lang met ons meedra
gen."

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 

s/V  I® '''̂ pnhemehtëhK'//

070-318 2875
De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.
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Ruimte, respect & vooruitgang
Verkiezingsprogramma 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
2002 -  2006 in vogelvlucht

De VVD staat voor een liberale samenleving van vrije

feëmancipeerde mensen met meer vrijheid, ook meer 
euzevrijheid, grotere individuele verantwoordelijk

heid, meer dynamiek, minder hiërarchie, minder 
bureaucratie, meer welvaart en welzijn, meer veilig
heid en meer respect. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
zijn gekoppeld. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
impliceren een natuurlijke burger- en gemeenschaps
zin die voortvloeit uit verdraagzaamheid en respect 
voor anderen.
Ruimte en Respect. Vrijheid en Verantwoordelijkheid. 
Menselijk Vernuft en Vooruitgang. Dat is waar de 
VVD voor staat.

Beter af met minder belasting  
U wilt uw eigen keuzes kunnen maken. Elke Euro belas
ting belemmert die keuzevrijheid. De VVD wil daarom 
lagere belastingen voor burgers, ondernemers en 
ondernemingen. Door de onroerend zaakbelasting af te 
schaffen en de inkomstenbelasting te verlagen krijgt u 
meer ruimte om zelf te beslissen.

De kas op orde
De VVD staat voor solide financiering van overheidsta
ken. Dus moeten we de succesvolle spelregels van 
Minister Zalm blijven toepassen. De staatsschuld moet 
helemaal zijn afgelost in 2025. We betalen dan steeds 
minder rente, zodat AOW en zorg in de toekomst 
betaalbaar blijven. Als de kas op orde is kan bovendien 
ruim extra geld worden besteed aan onderwijs, veilig
heid en infrastructuur.

Strikt toelatingsbeleid
Allereerst is strikte naleving van de Vreemdelingenwet 
noodzakelijk. De procedure moet snel en doeltreffend 
zijn, want lang wachten schept onzekerheid en 
verkeerde verwachtingen. Een aanvraag wordt afgewe
zen als mensen tegenwerken of niet volledig meewer
ken. Wie geen documenten heeft, blijft in gesloten 
opvang totdat het onderzoek is afgerond. Asielzoekers 
die niet kunnen aantonen rechtstreeks per vliegtuig of 
boot naar Nederland te zijn gereisd, hebben in andere 
veilige landen verbleven waar zij ook asiel hadden 
kunnen vragen. De terugkeer van afgewezen asielzoe
kers moet streng en consequent worden uitgevoerd.

Zeker en ve ilig
Politie en Justitie moeten meer en beter werk leveren. 
De VVD wil 5.000 politiemensen erbij en de criminali
teit slimmer bestrijden. Dat kan bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van videocamera's en nieuwe tech
nologische mogelijkheden. Een hardere aanpak met 
zwaardere straffen voor veelplegers, de draaideurcrimi
nelen, kan de criminaliteit met de helft terug dringen. 
We moeten krachtig en doeltreffend optreden tegen de 
productie van en handel in harddrugs.

Ruimte voor m obiliteit
Laten we realistisch zijn: welvarender mensen reizen

gemiddeld meer. Daarom moet er een duidelijk verband 
zijn tussen afgelegde kilometers en vervoerskosten. De 
gebruiker betaalt. Maar éérst moeten knelpunten 
worden verholpen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp 
van nieuwe rijstroken, spitsstroken en aparte rijstroken 
voor vrachtwagens. De tijd die nodig is om tot besliss
ingen te komen moet worden verkort. De VVD wil snel 
extra investeren in verbetering van de wegen én goed 
openbaar vervoer.

Eigen w oning voor meer mensen 
Het bezit van een eigen huis moet voor meer mensen 
bereikbaar worden. Daarom wil de VVD bijvoorbeeld 
verkoop van huurwoningen en minimum percentages 
koopwoningen op nieuwbouwlocaties. De hypotheek
renteaftrek voor de eerste eigen woning is bij de VVD 
in vertrouwde handen, daar morrelen we niet aan. 
Verder wil de VVD de belasting op woningen, de 
onroerend zaakbelasting, afschafren. Dat is voor ieder
een - huurders, woningbezitters, ondernemers en 
ondernemingen - een voordelige zaak.

Zorg voor iedereen
De VVD wil snel een nieuw stelsel voor gezondheids
zorg, waarin ruimte is voor eigen keuzes. Het huidige 
stelsel is ondoelmatig. We moeten meer ruimte en 
verantwoordelijkheid geven aan de direct betrokkenen: 
patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars. Het zorg
stelsel moet draaien om uw wensen en de kennis en 
kunde van artsen en verplegers. Zo'n stelsel brengt 
nieuwe dynamiek in de zorg: dan zullen de wachtlijsten 
verdwijnen.

Onderw ijs haalt het beste uit jezelf 
De VVD geeft het onderwijs de ruimte zich te ontwik
kelen van massaproduct tot handwerk, van confectie 
tot maatwerk. De verantwoordelijkheid voor het onder
wijs moet worden teruggeven aan scholen en ouders.
De VVD is voor kleinere klassen en kleinere scholen.

Aan de slag
De afgelopen 8 jaar kwamen er meer dan 1 miljoen 
mensen aan het werk. Toch staan er nog teveel mensen 
langs de kant. Er zijn bijna 1 miljoen mensen in de 
WAO, maar veel van hen willen en kunnen werken.
Het werk is er. De VVD gaat ervoor meer mensen aan 
het werk te helpen.
Betere kinderopvang betekent dat ouders, vooral 
moeders, ruimte krijgen om aan het werk te gaan. 
Kinderopvang moet daarom aansluiten op de wensen 
van mensen. Ouders die voor kinderopvang kiezen, 
kunnen bij de VVD rekenen op een belastingvoordeel.

Zekerheid voor morgen
Jonge generaties leren van ouderen. Ouderen moeten 
gelegenheid krijgen actief te blijven in de samenleving. 
Van de VVD mogen ouderen na hun 65ste blijven 
werken. De VVD staat voor een welvaartsvaste AOW 
als basispensioen, nu en in de toekomst.
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Ondernemen of ondermijnen
Nederland is een ondernemend land en ons koopmanschap is tot ver 
buiten de landsgrenzen bekend. Dat ondernemende karakter heeft ons 
veel goeds gebracht. Een belangrijk deel van onze huidige welvaart 
is eraan te danken. Daarom is het van groot belang te blijven werken 

aan ondernemerschap, aan concurrentiekracht en aan innovatie.

Het kabinet heeft voor de keuze gestaan welk {gevechtsvliegtuig de F-16 moet opvolgen. 
Dat nieuwe vliegtuig is nodig om ook in de toekomst op het hoogste niveau mee te kunnen 
doen aan militaire acties in internationaal verband. Het toen nog missionaire kabinet heeft 
gekozen voor de Joint Strike Fighter (JSF), omdat dit vliegtuig aan alle militaire eisen 
voldoet en technisch als beste uit de bus komt. Daarnaast is de JSF het goedkoopst. 
Belangrijker is echter de kans om vanaf het begin in de ontwikkeling te participeren.

Nederlandse bedrijven staan te trappelen om mee te doen. Ik zie daar alleen maar voor
delen in:
• voordelen voor het bedrijfsleven, namelijk technologische ontwikkeling, innovatie en 

een duurzame orderportefeuille;
• voordelen voor de overheid, namelijk lagere kosten bij de daadwerkelijke aanschaf van 

de JSF en terugbetaling door het bedrijfsleven aan de overheid van investeringskosten;
• voordelen voor de samenleving, namelijk vele duurzame en hoogwaardige arbeids

plaatsen en een bijdrage aan ae welvaart.
Al deze voordelen maken de keuze van het kabinet zeer begrijpelijk. Ook de steun van de 
werkgevers én de vakbonden voor deze keuze is logisch. Hier ligt een grote kans voor 
ondernemend Nederland en juist in een tijd van minder economische groei en een bedreigde 
werkgelegenheid is het zaan om kansen te grijpen.

De keuze van de Partij van de Arbeid begrijp ik helemaal niet en dan bedoel ik de keuze 
van die partij om de Nederlandse bedrijven te verhinderen mee te doen aan de ontwikke
ling van de JSF (ik leg maar even uit om welke keuze van de PvdA het gaat, want u zou in 
verwarring kunnen zijn: eerst was de PvdA voor, toen weer tegen, daarna leken ze weer 
voor te zijn en nu heeft die fractie toch tegen gestemd).

Mijn fractie heeft ook op dit dossier een vaste koers gevaren. Zoals gebruikelijk stemmen 
wij voor goede plannen en tegen voorstellen die slecht of onvoldoende zijn. Dat had minister 
Netelenbos trouwens ook kunnen weten. Zie het artikel van Pieter Hofstra elders in dit 
nummer). Wij steunen het JSF-voorstel van het kabinet. Daarmee bieden we perspectief 
voor de Nederlandse luchtvaartindustrie en alle bedrijvigheid die daarmee samenhangt. 
We maken het mogelijk dat de genoemde voordelen gerealiseerd worden. Zonder een 
sterke economie komt immers de moeizaam verworven welvaart op het spel te staan. Dat 
willen wij niet. Nu maar hopen dat het kabinet de rug recht houdt.

Hans Dijkstal

CAMPAGNE BIJEENKOMSTEN 
IN DE REGIO
De VVD organiseert grote regionale campagne-avonden waar VVD kopstukken uit de 
landelijke politiek spreken.

De VVD avonden zijn informatief, informeel 
en actueel! Dus leuk om een familielid, buur
vrouw of een collega mee te nemen. De zaal 
gaat open om 19.00 uur en de avond duurt 
tot ongeveer 21.30 uur. Meer informatie over 
het programma en de sprekers vindt u op de 
VVD website www.vvd.nl.

27 april Start campagne in Amersfoort,
De Flint

29 april Topbijeenkomst in Heinkenszand, 
De Stenge, Stengeplein 1 

1 mei Topbijeenkomst in Rotterdam, 
WTC Rotterdam, Beursplein 37

2 mei Topbijeenkomst in Almere,
Restaurant Atlantis, Archerpad 2

3 mei Topbijeenkomst in Ommen,
Hotel De Zon, Voorburg 1

6 mei Topbijeenkomst in Weert,
Het Munttheater, Collegeplein 3

7 mei Topbijeenkomst in Marum,
De Kruisweg, Kruisweg 1

8 mei Topbijeenkomst in Apeldoorn,
Orpheus, Churchillplein 1 

10 mei Topbijeenkomst in Haarlem,
Hotel Van de Valk, Toekanweg 2 

13 mei Slotavond campagne in Breda,
Chassé theater, Claudius Prinsenlaan 8

http://www.vvd.nl
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VVD heeft geen behoefte aan halfslachtig werk
De VVD Tweede-Kamerfractie heeft dinsdag 23 april jongstleden tegen de 
Planologische Kernbeslissing (PKB) van het Nationaal Verkeers- en Vervoers
plan (NVVP) gestemd. Er is gestemd over vervanging van het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer II (SVV II), de huidige formele juridische basis voor het 
verkeer en vervoermaatregelen in Nederland. Het SVV II is nog altijd van 
kracht. De voortgang van infrastructuur-projecten, zoals de Zuiderzeelijn en 
de doortrekking van de A4 Midden-Delfland, vindt gewoon doorgang. Bij 
de stemming is geen beslissing genomen over de besteding van geld. De 
minister stelt dus ten onrechte dat de VVD de besteding van €  39 miljard 
tegen houdt.

De VVD Tweede-Kamerfractie heeft 
dinsdag 23 april jongstleden tegen 
de Planologische Kernbeslissing 
(PKB) van net Nationaal Verkeers- 
en Vervoersplan (NVVP) gestemd. Er 
is gestemd over vervanging van het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer II 
(SVV II), de huidige formele juridische 
basis voor het verkeer en vervoer
maatregelen in Nederland. Het SVV II 
is nog altijd van kracht. De voortgang 
van infrastructuur-projecten, zoals de 
Zuiderzeelijn en de doortrekking van 
de A4 Midden-Delfland, vindt gewoon 
doorgang. Bij de stemming is geen 
beslissing genomen over ae beste
ding van geld. De minister stelt dus 
ten onrechte dat de VVD de beste
ding van €  39 miljard tegen houdt.

Beslissingen over besteding van het 
budget voor infrastructuur van €  39 
miljard zijn genomen in december 
2001 bij de behandeling van het MIT 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur 
en Transport). In dit projectenboek 
zijn alle projecten opgenomen waar 
op dit moment aan wordt gewerkt. 
"Dit werk gaat gewoon door, geen 
vertraging dus", aldus woordvoerder 
Pieter Hofstra.

De VVD heeft de minister er van het 
begin af aan op gewezen dat de 
financiële specificatie van het NVVP 
ontbreekt, waardoor de prioriteit van 
de projecten niet goed kan worden 
bepaald. Tevens is het ambitieniveau 
te laag, met name voor de doorstroom
snelheid op snelwegen tijdens de spits. 
Er is van het begin af aan al meerdere 
keren aangegeven dat de VVD niet in 
zou kunnen stemmen met de PKB als 
op dit gebied geen wijzigingen zouden 
worden doorgevoerd. De minister 
heeft deze signalen genegeerd. De 
VVD heeft voorgesteld om de stem
mingen over de PKB uit te stellen tot 
de volgende regeringsperiode, net 
zoals dat is gebeurd met de vijfde Nota 
Ruimtelijk Ordening. Hofstra: "Liever 
een paar maanden Tater een goed 
plan, dan nu een halfslachtig plan 
waar we voor de komende 10 tot 20 
jaar aan vast zitten en waarvan in de 
praktijk blijkt dat het niet werkbaar is.” 
Dit plan vormt de blauwdruk voor 
10 tot 20 jaar voor al het verkeer en 
vervoerbeleid in Nederland. De VVD 
vindt daarom dat een dergelijk plan 
solide moet zijn en van voldoende 
ambitie moet spreken. De minister zal 
aan het werk moeten om als nog de

Pieter Hofstra
verbetervoorstellen van de Tweede 
Kamer uit te voeren. De VVD is ervan 
overtuigd dat er tijdens de formatie 
een gewijzigde versie van de PKB op 
tafel kan en moet liggen.
Minister Netelenbos naait ten onrechte 
allerlei dingen door elkaar. De VVD is 
voor veel extra investeringen in de 
infrastructuur. De door de minister 
genoemde €  39 miljard moet nog 
aanmerkelijk worden verhoogd en 
een groot deel moet op korte termijn 
worden gebruikt om de files echt aan 
te pakken, door veel wegen te 
verbreden,

Pieter Hofstra
p.hofstra@tk.parlement.nl
070-3182886

MEDIA OPTREDENS 
HANS DIJKSTAL
27 april 
27 april
3 mei
4 mei
5 mei 
5 mei 
7 mei

Het Lagerhuis, Ned 3, 21.00-21.45 uur
Lijsttrekkersdebat RTL4, 22.00-23.00 uur
Storing, Ned 2, 23.25-23.55 uur
Spijkers met Koppen, Radio 2, 12.00-14.00 uur
Lijsttrekkersdebat Radio 1, 12.00-14.00 uur
Netwerk, Ned 1,20.15-21.00 uur
Voor je kiezen, Ned 1, 22.25-23.05 uur

Voor het actuele overzicht kunt u de website van Hans Dijkstal bezoeken: 
www.dijkstal.nl.

V V D OP  I N T E R N E T
www-wd - n

Dinsdag 16 april 
Nederland 2 

22.25 -  22.59 uur

H a n s  D i j k s t a l

in het televisieprogram m a  

‘Voor je kiezen'

Heeft de VVD in haar verkiezings
programma de juiste oplossingen 
voor de problemen die in Nederland 
leven? U kunt meedoen! Tijdens 
het programma kunt u via telefoon, 
SMS of interactieve televisie uw 
mening geven.

mailto:p.hofstra@tk.parlement.nl
http://www.dijkstal.nl
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NIOD-rapport
Na de verklaring van minister president Kok over het ontslag van zijn kabinet 
heeft de Tweede Kamer dat besluit om af te treden beoordeeld in een debat 
op woensdag 17 april 2002. Hieronder volgt een samenvatting van de inbreng 
in dit debat van VVD fractievoorzitter Hans Dijkstal.

In het debat dat de fractievoorzitters op 
de laatste vergaderdag van de Tweede 
Kamer voor de verkiezingen voerden, 
stond het rapport van het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD) over Srebrenica centraal. Het 
NIOD beschrijft op 7000 pagina's de 
gebeurtenissen voor, tijdens en na de 
val van Srebrenica. Het ging hier om 
een debat op hoofdlijnen, nadat eerder 
op de dag de Kamer besloten had tot 
een parlementaire enquête naar de 
gebeurtenissen.

De VVD maakte in het debat duidelijk 
geen voorstander te zijn van een par
lementaire enquête. Na de onderzoeken 
van het NIOD, de Verenigde Naties, 
het Franse Parlement en verschillende 
rapportages van de regering is er 
volgens ae VVD voldoende materiaal 
en kan het NIOD-rapport de normale 
parlementaire behandeling krijgen. 
Daar komt nog bij dat de VVD vraag

tekens zet bij de motieven van sommige 
andere partijen om een parlementaire 
enquête te houden. Volgens ons is de 
doelstelling van een parlementaire 
enquête de waarheidsvinding. Nu lijkt 
het een andere richting op te gaan. In 
de eerste plaats wordt de enquête 
gezien als onderdeel van een proces 
van nationale loutering. De vind dit 
gevaarlijk omdat dit de deur openzet 
om voortdurend enquêtes te houden, 
zodra er ergens onrust of twijfel is. 
Mede daardoor zal de scherpte van 
het enquête-instrument beduidend 
afnemen. En in de tweede plaats zien 
sommigen de enquêtecommissie als 
parlementair tribunaal. Ook daar is een 
enquête niet voor. In het geval van 
ministers en staatssecretarissen geldt 
hier de verantwoordelijkheid conform 
de Grondwet en het leerstuk van de 
ministeriële verantwoordelijkheid. 
Voor ambtenaren geldt het ambtena
renrecht en Kamerleden leggen elke

vier jaar verantwoording af ten 
opzichte van de kiezer en dagelijks 
ten opzicht van elkaar.

Ten aanzien van het NIOD-rapport is 
de VVD geneigd de hoofdlijnen te 
onderschrijven, maar een definitief 
oordeel over alle punten kunnen we 
pas geven als we het rapport volle
dig hebben behandeld en uiteindelijk 
met de regering hebben besproken. 
Eén punt is wel duidelijk: het mandaat 
van 1993 was te beperkt, wat leidde 
tot een ondoordachte en nagenoeg 
onuitvoerbare missie. Een passend 
mandaat en adequate toerusting zijn 
de crux van het nele verhaal. Dat 
ontbrak in 1993 toen het besluit 
genomen werd en dat heeft zich doen 
voelen in 1995 toen het moest worden 
uitgevoerd. De consequentie van dat 
verkeerde besluit is dat Dutchbat in 
de dramatische situatie in juli 1995 
niet anders had kunnen handelen. 
Intussen zijn de Nederlandse militairen 
van Dutchbat gerehabiliteerd. Blijft 
over: de tragiek van de brute moord 
op 7500 mensen door hun eigen 
medeburgers.

De VVD staat voor uw huis!
Afgelopen donderdag, op de laatste 
Kameraag van dit parlementaire jaar, 
vond het debat in de Tweede Kamer 
plaats over het initiatief-wetsvoorstel 
van CDA-Kamerlid Hillen.

Het wetsvoorstel houdt concreet in dat 
het eigenwoningforfait niet hoger vast 
moet worden gesteld dan het af te 
trekken bedrag aan hypotheekrente. 
Dat klinkt vrij technisch, maar het komt 
op het volgende neer: huiseigenaren 
die hun hypotheekschuld hebben afge
lost (of bijna geheel hebben afgelost) 
hoeven geen of minder eigenwoning
forfait te betalen.
De VVD heeft vanaf het begin af aan 
positief tegenover het wetsvoorstel 
gestaan. Immers, het is een sympathiek 
idee dat huiseigenaren die hun hypo
theekschuld hebben afgelost (of bijna 
hebben afgelost) geen eigenwoning
forfait meer hoeven te betalen, of in 
ieder geval minder.

Het probleem bij het initiatief-wetsvoor
stel van de heer Hillen was echter, dat 
de indiener geen gedegen financiële 
dekking had voor zijn plan. Tijdens het 
plenaire debat heeft de VVD er dan ook 
op gewezen dat het plan de schatkist 
ca. 250 miljoen euro zou gaan kosten 
aan gemiste belastingontvangsten per 
jaar. Dat betekent dat er een gat in de 
begroting zou worden getrokken. Een 
effect dat voor de VVD onacceptabel 
was. De VVD hecht nu eenmaal grote

waarde aan financiële degelijkheid. Niet 
voor niets heeft de VVD er daarom ook 
tijdens dit debat weer op gewezen dat 
bijvoorbeeld het afschaffen van de OZB 
een veel betere manier is om de eigen 
woning fiscaal te behandelen. Een vorm 
van lastenverlichting die niet alleen een 
gunstig effect heeft op de arbeidsmarkt 
maar ook een effectief instrument vormt 
tegen de armoedeval. In tegenstelling 
tot het wetsvoorstel van het CDA, is 
het voorstel om de OZB af te schaffen, 
net als alle andere VVD-voorstellen, wél 
voorzien van een adequate financiële 
dekking.

En dan was er tijdens het debat nog een 
ander discussiepunt. Namelijk over de 
vraag of dit wetsvoorstel de hypotheek
renteaftrek in gevaar zou brengen. 
Want u begrijpt: die moet gehandhaafd 
blijven en dat kan alleen als de eigen 
woning wordt aangemerkt als bron van 
inkomsten. De eigen woning hoort in 
Box 1: onder de noemer inkomen uit 
werk en woning. Alleen op die manier 
kan hypotheekrenteaftrek gehandhaafd 
blijven. Als de eerste eigen woning 
zou gaan vallen onder Box 3, namelijk 
sparen en beleggen, zijn we wat de 
VVD betreft héér ver van huis. Immers, 
dan verdwijnt de hypotheekrenteaftrek. 
De VVD wil dit risico niet lopen.
De afloop van het debat was opmerke
lijk. Na een interessante eerste termijn 
waarin een hoop fiscale gedachten over 
de eigen woning de revue passeerden,

heeft de heer Hillen om - zoals hij 
dat zelf zei ‘de kans van aanneming 
van dit voorstel in de te optimalise
ren' -  zijn initiatief-wetsvoorstel 
aangehouden, waarmee het dus voor
lopig van de baan is. Naar de mening 
van de VVD een wijs besluit. Want 
zoals woordvoerder Bibi de Vries al 
vaker heeft gezegd: 'De VVD staat 
voor uw eigen huis'. Maar de VVD 
staat ook voor een degelijk financieel 
beleid. Met andere woorden: de VVD 
is een betrouwbare partij die geen 
ongedekte luchtballonnetjes opiaat.

Bibi de Vries
070-3182908
b.devries@tk.parlement.nl

De VVD-Expresse is een uitgave van da 
Mr. Annelien Kappeyne van 

de Coppello Stichting

l ï i ï i l S  eindredactie:
Petra Tiel:

|l|ï||l||;tiel@ tk.parlèm entinl 
Fleur van Tellingen:

,, f.vtellingen@tk.parlement.nl 
telefoon: 0 7 0 -3 1 8  3036
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ftsSlafills Koen Oosterwaal 

070-318 2875

De VVD-Expresse wórdt gedrukt 
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Startschot Liberale Jongeren 19-daagse
Voorafgaand aan de landelijke aftrap van de campagne in Amersfoort op 27 april heeft de minister van Financiën 
Gerrit Zalm, tevens captain van het VVD-jongerenteam op vrijdag 26 april het startschot gegeven voor de Grote 
Liberale Jongeren 19-aaagse.

De VVD, bij de afgelopen drie verkie
zingen de grootste partij onder 
nieuwe kiezers, richt zien ook tijdens 
deze verkiezingscampagne nadruk- 
kelijk op jongeren.
Een team van politici en vrijwilligers 
zullen 19 dagen lang de VVD onder de 
aandacht van de jongeren brengen. 
Eensgezind, met een frisse presentatie 
en met een pakket van voorstellen 
gaat de VVD de kiezer tegemoet:

• De VVD wil meer dan een miljard 
euro extra uitgeven aan onderwijs. 
Onderwijs dat de leerling centraal 
stelt, de leraar meer aanzien geeft 
en ouders en scholen meer keuze
vrijheid.
Onderwijs op basis van gelijk
waardigheid:

- in het voortgezet onderwijs 
een betere basisvorming en 
een reëlere tweede fase

- in het hoger onderwijs met 
onderwijsvouchers en een 
goed ingevoerd bachelor- 
master structuur

• Starters op de arbeids- en woning
markt verdienen een baan en 
woning die aansluit op hun 
behoefte en wensen. Verhoging 
van de arbeidskorting in combina
tie met afschaffing van de OZB 
biedt jongeren perspectief op 
beiden. Samen met de verplichte 
verkoop van coöperatiewoningen 
en meer vrijheid bij bouwen zorgt 
de VVD dat het betaalbaar kopen 
én huren van kwalitatief goede 
woningen voor jongeren weer

aantrekkelijk en bereikbaar wordt 
• Ruimte voor elke mening in de 

samenleving, maar geen ruimte 
voor onverdraagzaamheid, haat, 
geweld en criminaliteit

Met deze drie thema's zal de VVD de 
jongeren gaan benaderen. Leden van 
het jongerenteam presenteren zich met 
een button met daarop het statement:

Ik stem VVD, vraag me waarom.

Frans-Anton Vermast, 
070 - 361 3061 
Ernst van Splunter, 
070-3182902

Nederlandse deelneming aan de 
NAVO-operatie in Macedonië
Per brief is door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie het verzoek 
van de Secretaris-Generaal van de NAVO voorgelegd om deel te nemen aan 
operatie Amber Fox in Macedonië. Het verzoek betreft niet alleen de levering 
van troepen, maar ook het overnemen van de rol van ‘lead nation' van 
Duitsland. Dit laatste betreft het militaire commando over de operatie ter 
plaatse. In de brief geeft de regering aan dat zij positief op dat verzoek wil 
ingaan, toestemming hiertoe wordt gevraagd aan de Tweede Kamer.

Naar aanleiding hiervan is er in Kamer- 
commissieverband overleg geweest 
met de ministers. De woordvoerder 
Jan Dirk Blaauw heeft namens de 
VVD-fractie het voorstel kritisch 
beschouwd. Tijdens het overleg bleek 
duidelijk dat het zogenaamde toet
singskader op de juiste wijze was 
toegepast. Het veiligheidsrisico is 
laag evenals het politieke risico. De 
totale aanwezige bewapening bij de 
NAVO-troepenmacht Task Force Fox 
(TTF) is van voldoende niveau om op 
te kunnen treden in conflictsituaties. 
Het mandaat is helder, de taakstelling 
van TTF is assistentie te verlenen aan 
de Macedonische autoriteiten bij het 
waarborgen van de veiligheid van de 
waarnemers die vanuit ae EU en de 
OVSE aanwezig zijn in Macedonië.
De waarnemers zijn aanwezig om toe 
te zien op de uitvoering van net 
akkoord van Ohrid en tevens een 
bijdrage te leveren aan het scheppen 
van het noodzakelijke vertrouwen 
onderling van de samenstellende 
delen van de bevolking van 
Macedonië. Wat dit laatste betreft is 
vooruitgang te bespeuren, ook op

lokaal niveau. De komende verkiezin
gen in Macedonië met de daaraan 
voorafgaande campagne maakt de 
toonzetting tussen de politieke 
partijen eenter wel wat grimmig.

Uiteraard rijst de vraag waarom 
Nederland wordt gevraagd en waarom 
wij weer zouden moeten. Na opmer
kingen hierover door Blaauw werd 
duidelijk dat er allereerst voldoende 
ruimte binnen de krijgsmacht is voor 
deelname aan de operatie en daar
naast dat het verzoek aan Nederland 
was gericht wegens de goede reputa
tie die de Nederlandse krijgsmacht 
heeft bij uitvoering en deelname aan 
vredesoperaties. Daarbij is ook zeer 
veel expertise opgedaan, meer dan 
bij andere minder grote lidstaten van 
de NAVO. De duur van de operatie 
zal maximaal 6 maanden zijn, dan 
moet een aflosser gevonden zijn. 
Zorgen van de kant van de VVD over 
het tijdens de operatie verkrijgen van 
voldoende informatie en inlichtingen 
werden door de ministers weggeno
men. Goede afspraken zijn gemaakt 
met de NAVO en ook op bilaterale

Jan Dirk Blaauw

basis met enkele bondgenoten in de 
NAVO. Operatie Amber Fox wordt 
door de NAVO geleid, er doen echter 
berichten de ronde dat er in de nabije 
toekomst mogelijk een overgang is 
naar de EU. Woordvoerder Blaauw 
heeft heel duidelijk gesteld dat er dan 
een nieuwe situatie optreedt en er 
dus een nieuwe afweging zal moeten 
plaats vinden. De VVD-fractie is zeer 
terughoudend betreffende de capaci
teiten van de EU dienaangaande. Er is 
nog steeds geen goede overeenstem
ming tussen NAVO en EU voor nood
zakelijke bijstand vanuit de NAVO 
voor die elementen waarin de EU niet 
kan voorzien.

Alles afwegende heeft de woordvoer
der namens de fractie het groene licht 
gegeven voor de Nederlandse deel
name.

Jan Dirk Blaauw
j.blaauw@tk.parlement.nl
070-3183887

mailto:j.blaauw@tk.parlement.nl
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,NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN

DUN LAAGJE IJS
Pieter Korteweg, de voorzitter van onze verkiezingsprogramma- 
commissie zei net deze week heel treffend: "We schaatsen op een 
heel dun ijslaagje. De enige manier om er niet doorheen te gaan, is 
de snelheid er in te houden." Ik sprak met Korteweg vanwege zijn

cnideskundigheid op economisch gebied. Hij bevestigde waar ik eerder voor waarschuwde.
Om de slechte economische vooruitzichten te keren, zijn maatregelen dringend noodzake
lijk. En als we de campagne bezien, blijkt dat andere politieke partijen zich de ernst van 
de situatie niet realiseren.

De economische groei blijft achter bij de ontwikkelingen in andere Europese landen. 
Organisaties als de OESO waarschuwen Nederland voor de (te) hoge arbeidskosten en 
het daardoor achterblijvend competitief vermogen. Het CPB rekende onlangs uit dat bij 
ongewijzigd beleid op korte termijn de werkloosheid met zo'n 100.000 mensen toe kan nemen.

De politieke keuze om de economische groei structureel te verbeteren onderscheidt de 
VVD van andere partijen. Zonder extra aanbod op de arbeidsmarkt is het voor de publieke 
en de private sector onmogelijk beter te presteren. De structurele krapte op de arbeidsmarkt 
frustreert de economische groei. Dat ernstige probleem lijkt aan veel partijen voorbij te 
gaan. De PvdA denkt dat de WAO-uitkeringen omhoog kunnen. D66 wil niets aan de 
armoedeval doen. Het CDA doet belastingvoorstellen die vrouwen naar het aanrecht in 
plaats van de werkvloer leiden. En de LPF, daar heb ik nog geen enkel voorstel van gehoord.

De orderportefeuilles lopen terug, het aantal vacatures daalt, de werkgelegenheidsgroei 
neemt af, de consumptie daalt en het consumentenvertrouwen zit op een dieptepunt. Daar 
mogen we niet aan voorbij gaan. De vraag is dus: wat willen we? De feiten negeren of de 
zaak aanpakken? De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de VVD leiden volgens 
het CPB niet alleen op korte termijn maar vooral op lange termijn tot flinke verbetering. 
De inflatie daalt, het arbeidsaanbod blijft stijgen en de staatsschuld neemt fors af dankzij 
een overschot dat oploopt tot 2. Maar los daarvan (!) leiden zij tot een enorme verbetering 
van de economische groei. Dat is de snelheid die we nodig het>ben om niet door het ijs te 
zakken.

Hans Dijkstal

De VVD in campagnetijd
Graag geven wij de lezers van de VVD Expresse een impressie van alle informatie die de 
VVD tijdens deze spannende campagne naar buiten brengt.

Tijdens de VVD-campagneperiode van 27 
april tot en met 15 mei 2002 houdt de VVD 
fractie iedere werkdag om 10.30 uur een 
persbriefing op het Binnenhof. Hierin blikken 
de VVD bewindspersonen als kandidaat van 
de dag terug- en vooruit. Ook presenteren 
Tweede Kamerleden er regelmatig hun plan
nen en wordt er op de actualiteit ingegaan.

De persbriefings staan onder leiding van de 
vice-fractievoorzitter, Clemens Cornielje. 
Tijdens deze persbriefing is ter gelegenheid 
tot het stellen van vragen en tot het maken 
van radio- en televisieopnames. Dit leidt tot 
de gewenste resultaten. Zo verscheen op 
maandag 29 april Gerrit Zalm in alle journaals 
met zijn Zalmmeetlat.

Zalm vergelijkt 
verkiezingsprogramma's
Minister Zalm heeft op maandag 29 april 
een vergelijking tussen de plannen van de 
verschillende partijen op het gebied van 
begrotingsbeleid en belastingen gemaakt.

Daarbij trekt hij de conclusie dat de PvdA 
de strikte scheiding tussen inkomsten en 
uitgaven wil laten vallen en terug wil keren 
naar de systematiek van eind jaren 80, 
begin jaren 90. Fortuyn geeft slechts aan de 
Zalmnorm te willen handhaven, maar geeft 
verder, zoals op veel punten, geen enkele ■ 
uitwerking. Ook het CDA morrelt aan de

scheiding tussen inkomsten en uitgaven: 
bij een positief begrotingssaldo mogen 
inKomstenmeevaNers gebruikt worden 
voor uitgaven.
Op het gebied van belastingen valt op dat 
de PvdA vooral een aantal lastenverhogingen 
in petto heeft. Deze zullen de inflatie verder 
verhogen. Het CDA introduceert vooral 
nieuwe inkomensafhankelijke subsidies.
Dat heeft weinig met een algemene belas
tingverlaging te maken. En Fortuyn? Bij 
Fortuyn is ook het beleid inzake belastingen 
volkomen onduidelijk.
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Ü3
Geen verstikkende Haagse deken 
over Nederland
De Ruimtelijke ordening van Nederland mag niet slechts vanuit Den Haag 
worden bepaald. Het zwaartepunt moet bij de provincie liggen.

Dat zei VVD-lijstttrekker Hans Dijkstal 
op een verkiezingsbijeenkomst in 
Zeeland. “Het blijft zoeken naar een 
evenwicht tussen wonen, werken, 
recreatie, infrastructuur, landbouw, 
natuur en water", aldus Dijkstal. 
“Geen provincie die dat zo goed weet 
als Zeeland. Daarbinnen is ook ruimte 
nodig voor het bedrijfsleven. Zeeland 
mag niet op slot voor het bedrijfsleven 
en buitenlandse investeerders. De 
Westerschelde Container Terminal 
levert 2600 arbeidsplaatsen op". 
Dijkstal: "Maar ik heb het ook over 
een goed natuurbeleid. Je moet func
ties scheiden waar nodig, maar 
combineren waar mogelijk. Hier in

Zeeland geldt dat met name voor de 
Oosterscnelde (natuur en visserij) en 
landbouw en recreatie". Elk jaar maken 
alle Nederlanders tezamen 935 miljoen 
dagtochten en gaan alle Nederlanders 
tezamen ruim 16 miljoen keer op 
vakantie in eigen land. Veelal trekken 
de Nederlanders erop uit om te 
genieten van de natuur en van het 
open landschap: wandelen, fietsen, 
zonnebaden, zeilen, etcetera. Natuur, 
open ruimte en recreatie gaan dan 
ook hand in hand. "Dat moet zo blij
ven". Door de val van het kabinet zal 
de Tweede Kamer niet meer voor de 
verkiezingen stemmen over de Vijfde 
Nota Ruimtelijke Ordening. Deze

Nota dreigde met name door de vele 
moties van links zeer slecht voor 
Nederland te worden. “De afwegingen 
moeten primair op provinciaal niveau 
worden gemaakt. Geen centrale sturing 
vanuit Den Haag, maar het zwaarte
punt bij de provincie. We blijven hopen 
dat we de zaak nog ten goede kunnen 
keren", aldus de liberale voorman.
"Er is geen behoefte aan plannen
makerij door de rijksoverheid, waar 
de regio niet mee uit de voeten kan". 
De VVD ziet in het ruimtelijk beleid 
goede mogelijkheden voor combinaties. 
Water en natuur kunnen hand in hand 
gaan, net als natuur en extensieve 
landbouw. Juist door een dergelijke 
ontwikkeling van het landelijk gebied 
houden we net leefbaar en zorgen we 
ervoor dat al die miljoenen mensen er 
van kunnen blijven genieten.

Pemba voor kleinste bedrijven afschaffen
De Pemba, de boete die werkgevers 
betalen omdat een werknemer in de 
WAO belandt, kan voor individuele 
bedrijven met minder dan 25 werk
nemers worden afgeschaft en worden 
vervangen door premiedifferentiatie 
op brancheniveau.

Dat stelt staatssecretaris Hoogervorst 
(SZW) tijdens de VVD-persbriefing.
De Pemba is op zich financieel gunstig 
voor het MKB, omdat het kleinbedrijf 
een fors lagere instroom in de WAO 
kent dan de grotere bedrijven.

De WAO-instroom vanuit bedrijven 
met minder dan 25 werknemers 
bedraagt namelijk minder dan 20 van 
de totale instroom in de WAO. Door 
hun geringe omvang en doordat zij 
weinig met WAO-instroom te maken 
hebben, is het voor deze bedrijven 
echter moeilijk om individueel een 
adequaat preventiebeleid te ontwik
kelen.
Tegelijkertijd kan incidentele WAO- 
instroom forse financiële consequen
ties voor een klein bedrijf hebben, 
zeker in combinatie met verlenging

van de ziektewetperiode.
Hans Hoogervorst vindt het wel 
zinvol om voor kleine bedrijven op 
brancheniveau WAO-premiedifferen- 
tiatie te blijven toepassen. Ten eerste 
omdat het voor het MKB goed moge
lijk is om op brancheniveau preven
tiebeleid te ontwikkelen, hetgeen in 
de praktijk ook vaak gebeurt. Ten 
tweede omdat het kleinbedrijf op 
deze manier kan blijven profiteren 
van de lage gemiddelde WAO- 
premie die de Pemba-systematiek 
voor het MKB oplevert.

VVD boos op FNV voorstel
"Het is een "grof schandaal" dat illegalen lid kunnen worden van een vakbond." Dat zegt VVD Tweede-Kamerlid 
Henk Kamp in reactie op Lodewijk de Waal die dat in zijn 1 mei rede heeft gezegd. Volgens hem kunnen illegalen 
lid van een FNV-vakbond worden en wil de FNV illegale arbeiders steunen.

"De overheid wordt zo in de grootst 
mogelijke problemen gebracht," aldus 
VVD-woordvoerder Henk Kamp. 
"Mensen die te horen hebben gekre
gen, dat ze geen verblijfsvergunning 
voor Nederland krijgen, blijven toch. 
Er ontstaat zo een tweedeling in de

samenleving, te weten legalen met 
rechten en illegalen met beperkte 
rechten. Dit leidt tot een structurele 
weeffout. Daar komt bij dat door 
illegale arbeid verdringing op de 
arbeidsmarkt ontstaat. Onder niet- 
Westerse allochtonen is namelijk

sprake van een lage arbeidsdeelname. 
Zij staan aan de kant. Dat is niet 
goed. Werk is essentieel om te inte
greren. Iedereen die legaal in 
Nederland is moet als een volwaar
dige burger aan onze samenleving 
deelnemen."
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VVD wil Bossche aanpak landelijk doorvoeren
De VVD wil de aanpak in Den Bosch om werklozen die zich melden voor 
een uitkering direct minstens twintig uur per week te laten werken of 
bijscholen, landelijk invoeren.

woordvoerder Henk Kamp tijdens de 
begrotingsbehandeling Sociale Zaken 
in december 2000.

Daarnaast wil de VVD dat de aanpak 
niet alleen gaat gelden voor mensen 
die nu een uitkering aanvragen. Ook 
mensen die reeds een uitkering hebben 
moeten als gevolg van de nieuwe 
aanpak aan ae slag. Met name mensen 
met een grote afstand tot de arbeids
markt profiteren van de nieuwe aanpak. 
De VVD stelde in het verleden, bij 
monde van woordvoerder Henk Kamp, 
reeds dat mensen die een uitkering 
aanvragen zo snel mogelijk aan een

baan of opleiding moeten worden 
geholpen. "Het is essentieel dat 
gemeenten er in slagen om iedereen 
die kan werken zo snel mogelijk in een 
gewoon arbeidsritme te krijgen. Hoe 
eerder dat lukt, hoe sneller mensen 
hun zelfvertrouwen terugkriigen en 
weer op gang komen. Wij pleiten er 
voor scholing, training en sociale acti
vering in een zodanige vorm te gieten 
dat de werkomstandigheden zoveel 
mogelijk benaderd worden", aldus

Echter, tot op heden werd aan deze 
oproep geen gehoor gegeven. Nu de 
Bossche aanpak blijkt te werken wil de 
VVD direct landelijke navolging. De 
VVD wil dat demissionair-minister 
Vermeend direct ook met andere 
steden afspraken maakt om te komen 
tot een effectieve aanpak. De VVD 
wil bovendien dat de aanpak ook 

eldt voor overige categorieën. Te 
enken valt met name aan WAO-ers 

die kunnen werken.

VVD wil herziening van het 
sanctiesysteem in de bijstand
De VVD wil dat bijstandontvangers 
die kunnen werken, maar zich aaar 
niet voor inspannen, geen uitkering 
meer krijgen.

Dus 100 procent korting op de uit
kering tot men wèl zijn uiterste best 
doet om snel aan het werk te komen.

“Een bijstandsuitkering mag niet iets 
zijn waar je voor kunt Kiezen, maar 
moet iets zijn datje nodig hebt. Wie 
kan werken maar dat niet wil, heeft 
geen uitkering nodig maar een prikkel 
om aan het werk te gaan,” aldus 
woordvoerder Henk Kamp. Op 
dit moment geldt als sanctie voor

onwilligen een korting van 5, 10 of 
20 procent gedurende een maand 
en in geval van herhaling twee 
maanden. Slechts indien botweg 
werk geweigerd wordt, kan de 
uitkering gedurende een of twee 
maanden worden stopgezet. Door 
de uitkering direct helemaal stop te 
zetten, wordt het direct duidelijk dat 
het menens is. Kamp: "Dat is voor 
iedereen het beste, in de eerste 
plaats voor betrokkene zelf."

Dijkstal: " Geen dag van de arbeid zonder 
aandacht voor arbeid".
Om dreigende slechte economische 
vooruitzichten te keren, zijn maatre
gelen dringend noodzakelijk. De 
andere politieke partijen lijken zich de 
ernst van de situatie niet te realiseren. 
Dat zegt VVD-lijsttrekker Hans Dijkstal 
in Rotterdam.

Hans Dijkstal ging op 1 Mei, de dag 
van de arbeid, in op een thema dat 
volgens hem in deze verkiezings
campagne ten onrechte onderbelicht 
wordt: de noodzaak de arbeidsmarkt 
en de economische groei te stimuleren. 
De groei blijft momenteel achter bij 
de ontwikkelingen in andere Europese 
landen. Organisaties als de OESO 
waarschuwen Nederland voor de (te) 
hoge arbeidskosten en het daardoor 
achterblijvend competitief vermogen. 
Het CPB rekende onlangs uit dat bij 
ongewijzigd beleid op korte termijn de 
werkloosheid met zo'n 100.000 man 
toe kan nemen. Dijkstal daarover:
“We dienen dat aan de orde te stellen. 
Geen dag van de arbeid zonder aan
dacht voor arbeid."

De politieke keuze om de economische 
groei te verhogen onderscheidt de

VVD van andere partijen. Zonder extra 
aanbod op de arbeidsmarkt is het voor 
de publieke en de private sector onmo

elijk beter te presteren. De structurele 
rapte op de arbeidsmarkt frustreert 

de economische groei. Dijkstal: “Dat 
ernstige probleem lijkt aan veel partijen 
voorbij te gaan. De PvdA denkt dat de 
WAO-uitkeringen omhoog kunnen. 
D66 wil niets aan de armoedeval doen. 
Het CDA doet belastingvoorstellen 
die vrouwen naar het aanrecht in 
plaats van de werkvloer leidt. En de 
LPF, daar heb ik nog geen enkel 
voorstel van gehoord."

Hans Dijkstal wijst erop na jaren van 
snelle welvaartsgroei Nederland een 
ernstig probleem heeft. “De order
portefeuilles lopen terug, het aantal 
vacatures daalt, de werkgelegenheid- 
groei neemt af, de consumptie daalt 
en het consumentenvertrouwen zit op 
een dieptepunt. Daar mogen we niet 
aan voorbij gaan," aldus Dijkstal." De 
vraag is dus: wat willen we? De feiten 
negeren of de zaak aanpakken?" De 
maatregelen in het verkiezingspro- 

ramma van de VVD leiden volgens 
et CPB niet alleen op korte termijn

maar vooral op lange termijn tot 
flinke verbetering. De inflatie daalt, 
het arbeidsaanbod blijft stijgen en de 
staatsschuld neemt fors af dankzij een 
overschot dat oploopt tot 2.
Maar los daarvan (!) leidt het tot een 
enorme opleving van de economie: 
0,5 extra.

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
■■! abonnérrienten 

Koen Oosterwaal 
070-318 2875

De VVD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Siimuka in Rijswijk.
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Alleen bij de VVD ook na 2006 
extra economische groei
Voorafgaand aan de landelijke aftrap van de campagne in Amersfoort op 
27 april heeft de minister van Financiën Gerrit Zalm, tevens captain van het 
VVD-jongerenteam op vrijdag 26 april het startschot gegeven voor de Grote 
Liberale Jongeren 19-daagse.

Het beleid van de VVD leidt niet alleen 
de komende kabinetsperiode tot meer 
groei, maar ook daarna. Na 2006 heeft 
ae VVD bijna 1 miljard euro ieder jaar 
meer te besteden aan zorg, onderwijs, 
veiligheid en andere collectieve uitgaven.

“Ook na 2006 zijn de publieke en 
private sector beter af bij de VVD," 
zegt Annemarie Jorritsma, op een 
persbriefing van de VVD. De CPB- 
doorberekening van de verkiezings
programma's loopt tot 2006. Tot 2006 
zijn de verschillen niet zo groot, zegt 
ze, maar dan wordt het pas interessant. 
De VVD weet als enige politieke partij 
ook na 2006 0.5 punt extra economi
sche groei te boeken. Dat is 2 keer 
zoveel als het CDA en 5 keer zoveel 
als de PVDA en D66.

Jorritsma wijst er op dat ook de 
collectieve welvaart verdiend moet 
worden in de marktsector. Het beleid 
van de VVD leidt niet alleen de 
komende kabinetsperiode tot meer 
groei, maar ook daarna. En dat bete
kent dat de VVD na 2006, ieder jaar 
bijna 1 miljard meer te besteden heeft 
aan zorg, onderwijs, veiligheid of 
andere collectieve uitgaven. In totaal 
tot 2010 gaat het om een bedrag van 
3,5 miljard euro. “Dat is twee keer de 
begroting van Economische Zaken, of 
vergelijkbaar met het gehele budget 
van de politie," zegt zij.
De PvdA geeft het gela meteen uit en 
kan dus niet een dergelijk bedrag vrij
maken na 2006 voor de collectieve 
sector. Bovendien ontneemt de PvdA 
ook nog eens de extra groei voor de

private sector. Ter vergelijking: bij de 
VVD neemt de private welvaart met 
5 miljard toe. Dat is zo groot als het 
inkomen van de provincie Flevoland. 
Kijken we naar de economische groei, 
de werkgelegenheid en de staatsschuld 
dan zien we de PvdA zoals we haar 
hebben leren kennen: PvdA gaat 
moeilijke beslissingen uit de weg en 
presenteert liever de rekening aan 
volgende kabinetten. Zo niet de VVD, 
meent Jorritsma: "de VVD staat voor 
duurzame politiek: publieke en 
private welvaart gaan hand in hand. 
Dat geldt voor nu en met het oog op 
de toekomst."
Overigens wijst Jorritsma er op dat 
een hoger welvaartsniveau nood
zakelijk is om de broodnodige institu
tionele hervormingen in bijvoorbeeld 
de zorg en het onderwijs mogelijk te 
maken. Zodat iedereen in staat is de 
keuzes te maken die hij wil. Niet meer 
via een overheidsbudget, maar via de 
eigen portemonnee. Pas dan veran
dert er ook werkelijk wat. Alleen 
maar extra geld helpt niet om onder
wijs, zorg en veiligheid aan te passen 
aan de wensen van deze tijd.

VVD: besluiteloosheid PvdA inzake 
Schiphol is een slechte zaak
Door besluiteloosheid van de PvdA 
dreigen 15.000 mensen onnodig last 
van net vliegtuiglawaai te krijgen als 
de 5e baan niet in gebruik wordt 
genomen.

Een breed samengestelde VVD-dele- 
gatie heeft vorige week een werkbe
zoek aan Schiphol afgelegd om zich op 
Schiphol van de allerlaatste plannen

en ontwikkelingen op de hoogte te 
stellen. Dit was noodzakelijk omdat 
recent de PvdA-fractie veranderde van 
opstelling in het Schiphol-dossier. VVD- 
woordvoerders Jan te Veldhuis en 
Pieter Hofstra: "Schiphol is direct en 
indirect van wezenlijk belang voor de 
Nederlandse economie. Het is daarom 
van groot belang dat Schiphol de hui
dige wettelijk vastgestelde mainport-

functie kan handhaven. De besluite
loosheid van de PvdA is slecht voor 
Schiphol."
De VVD Tweede-Kamerfractie vindt 
dat Schiphol niet achterop moet raken 
bij de razendsnelle ontwikkelingen in 
de internationale wereld van de lucht
vaart. En dat kan alleen als de overheid 
Schiphol daadwerkelijk de economische 
ontwikkelingsruimte geeft. Deze ruimte 
moet wel worden begrensd door 
stringente milieunormen, zoals deze 
zijn verankerd bij de onlangs door de 
Tweede Kamer aangenomen Wet 
Luchtvaart.

Jongeren niet meer door de mazen van de wet
De VVD wil een harde aanpak voor jonge criminelen, waarbij voor verschillende groepen probleemjongeren aparte 
maatregelen gaan gelden. Hierdoor wordt het effect van de straf vergroot en de kans op herhaling of verergering 
van het gedrag verkleind.

De VVD heeft op een campagneavond 
in Rotterdam hierover een pTan 
gepresenteerd in aanwezigheid van 
Hans Dijkstal, Loek Hermans, Benk 
Korthals en Atzo Nicolaï.

De eerste maatregel in het WD-plan is 
de zogenaamde strafklas voor asociale 
jongeren. Nu is het zo dat scholen 
leerlingen pas weg kunnen sturen als 
er een andere passende school gevon
den is. Zo wordt de school door een 
probleemkind gegijzeld. De VVD wil 
dat de verantwoordelijkheid niet primair 
bij de school moet liggen, maar bij de 
gemeente. Lukt het niet een andere

school te vinden, dan moet de gemeente 
samen met andere scholen een tussen- 
school ofwel 'strafklas' op te zetten.

Daarnaast wil de VVD de tuchtschool 
voor moeilijk opvoedbare criminele 
jongeren. De VVD pleit dan ook voor 
uitbreiding van de Glenn Mills-scholen.

De VVD is voorstander van jeugd
detentie. Jongeren die zich schuldig 
maken aan een strafbaar feit, kunnen 
een gevangenisstraf krijgen. Bij deze 
jeugddetentie moet het accent op 
heropvoeding liggen en niet alleen 
op de straf.

Verder wil de VVD een harde aanpak 
voor hardleerse criminele jongeren. 
Deze moeten twee jaar worden vast
gezet in heropvoedingsdetentie. 
Afkicken, discipline leren, een oplei
ding volgen en aan het eind begeleid 
worden naar werk en huisvesting.

Voor criminele jongeren met een 
geestelijke stoornis wil de VVD dat 
er vaker jeugd-TBS wordt opgelegd 

waarbij jongeren met ernstige 
psychische problemen minder 
snel ontslagen moeten worden.
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Gerrit Zalm, aangenaam
De laatste VVD-Expresse verscheen op 3 mei jl. Hans Dijkstal eindi 

:iin column met d 
om niet door net ijs te zakken
deze plaats zijn column met de woorden dat weJPdei

de op
snelheid nodig hebben

Hij doelde daarmee op het verbeteren van 
de economische groei. De dagen en weken daarna hebben de begrippen 
'snelheid' en 'door het ijs zakken’ een geheel andere dimensie gekregen.

De ontwikkelingen zijn razendsnel gegaan en, laten we eerlijk zijn, de VVD is met 14 zetels 
verlies behoorlijk door het ijs gezakt. Hoewel we als partij de komende tijd moeten benutten om 
alles nog eens grondig te analyseren, wil ik hier een aantal ontwikkelingen met u doorlopen en 
even kort stilstaan bij de kabinetsformatie.

Maar laat ik mij eerst eens voorstellen. Gerrit Zalm is de naam, demissionair minister van 
Financiën en sinds 16 mei fractievoorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de VVD. In mijn 
loopbaan ben ik, onder meer als directeur van het Centraal Planbureau, veel met de financieel- 
economische politiek in aanraking gekomen. Wie als minister van Financiën strenge spelregels 
hanteert, krijgt bovendien al snel te maken met andere beleidsterreinen dan de financieel- 
economische. Ik meen dan ook te mogen stellen dat ik politiek gezien geen kat in een vreemd 
pakhuis ben. Wel valt er als fractievoorzitter en als partijman nog veel te leren, maar als liberaal 
die het beste uit zichzelf wil halen is dat alleen maar een welkome uitdaging.

Het is voor mij een eer Hans Dijkstal op te volgen als fractievoorzitter. Hans heeft vier jaar 
bekwaam leiding gegeven aan ae VVD-fractie. Drieënhalf jaar tegen een stabiele politieke 
achtergrond, het laatste half jaar in een buitengewoon turbulente omgeving die niemand van 
tevoren had voorzien. Dat vraagt veel van een fractievoorzitter en partijleider. Ik ben Hans 
Dijkstal zeer erkentelijk voor wat hij voor de VVD en het parlement heeft gedaan.

Na overdracht van de voorzittershamer wachtte mij de taak met de fractie duiding te geven aan 
de verkiezingsuitslag. Daarover bestond weinig misverstand: bij een fors zetelverlies past 
slechts bescheidenheid. Ik heb informateur Donner dan ook gezegd dat de VVD niet wenst deel 
te nemen aan een regering. Ten onrechte werd deze stellingname in sommige media afgedaan 
als onderhandelingstactiek. Dat is niet het geval. Wie door de kiezer flink wordt afgestraft moet 
zijn verlies met de oppositiebanken bekopen. Er is één omstandigheid die iedere verantwoorde
lijke partij daarvan ontslaat en dat is het landsbelang. Het land is niet gebaat bij een instabiele 
regering.

Toen bleek dat de winnaars van de verkiezingen, CDA en LPF, het niet aandurfden met elkaar 
een minderheidsregering te vormen - die overigens op onze gedoogsteun had kunnen rekenen -  
deden zij een beroep op de VVD om toch over een nieuw regeerakkoord te praten. Dat is geen 
onderhandelingstactiek, dat is de juiste volgorde. Ik heb de Tractie voorgelegd om uit oogpunt 
van het landsbelang beschikbaar te zijn voor overleg over de vorming van een parlementair 
meerderheidskabinet. Onder de voorwaarde dat de VVD een substantieel deel van het verkie
zingsprogramma in het regeerakkoord weerspiegelt ziet, is de fractie hiermee akkoord gegaan.
Twee weken geleden, op 24 mei, zijn de programmatische besprekingen van start gegaan. De 
gesprekken verlopen in een goede sfeer, in een nog beter tempo en de eerste afspraken lijken 
veelbelovend. Een beginnersfout van de LPF werd snel gecorrigeerd. Ik doel daarmee op net 
vermeende generaal pardon aan illegalen. De VVD zelf vaart een standvastige koers en is stevig 
op weg om daadwerkelijk een belangrijk deel van het verkiezingsprogramma zwart op wit in een 
regeerakkoord te krijgen.

Per saldo kijk ik terug op een paar zware maar vruchtbare weken als nieuwe fractievoorzitter van 
de VVD. De snelheid zit er goed in en we staan weer stevig op het ijs. Ik houd van transparantie ■  
en open communicatie. Ik kijk er dan ook naar uit om wekelijks te schrijven op deze plek in de 
VVD-Expresse en de kennismaking voort te zetten.

Gerrit Zalm

Notitie Zalm geeft analyse politieke onvrede rond Paars II
Huidig WD-fractievoorzitter Gerrit Zalm schreef 
als kandidaat-Kamerlid aan de vooravond van de 
verkiezingen een notitie over de politieke 
onvrede die hij rond Paars signaleerde.

De notitie bevat een analyse van de politieke 
onvrede rond het tweede Paarse kabinet. Het 
stuk geeft een open analyse van de zwakke plek
ken in het functioneren van Paars II, met de 
bedoeling dat de W D  daaruit lessen kan trek
ken. Gegeven de politieke en electorale situatie 
van dat moment was daar ook alle reden toe. De 
successen die Paars II wel degelijk en in ruime

mate heeft gebracht komen door de aard en de 
bedoeling van de notitie niet aan bod. De notitie 
kan dan ook niet als totaalevaluatie van Paars 
worden gezien.

In de media zijn reeds delen van deze notitie 
verschenen. In deze WD-Expresse bieden wij u 
de gehele notitie aan.

Voor meer informatie:
VVD Publieksvoorlichting 070 - 318 30 36
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Politieke onvrede
I. In le id in g

De opkomst van Fortuyn -  wiens lijst 
vóór 6 mei op 20 a 30 zetels werd 
gepeild -  is een teken van onvrede 
met de bestaande politiek en politici. 
In dit stukje ga ik alleen in op zaken 
die de politiek zelf kan beïnvloeden 
en niet op allerlei omgevingsfactoren 
zoals de media.
Zonder uitputtend te zijn volgen 
onderstaand enkele opmerkingen 
over:

onvrede met het bestel; 
onvrede met de inhoud van het 
beleid;
onvrede met de stijl.

De onvredes hangen met elkaar 
samen en versterken elkaar.

II. O nvrede met het bestel

Veel gehoorde uitdrukkingen van 
onvrede over "De Haagse Politiek" 
zijn:

Het is allemaal één pot nat;
Het is pappen en nathouden;
Het is vlees noch vis;
Ze zijn vastgeplakt aan het 
pluche.

a. Eén pot nat
Toen Paars I begon was het vernieu
wend. Voor het eerst was het CDA de 
regeermacht ontzegd en kwamen 
aartsvijanden PvdA en VVD samen in 
één regering. Op immaterieel gebied 
konden vernieuwingen worden door
gevoerd (euthanasie, gelijkberechti
ging). Paars I bracht ook veel nieuwe 
gezichten in de politiek (Wijers, 
Sorgdrager, Borst, de Boer, van 
Aartsen, Zalm). Bolkestein jaagde 
PvdA en D'66 regelmatig op de kast 
en hield het VVD-profiel hoog.
Bij Paars II, en vooral tegen het eind, 
gingen de nadelen van de zeer brede 
coalitie overheersen. De nieuwheid 
was er af en de paarse partijen 
werden op één noop gegooid. Op 
personeelsgebied was Paars II ook al 
weinig vernieuwend, er werd geko
zen voor “tried and trusted"; ae 
roulatiemethodiek was niet in alle 
opzichten een succes. De nieuwe 
ministers waren oude politieke rotten 
uit de jaren zeventig en tachtig 
(Herfkens, de Vries, Vermeend, 
Hermans, Korthals, de Grave, 
Brinkhorst). Het enige echt nieuwe 
gezicht (Apotheker) was snel verdwe
nen. Dit was niet opwindend. Paars 
werd grijs.

Conclusies:
1) Liever een gekleurde coalitie 

(links of rechts) dan een brede 
(grijs).

2) Zorg bij een formatie ook voor 
nieuwe gezichten van buiten het 
politieke circuit.

3) Een brede coalitie stelt zware 
eisen aan de profilering van de 
fractie.

b. Pappen en nathouden, 
vlees noch vis

Een andere reden voor onvrede is als 
er op belangrijke beleidsterreinen 
weinig voortgang wordt geboekt 
omdat partijen het niet eens kunnen 
worden (pappen en nathouden). 
Voorbeelden hiervan zijn het zorg
stelsel, de WAO-aanpak en het 
vreemdelingenbeleid. Soms wordt 
ook het adviescircus overdadig inge
schakeld zoals bij de WAO (eerst 
Donner, dan SER en pas in bijna 
demissionaire staat een deel-stand- 
punt van het kabinet). Polderen 
wordt dan blubberen.
Wat ook tot onvrede leidt zijn half
slachtige compromissen (vlees noch 
vis). Voorbeelden hiervan zijn het 
onuitvoerbaar gebleken compromis 
uit het regeerakkoord van Paars II 
over de organisatie van de sociale 
zekerheid (private uitvoering met 
publieke toelating) en de staatsrech
telijke vernieuwingen (benoemings
procedure burgemeester/CdK en 
correctief referendum).

Conclusies:
4) Liever elkaar wederzijds de zin 

geven op onderwerpen (uitruil) 
aan stilstand of halfslachtigheid.

5) Meer snelheid.

c. Het pluche
Wanneer stapt er nu eindelijk eens 
iemand op? In 8 jaar paars is er 
slechts één keer een bewindspersoon 
opgestapt (i.c. Linschoten) i.v.m. een 
kwestie die met beleid verband hield. 
Er zijn meer gelegenheden geweest 
waarbij aftreden niet ongepast was. 
Dat dit zo weinig gebeurt, geeft 
aanleiding tot het beeld dat kramp
achtig wordt vastgehouden aan posi
ties.

Conclusie:
6) In geval van twijfel is aftreden 

beter dan blijven.

III. O nvrede met de inhoud

De onvrede over de inhoud van het 
beleid waarvoor Fortuyn als spreekbuis 
diende heeft vooral betrekking op:
a) het vreemdelingenbeleid (asiel, 

immigratie, integratie);
b) het veiligheidsbeleid;
c) de gezondheidszorg (wachtlijs

ten);
d) de bureaucratie;
e) het onderwijs.

Pikant is dat Fortuyn de onvrede 
verwoordde zonder direct geld in het 
vooruitzicht te stellen. De oplossing

van de onvrede over de bureaucratie 
zou ook de middelen vrijmaken om 
de andere onvredes op te lossen.
Op de meeste genoemde punten 
staan de opvattingen van Fortuyn 
niet ver af van die van de VVD.
Veelal zijn onze oplossingen beter 
uitgewerkt.
Daar staat tegenover dat de VVD in 
de afgelopen 8 jaar van kabinetsdeel- 
name onvoldoende in staat is geble
ken hervormingen bij het vreemdelin
genbeleid en de gezondheidszorg af 
te dwingen terwijl de extra financiële 
en personele capaciteit bij onderwijs 
en veiligheid door het puDÜek niet als 
navenante verbeteringen worden 
ervaren. Wel is begonnen met het 
maken van prestatie-afspraken (boter 
bij de vis in de zorg) en is een presta- 
tiegeörienteerde begrotingsmetho- 
diel< doorgevoerd.

Conclusies:
7) Vreemdelingenbeleid en veilig

heidsbeleid dienen te worden 
verscherpt en qua wijzigingen in 
regelgeving en uitvoering toppri
oriteit te zijn in een komend 
regeerakkoord.

8) Verdere liberalisering en markt
werking bij zorg en onderwijs 
annex prestatiegeörienteerde 
financieringssystemen moeten 
worden doorgevoerd.

9) Meer algemeen: voortgang 
boeken met prestatie-afspraken 
met uitvoerders van beleid 
(VBTB).

IV. O nvrede met de stijl

Moeilijk, ambtelijk, ontwijkend, saai, 
politiek correct, risicomijdend en 
technocratisch zijn kenmerkend voor 
de stijl en het woordgebruik van veel 
politici. Fortuyn stelde daar een stijl 
en woordgebruik tegenover die het 
tegendeel was en die veel mensen 
aansprak, zelfs mensen die voorheen 
niet in politiek geïnteresseerd waren.

Conclusies:
10) Naast inhoud zijn stijl en taalge

bruik van toenemend belang. 
Eerlijkheid, eenvoud, humoren 
soms wat emoties zijn noodzake
lijk, ook als daar risico mee gelo
pen wordt. Steeds risico mijden is 
riskant.

11) De VVD moet nog meer 
Volkspartij worden.

G. Zalm 
13 mei 2002
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE

Simultaan schakenPARTIJEN
Het is als schaken op drie borden tegelijkertijd. Afwisselend treed ik op als 
minister van Financiën, als onderhandelaar bij de informatie en als fractie
voorzitter. Het inwerkprogramma dat ik volg, is daarmee veeleisend en 
afwisselend.

Vorige week viel mij als minister van Financiën de eer te beurt de verantwoording van het 
gevoerde beleid aan te bieden aan de Kamer. In die verantwoording laat de regering zien hoe de 
beloften zijn nagekomen die zij in de begroting deed. Dit jaar gebeurde dat voor de tweede keer 
in deze vorm. En dat is een goede ontwikkeling. Want met deze werkwijze moet het kabinet 
daadwerkelijk met de billen bloot. Ook in de verkiezingscampagne zijn veel beloften gedaan. 
Beloften over bijvoorbeeld meer veiligheid, en over een harde aanpak van het immigratie- en 
integratieprobleem. De les die ik als minister trek is dat deze belonen moeten worden vertaald 
in concrete, meetbare doelstellingen en dat het nieuwe kabinet hierop afgerekend zal worden.
Ik ben daar zeker niet benauwd voor. Gedurende acht jaar als minister van Financiën heb ik 
vastgehouden aan duidelijke afspraken. En met het indienen van zijn laatste verantwoording, 
mag het afscheid nemende kabinet toch met recht zeggen dat zij op financieel-economisch 
terrein goede prestaties heeft geleverd.

Maar dat brengt mij op mijn tweede rol. Na drie weken onderhandelen is er behoorlijke vooruit
gang geboekt. Bijna als vanzelfsprekend waren we het er over eens dat we zullen moeten vast
houden aan degelijke overheidsfinanciën. Onder het huidige economische gesternte betekent
dit dat er bezuinigd zal moeten worden. Want alleen zo kan de staatsschuld worden afgelost en 
alleen zo kan er geld vrijgemaakt worden voor onder meer veiligheid en zorg. Nu we in de 
onderhandelingen tot delcern van de nieuwe regeeropdracht komen, worden meer verschillen 
tussen de drie partijen duidelijk. Over de WAO en de belastingpolitiek bestaan nog behoorlijke 
verschillen van mening.

Binnen de partij wordt met meer betrokkenheid dan ooit gesproken over de toekomst van de 
VVD. En eerlijk is eerlijk, daar geeft de verkiezingsuitslag natuurlijk ook alle reden toe. Vorige 
week zaterdag had de partij een bijeenkomst in Assen. Wat opvalt is dat met veel emotie wordt 
gesproken. Maar altijd met een emotie die zich richt op versterking van onze liberale boodschap. 
En aat is de derde les die ik trek. Wilt u ook meepraten, kijk dan op de website van de VVD 
(www.vvd.nl). Vandaag ben ik in Hoofddorp, 29 juni ben ik in Nijkerk en 6 juli in Berkel-Enschot.

De 3 schaakborden overziend ontstaat het beeld van een minister die in een eindspel zit, een 
onderhandelaar die het beslissende middenspel speelt en een fractievoorzitter die zich omringt 
weet door een sterke stelling. Ik heb nooit geweten dat simultaan schaken zo afmattend kan zijn.

Gerrit Zalm

Parlementaire enquête commissies
Bouwfraude?
Gijs de Vries zal namens de VVD Tweede- 
Kamerfractie zitting nemen in de parlemen
taire enquêtecommissie Bouwnijverheid. 
Gedurende de formatie zal hij zijn lidmaat
schap van deze commissie combineren met 
zijn huidige functie van staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Hij volgt Otto Vos op, die op 15 mei niet 
werd herkozen.

Deze enquêtecommissie verricht onderzoek 
naar mogelijke onregelmatigheden bij de 
aanbesteding van grote infrastructurele 
bouwwerken (zoals de aanleg van de 
Schipholtunnel).

Het gaat daarbij om zaken als:
de aard en omvang van de onregelmatigheden,

Srebrenica
Bibi de Vries zal namens de VVD Tweede- 
Kamerfractie zitting nemen in de parlemen
taire enquêtecommissie Srebrenica. Deze 
enquêtecommissie doet in navolging van het 
NIOD onderzoek naar de gang van zaken bij 
de val van de enclave Srebrenica.

De commissie zal onderzoek verrichten naar 
het optreden van de Kamer, de Nederlandse 
regering en de ambtelijk/militair verantwoor
delijken in de aanloop naar, tijdens, en na 
afloop van de gebeurtenissen in Srebrenica. 
Doel van het onderzoek is de Kamer in staat 
stellen een definitief politiek oordeel te vellen 
over dit optreden. Het onderzoek dient ter 
aanvulling op de conclusies welke door de 
Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzen
dingen en door het NIOD zijn getrokken.

en de samenhang daarvan met gesignaleerde 
onregelmatigheden,

. de vraag of en in welke mate de overheid in 
^  haar rol als opdrachtgever rekening heeft VVD OP INTERNET

gehouden met de specifieke structuurken
merken van de bouwnijverheid en de rol van 

W  de overheid als toezichthouder, vergunning- 
| verlener en wet- en regelgever.

w w w . v v d . n l

http://www.vvd.nl
http://www.vvd.nl
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Een Amerikaanse inval in Nederland? 
The Hague Invasions Act in de 
Tweede Kamer der Staten Generaal
Deze week heeft de Kamer op verzoek van Groenlinks Kamerlid Karimi een interpellatie
debat gehouden over de wetswijziging in de Verenigde Staten. Deze wetswijziging maakt 
een inval in Nederland mogelijk om eventueel Amerikaanse gedetineerden van het 
Internationaal Strafhof te bevrijden. Het Hof begint op 1 juli aanstaande zijn werkzaamheden

Erica Terpstra

De VVD achtte het bij monde van 
woordvoerder Terpstra noodzakelijk 
dat de Kamer een eensluidend signaal 
afgeeft naar collega's in de Verenigde 
Staten (VS) en steunde daartoe een 
Kamerbrede motie.

Binnen en buiten de Kamer leeft het 
gevoel dat het idee van een militaire 
actie van de VS tegen één van hun 
bondgenoten de goede relatie in 
NAVO-verband frustreert omdat je zo 
niet met je bondgenoten omgaat 
maar dat het bovendien ook een 
buitengewoon zorgelijke ontwikke
ling is die het ratificatieproces van het 
verdrag over het Internationale 
Strafhof frustreert én zelfs actief 
tegenwerkt.

De Kamer vindt dat de regering alle 
diplomatieke middelen op zowel bila
teraal als internationaal niveau (in 
Europees verband, bij de bondgeno
ten in de NAVO, bij de betrokken 
partijen bij het Statuut van Rome, en 
bij bijeenkomsten van gelijkgezinde 
landen) aan moet wenden om de 
bezorgdheid van de Kamer aan de 
Amerikaanse regering, de Senaat en 
het Congres kenbaar te maken.

Terpstra vroeg zich verder af of de 
koudwatervrees van de Verenigde 
Staten voor het Internationale 
Gerechtshof niet eerder is ingegeven 
door de angst voor aantasting van de 
nationale soevereiniteit. Hetgeen een 
onterecht uitgangspunt is omdat het

Internationaal Strafhof alleen dan in 
beeld komt bij degenen die zich schul
dig maken aan misdaden tegen de 
menselijkheid of aan oorlogsmisdaden, 
én wanneer het land van herkomst 
zelf in gebreke blijft om deze daders 
adequaat te berechten.

Demissionair minister van Buitenlandse 
Zaken Jozias van Aartsen heeft in zijn 
antwoord aan de Kamer de 'invasie- 
wet' van de Verenigde Staten scherp 
bekritiseerd. De wet gaat gaat veel en 
veel te ver, de regering is “verontrust 
en verontwaardigd". Van Aartsen 
vindt dat de wet “niet noodzakelijk" 
is voor de VS om afstand van het Hof 
te houden.

Kritische vragen
Onder het motto "Vernieuwing: 
praat u mee?" vinden deze maand 
vier discussiebijeenkomsten plaats. 
De eerste van de reeks heeft afgelo
pen zaterdag plaatsgevonden in 
Assen. Zo’n 160 VVD-leden waren 
van de partij.

Gerrit Zalm en Bas Eenhoorn hebben 
een korte inleiding verzorgd. Zalm 
gaf met name zijn visie op de afgelo
pen maanden en vertelde kort over

en opmerkingen
de onderhandelingen. Eenhoorn is 
voornamelijk ingegaan op de partij- 
organisatie, het onderzoek dat vorig 
jaar is uitgevoerd en de vertaalslag 
daarvan naar de campagne en de 
toekomst. Met betrekking to de 
strategie voor de komende vier jaar 
zijn door de fractie- en partijvoor
zitter de volgende kernwoorden 

enoemd: eenvoud, emotie, eerlijk- 
eid (Zalm) en leiderschap, passie, 

visie (Eenhoorn).

Het woord was daarna aan alle leden. 
Doel van deze bijeenkomsten is 
immers om te horen wat er in het 
land speelt. Om signalen op te 
pakken en vragen te beantwoorden.

De input, die tijdens alle discussiebij
eenkomsten wordt geleverd, wordt 
meegenomen en betrokken bij de 
verdere besluitvorming over vernieu
wing binnen de partij. In de loop van 
het jaar volgen nog een themadag en 
een buitengewone algemene verga
dering.

AGENDA
Zaterdag 15 juni: 

Zaterdag 29 juni: 

Zaterdag 6 juli: 

Zaterdag 13 juli: 

Zaterdag 14 dec:

"Vernieuwing: praat u mee?" Bijeenkomst in de Regio West, Hotel Schiphol A4, 
Rijksweg A4 nr. 3 te Hoofddorp
"Vernieuwing: praat u mee?" Bijeenkomst in de regio Oost, Hart van Holland, 
Berencamperweg 12 te Nijkerk
"Vernieuwing: praat u mee?" Bijeenkomst in de regio Zuid, De Duiventros, 
Bosscheweg 11 te Berkel-Enschot 
Partijraad in Congrescentrum De Eenhoorn,
Koningin Wilhelminalaan 33 te Amersfoort. Aanvang 10.30 uur.
Buitengewone Algemene Vergadering op een nader te bepalen locatie.

De bijeenkomsten "Vernieuwing: praat u mee?" vangen om 10.00 uur aan (zaal open om 09.30 uur) en 
worden rond 12.45 uur afgesloten met een eenvoudige broodjeslunch.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die wil meepraten: actieve leden, bestuurders, vrijwilligers, 
geïnteresseerde leden of kiezers. Deelname is gratis, vanwege organisatorische redenen wordt u echter 
vriendelijk verzocht uw komst aan te melden. Dit kan bij Mathieu Borsboom via e-mail (m.borsboom@vvd.nl), 
telefonisch (070-361 3031) of per fax (070-360 8276).

mailto:m.borsboom@vvd.nl
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PARTIJEN -

Over de grens van vrijheid
Deze week sprak politiek Den Haag schande van de radicale uitspra
ken van enkele imams. Die commotie is terecht. Het is immers niet 
niks wat er is gezegd. Volgens die imams moeten vijanden van de 
islam vernietigd worden, moeten zelfmoordcommando's verheerlijkt 
worden en mogen vrouwen geslagen worden (mits niet te hard).

Het uitspreken van politieke afschuw over dergelijke uitspraken is 
niet voldoende. De rechter zal moeten beoordelen of deze uitspra
ken de grens van het wettelijke overschrijden. Ook hier zal de rech
ter te maken hebben met grondrechten die met elkaar in conflict 
zijn. Aan de ene kant hebben we de vrijheid van meningsuiting en 

de vrijheid van godsdienst. Aan de andere kant staat het verbod op discriminatie en op 
het aanzetten tot haat.

De rechterlijke uitspraak in de zaak-EI Moumni, waarbij een imam homofilie vergeleek 
met een besmettelijke ziekte, stemt mij niet optimistisch. In deze zaak oordeelde de 
rechter dat de uitspraken vielen onder de vrijheid van godsdienst. De imam baseerde zijn 
uitspraken immers op de koran. Als dat een vrijbrief is om onder het mom van religie 
uitspraken te doen die kwetsend zijn voor personen en schadelijk zijn voor de samenle
ving, dan vind ik dat verkeerd. Wat mij betreft zouden we dus nog eens heel goed naar 
de grondrechten moeten kijken en als wetgever verhelderen waar de grenzen van het ene 
grondrecht liggen en waar de grenzen van het andere.

Naast de gang naar de rechter hebben we echter meer middelen om duidelijk te maken 
dat dergefijke uitspraken in Nederland zeer ongewenst zijn. Zo kunnen de betreffende 
imams door de burgemeester of door de regering op het matje worden geroepen.

Daarnaast zou gekeken moeten worden naar de verblijfsstatus van deze imams. Ik kan 
me voorstellen dat verblijfsvergunningen worden ingetrokken als men het te bont maakt. 
Voor imams die genaturaliseerd zijn tot Nederlander is dat geen oplossing. Zij zijn 
Nederlands staatsburger en hebben dezelfde status en rechten als iedere andere 
Nederlander.

Het is nu een paar keer gebeurd dat de uitspraken van een imam voor grote opschudding 
hebben gezorgd. De politiek heeft telkens haar afschuw over uitgesproken over de radi
cale uitspraken. Het is tijd om dergelijke uitwassen beter en steviger aan te pakken.

Gerrit Zalm

Publieksvoorlichting

__
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Veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal
Het wetsvoorstel regels inzake de 
veiligheid en kwaliteit van lichaams
materiaal geeft regels voor de bescher
ming van ae kwaliteit en de veiligheid 
van lichaamsmateriaal dat bestemd is 
voor geneeskundige behandeling.

Mogelijk eind dit jaar komt er nog een 
wetsvoorstel zeggenschap lichaams
materiaal. De beide wetsvoorstellen 
vormen het sluitstuk van regelgeving 
die zich richt op het instrumenteel 
gebruik van het menselijk lichaams
materiaal voor wetenschappelijke of 
medische doeleinden. Hiervóór zijn de 
Wet foetaal weefsel en de Embryowet 
al aan de Raad van State voorgelegd. 
Ook in de Wet op de Orgaandonatie 
(WOD) staan bepalingen waarop dit 
onderwerp betrekking heeft.

Bij lichaamsmateriaal moet u denken 
aan bijvoorbeeld een orgaan of weef
sel via de Wet op de Orgaandonatie, 
'restmateriaal' na een chirurgische 
ingreep, maar ook sperma via sperma- 
banken. De noodzaak van wettelijke 
waarborgen ten behoeve van veilig

heid en kwaliteit van het gebruik van 
lichaamsmateriaal is al veel eerder 
vastgesteld, onder andere in een 
advies van de Gezondheidsraad.

Ook de voortgang op het terrein van 
de biotechnologie en de voortgang in 
de transplantatiegeneeskunde nopen 
tot wettelijke waarborgen van veilig
heid en kwaliteit. Niet alleen voor de 
verwerving van lichaamsmateriaal, 
maar juist voor de hele reeks van 
verwerving tot en met vervoer, 
preservatie, eventuele bewerking en 
gebruik van lichaamsmateriaal voor 
geneeskundige behandeling.

De VVD-fractie heeft destijds een 
kritisch verslag gemaakt omdat zij 
vreesde voor te verregaande regelge
ving. In de Nota naar aanleiding van 
het Verslag zijn enkele bezwaren 
weggenomen. In hoofdlijnen kan de 
VVD zich, mét de instellingen die het 
betreft, vinden in de voorgestelde 
verplichting geschikt lichaamsmateri
aal aan te melden bij of af te dragen 
aan orgaanbanken of aan ziekenhui

zen die ook een 
erkenning hiertoe 
hebben. Wel heeft 
de VVD voorstellen

fedaan om de 
ureaucratische 
rompslomp en de 

kosten tot een 
minimum te beperken.

Erica Terpstra

De VVD-fractie kan niet akkoord gaan 
met de bepaling dat een erkenning als 
orgaanbank alléén kan als er ‘geen 
winstoogmerk' is. Dat betekent dat 
bijvoorbeeld privé-klinieken niet mee 
kunnen doen. Ook een bedrijf als 
'Cryo-Cell', dat (tegen forse betaling) 
aanbiedt het navelstrengbloed van uw 
pasgeboren baby op te slaan, om het 
eventueel ooit te gebruiken voor het 
leveren van stamcellen voor autoloog 
gebruik, zou niet voor erkenning in 
aanmerking komen.

Erica Terpstra
e.terpstra@tk.parlement.nl
070-3182893

Administratieve lasten te lijf met
Meer dan 9 miljard euro kost het 
naleven van wet- en regelgeving het 
Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks. 
Ondanks het voornemen van het 
kabinet Kok-ll om de administratieve 
lasten te verminderen met 25% door 
bestaande en nieuwe regelgeving 
onder de loep te houden, stegen de 
kosten met 38,4 miljoen euro. 
Daarmee werd het niveau van admi
nistratieve lastendruk weer terugge
worpen naar het niveau van 1998. De 
VVD is van mening dat voor het 
bestrijden van de administratieve 
lastendruk niet alleen de bestaande 
en nieuwe regelgeving tegen het licht 
moet worden genouden, maar ook de 
wijze waarop bedrijven moeten 
voldoen aan de eisen der wetgeving. 
Zo moet eindelijk krachtig worden

De VVD-Expresse is een uitgave van de 
Mr. Anneller Kappeyne van 

de Coppello Stichting
eindredactie:

Petra Tiei:
p.tiel@tk.parlement.nl 
Fleur var Tellingen: 

f.vtellingen@tk. parlement, nl 
telefoon: 070-318 3036

abonnementen 
Koen Oosterwaal 

070-318 2875
De VVD-Exp-'-'se wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

ingezet op het gebruik van ICT zodat 
op efficiëntere en goedkopere wijze 
aan de regels kan worden voldaan.

Voornamelijk de kleine ondernemin
gen lopen tegen enorme kosten op.
Zij betalen, net als grote ondernemin
gen, de drempelkosten om aan een 
aantal basisvoorwaarden te voldoen. 
Gemiddeld genomen betalen bedrij
ven per jaar 13.000 euro aan admini
stratieve lasten, maar de kleine 
bedrijven betalen verhoudingsgewijs 
5 tot 10 keer zoveel als middefgrote- 
en grote bedrijven. Dit levert het 
MKB een groot concurrentienadeel 
op. Het is daarom tijd dat Nederland 
eindelijk haast maakt een einde te 
maken aan inefficiënte uitvoeringsre- 
gels. In een nieuwe kabinetsperiode 
zal daarom krachtig moeten worden 
ingezet op de eerdere doelstelling van 
25% reductie, zodat er daadwerkelijk 
gesneden kan worden in de alsmaar 
stijgende lasten.

Dat ICT-toepassingen een belangrijke 
bijdrage aan deze doelstelling kunnen 
leveren staat buiten kijf. Eén digitaal 
loket waarbij de ondernemer met één 
druk op de knop de noodzakelijke 
vergunningen kan krijgen. Maar ook 
het schrappen van de gedwongen 
winkelnering door de verplichte 
deponering van de jaarrekening 
publicatie in de Staatscourant zou 
jaarlijks al 12 miljoen euro schelen.

inzet ICT
Momenteel is de 
wetgeving vanuit 
Europa het grote 
probleem. Ook de 
Europese 
Commissie dient 
eindelijk de proble
men van de toene
mende regeldruk 
en de lasten aan te 
pakken. Pas deze 
zomer vergadert 
de commissie over 
nieuwe voorstellen 
voor efficiëntere regelingen, waarbij 
eindelijk de grenzeloze mogelijkheden 
van het internet zullen worden 
gebruikt. Nederland mag deze kans 
voor open doel niet voorbij laten 
gaan om in de kosten voor het 
Nederlandse bedrijfsleven te snijden.

De Nederlandse regering moet slim
mer gebruik maken van ICT. Als we 
niet spoed maken met het aanpakken 
van de groeiende regeldruk, hoe klein 
dan ook, zal het Nederlandse bedrijfs
leven vastlopen in de papierenber

en. Daarom moeten we juist ook op 
e kleintjes letten. Wij willen in het 

bedrijfsleven immers geen administra
teurs, maar entrepreneurs.

Hella Voute
h.voute@tk.parlement.nl
070-3182907

Hella Voute

mailto:e.terpstra@tk.parlement.nl
mailto:p.tiel@tk.parlement.nl
mailto:h.voute@tk.parlement.nl
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PARTIJEN

Motorblok
Afgelopen week bracht een 'minikrach' de beurskoersen nog verder 
naar beneden. Een groot Amerikaans ICT-bedrijf had zijn resultaten 
mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Beter gezegd: 
minder slecht dan ze in werkelijkheid zijn. Beleggers verliezen steeds 
meer vertrouwen, en vooral de koersen van de informatie- en commu
nicatiebedrijven weerspiegelen dat.

Wereldwijd zijn juist die bedrijven in problemen die nog enkele jaren 
geleden de beurskoersen in ongekend tempo omhoog stuwden: de 
ICT-bedrijven. De economie groeide hard, de werkgelegenheid nog 
harder, inflatie bleef beperkt, en dankzij nieuwe technologie werden 

tal van nieuwe producten en diensten op de markt gebracht. Men verzon er zelfs een aparte 
naam en een eigen theorie voor: in de 'nieuwe economie' zou de wereld zich verzekerd 
weten van hoge groei gecombineerd met lage inflatie. De bomen zouden tot in de hemel 
groeien dankzij de nieuwe technologie. Een enkel politicus wilde indertijd al het regeerak
koord openbreken en extra uitgaven plannen, aangezien het Rijk zich verzekerd zou weten 
van een immer groeiende stroom inkomsten.

We weten nu beter. De huidige financieel-economische vooruitzichten zijn minder gunstig 
dan halverwege vorig jaar nog werd verwacht - toen de verkiezingsprogramma’s werden 
opgesteld. Dat betekent dat een volgend kabinet de plannen daarop moet aanpassen. 
Uitgavenbeperkingen zijn nodig om het begrotingssaldo op peil te brengen en ook om 
ruimte te maken voor nieuwe uitgaven voor onderwijs, zorg, veiligheid en infrastructuur. 
Willen we een volgende generatie niet opzadelen met onze problemen, dan zullen we alle 
zeilen bij moeten zetten. Aflossing van de staatsschuld blijft het beste jeugdbeleid.
Het hart van ieder regeerakkoord wordt gevormd door de afspraken op financieel en econo
misch gebied. Binnen de VVD noemen we dat het "motorblok". Zonder degelijk motorblok 
komt geen kabinet goed op gang. De meest relevante vraag op dit moment is dus aan 
welke eisen dat motorblok moet voldoen om de economie weer vaart te geven. Dat is, 
ondanks alle nieuwe technologie, een tamelijk ouderwets werkje. Er moet veel gerekend 
worden om alles sommetjes kloppend te maken. En weet u wat? Ik vind dat nog leuk ook!

Gerrit Zalm

Wetsvoorstel gelijke behandeling 
gehandicapten en/of chronisch zieken
Deze week sprak de Kamer wederom over 
het voorstel om de positie van gehandicap
ten in de samenleving aanmerkelijk te 
verbeteren. Gehandicapten en chronisch 
zieken krijgen eindelijk recht op doel
treffende aanpassingen die nodig zijn om 
volwaardig in de maatschappij te functione
ren.

Van doeltreffende aanpassing is sprake als 
deze geschikt en noödzakelijk is voor deel
name door de gehandicapte of chronisch 
zieke aan het maatschappelijk leven als ieder 
ander. De rechtspraktijk moet dit begrip 
nader invullen. Gehandicapten en chronisch 
zieken kunnen met klachten over het uitblij
ven van doeltreffende aanpassingen terecht 
bij de Commissie Gelijke Behandeling. Ook is 
het mogelijk de burgerlijke rechter in te scha
kelen. Voorlopig wordt dit recht van toepas
sing op de terreinen arbeid, beroepsopleiding 
en op termijn vervoer. In de toekomst zal dit 
recht worden uitgebreid naar andere terrei
nen. Het betreft nier dus een “aanbouw- 
wet”.

Overheden, bedrijven en instellingen moeten 
op deze terreinen doeltreffende aanpassin
gen plegen als gehandicapten en chronisch 
zieken daar om vragen. Deze aanpassingen 
mogen echter geen onevenredige belasting 
vormen voor degene die ze moet verrichten.

Met dit wetsvoorstel heeft het Paarse kabinet 
een belangrijke stap gezet om de gelijke 
behandeling van gehandicapten en chronisch 
zieken te stimuleren en discriminatie juridisch 
tegen te gaan. De VVD zal het Paarse kabi
net dan ook prijzen voor de eerste goede 
stap richting écnte gelijke behandeling van 
gehandicapten en/of chronisch zieken. De 
Kamerbreed aangenomen motie van W D -er 
Wim Passtoors maant de regering veel sneller 
dan dit wetsvoorstel beoogt de reikwijdte a
van de wet uit te strekken tot ook andere 
vitale onderwerpen als wonen, ruimte, sport 
en recreatie en de toegang tot goederen en 
diensten. In een brief aie tegelijkertijd met 
het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer is 
aangeboden, wordt aangekondigd dat de 
komende tijd de mogelijkheden hiertoe 
alsmede de bijbehorende kosten onderzocht 
zullen worden.

De VVD heeft aangedrongen op een 
concreet stappen- en actieplan. Meer infor
matie leest u in het 10 puntenplan gehandi
capten en/of chronisch zieken welke ook te 
vinden is op de website van de VVD 
(www.vvd.nl)

Erica Terpstra
Telefoonnummer 070.3182893 
e.terpstra@tk.parlement.nl

http://www.vvd.nl
mailto:e.terpstra@tk.parlement.nl
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Loek Hermans verlaat na 28 jaar 
de actieve politiek
Afgelopen dinsdag 25 juni maakte 
demissionair minister Loek Hermans 
bij de VVD fractie bekend dat hij de 
Tweede Kamer zal verlaten na de 
formatie. Hermans zal ook niet 
terugkeren in het nieuwe kabinet.

In een brief ( zie ook www.vvd.nl) 
aan fractievoorzitter Zalm geeft

Hermans aan dat voor hem het 
moment gekomen is om buiten de 
sfeer van de politiek iets anders te 
gaan doen; welke richting dat zal zijn 
is nog niet duidelijk.

Achtentwintig jaar lang is Loek 
Hermans in de politiek en het open
baar bestuur actief geweest voor de

VVD. Eerst als 
gemeenteraadslid 
in Nijmegen, later 
als Tweede-Kamerlid, burgemeester 
van Zwolle, Commissaris van de 
Koningin in Friesland en minister van 
Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen.

Loek Hermans

10 puntenplan gehandicapten en
Zeggenschap en zelfbepaling
Uitgangspunt voor het liberaal 
gehandicaptenbeleid is zeggenschap 
en zelfbepaling. Iedereen moet 
zoveel mogelijk zelfstandig, onafhan
kelijk van anderen, kunnen deelne
men aan en leven in de maatschappij 
en eraan kunnen bijdragen. Dat 
betekent zelfstandigheid met zorg, 
als die nodig is, in plaats van zorg 
met een beetje zelfstandigheid.

Persoons gebonden budget 
Differentiatie en maatwerk in de 
vraaggerichte zorg met een 
persoonsgebonden budget (PGB) als 
eerste prioriteit naast de keuze voor 
zorg in natura. Uitbreiding van de 
mogelijkheden van het persoonsge
bonden of persoonsvolgend budget 
(PGB en PVB).

Indicatie
Een objectieve, onafhankelijke, inte
grale en brede indicatie onder 
gemeentelijke verantwoordelijkheid

voor zorg, wonen, onderwijs en 
opleiding, vervoeren hulpmiddelen. 
Dan zo snel mogelijk de indicatie 
invullen. Wachtlijsten weg!

Zorg en wonen
Scheiding van zorg en wonen; klein
schalig (begeleid) wonen i.p.v. 
verblijven in grote instellingen; 
zonder achteruitgang in kwaliteit van 
wonen en met voldoende privacy.

Werk en dagbesteding  
Uitbreiding van de mogelijkheden 
voor werk en dagbesteding.

Onderkenning van handicap 
Snelle onderkenning van handicap 
met vroegtijdig hulp van bijv. de 
Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) 
aan ouders van gehandicapte. 
Mogelijkheden voor logeren en 
vakantie voor gehandicapte (voor 
gehandicapte zelf en ook ter ontlas
ting van de ouders).

chronisch zieken
Grotere invloed cliënt 
Grotere invloed van de cliënt en 
zijn/haar omgeving via de cliënten
raad en ouderraad.

Toegankelijkheid gebouwen 
Toegankelijkheid van (openbare) 
gebouwen en openbaar vervoer, en 
voor het publiek toegankelijke ruim
tes als onderwijsinstellingen, publieke 
dienstverlening, werk, recreatie, 
sport, horeca en woningen.

Onnodige regels 
Weg met onnodige bureaucratie en 
regels. Geef zorginstellingen de 
mogelijkheid ecnt zorgondernemer 
te zijn, een ondernemer die op de 
zorgvraag reageert.

Personeel
Differentiatie in functies, verant
woordelijkheden, werktijden en belo
ning (prestatieloon) mogelijk maken 
voor het personeel in de gehandicap
tenzorg.

17 jarigen In de krijgsmacht?
Deze week debatteerde de Kamer over 
de leeftijd waarop iemand beroepsmi
litair mag worden. Nieuwe voorstel
len van de staatssecretaris Henk van 
Hoof waarborgen de belangen van de 
zogenaamde 17-jarige aspirant- mili
tairen. De voorstellen zijn een reactie 
op een eerdere motie die in 2000 
werd aangenomen door de Kamer.

De Tweede Kamer heeft begin 2000 
de motie Harrewijn aangenomen. In 
deze motie, waar de VVD tegen heeft 
gestemd, wordt de regering verzocht 
ernaar toe te werken jongeren pas 
daadwerkeliik in dienst van Defensie 
te laten treden als zij de leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt.
Momenteel kan men met 17 jaar in 
dienst treden. Meer dan 27% van de 
aangestelde beroepsmilitairen voor 
bepaalde tijd (BBT-er) (ruim 1800) was

het afgelopen jaar 17 jaar oud. 17 
Jarigen zijn dan ook een belangrijke 
doelgroep voor de werving en 
toekomstige vulling van de krijgs
macht. Defensie heeft grote behoefte 
aan personeelsleden die functioneren 
op vmbo en mbo niveau.

De VVD pleit voor aanstelling 17-jari- 
en als aspirant-militair en niet als 
urger. Omdat zij zo ook onder de 

Militaire Ambtenarenwet vallen. 
Daarnaast heeft de 17-jarige aspirant 
militair alle rechten en plichten, maar 
mag volgens het al huidig geldend 
reent niet voor vredes- en crisisbe
heersingsoperaties uitgezonden 
worden.
Boven op de wensen van de VVD 
heeft de staatssecretaris voorgesteld 
dat bij onverhoopte oorlogssituatie de 
17-jarigen onmiadellijk terug naar huis

gaan. Zij dragen geen wapens met 
uitzondering van oefening en ceremo
niële aangelegenheden. Scherpe muni
tie zal uitsluitend tijdens de opleiding 
gebruikt worden.

Bij het bereiken van de 18-jarige leef
tijd moet een expliciete keuze voor de 
krijgsmacht worden gemaakt; er volgt 
dus geen automatisch contract. Indien 
de opleiding voltooid wordt voor de 
18-jarige leeftijd is bereikt, dan 
stroomt de aspirant-militair wel in bij 
de eenheid, maar wordt nog niet in 
een functie geplaatst.

De standpunten van de VVD komen 
overeen met de voorstellen van de 
staatssecretaris. De VVD steunt 
daarom het beleid van de staatssecre
taris om 17-jarigen als aspirant-militair 
aan te (blijven) stellen. Door de 
nieuwe samenstelling van de Kamer 
en voortschrijdend inzicht bij het CDA 
is de oude meerderheid van de motie 
Harrewijn verdwenen.

http://www.vvd.nl
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De inhoud staat
Afgelopen woensdag schreef ik één van de kortste brieven uit mijn 
loopbaan. "Geachte neer Donner. Wij gaan akkoord. Met vriendelijke 
groet", zo luidde de volledige tekst namens de VVD-fractie. Met deze 
brief en met eenzelfde instemming vanuit het CDA en de LPF is het 
belangrijkste hoofdstuk van de formatie afgesloten. Er is overeenstem
ming over de hoofdpunten van het beleid voor de komende tijd.

Die overeenstemming is vastgelegd in een document van 31 pagina's 
met 15 bladzijden bijlagen. Dat is iets meer dan het ene A4-tje dat 
Balkenende had beloofd, maar ik ben daar wel blij mee. Met een LPF 

die zich nog moet bewijzen en met een CDA dat een meerderheid kan vormen met de linkse 
fracties in de Tweede Kamer vind ik het erg verstandig om goede afspraken te maken. We 
hebben ons naar mijn mening ook goed weten te beperken tot de hoofdlijnen, hoewel je 
soms niet aan details ontkomt. Dat geldt zeker bij vervelende zaken als bezuinigingen.

Over de inhoud van het akkoord ben ik tevreden. Het is een goede mix van continuïteit en 
vernieuwing en we kunnen een groot deel van onze wensen realiseren. Denk aan het 
vergroten van keuzevrijheid op vele terreinen, meer daadkracht, het tegengaan van onno
dige bureaucratie en natuurlijk een zeer gedegen financieel beleid. We hebben het docu
ment eens naast ons verkiezingsprogramma gelegd. We hebben op 13 punten moeten 
toegeven. 67 punten uit het verkiezingsprogramma komen niet terug in de tekst van het 
akkoord, dus daar geldt een grote vrijheid in het debat tussen regering en Kamer. 6 punten 
hebben we deels in het akkoord opgenomen gekregen en 142 punten volledig. Ik vind dat 
een aardig score.

Donderdag heeft de Tweede Kamer over het document gedebatteerd en de beoogde opposi
tiepartijen hebben forse kritiek geleverd. De plannen schieten in sociaal opzicht tekort, het 
milieu wordt verkwanseld en er is te weinig geld voor belangrijke beleidsprioriteiten, om 
maar een paar punten te noemen. Die kritiek heeft mij niet verbaasd, maar ik ben het er niet 
mee eens. Het is inderdaad een stevig beleid dat sterk inzet op het vergroten van het 
aanbod aan arbeid en het aanscherpen van de sociale zekerheid. Bij het milieu worden de 
ambities aangepast aan het haalbare en aan de financiën. En wat het geld betreft: vriend en 
vijand is het erover eens dat meer geld niet altijd de oplossing is voor maatschappelijke 
problemen. Een andere organisatie en een betere uitvoering kan veel opleveren. Dat is 
precies wat we als eerste willen gaan doen. Al met al verstandige plannen, lijkt me zo.

De komende week beginnen we met de volgende stap in de formatie: het verdelen van de 
posten. Het belang daarvan moeten we niet onderschatten. Intern gaat om een evenwichtige 
verdeling tussen de drie partijen. Maar ook extern is het van belang welk gezicht en welke 
bestuurlijke daadkracht en ervaring voor welk ministerie worden ingezet. Wat de VVD- 
kandidaten betreft moeten we daar wel uitkomen. We hebben voldoende kandidaten met 
voldoende kwaliteit.

Als die laatste stap is gezet, kan het nieuwe kabinet aantreden. Daarna kan de nieuwe rege
ring echt aan de slag. Daar zien we naar uit, want het land zit erop te wachten. En ik ook.

Gerrit Zalm

Persbericht

Zalm enthousiast over regeerakkoord
VVD fractievoorzitter Gerrit Zalm heeft enthousiast gereageerd op het tot stand gekomen 

regeerakkoord. Het huidige regeerakkoord kent veel overeenkomsten met 
het VVD verkiezingsprogramma ‘Ruimte, respect en vooruitgang'.

Met name op het gebied van een meer slagvaardige overheid scoort de W D hoog. In totaal komt 
het regeerakkoord op 143 punten overeen met het partijprogramma van de liberalen. Tijdens het 

debat over het regeerakkoord droeg Zalm de lijst over aan kamervoorzitter Frans Weisglas.

In verband met de deadline voor deze W D Expresse, kunnen wij helaas niet nader ingaan 
op bovengenoemd regeerakkoord. In de volgende Expresse zullen wij dieper ingaan op 

dit zogenoemde 'strategisch akkoord'.

Inlichtingen:

Afdeling Publieksvoorlichting: 070-3183036/wdvoorlichting@tk.parlement.nl

mailto:wdvoorlichting@tk.parlement.nl


Samenvatting van het VVD rapport "naar een

In Nederland worden burgemeesters door de Kroon benoemd. In de loop der jaren is de invloed 
van de gemeenteraad steeds groter geworden. Eerst kwam er een recht van aanbeveling aan de 
Commissaris van de Koningin. Op 1 augustus 2001 werd een nieuwe aanstellingswijze van 
kracht. De gemeenteraad heeft nu het recht van een openbare aanbeveling aan de Kroon van 
twee kandidaten, waarbij ook een raadplegend referendum tot de mogelijkheden behoort. De 
VVD heeft zich om diverse redenen altijd een voorstander van de door de Kroon benoemde 
burgemeester betoond, maar is zeer kritisch over de onlangs herziene, nu geldende, aanstellings
wijze. Met het compromis van PvdA, VVD en D66 is de VVD allerminst gelukkig. De VVD staat 
niet alleen in haar kritiek. Er wordt terecht gesproken over "vlees noch vis". Moet er op deze weg 
worden doorgegaan? Zijn er betere alternatieven? En is er voor de VVD reden om haar voorkeur 
voor een benoemde burgemeester te heroverwegen?

Naast de slechte werking van het 
onder druk van D66 ontworpen 
compromismodel heeft zich een 
aantal andere, relevante ontwikke
lingen in burgemeestersland voorge
daan. Zo heeft de Raad van Europa 
zich negatief uitgelaten over de 
Nederlandse wijze van aanstellen 
van de burgemeester. De gemeenten 
hebben bovendien sinds maart 2002 
te maken met dualisering van het 
bestuur en een andere rol voor de 
burgemeester. De Staatscommissie 
Elzinga heeft zich niet alleen uitge
sproken over het gemeentelijk 
bestuur, maar ook over de positie 
van de burgemeester. Een (VVD- 
jminderheid kon zich met het stand
punt over de burgemeester niet 
verenigen en heeft een ander stand
punt dan de rest van de commissie 
ingenomen: öf benoemd öf (zo 
nodig) rechtstreeks laten kiezen. Dit 
jaar (2002) is het wetsvoorstel 
inzake de deconstitutionalisering van 
de aanstellingswijze van de burge
meester in eerste lezing door de 
Tweede en Eerste Kamer aanvaard. 
En niet vergeten mag worden de 
alom in de maatschappij levende 
wens tot meer democratie en de 
roep om meer invloed van de 
burgers op de burgemeestersbenoe
ming, ondanks het feit dat de 
benoemde burgemeester bij de 
bevolking in hoog aanzien staat.

De diverse ontwikkelingen hebben 
ertoe geleid, dat in 2001 een werk
groep, bestaande uit 2 leden van de 
VVD-Tweede- en 2 leden van de 
VVD-Eerste Kamerfractie en een 
beleidsmedewerker van de VVD- 
Tweede-Kamerfractie, zich heeft

gebogen over de positie van de 
burgemeester. Zij heeft een basisdo
cument over dit onderwerp opge
steld, waarin drie alternatieve 
modellen werden uitgewerkt. 
Vervolgens heeft, op verzoek van 
het hoofdbestuur van de VVD, een 
commissie, te weten de Commissie 
positie burgemeester en verandering 
lokaal bestuur, onder voorzitter
schap van de heer I.W. Opstelten, 
aandacht besteed aan de aanstel
lingswijze van de burgemeester en 
het voorliggende rapport opgesteld. 
De commissie is op 11 maart 2002 
ingesteld, dus ruim voor de verkie
zingen van de Tweede Kamer die op 
15 mei plaatsvonden. Deze commis
sie heeft het basisdocument van de 
werkgroep uit de Tweede en Eerste 
Kamerfracties als uitgangspunt 
genomen voor haar rapport.

De commissie heeft een drietal 
modellen met betrekking tot de 
aanstellingswijze van de burgemees
ter beschreven. De commissie heeft 
deze geanalyseerd en is vervolgens 
tot een standpunt gekomen.

Het gaat om de volgende
drie model len:

a) Kroonbenoeming
b) Rechtstreeks door de bevolking 

gekozen burgemeester
c) Door de gemeenteraad gekozen 

burgemeester: twee mogelijkhe
den: door en uit de gemeenteraad 
en een door de gemeenteraad van 
buiten gekozen burgemeester.

Deze modellen zijn in dit rapport alle

van argumenten pro en contra voor
zien, in een zo zuiver mogelijke 
benadering.

De commissie is van mening, dat de 
huidige aanstellingswijze met de 
openbare aanbeveling van twee 
kandidaten en het burgemeestersre- 
ferendum niet voldoet. Het systeem 
bevat een onduidelijke mengeling 
van invloed van de gemeenteraad, 
een beetje invloed van de bevolking, 
en een diffuse rol van de Kroon bij 
de benoeming. Deze wijze van 
aanstellen moet dan ook verdwijnen.

Voorts wijst de commissie een door 
de gemeenteraad gekozen burge
meester om principiële redenen af, 
welke variant er ook zou worden 
gekozen. Dit systeem staat namelijk 
naaks op het nieuwe dualisme in 
gemeenten, en het kan leiden tot 
gemeentelijke “achterkamertjes" of 
"handjeklap". Een door de gemeen
teraad gekozen burgemeester is een 
monistisch sluitstuk op een dualis
tisch stelsel.
Wat stelt de commissie voor? De 
commissie ziet voor- en nadelen bij 
het systeem van de benoemde 
burgemeester en ook voor- en nade
len bij dat van de rechtstreeks door 
de bevolking gekozen burgemeester. 
Zowel een aoor de Kroon benoemde 
burgemeester als een rechtstreeks 
door de bevolking gekozen burge
meester zijn voor de leden van de 
commissie principieel aanvaardbaar. 
De leden zijn van mening, dat een 
zuivere vorm van Kroonbenoeming, 
zoals beschreven in hoofdstuk 9, een 
aanvaardbare oplossing is. Maar de 
maatschappelijke en politieke reali-
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we ambtsketen voor de burgemeester?"

teit laat zien, dat de Kroon
benoeming breed onder vuur ligt. En 
als de Kroonbenoeming geen of 
onvoldoende blijvend toekomstper
spectief meer heeft, hetgeen tevens 
blijkt uit de mening van een grote 
meerderheid in de Tweede Kamer, 
dan gaat de voorkeur uit naar een 
rechtstreeks door de bevolking 
gekozen burgemeester.
Het is dan beter om een stap vooruit 
te doen. In dat geval: een rechtst
reeks door de bevolking gekozen 
burgemeester.

Het systeem van een rechtstreeks 
door de bevolking gekozen burge
meester dient volgens de commissie 
bij invoering (in het kort) de 
volgende elementen te bevatten:

- Voor de Commissaris van de 
Koningin, de Kroon en de vertrou
wenscommissie is er geen rol meer 
weggelegd.

- Kandidaten hoeven geen ingezete
nen van de gemeente te zijn, maar 
de gekozen burgemeester moet wel 
(binnen een jaar) in de gemeente 
(gaan) wonen.

- De burgemeester krijgt alle 
bevoegdheden die nu aan het 
college van burgemeester en 
wethouders èn aan de burgemees
ter toekomen. De burgemeester 
wordt dus het bestuursorgaan. De 
raad behoudt zijn huidige taken, 
zoals wetgeving, controle en 
budgetrecht, en heeft in die zin een 
dominante rol.

- De burgemeester moet uiteindelijk 
geen voorzitter van de vergaderin
gen van de gemeenteraad meer zijn 
(na grondwetswijziging).

- Ook de bepaling over het "hoofd
schap" van de gemeenteraad dient 
duidelijkheidshalve uit de 
Grondwet te worden verwijderd.

- Het wijzigen van de Grondwet 
inzake het hoofdschap van de raad 
en het voorzitterschap van de 
vergaderingen van de raad hoeft 
overigens voor de tussenliggende 
periode (tot aan de grondwetsher
ziening) niet aan de rechtstreeks 
gekozen burgemeester in de weg te 
staan, op voorwaarde dat de burge
meester voorlopig voorzitter van de 
gemeenteraad blijft tot de 
Grondwet is herzien.

- De burgemeester is het bevoegd 
gezag op het gebied van de open
bare orde, veiligheid (politie) en 
brandweer. De uitvoering van het 
gezag is een punt van nadere 
discussie.

- De regelgevende bevoegdheid ligt 
bij de burgemeester en de raad 
samen.

- De burgemeester heeft niet langer 
de taak om besluiten van de 
gemeenteraad, die in strijd met de 
wet of het algemeen belang zijn, 
bij de Kroon voor schorsing of 
vernietiging voor te dragen. Een 
voordracht voor schorsing dan wel 
vernietiging kan in voorkomende 
gevallen door het kabinet worden 
gedaan.

- De commissie ziet nu nog geen 
aanleiding om een regel te ontwer
pen voor de situatie dat zich een 
impasse tussen de burgemeester en 
de raad voordoet. Er moet eerst 
ervaring met het systeem van de 
gekozen burgemeester worden 
opgedaan.

- De burgemeester neemt zijn 
"eigen" wethouders mee. De 
burgemeester benoemt en ontslaat 
hen. Zij werken onder de supervisie 
en verantwoordelijkheid van de 
burgemeester.

- De rechtstreeks door de bevolking 
gekozen burgemeester komt er 
meteen in alle gemeenten. 
Uniformiteit dus en geen onover
zichtelijke differentiatie tussen 
gemeenten!

- De burgemeester wordt gekozen op 
een eigen programma, althans de 
kandidaat heeft de mogelijkheid 
om een eigen programma op te 
stellen. Het is aan de kandidaat om 
dit al of niet te doen.

- Het mandaat van de burgemeester 
geldt voor vier jaar.

- De verkiezingen voor de gemeente
raad en de burgemeester vinden 
niet op hetzelfde moment plaats 
(lopen niet synchroon). Beide orga
nen worden halverwege de periode 
van het andere orgaan gekozen 
("om en om").

- De rechtspositie van de burgemees
ter en de wethouders (nieuwe stijl) 
moet nader worden ingevuld.

- De gekozen burgemeester kan 
reeds komen in het jaar 2004 (2 
jaar na de gemeenteraadsverkiezin
gen van 2002). In alle gemeenten 
wordt dan een burgemeester geko
zen. Dat betekent dat ook de 
zittende burgemeesters zich 
verkiesbaar kunnen stellen. Als het 
jaar 2004 niet wordt gehaald, dan 
is, ingevolge het voorliggende 
model, de gekozen burgemeester 
pas in 2008 een feit.

Het gehele rapport is te lezen op de \ 
VVD website: www.vvd.nl of op te ; 
vragen bij het Partijbureau.

http://www.vvd.nl
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Nieuws op het terrein van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport <vws>
Deze week is in de vaste kamercom
missie voor VWS het vervolgdebat 
Medische verstrekking van heroïne 
aan de orde geweest. In het overleg 
ging het om stopzetten, voortzetting 
(of uitbreiding) van het experiment 
‘medisch verstrekken van heroïne’.
De VVD is van mening dat heroïne
verstrekking op medisch voorschrift 
één van de methoden is gebleken om 
in de grote steden de verslavingszorg

te organiseren, niet meer en niet 
minder. VVD-woordvoerder Anke 
van Blerck vindt echter niet dat het 
dé methode is. Het experiment is ook 
niet zo succesvol als wel wordt 
gesuggereerd. Aangezien geen enkele 
methode in de verslavingszorg echt 
succesvol is, moeten er meerdere 
mogelijkheden voor behandeling 
en/of afkicken zijn. Het verstrekken 
van heroïne is één van de methoden

en moet dus 
worden voort
gezet.

Anke van Blerck

a.vblerck@tk.parlement.nl
070-3182917

Vliegen kan in januari ook vanaf de vijfde baan
Deze week zijn het zogenaamde luchthavenverkeersbesluit en het luchthavenindelingsbesluit in de Tweede Kamer 
behandeld. Hierin worden de normen en de grenswaarden met betrekking tot aanvliegroutes, geluid en uitstoot 
voor Schiphol vastgelegd. De besluiten vloeien voort uit de -  inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen - 
wijziging van de Wet Luchtvaart. Woordvoerder Pieter Hofstra: "Het bedrijf Schiphol mag door de nieuwe wet zelf 
bepalen noe het functioneert, zolang Schiphol zich maar aan de randvoorwaarden houdt”. De VVD vond dat de 
uitvoeringsbesluiten nog voor het zomerreces moesten worden bestroken: de besluiten moeten door de Tweede 
Kamer aangenomen zijn, voordat de vijfde baan mag worden gebruikt. Het gebruik van de vijfde baan, die inmid
dels bijna klaar ligt, is deze week mogelijk geworden!

Met de vijfde 
baan kan 
Schiphol zich 
verder als main- 
port ontwikke
len. De
Mainportfunctie 
betekent dat er 
zo veel mogelijk 
vliegdiensten 
(voor zowel 
personen als 
goederen) via 
Schiphol 
moeten zijn, 
zowel voor 

doorgaand vervoer als voor, van en 
naar Nederland en omgeving. Deze 
vervoersfunctie versterkt onze econo
mische structuur op een geweldige 
wijze, zoals we de afgelopen jaren 
hebben kunnen zien. De VVD-fractie 
kiest hierbij voor de én-én benadering: 
én milieu, én economie plus werkgele
genheid.

De VVD vindt dat oude milieunormen 
op gelijkwaardig wijze in de nieuwe 
wetgeving terug moeten komen. Dus 
geen strengere normen ten opzicht 
van een vierbanenstelsel, maar ook 

een soepeler normen. De vijfde 
aan wordt ook wel de Milieubaan 

genoemd. Door het in gebruik nemen 
van de vijfde baan zal meer vliegver
keer woraen afgehandeld. 
Tegelijkertijd zal de kwaliteit van de

leefomgeving sterk verbeteren -  in 
ieder geval niet slechter worden ten 
opzichte van het ijkjaar 1990.

De VVD had een aantal forse kritiek
punten bij de twee besluiten. 
Woordvoerder Hofstra: “ondanks dat 
een zeer groot aantal woningen 
minder overlast van het vliegveld 
ondervinden, zullen er helaas ook 
aantal woningen zijn, die met de 
nieuwe wet in de sloopzone terecht
komen". De VVD heeft een motie 
ingediend om deze mensen - op 
eigen verantwoordelijkheid - de 
mogelijkheid te bieden in hun huizen 
te blijven wonen.

De tweede motie heeft betrekking op 
de normen voor uitstoot van vliegtui
gen. De uitstoot is in het luchthaven
verkeersbesluit aan banden gelegd. 
Dat moet ook, maar de wetgeving is 
hier naar mening van de VVD niet 
flexibel genoeg. De VVD vindt dat 
een kleine overschrijding van de 
uitstoot van één stof getolereerd kan 
worden als daarmee de uitstoot van 
een andere schadelijke stof fors wordt 
beperkt. De VVD wil een bepaling in 
het besluit dat er naar het gewogen 
gemiddeld van de uitstoot van 
verontreinigende stoffen wordt geke
ken.

De besluiten zijn door de Kamer 
aangenomen zodat de vijfde baan

begin volgend jaar definitief in 
gebruik kan worden genomen.

Pieter Hofstra
p.hofstra@tk.parlement.nl
070-3182886
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Met de Kabinetsformatie achter de rug leeft de 
Tweede Kamerfractie toe naar de Algemeen Politieke 
en Financiële Beschouwingen. Deze week heeft 
fractievoorzitter Zalm zijn visitekaartje afgegeven. Wij 
presenteren u een bloemlezing uit de eerste termijn 
van de bijdrage van Gerrit Zalm. De volledige tekst 
kunt u terugvinden op de internetsite van de VVD.

M ijnheer de Voorzitter:
De VVD zal het Kabinetsbeleid toetsen 
aan liberale uitgangspunten. Daarom 
eerst iets over die uitgangspunten.

Overheid, individuen 
en maatschappelijke 
organisaties
Wij liberalen gaan uit van het vrije indi
vidu dat zich van zijn eigen verstand 
bedient en daarbij niet onnodig door de 
overheid ingeperkt wordt. Vrijheid en 
verantwoordelijkheid zijn echter onlosma
kelijk met elkaar verbonden. De vrijheid 
van een mens eindigt waar de vrijheid van 
een ander in het gedrang dreigt te komen. 
Liberalisme is geen atomisme of ongebrei
deld egoïsme. Burgers hebben een hang 
naar onderlinge betrokkenheid en libera
len erkennen dat verlangen. Niet voor 
niets hebben zij, overal waar zij voor het 
eerst aan het bewind kwamen, het recht 
op vrijheid van vereniging snel vastgelegd.

De Schot David Hume was een van de 
eerste liberale denkers die -  al in de 18e 
eeuw -  erop wees dat de mens een 
aangeboren sociale neiging heeft. Hij 
verklaarde die sociale inborst niet alleen 
uit het feit dat mensen elkaar nodig 
hebben maar ook uit een oprecht inwen
dig verlangen: mensen willen graag onder 
elkaar verkeren. Zonder die sociale neiging 
kunnen gezinnen, ondernemingen en 
verenigingen niet bestaan. Juist omdat 
liberalen ae sociale neiging van de mens 
onderkennen, zijn we terughoudend ten 
aanzien van overheidsinterventie. De 
parlementaire democratie is er niet alleen 
om de burger te beschermen tegen zijn 
mede burgers, maar ook om de Durger te 
beschermen tegen een te machtige over
heid. De klassieke grondrechten zoals in 
onze Grondwet vastgelegd gaan niet voor 
niets vooral over waar de overheid zich 
van dient te onthouden.

In vergelijking met 
socialisme, en de 
sociaal-democratie 
legt het liberalisme 
meer accent op de eigen verantwoorde
lijkheid van de burger en ziet het een 
beperktere rol voor de overheid.

Algemeen verbindend 
verklaren van CAO's
De VVD staat positief tegenover vrije 
onderhandelingen tussen werkgevers- en 
werknemersorganisaties over de arbeids
voorwaarden. Indien de overheid 
gevraagd wordt deze afspraken ook op te 
leggen aan partijen die niet bij de afspraak 
betrokken zijn, dient tenminste een toet
sing aan het algemeen belang plaats te 
vinden. Hierin verschillen wij met PvdA en 
CDA die van oudsher geen materiële toet
sing wensen voordat de overheid de 
werkingssfeer van de CAO  uitbreidt. In 
het strategisch akkoord staat als compro
mis: "Het algemeen verbindend verklaren 
van CAO 's wordt niet ter discussie gesteld 
ervan uitgaande dat de sociale partners de 
verantwoordelijkheid nemen om goede 
afspraken in de Stichting van de Arbeid te 
maken en na te komen".

In de Miljoenennota wordt overtuigend 
beschreven dat de arbeidskosten in 
Nederland uit de pas lopen met de econo
mische realiteit en dat een duidelijke knik 
moet worden aangebracht in de contract
loonontwikkeling. Een centraal akkoord 
zou tot een matiging moeten leiden van de 
contractlonen tot het inflatieniveau. Wij 
zijn het daarmee eens. Maar wat nu als 
zo'n centraal akkoord niet tot stand komt, 
of als CAO's daar een loopje mee nemen?
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Gaat de Regering dan toch onverant
woorde CAO's dwingend opleggen 
aan hele bedrijfstakken? Ons 
antwoord op die vraag is: nee 
natuurlijk niet. Graag horen wij de 
opvatting van de regering.

Subsidies
Dan de financiering van maatschap
pelijke organisaties. Hierbij kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
organisaties die bevofkingsgroepen 
met deelbelangen organiseren en 
maatschappelijke organisaties die 
maatschappelijke diensten vóórtbren
gen, zoals onderwijs en zorg. 
Belangengroepen zijn als maatschap
pelijk verschijnsel te waarderen doch 
dienen hun eigen bestaansrecht te 
bewijzen door contributies van leden 
en donaties. Er zijn organisaties zoals 
Greenpeace, maar bijvoorbeeld ook 
de kunstuitleenorganisatie Stichting 
Beeldende Kunst in Amsterdam die 
overheidssubsidie weigeren omdat ze 
dat ongezond vinden. Er zijn echter 
ook organisaties waar de subsidies de 
eigen inkomsten overtreffen. Dit is 
des te storender als ze zich vooral 
bezighouden met het frustreren van 
democratisch genomen besluiten. Wij 
zouden ook hierover graag het 
standpunt van de regering horen. Bij 
de diverse begrotingen zullen wij in 
ieder geval dit soort subsidies kritisch 
beoordelen.

Bij maatschappelijke organisaties die 
zich bezig houden met net vóórt
brengen van publieke diensten zoals 
onderwijs en zorg, is publieke finan
ciering wat ons betreft niet omstre
den. Wel is bij publieke financiering 
publieke verantwoording vereist en 
dienen prestaties en doelmatigheid 
door de verantwoordelijke minister te 
worden bewaakt. De overheid kan 
niet alleen volstaan met het verschaf
fen van publieke middelen en verder 
hopen dat het goed gaat. En er zijn 
hier organisaties waar aan de 
publieke verantwoording en de doel
matigheid nog het nodige kan 
worden verbeterd. We denken dan 
bijvoorbeeld aan de publieke omroep 
waar baas in eigen huis maar dan op 
overheidskosten, het adagium lijkt te 
zijn. We verwachten dat ae staatsse

cretaris voor de media een kritischer 
lijn ten opzichte van de publieke 
omroep te ontwikkelt met betrekking 
tot taken, verantwoording, doelma
tigheid en onafhankelijk toezicht op 
de NOS.

Een bijzondere positie nemen de 
private organisaties in die, van 
oorsprong, met middelen van dona
teurs actief zijn in de sfeer van 
ontwikkelingssamenwerking. 
Inmiddels is de financiering van de 
overheid een belangrijker bron van 
inkomsten dan die van donateurs. Er 
is een gewoonte ontstaan dat een 
vast deel van het OS-budget met 
een vaste sleutel naar een vast aantal 
organisaties wordt gesluisd. Zo'n 
benadering lijkt niet in overeenstem
ming met de eisen die de nieuwe 
begrotingsaanpak stelt. Die vraagt 
immers van de minister geld te rela
teren aan prestaties. De dominantie 
van de overheidsfinanciering leidt er 
ook toe dat voor dit soort organisa
ties het lobbyen bij de overheid inte
ressanter is dan het werven van vrij
willige bijdragen. Dat zijn verkeerde 
verhoudingen. Naar onze mening 
moet in de toekomst de financiering 
van particuliere ontwikkelingsorgani
saties afhankelijk worden gesteld van 
meetbare prestaties en van de mate 
waarin men zelf draagvlak aantoont 
door de omvang van vrijwillige 
bijdragen. En dan doel ik niet op de 
bedragen die besturen van loterijen 
wensen toe te wijzen.

Waarden en normen
Meneer de Voorzitter, dan wat is 
gaan heten de normen en waarden
discussie. Hoewel waarden en 
normen een betere volgorde is. Ik 
wees er in het begin al op dat in de 
liberale traditie vrijheid en verant
woordelijkheid nauw met elkaar 
verbonden zijn. In de titel van het 
VVD-verkiezingsprogramma komt het 
woord respect voor en daaruit al kan 
worden afgeleid dat er in liberale 
ogen meer is dan wet- en regelgeving 
en het je daaraan houden. Toch is de 
wet het vaste vertrekpunt en in het 
bijzonder de Grondwet, die door het 
stempel dat Thorbecke op de eerste

versie heeft gedrukt, als een liberaal 
product kan worden beschouwd.

De Grondwet is in veel opzichten te 
zien als een stolling van breed 
gedeelde Nederlandse waarden en 
normen. De discussie begint bij het 
respecteren van de Grondwet en bij 
het naleven van wetten maar is daar
mee niet afgelopen. Liberalen zijn 
beducht voor overmatige wet- en 
regelgeving vanwege het risico dat 
vrijheden van burgers onnodig 
worden beperkt en vanwege de 
bureaucratie en de handhavingpro- 
blemen die dat met zich meebrengt. 
Het wekt ook de suggestie dat de 
overheid overal verantwoordelijk 
voor is en dat de burger verder zijn 
gang kan gaan.

Naast de wet- en regelgeving doen 
liberalen nadrukkelijk een beroep op 
de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers om zich fatsoenlijk te gedra
gen ten opzichte van medeburgers 
en zijn omgeving. Omgangsvormen, 
fatsoen en respect zijn een uiting van 
de intentie om de ander zo min 
mogelijk te beschadigen en vormen 
hiermee een belangrijk element van 
een beschaafde samenleving.
Het strategisch akkoord spreekt over 
"de fundamentele waarden en 
normen die de Nederlandse samenle
ving kenmerken". Die gelden voor 
iedereen die in Nederland woont. Als 
het gaat over aangelegenheden die 
wij als de wezenlijke verworvenheden 
van onze samenleving beschouwen, 
zoals de scheiding van kerk en staat, 
de leerplicht of zoals de gelijkwaar
dige positie van man en vrouw, 
kunnen wij geen stappen terug gaan 
doen. Integratie kan alleen succesvol 
zijn wanneer ook bij de inburgering 
het onderwerp van waarden en 
normen van de Nederlandse samen
leving hoog op de agenda staat.

Dat was de theorie, maar nu de prak
tijk. We kunnen constateren dat het 
te vaak aan goede omgangsvormen 
ontbreekt en dat er een roep is uit de 
samenleving iets te doen aan de 
waargenomen normloosheid. Voor 
een deel gaat het dan over veel voor
komende en ergernis wekkende 
wetsovertredingen. Daar is het 
antwoord duidelijk: optreden en
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straffen, met een extra snelle en 
harde aanpak van de groep draaid
eurcriminelen die een enorm aantal 
misdrijven voor zijn rekening neemt.

De wetten die in Nederland gelden 
dienen door iedereen te worden 
gerespecteerd, door alle mensen 
maar ook door lagere overheden en 
kerken. De VVD heeft in het verle
den herhaaldelijk voorgesteld een 
eind te maken aan de opvang voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers en 
andere illegalen door gemeenten en 
kerkelijke organisaties. Tot onze 
tevredenheid heeft minister Nawijn, 
temidden van andere stevige 
uitspraken, ook hierover duidelijke 
dingen gezegd. Toch zijn er sinds
dien weer berichten dat een aantal 
gemeenten en kerken door wil gaan 
met het bieden van opvang. Wat 
gaat het kabinet daar concreet aan 
doen?

Naast gebrekkige wetshandhaving 
gaat de ergernis ook om verschijnse
len die meestal niet met wetsover
treding te maken hebben zoals inti
miderend gedrag, onbeschoftheid, 
grof taalgebruik, pesten, geluids
overlast en luid telefoneren in trein, 
bioscoop of restaurant. Een respect
volle omgang met elkaar kan niet via 
wetten en regels worden afgedwon
gen. Het moet gevormd, gevoed en 
onderwezen worden, een proces 
overigens waarbij de Nederlandse 
taal een cruciale rol speelt.

Het gaat de VVD erom deze deug
den en waarden die norm zijn 
geworden leven in te blazen. Een 
beschaving kenmerkt zich doordat 
niet het recht van de sterkste en van 
de brutaalste geldt maar doordat de 
overheid en een bepaalde heersende 
cultuur hiertegen beschermen. Het 
bijbrengen van een cultuur van 
fatsoen en respect begint bij jonge
ren. Hierbij staat de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voorop en 
dient het onderwijs een ondersteu
nende rol te spelen.
Ook de overheid mag buiten de wet 
best duidelijk maken wat in sommige 
gevallen het juiste handelen is. Ook 
ae volwassen burger kan hierbij een 
steun in de rug gebruiken. Hij zal 
dan ook eerder geneigd zijn zichzelf

en anderen te corrigeren. Het 
gebeurt nu al door SIRE en over- 
heidsspotjes maar de oproep van 
minister Heinsboek om hier meer 
werk van te maken heeft onze steun. 
Wel wil ik hem de tegeltjeswijsheid 
"Goed voorbeeld doet goed volgen" 
meegeven. Voor het bagatelliseren 
van eigen wetsovertredingen is op 
dat tegeltje geen plaats.
"Goed voorbeeld doet goed volgen" 
geldt niet alleen voor ministers, maar 
voor alle geledingen van de over
heid. De overheid kan burgers moei
lijk aanspreken op hun gedrag terwijl 
zij het er zelf bij laat zitten. Het gaat 
dan om een correcte bejegening van 
het publiek door overheidsdienaren 
maar ook dient de dienstverlening 
die men redelijkerwijs mag verwach
ten op orde te zijn.

Een voorbeeld is het project 'stads
etiquette' in Rotterdam dat onlangs 
werd geëvalueerd. De pogingen om 
straatgewijs samen met bewoners 
omgangsregels in de publieke ruimte 
vast te stellen liepen in eerste instan
tie vast. De bewoners vonden dat 
eerst de gemeentelijke diensten maar 
eens een aantal zaken op orde 
moesten brengen om te komen tot 
een schone, hele en veilige woon
omgeving.

Ik heb het een en ander gezegd over 
wat de VVD in de sfeer van waarden 
en normen wil. Het is goed als ik ook 
aangeef wat de VVD niet wil. We 
willen niet dat de overheid gods
dienstige of anti-godsdienstige over
tuigingen uitdraagt. De scheiding 
van Kerk en staat dient voorop te 
staan. Levensbeschouwing benoort 
tot het privé-domein, een geloof is 
iets heel persoonlijks. Ook dat is 
onderdeel van het Nederlandse stel
sel van waarden en normen. Daarom 
betreuren we het dat in het slot van 
de Troonrede God wordt aangeroe
pen door de regering. Wij respecte
ren het als individueïe leaen van de 
regering bidden, doch de regering 
als instituut dient zich van godsdien
stige uitspraken te onthouden.

Ook wensen wij geen inbreuken in 
het privé domein als het gaat om 
afwijkend gedrag dat anderen geen 
nadeel berokkent. De verbinding van

waarden en normen met uiterlijk, 
kleding en sieraden vinden wij ook 
ongelukkig. De een ergert zien aan 
een hoofddoekje, de tweede aan 
geverfd haar, de derde aan een 
oorring en de vierde aan een pak 
zonder das. Het is beter dat toleran
tie hier de hoofdregel is en de over
heid er weg van blijft tenzij er -  
zoals bij de rechtbank -  gefundeerde 
kledingvoorschriften zijn. Grote 
terughoudendheid is ook gepast 
door de overheid waar het gaat om 
ingrijpen in culturele uitingen.
Minder geweld en sex op TV klinkt 
in de oren van velen goed maar wat 
betekent dat dan? Saving Private 
Ryan en The Godfather mogen niet 
meer? O f gaat het om The 
Terminator en The Gladiator? O f is 
het oog gevallen op Buffy the 
Vampire Slayer en Sex in the City? 
Ook hier stellen wij de eigen verant
woordelijkheid centraal van omroe
pen en volwassenen. Wat betreft 
Kinderen hebben ouders een eigen 
verantwoordelijkheid. Er zijn tegen
woordig ook codes die de aard van 
een film weergeven en er zijn elek
tronische mogelijkheden om 
programma's te blokkeren. En voor
dat de overheid zich ermee moet 
bemoeien is er altijd nog de uit
knop. Wij vernemen graag de opvat
ting van ae regering op dit punt en, 
als dat de nieuwe politiek is, ook 
minderheidsstandpunten.

Waar wij niet op zitten te wachten is 
op de instelling van een commissie 
voor waarden en normen zoals de 
minister-president enige tijd geleden 
suggereerde. Het kabinet neeft als 
slagzin: "Duidelijkheid en 
Daadkracht" en zegt in de 
Regeringsverklaring "fatsoen moetje 
doen". Het instellen van weer een 
nieuwe commissie is dan niet een 
reactie die wij verwachten. We gaan 
ervan uit dat het kabinet zelf aan de 
slag gaat.

Veiligheid en privacy
Vanuit het vrijheidbeginsel en 
bescherming van de burger tegen 
een te dominante overheid wordt 
sterk gehecht aan de privacy van de
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burger. De VVD is er zich van bewust 
dat het privacy beginsel op gespan
nen voet kan komen te staan met het 
voorkomen, bestrijden en opsporen 
van criminaliteit. Nu de veiligheid 
zo'n hoge prioriteit moet hebben zal 
aan privacy noodgedwongen een 
minder groot belang moeten worden 
toegekend. Koppeling van overheids
bestanden, cameratoezicht, ruimere 
toepassing van DNA-onderzoek, 
meer fouMleringmogelijkheden door 
de politie en invoering van een alge
mene identificatieplicht staan in het 
Strategisch Akkoord vermeld. Wat 
ons betreft kunnen daaraan worden 
toegevoegd: toepassing van irisscans 
en meer mensen in één cel.

Dit zijn allemaal inbreuken op de 
privacy; ze worden door ons onder 
voorwaarden aanvaard en bepleit 
omdat het de eerzame burger 
nauwelijks treft doch wel zijn veilig
heid effectief bevordert. Over 
inbreuken op de privacy die los staan 
van rechtshandhaving blijven wij zeer 
kritisch. Als de regering nog andere 
voornemens op dit vlak heeft dan 
zullen we die graag positief-kritisch 
bejegenen, want het veiligheids
vraagstuk is een grote prioriteit. Met 
name op het gebied van de uitwisse
ling van gegevens is een wereld te 
winnen ook bij de internationale 
bestrijding van terrorisme. Daarom 
vraag ik ae regering om een over
zicht dat identificeert waar privacy- 
belemmeringen een effectief optre
den van politie, justitie en andere 
partijen in de veiligheidsketen in de 
weg staan, en waarin wordt aange- 

even onder welke voorwaarden die 
elemmeringen kunnen worden 

weggenomen.

De laatste kwestie in deze sfeer 
betreft burgers die lijf en goed actief 
verdedigen. De winkelier die de over
valler te lijf gaat en de bewoner die 
een inbreker aanpakt lijken soms 
harder bejegend dan de criminelen 
die dat hebben uitgelokt. Wordt het 
geen tijd om meer rekening te 
houden met de positie van mensen 
die lijf en goed willen beschermen? 
Hoewel de wet het begrip noodweer 
en noodweerexces kent hebben wij 
de indruk dat dit in de praktijk onvol
doende wordt benut. We zien graag 
voornemens van het kabinet om meer 
onderscheid aan te brengen tussen 
criminaliteit en zelfverdediging.

Pensioenen
Meneer de Voorzitter, veel mensen 
maken zich zorgen over hun 
pensioen. Het is naar het oordeel van 
de VVD essentieel dat de financiering 
van de pensioenvoorzieningen dege

lijk is en blijft. Dit begint bij een 
welvaartsvaste AOW waarvan iedere 
Nederlander zich verzekerd moet 
weten. Het is ook daarom dat de 
VVD zo hecht aan een beleid dat de 
staatsschuld wordt afgelost, want 
dan kan het geld dat nu voor rente
betalingen nodig is worden aange
wend voor de oudedagsvoorziening.

Naast de AOW kennen we de 
aanvullende pensioenen die op kapi
taaldekking zijn gebaseerd. Door ae 
tegenvallende beursontwikkelingen 
staat de dekkingsgraad onder druk. 
Ook voor de pensioenfinanciering is 
loonmatiging essentieel. Hoe kijkt de 
regering nier tegenaan? Mogen we 
acties van de regering of van de 
Pensioen- en Verzekeringskamer 
verwachten? Ook in deze sector zou 
overigens meer marktwerking en 
keuzevrijheid niet misstaan. Nu 
worden veel ondernemingen met hun 
werknemers gedwongen aan een 
bedrijfstak-pensioensfonds deel te 
nemen en wordt het hen onmogelijk 
gemaakt te kiezen voor een afwij
kende pensioenregeling of een 
andere pensioenverzekeraar. Graag 
een reactie van het kabinet.

Het pensioenvraagstuk heeft ook een 
internationale dimensie. Doordat we 
met andere landen in een 
Economische en Monetaire Unie 
zitten kan verkeerd beleid in die 
landen ook negatieve effecten 
hebben op de Nederlandse economie 
en op de zekerheid van onze 
pensioenvoorzieningen. We willen 
door het kabinet bevestigd zien dat 
het op een geen enkele wijze zal 
meewerken aan een versoepeling van 
het stabiliteits- en groeipact en dat 
wordt ingezet op een strikte handha
ving. Ook de lange termijn houd
baarheid van de pensioenarrange- 
menten in andere landen dient 
kritisch te worden beoordeeld. Waar 
dit onvoldoende houdbaar is zullen 
landen met beleidsbijstellingen 
moeten komen. We rekenen op een 
stevig internationaal geluid van de 
minister van Financiën en de minis- 
ter-president.

Tot slot
De VVD herkent veel liberale 
gedachten in het Strategisch Akkoord 
en in de uitwerking daarvan in de 
eerste begroting van het nieuwe 
kabinet. In de nieuwe begrotingssys
tematiek wordt de nadruk gelegd op 
meetbare presentaties. Op net reali
seren daarvan zullen we ministers en 
staatssecretarissen gaan beoordelen 
en niet op de schoonheid van hun 
ballonnen We zullen het beleid langs

de liberale meetlat houden. Die is 
minder geheimzinnig dan de feminis
tische meetlat en luidt als volgt:

1) Worden de afspraken uit het 
Strategisch Akkoord nagekomen? 
Ook minister De Geus kan niet 
samen met de sociale partners 
het Akkoord openbreken.

2) Zijn de plannen ambitieus 
genoeg, staan er concrete doelen 
in?

3) Staan in de plannen de mensen 
zelf centraal? Wij hebben niet 
zoveel behoefte aan plannen 
waarin de overheid en de maat
schappelijke organisaties een doel 
op zicnzelf zijn geworden.

4) Wordt voldoende ingezet op 
deregulering?

5) Wordt ook tijdig gerealiseerd wat 
in het vooruitzicht is gesteld?

Dat zijn de vijf meetpunten van de 
liberale meetlat waarop we iedere 
bewindspersoon zullen beoordelen!

De VVD-Expresse is een 
uitgave van

de Mr. Annelien Kappeyne 
van

de Coppello Stichting

eindredactie:
Petra Tiel:

■ p.tiel@tk.parlement.nl

Manon Stevens 
m.stevens@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.

mailto:p.tiel@tk.parlement.nl
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mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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mm. Meer geld voor veiligheid
De misdaad in Nederland is een echt probleem aan het worden. De 
misdadigheid in ons land neemt de laatste tijd sterk toe.
Vindt u dat ook? Dan hoort u volgens het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) bij de overgrote meerderheid van alle 
Nederlanders. Het SCP bracht vorige week zijn tweejaarlijks rapport 
uit. Het lijvige boekwerk bevat een schat aan gegevens over het 

I functioneren van de publieke sector op het gebied van zorg, sociale 
' zekerheid, wonen, onderwijs, etcetera. De vele tabellen bevatten

niet alleen droog feitenmateriaal over bijvoorbeeld het ‘gebruik van 
quartaire diensten op grond van demografische ontwikkelingen' of de 'relatieve herstel- 
kosten per woning in bestaand stedelijk gebied'. Ook de opvattingen, oordelen, ervarin
gen en verwachtingen van de burger zelf worden weergegeven. Die burger is bezorgd 
over criminaliteit ju s  maatschappelijk probleem, aldus net SCP. Veiligheid en zekerr 
krijgen een hoge plaats in de lijst van prioriteiten van overheidsbeleid.

ïeid

Ook ik ben een burger die veiligheid en zekerheid topprioriteit wil geven. Liberalen zijn 
niet voor een terughoudende overheid als het gaat om de veiligheid van de burgers. 
Daarom maakten wij reeds bij het opstellen van het Strategisch Akkoord met de coalitie
partners goede afspraken over veiligheid als prioriteit.

Maar het kan altijd beter. Ik ben dan ook blij dat de VVD er bij de Algemene Politieke 
Beschouwingen, die vorige week werden gehouden, nog een forse schep bovenop deed. 
Het is ons gelukt om een groot bedrag op de begroting vrij te spelen ten behoeve van 
meer veiligheid. Mijn (uiteraard financieel onderbouwde) motie om 130 miljoen euro 
extra te besteden aan de veiligheidsketen werd breed gesteund. Er komen meer agenten 
op straat, meer rechters en officieren van justitie, meer cellen, meer mensen in één cel en 
meer reclassering.

Het gaf mij voldoening om te zien dat we resultaat konden boeken op dit belangrijke 
terrein. Ik begin dit werk steeds leuker te vinden.

Gerrit Zalm

De vraag van de week:

2 op 1 cel, kan dat volgens de VVD?

Deze week komt het antwoord van Clem ens Cornielje

De VVD is voor het ten uitvoer brengen van 
door de rechter opgelegde straffen. Daarom 
moeten er voldoende cellen zijn. In 1994 
werden er nog 5000 mensen voortijdig heen
gezonden, in 2002 nog slechts 50. Het aantal 
cellen is in deze tijd bijna verdubbeld. Er zijn 
6000 cellen extra bij gebouwd boven op de 
7500 cellen die er in 1994 al waren.

De VVD is van mening dat we door moeten 
gaan met het bouwen van extra cellen. Ook 
moet het elektronisch toezicht verder worden 
toegepast. Met name jongeren zullen vaker 
een stevige taakstraf moeten uitvoeren. 
Hierdoor neemt de druk op de gevangenisca
paciteit af. De huidige celcapaciteit is onvol
doende om de stijging van net aantal afge- 
straften te verwerken. Deze stijging komt 
voornamelijk door de toename van de zoge
naamde bolletjesslikkers. In de noodwetge
ving is de mogelijkheid gecreëerd om deze 
mensen in groeps detentie (meer mensen op

een cel/zaal) te plaatsen. De VVD wil uitbrei
ding van deze mogelijkheid om mensen hun 
opgelegde straf uit te laten zitten. Dan 
hebben we het niet over moordenaars, maar 
wel over kort gestraften. Hiertoe kunnen 
oude kazernes geschikt gemaakt worden. 
Oude kazernes Komen vrij door afname van 
het aantal asielzoekers

Het veelgehoorde privacy argument tegen 
meer gevangenen op een eet, vindt de VVD 
niet steekhoudend. Mensen die verpleegd 
worden moeten ook vaak met meer mensen 
op een zaal liggen. Het veiligheidsaspect is 
wel belangrijk. Wij zetten de veiligheid van de 
bewakers voorop. Als we het vertrouwen van 
de samenleving willen herstellen, dan moeten 
we serieus werk maken van het tenuitvoer 
brengen van opgelegde straffen. 
Groepsdetentie (meer op een cel) is voor 
bepaalde veroordeelden naar het oordeel van 
de VVD dan ook aanvaardbaar.

De Stichting Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello beraadt zich op dit moment over de 
toekomst van de W D  Expresse. Ondanks dat u nu aan het begin van dit parlementaire jaar 
een tweede W D  Expresse ontvangt sturen wij u nog geen acceptgiro voor een nieuw abon
nementsjaar. Uiteraard houden wij de lezers van de W D  Expresse op de hoogte.
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Appels en peren
De afgelopen dagen is er in de media 
het misverstand ontstaan, aangewak- 
kerd door mevrouw Duisenberg, dat 
de Nederlandse regering met twee 
maten zou meten waar net gaat om 
het uitvoeren van VN Veiligheidsraad 
resoluties. In het parlement stelde 
GroenLinks dat Nederland zich niet 
zo druk moet maken over het niet 
naleven van resoluties door Irak, 
maar meer over het niet naleven van 
resoluties door Israël.

Volgens de VVD en de regering 
maken deze personen binnen en 
buiten de Kamer een ernstige fout 
door appels en peren te vergelijken.
De resoluties jegens Irak zijn duidelijk 
en uitvoerbaar voor dat land alleen.
De resoluties jegens Israël, met name 
de belangrijkste resoluties 242, 338 en 
1397, zijn verbonden aan de situatie in

het Midden Oosten in het algemeen. 
Resolutie 242 (de resolutie van 35 jaar 
geleden) roept op tot een vredesrege
ling waarvan het verlaten van bezette 
gebieden door Israël een onderdeel 
moet zijn, maar ook de erkenning van 
en het respect voor de soevereiniteit 
en territoriale integriteit van alle 
staten in het MO door alle staten, 
alsmede het erkennen en respecteren 
van eikaars recht op vrede en veilig
heid. De resolutie roept dus op tot 
vredesonderhandelingen op basis van 
het principe van 'land voor vrede'. De 
resoluties moeten in hun context 
worden gezien en het is duidelijk dat 
er gezocht wordt naar een oplossing 
van het conflict in de totale context 
van vrede in het Midden-Oosten.

Het merendeel van de resoluties 
inzake Irak is dwingend van karakter.

Deze zijn aangenomen onder 
Hoofdstuk VII van het Handvest van 
de Verenigde Naties, dat wil zeggen 
uit hoofde van de bevoegdheden van 
de Raad op het terrein van de interna
tionale vrede en veiligheid. De resolu
ties inzake de situatie in het Midden- 
Oosten vallen onder het hoofdstuk 
inzake de vreedzame regeling van 
geschillen (Hoofdstuk VI van het 
Handvest). Het Handvest voorziet 
uitsluitend in het kader van besluitvor
ming op grond van Hoofdstuk VII in 
dwangmaatregelen.

Jozias van Aartsen
j.vaartsen@tk.parlement.nl
070.3182914

Kernenergie als taboe
Eind augustus kwam kernenergie opnieuw in de belangstelling. Enerzijds 
omdat de redactie van het tv-programma Netwerk het als onderwerp bracht 
(dinsdag 3 september jl.) en toevalligerwijs door de Groningse VVD die in 
haar concept-verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen 
van maart 2003 de Eemsnaven als mogelijke vestigingsplaats voor een 
nieuwe kerncentrale ziet.

Daarmee kwam een onderwerp, dat 
gedurende lange tijd niet bespreek
baar was en als taboe werd behan
deld weer op de politieke agenda. 
Alhoewel, het was natuurlijk in het 
nieuwe Regeerakkoord al geagen
deerd door middel van de afspraak 
dat de kerncentrale in Borssele tot 
2007 open mag blijven. Daarop 
volgen de logische vragen: waarom 
tot 2007 en niet tot 2014, wat op dit 
moment gezien wordt als het jaar 
van het technische levenseinde van 
die centrale? En als die centrale 
langer open mag blijven, waarom 
dan niet een nieuwe centrale 
bouwen? Natuurlijk is deze redene
ring zeer kort door de bocht. Maar 
desalniettemin de moeite waard om 
serieus de mogelijke opties te bespre
ken.

De behoefte aan energie neemt nog 
steeds toe; ook in Nederland. De 
produktie van energie door middel 
van de traditionele fossiele brand
stoffen levert het 'wereld'probleem 
van de C 0 2-uitstoot op, waarover 
een ieder zich grote zorgen maakt en 
waarvan de gevolgen enorm lijken te 
zijn. Alternatieven zijn er wel, maar 
hebben, naast het feit dat ze onvol
doende in onze energiebehoefte 
kunnen voorzien, ook allemaal hun

bezwaren. Bij windenergie is er 
bijvoorbeeld de afhankelijkheid van 
de wind(kracht), de bezwaren tegen 
de horizonvervuiling en het gevaar 
voor de trekkende vogels. Zo zijn er 
altijd, naast voordelen ook nadelen.

Kernenergie heeft veel van die 
bezwaren niet. Het levert geen CO 2- 
uitstoot op en komt daarmee tege
moet aan wat momenteel toch als 
een enorm milieuprobleem wordt 
gezien. De produktie kan op een rela
tief compacte omgeving plaatsvinden 
en kan prijsconcurrerend worden 
geproduceerd .

Bovendien moet men de kop niet in 
het zand steken en net doen alsof wij, 
behalve de kernenergie van Borssele 

een energie gebruiken die door 
erncentrales worden geproduceerd. 

Een belangrijk deel van de in 
NederlancTgeïmporteerde energie 
wordt elders in kerncentrales gepro
duceerd! Natuurlijk is de terughou
dendheid na bijvoorbeeld Tsjernobyl 
te begrijpen, maar de moderne 
centrales zijn daar niet mee te verge
lijken. En natuurlijk is veiligheid een 
voorwaarde. Uitgaande van die rand
voorwaarde, en kijkend naar de reali
teit moet kernenergie als middel om 
aan onze toenemende behoefte aan

energie te voldoen Henk van Hoof 
niet langer een 
taboe zijn.

Resteert de vraag of wij de generaties 
na ons met het kernafvalprobleem 
mogen opzadelen. Natuurlijk is dat 
een niet onbelangrijk vraagstuk. Maar 
ook daarvoor gelat dat we steeds 
betere mogelijkheden hebben om 
afval veilig op te slaan. Bovendien 
hoort bij een uitspraak ten faveure 
van kernenergie ae verplichting om 
verdere stappen te zetten op het 
gebied van vermindering en herge
bruik van kernafval. Tegelijkertijd 
geldt natuurlijk de vraag of wij de 
generaties na ons wel met de gevol
gen van onze CO_-uitstoot mogen 
opzadelen!

Tegen die achtergrond meent de 
VVD-fractie nog steeds dat kernener
gie geen taboe mag zijn, Borssele 
langer open mag bTijven en een 
nieuwe kerncentrale tenminste 
bespreekbaar zou moeten zijn.

Henk van Hoof
070-3182922
h.vhoof@tk.parlement.nl

mailto:j.vaartsen@tk.parlement.nl
mailto:h.vhoof@tk.parlement.nl
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Heeft u zich al geabonneerd op het ThorbeckeWeb?
Onlangs is het zogenaamde 
ThorbeckeWeb geïntroduceerd. Het is 
de bedoeling om via dit 'Web' met 
grote regelmaat informatie te vers
trekken aan (actieve) VVD-leden.

Bijvoorbeeld informatie over wat er 
speelt in de partij, over interessante 
bijeenkomsten en over besluitvor
ming binnen het hoofdbestuur.

Wilt u via het digitale 
ThorbeckeWeb regelmatig op de 
hoogte worden gehouden van 
nieuwsberichten? Stuur dan een 
e-mail aan: ThorbeckeWeb@vvd.nl

Geen tussentijdse verhoging OZB!
Afschaffing van particuliere en zake
lijke onroerend zaakbelasting (OZB) 
is nog steeds de parel in het VVD 
verkiezingsprogramma.
De VVD neeft in het Strategisch 
Akkoord met succes afgedwongen 
dat de OZB met ingang van 2005 
niet meer geheven mag worden aan 
particulieren. Gemeenten zullen hier
voor worden gecompenseerd door 
een storting in het Gemeentefonds. 
Echter, recentelijk hebben diverse 
gemeenten aangekondigd hun OZB 
voor 2003 en 2004 nog eens te 
verhogen.

VVD woordvoerder Kamerlid Ruud 
Luchtenveld vindt niet dat de

gemeenten die nu de onroerend 
zaakbelasting (OZB) fors verhogen 
het hele bedrag gecompenseerd 
moeten krijgen als de OZB wordt 
afgeschaft in 2005. Bijvoorbeeld, de 
gemeente Putten wil nu de OZB meer 
dan 40% verhogen. De gemeenten 
mogen de OZB nu niet als een melk
koe gebruiken en daar straks ook nog 
voor worden beloond. Het is niet de 
bedoeling dat gemeenten OZB sterk 
verhogen in de hoop dat ze straks 
meer compensatie krijgen uit het 
Gemeentefonds.

Luchtenveld heeft dan ook de minis
ter van Binnenlandse Zaken, Johan 
Remkes hierover schriftelijke vragen

gesteld. De minister moet bij het 
vaststellen van de compensatie kijken 
naar de tarieven voordat duidelijk 
was dat de OZB afgeschaft zou 
worden.

Mocht u in uw gemeente ook gecon
fronteerd worden met oneigenlijk 
hoge OZB voor 2003 en 2004 dan 
kunt u dit melden bij de VVD woord
voerder Ruud Luchtenveld die voor u 
de vinger aan de pols zal houden.

Ruud Luchtenveld
r.luchtenveld@tk.parlement.nl
070.3182896

VVD wijst Verdrag van Cotonou af
Het Verdrag van Cotonou is de 
nieuwe ACP-EU-
Partnerschapsovereenkomst, onder
tekend op 23 juni 2000 in Cotonou, 
Benin, door vertegenwoordigers van 
77 landen in Afrika, het Caribisch 
Gebied en de Stille Oceaan (ACP) en 
door de Europese Unie (EU) en haar 
15 lidstaten. Het Verdrag van 
Cotonou bepaalt de ontwikkelingssa
menwerking relatie tussen de 
Europese Unie en de voormalige 
koloniën door het geven van 
handelspreferentie. Met het Verdrag 
is in de eerste vijf jaar 15,2 miljard 
Euro gemoeid, waarvan het grootste 
deel komt uit het Europees 
Ontwikkelingsfonds. De VVD heeft 
grote problemen met dit verdrag. De 
VVD heeft zich eerder uitgesproken 
tegen het mandaat voor de onder- 
handelingen, tegen de ondertekening 
van het Verdrag, en heeft zich nu dus 
ook uitgesproken tegen ratificatie.

De voorgangers van het Verdrag van 
Cotonou, de Lomé-verdragen, lever
den de partnerlanden niets op. 
Ondanks de handelspreferenties is 
het aandeel van de ASC-landen op de 
EU-markt teruggelopen van 6,7% in 
1976 naar 2,8% in 1997. Slechts 10 

roducten maken 60% hiervan uit. In 
et groenboek over de betrekkingen

tussen de EU en de ACS-landen 
schreef de Europese Commissie in 
1996 dan ook dat de totale balans 
van de EU-ACS samenwerking matig 
is en dat het effect van de handels
preferenties over het geheel genomen 
teleurstellend was. De reden niervoor 
was volgens de Commissie dat in het 
merendeel van de ACS-landen de 
economische beleidsvormen en de 
binnenlandse structurele voorwaarden 
die nodig zijn voor de ontwikkeling 
van het economische en handelsver
keer ontbreken.

Het zou goed zijn geweest als het 
Verdrag van Cotonou dus een radi
cale breuk zou zijn geweest met het 
verleden. Maar juist de grootste 
problemen blijven bestaan. Er zijn een 
aantal aspecten en knelpunten die de 
uitvoering van de EC-ACS overeen
komst en het benutten van de midde
len zeer gecompliceerd maken en die 
te maken hebben met de inhoud van 
de overeenkomst, de uitgangspunten 
en de uitvoeringsprocedures. Veel 
geld zal dan ook gaan naar capaci- 
teitsopbouw en deskundigheidsbe
vordering om de ACS-landen über
haupt in staat te stellen de 
Overeenkomst uit te voeren. 
Armoedebestrijding is niet gebaat bij 
ingewikkelde procedures en leerstuk

ken.

Er is nog één allesbeslissend bezwaar 
dat de VVD-fractie tegen dit verdrag 
heeft. De terug- en overnameclausule 
is volgens de VVD-fractie volstrekt 
onvoldoende. In het Verdrag is 
slechts sprake van een terugnamever- 
plichting (van eigen burgers die ille
gaal op het grondgebied van een 
andere partij verblijven). Daarnaast 
zijn de partijen overeengekomen dat 
zij op verzoek van één van hen 
onderhandelingen zullen starten over 
bilaterale overeenkomsten waarin 
specifieke details van terug- en over
name kunnen worden vastgelegd. Bij 
overname gaat het dan zowel om 
onderdanen van derde landen als van 
statenlozen. Een resultaatsverplich- 
ting voor deze onderhandelingen en 
een mogelijkheid tot sancties 
ontbreekt. Het bevreemdt de VVD 
dat wanneer wij straks afgewezen 
asielzoekers willen terugsturen naar 
partnerlanden, die landen zich onwil
lig kunnen opstellen en wij toch 
gedwongen zijn hen handelspreferen
ties te geven.

Monique de Vries 
Moniquedevries@tk.parlement.nl 
070 -3182909___________________

mailto:ThorbeckeWeb@vvd.nl
mailto:r.luchtenveld@tk.parlement.nl
mailto:Moniquedevries@tk.parlement.nl
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Woordvoerders VVD Tweede-Kamerfractie
Elk kamerlid heeft een eigen portefeuille. Hieronder volgt een zo compleet mogelijk overzicht.
Let wel: dit overzicht kan wijzigen! MOcht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Publieksvoorlichting VVD Tweede-Kamerfractie, 070-3183036 of vvdvoorlichting@tk.parlement.nl

B u i t e n l a n d s e  Z a k e n
Algemeen:
Ontwikkelingssamenwerking: 

Buitenlandse handel:

E u r o p e s e  Z a k e n
Algemeen: 1

Jozias van Aartsen 
Erica Terpstra / 
Monique de Vries 
Gijs de Vries

Gijs de Vries

V o l k s g e z o n d h e i d , W e l z i j n  en  S p o r t
Algemeen:
Verpleging:
Medische ethiek:
Ouderen:
Gehandicapten:
Jeugd:
Sport

Geert Wilders 
Anke van Blerck 
Erica Terpstra 
Erica Terpstra 
Anke van Blerck 
Jan Rijpstra 
Jan Rijpstra

D e f e n s i e
Algemeen:

B i n n e n l a n d s e  Z a k e n
Algemeen:
Binnenlands bestuur 
Veiligheid:

J USTITIE 
Algemeen:
Criminaliteit: 
Vreemdelingenzaken 
en integratie:

Theo van den Doel

Jan te Veldhuis 
Ruud Luchtenveld 
Clemens Cornielje

Ruud Luchtenveld 
Clemens Cornielje

Stef Blok

N e d e r l a n d s e  A n t i l l e n  en A r u b a a n s e  
Z a k e n
Algemeen: Frank de Grave

O n d e r w i j s , C u l t u u r  en  
W e t e n s c h a p p e n
Primair en voorgezet onderwijs: Jan Rijpstra

Monique de Vries 
Monique de Vries 
Frank de Grave 
Annemarie Jorritsma

Willibrord van Beek 
Pieter Hofstra

Hoger en beroeps onderwijs: 
Wetenschapsbeleid:
Cultuur:
Mediabeleid:

F i n a n c i ë n
Algemeen:
Fiscaliteiten:

R i j k s u i t g a v e n
Algemeen:

E c o n o m i s c h e  Z a k e n
Algemeen:
Lokaal en regionaal 
ondernemersbeleid:
Export:
Toerisme:
Maarschappelijk verantwoord 
ondernemen:
Midden en Kleinbedrijf:

Stef Blok

Henk van Hoof

Theo van den Doel 
Theo van den Doel 
Theo van den Doel

Theo van den Doel 
Pieter Hofstra

S o c i a l e  Z a k e n  en  W e r k g e l e g e n h e i d
Algemeen: Bibi de Vries
Pensioenen: Annemarie Jorritsma
Sociale verzekering
(m.u.v. WAO, WW en ZW): Annemarie Jorritsma
De bijstand: Annemarie Jorritsma
Handhaving en fraudebestrijding: Annemarie Jorritsma 
Emancipatie en familiezaken: Frank de Grave

V o l k s h u i s v e s t i n g , R u i m t e l i j k e  
O r d e n i n g  en  M i l i e u
Algemeen: Nellie Verbugt
Milieu: Jan Hendik Klein

Molekamp

L a n d b o u w  N a t u u r - b e h e e r  en  V i s s e r i j  
Algemeen: Jan Dirk Blaauw
Visserij: Gert Jan Opiaat
Kennis en innovatie: Gert Jan Opiaat
Mestbeleid: Gert Jan Opiaat

V e r k e e r  & W a t e r s t a a t  
Algemeen:
Water / scheepsvaart:

Schiphol:
Structuur NS 
en spoorwegennet:

Gert Jan Opiaat 
Jan Hendrik Klein 
Molekamp 
Jan te Veldhuis

Jan Hendrik Klein 
Molekamp

De VVD-Expresse is een uitgave van 
de Mr. Annelien Kappeyne van 

de Coppeilo Stichting

eindredactie:
Petra Tiel:

p.tiel@tk.parlement.nl

Manon Stevens 
m.stevens@tk.parlement.nl

Fleur van Tellingen: 
f.vtellingen@tk.parlement.nl

Telefoon: 070-318 3036

De WD-Expresse wordt gedrukt 
bij Drukkerij Stimuka in Rijswijk.

mailto:vvdvoorlichting@tk.parlement.nl
mailto:p.tiel@tk.parlement.nl
mailto:m.stevens@tk.parlement.nl
mailto:f.vtellingen@tk.parlement.nl
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