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Opening door de voorzitter, Bas Eenhoorn. 

Aanwezig d.w.z. niet iedereen die aangekondigd heeft hier aanwezig te zullen 
zijn is aanwezig dat komt omdat niet iedereen op de motor is gekomen, een 
van ons wel, Gerrit Zalm was op de motor maar met een hele compagnie om 
zich heen en hij is dan ook op tijd, wij zijn op tijd, omdat we op tijd zijn 
vertrokken maar er zijn er nog een paar niet want er zijn nog een paar lege 
stoelen Jozias onder andere meldde net in de file te staan, ja dat heb je dan 
als je niet op de motor bent dan gaat het niet goed. Maar goed hij zal straks 
wel aansluiten. Hartelijk welkom allemaal, al of niet dus gekomen via de 
liberale motorclub 'De Vrije rijders'. We hebben en wat bijzondere vergadering 
allereerst een Algemene Vergadering en daarna een partijraad en dat luistert 
dus toch nauw in welke positie wij aan het vergaderen zijn en dat is iets wat 
we in de komende tijd nog meer zullen meemaken namelijk dat een 
Algemene Vergadering verschillende hoedanigheden kan hebben het kan 
bestaan uit afgevaardigden of kan bestaan uit leden, als u dat besluit 
tenminste aan het eind van november op de volgende Algemene 
Vergadering. Maar ook de partijraad kan twee hoedanigheden hebben 
namelijk die van adviseur en stimulator van discussie en het opwerpen van 
standpunten en het namens de VVD politieke uitspraken doen. Wij hebben u 
uitgenodigd voor een Algemene Vergadering om te besluiten over het 
lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen volgend jaar en wij hebben u 
uitgenodigd voor de partijraad om een advies te geven over standpunten die 
we kunnen innemen in de voorbereiding voor het verkiezingsprogramma voor 
Europa en in de tweede plaats om als uitgangspunten te kunnen dienen voor 
onze fracties in de drie gremia Tweede- Eerste kamer en het europarlement. 

In die zin wijs ik er dus op dat de partijraad straks een adviserende functie 
heeft naar onze politici en niet zoals sommigen mij even aanspraken een 
namens de VVD doen van uitspraken maar dat neemt niet weg dat het wel 
een belangrijke uitspraak is die de partijraad zal doen vanmiddag o.l.v. Jan 
Kees Wiebenga. 

Voordat wij overgaan naar een aantal zaken die we met z'n  alien  hebben te 
besluiten zou ik aandacht willen vragen voor wat wij afgelopen dinsdag in de 
VVD en met veel vrienden hebben gedaan namelijk afscheid nemen van 
Leendert Ginjaar. Leendert Ginjaar jaar, één van onze ereleden met een 
geweldige staat van dienst. Afgelopen dinsdag hebben wij in Haamstede 
tijdens een dienst afscheid genomen en gememoreerd wel een belangrijke 
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positie Leendert heeft ingenomen in de  WD  en wat die heeft gedaan voor het 
liberalisme in Nederland. Hij had een enorme rijke en veelzijdige loopbaan 
zowel bestuurlijk als politiek en wij hebben daar laten we zeggen met z'n allen 
geconcludeerd dat wij een overtuigd liberaal, een heel bekwaam en zeer goed 
bestuurder en een integer mens hebben verloren. Leendert Ginjaar was al 
actief in de zeventiger jaren, eerst als voorzitter van de afdeling Rijswijk, hij is 
later naar de provinciale staten in Zuid-Holland gegaan daar ook 
fractievoorzitter geworden, hij was een tal van VVD commissies actief en hij 
stond ook aan de wieg van het liberaal manifest in 1972. En zoals we 
allemaal weten hij is minister geweest en op zeer belangrijke wetten heeft hij 
zijn stempel kunnen drukken niet in de laatste plaatsen een grote serie 
milieuwetten die vandaag aan de dag nog van groot belang zijn maar ook de 
wet afbreking de zwangerschap was van zijn hand samen toen met de 
toenmalige minister de Ruyter. 

En hij is voorzitter van onze  WD  geweest in een roerige tijd, maar ja wanneer 
hebben we geen roerige tijd, in de VVD is altijd wel wat. 
Maar goed Algemene Vergadering in Zwolle was wat dat betreft, je zou 
kunnen zeggen, dieptepunt en hoogtepunt tegelijk in zijn voorzitterschap van 
de VVD. Maar ook mij heeft hij toen het allemaal niet zo makkelijk ging 
uitvoerig in een brief handgeschreven deelgenoot gemaakt van wat hij toen 
had ervaren, wat toen in zijn gedachten de wijze stappen waren, en hij heeft 
mij ook van advies gediend hoe te handelen als voorzitter in een periode, 
laten we zeggen, dat het wat moeilijker gaat en de achterban roerig is en de 
relatie tussen de partij en de politiek in Den Haag niet altijd even gladjes 
verloopt. Leendert Ginjaar, dames en heren vrienden in de  WD,  Leendert 
Ginjaar was een heel bijzondere mens. Bijzonder, zoals ik al zei, als een 
overtuigd en overtuigend liberaal als een bekwaam bestuurder en een integer 
mens. We zullen in de Algemene Vergadering stilstaan bij hem in november 
maar nu zou ik u willen vragen daar toch één moment voor stil te staan. 

Iedereen uiteraard wens ik een hele goede vergadering, iedereen wens ik nog 
eens hartelijk welkom, het is fantastisch dat u in zon grote getale hier bent 
maar speciaal wil ik ook onze ereleden die hier vandaag zijn, Henk Vonhof, 
Frits Korthals Altes hartelijk welkom heten en Frits Bolkestein, het is geweldig 
datje toch bent gekomen ook niet op de motor begrijp ik? Zoals sommigen 
hier die op tijd waren maar dat heb je even gemist, sommigen zijn via allerlei 
slinkse wegen met een motor tussen de auto's door met Gerrit voorop geloof  
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ik hier op tijd gekomen maar fijn dat het ook gelukt is dat je hier op tijd bent. 
We wachten nog op Jozias, d.w.z., we hopen dat hij nog aansluit. 

We hebben een bijzonder moment namelijk voor het eerst in het bestaan van 
de VVD hebben wij de interne democratisering uitgeprobeerd zonder dat het 
nog formeel in de statuten is vastgelegd hebben wij een ledenraadpleging 
gehouden om vast te stellen wie onze lijsttrekker zal zijn voor de Europese 
verkiezingen. 1k moet zeggen dat het is de overtuiging van het Hoofdbestuur 
dat een partij als de  WD  een brede liberale volkspartij alleen maar tot nieuw 
elan kan komen als wij zorgen dat leden betrokken zijn bij datgene wat er in 
de VVD gebeurt, dus met andere woorden dat we een ledenpartij zijn, en dat 
we zoals alom, en ook nog eens bevestigd door de commissie van Zanen, dat 
we een ideeën en een debatpartij zijn. Dat we met elkaar open tot 
opiniërende stellingen komen en dan tot standpunten op basis waarvan de 
kiezer zijn of haar keuze kan maken. En ik ben ontzettend blij dat wij een 
ledenraadpleging hebben kunnen houden die hoe je het ook went of keert 
een succes is geweest. 

Ik zou voordat ik alle cijfertjes geef de vier kandidaten willen bedanken want 
ja, ze hebben toch spitsroede gelopen wij hebben dat nog nooit eerder 
gedaan en had het had natuurlijk kunnen eindigen in rotte eieren, tomaten en 
modder maar ze hebben het fantastisch gedaan alle vier, ze hebben zeer 
scherpe debatten gevoerd, ze hebben weinig publiciteit gehad dat is heel 
jammer, maar dan zie je dat Europa toch nog niet bovenaan de agenda staat 
van de parlementaire journalistiek maar tegelijkertijd denk ik dat zij het 
fantastisch hebben gedaan door ons als VVD érs een keus te geven en er 
was daadwerkelijk en keus er was daadwerkelijk verschil tussen datgene wat 
Enno Scholma, Katja  Buchsbaum,  Jan Mulder en Jules Maaten wilde en 
tussen die verschillende opvattingen hebben wij kunnen kiezen en ik zou hen 
hartelijk willen bedanken voor hun inzet dat ze dit hebben gedaan en ons die 
keuze hebben willen geven en voor die inzet wil ik ze graag een bloem geven 
met dank voor wat jullie hebben gedaan. 

En dan zou ik aan de notaris, notaris Maalderink, willen vragen om naar 
boven te komen want wij hebben afgesproken, zoals u nog weet, in de 
Algemene Vergadering van 21 juni, dat we alles zeer nauwkeurig zouden 
gaan doen en dat we aan de notaris zouden vragen om toe te zien op een 
correcte gang van zaken en ik zou hem willen vragen om een toelichting te 
geven op wat hij heeft gezien, wat hij heeft kunnen constateren en daarna 
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zou Ik hem willen vragen om mij de uitslag in gesloten envelop te 
overhandigen. 

De heer Maalderink; dank u zeer voorzitter, dames en heren. In de gortdroge 
taal die mijn vak eigen is heb ik gerelateerd dat Ik mij in Vianen heb begeven 
gisteren en ik kan u wel verklappen dat het procesverbaal begint om half 
twee 's middags maar we waren natuurlijk om 12 uur besteld en, zoals het 
met de elektronica is, begrijp u wel dat ook daar zoals met alles enige hik-ups 
waren. Nadat we plan B en plan C hadden klaargezet en ook wat tellers 
waren vast aangewezen bleek toch de eerste uitslag namelijk dat er negatief 
was gestemd gecorrigeerd te kunnen worden. En andere clip bleek te zijn dat 
het ook mogelijk was geweest gedurende een nog onbestemd tijdvak via de 
telefoon een blanco keus als eerste voorkeur uit te brengen maar wel op twee 
en drie een voorkeur uit te brengen. Door mij werd vastgesteld dat die 
mogelijkheid niet geboden had mogen worden en het technisch systeem daar 
een korte tijd had gefaald, wij waren overigens wel instaat om dus alle blanco 
uitgebrachte stemmen te elimineren met de hand maar uiteindelijk het renvooi 
siert de akte. 

En voorzitter, toen heeft het nog even geduurd voor de schriftelijke 
bevestiging gisterenavond om kwart over tien op mijn huisadres binnenkwam 
maar daarvoor had natuurlijk de notariële pen al de akte gemaakt want mijn 
constatering kon natuurlijk niet meer beïnvloed worden met achteraf 
binnenkomende stukken. Als eerste uitslag werd dan, en ik citeer mijn relaas, 
in handen gesteld een  printout  van het aantal uitgebrachte aanbevelingen 
naar eerste voorkeur met het volgende resultaat: totaal uitgebrachte 
aanbevelingen 7508, blanco 207, kandidaat vier Enno Scholma, 910 keer als 
eerste voorkeur. Kandidaat zes mevrouw  Buchsbaum  1422 als eerste 
voorkeur, kandidaat vijf de heer Mulder, 1536 eerste voorkeur, kandidaat 
twee, de heer Maaten, 3433 maal eerste voorkeur. 

Gelukkig zijn er ook een aantal onder u die niet klappen want misschien klapt 
u omdat u het enorme aantal van 7508 toejuicht dat lijkt me op zichzelf een 
goede zaak maar daarmee is de uitslag natuurlijk nog niet vastgesteld want 
de helft plus één weet u nog wel? Toen is er een volgende uitslag in mijn 
handen gesteld waarvan het op dit moment teveel tijd kost om die aan u te 
geven het is ook niet verder relevant maar u weet degene die de minste 
voorkeuren krijgt valt af en daar gaan dan de andere voorkeuren worden weer 
meegenomen. Wij komen dan uiteindelijk tot de derde uitslag en die geeft een  
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eindresultaat. De witte rook kwam naar boven en de uitslag is als volgt: ter 
verkrijgen van het geldig aantal aanbevelingen voor de tweede ronde werden 
uitgebracht 7029 voorkeuren kandidaat nummer zes, mevrouw  Buchsbaum,  
1614 aanbevelingen kandidaat vijf de heer Mulder, 1719 aanbevelingen. 
Kandidaat twee, de heer Maaten, 3696 aanbevelingen gelet op dit resultaat 
wordt door mij notaris kandidaat twee, de heer is Jules Maaten, die tenminste 
de helft plus een van de aanbevelingen in deze ronde heeft gekregen als 
winnaar van de ledenraadpleging aangewezen waarvan dit proces-verbaal, 
dank u zeer. 

De heer Bas Eenhoorn; zoals ik aangaf zijn wij in die situatie dat statutair in 
november de Algemene Vergadering zou kunnen besluiten om een uitslag 
van de ledenraadpleging bindend te laten zijn. We hebben op 21 juni 
uitgesproken als Algemene Vergadering dat principe ook reeds toe te passen 
op deze vergadering maar formeel heb ik u te vragen of u wilt bevestigen de 
uitslag van de ledenraadpleging en wel zoals die zonet door de notaris is 
aangegeven. Meneer Wijsenbeek, er is een inspreker, gaat het lukken? 

De heer Wijsenbeek; meneer de voorzitter, misschien mag ik namens de 
leden, in ieder geval namens de leden van de kamercentrale Den Haag, de 
winnaar van deze eerste ledenraadpleging Jules Maaten van harte feliciteren. 
1k heb er toch een paar opmerkingen bij en die zijn aan uw adres. Als er 
iemand een voorstander is van die ledenraadpleging dan ben ik dat en ik 
denk dat ik dat in Noordwijkerhout heel duidelijk tot uiting gebracht. 
Maar zoals het nu gegaan is heb ik er wel een paar op- en aanmerkingen bij. 
In de eerste plaats, en zelfs Laurens Maalderink die ik al heel lang ken, heeft 
daar daarnet enige problemen mee gehad het was niet helemaal duidelijk hoe 
dit systeem waar maar één kandidaat te verkiezen viel met vier voorkeuren 
werkte althans niet voor de leden die daaraan deelnamen, ik heb het zelf ooit 
in de praktijk zien werken omdat het het Ierse stelsel van preferentiële 
voorkeur is, dat had beter uitgelegd moeten worden. 

Tweede probleem, er waren vier kandidaten voor één post die elk 100 
woorden kregen in een bijvoegsel bij het blad Politiek en diegenen die niet 
zeer bedreven zijn in het Internet en hun websites uit en ter naat bestudeerd 
had kon verder niet of nauwelijks weten wie die kandidaten waren en wat zij 
precies voorstelden. Er was weliswaar in een laat stadium door de partij de 
bijeenkomst in Haarlem nog als een soort landelijke voorsteironde aanvaard 
maar naar mijn stellige overtuiging had het Hoofdbestuur hier zijn  
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verantwoordelijkheid moeten nemen en een aantal bijeenkomsten in diverse 
regio's in het land moeten organiseren waarop de vier kandidaten bijeen 
waren en alle gelijkelijk te zien waren en te horen vooral. 

Ten derde, meneer de voorzitter, het is op zichzelf goed dat er een 
ledenraadpleging geweest is 7508 van onze meer dan 45.000 leden is dan 
niet helemaal om over naar huis te schrijven dat is ook niet zo gek als je 
bedenkt dat de enige manier waarop je uiteindelijk je stem kon uitbrengen 
was door het blad Politiek, wat velen van ons meestal ongeopend direct bij 
het oud papier deponeren, maar ik zei ook velen Ik heb dat niet nader 
gespecificeerd meneer de voorzitter. 

Dat blad Politiek is precies twee weken nadat de ledenraadpleging begonnen 
was bij de meeste leden in de bus gevallen, de tijd was veel te kort, de 
publiciteit die er aangegeven was niet duidelijk, en ik zou dus willen dat voor 
de volgende ledenraadpleging dat beter en gecoördineerder gaat 
plaatsvinden, dank u. 

De heer Bas Eenhoorn; meneer Wijsenbeek ik denk dat u terecht erop wijst 
dat als een partij als de  WD  het lef heeft om met elan te beginnen met een 
nieuwe manier waarop leden betrokken kunnen worden bij de besluitvorming 
moet leren van de manier waarop we dat doen, we zijn een lerende 
organisatie en we zullen dus ook de evaluatie zeer intensief inzetten en dat 
betekent dat mijn m.b.t. de ledenraadplegingen die komen in het najaar, 
zowel ten aanzien van de lijst voor Europa als ten aanzien van mijn opvolger 
als ik dat zo mag zeggen, dat we deze punten maar ook een aantal andere 
punten want er zijn nog meer zaken die de ondertussen als Hoofdbestuur al 
op een rij hebben gezet, zullen oppakken dus het is heel duidelijk, uw inbreng 
is zeer nuttig en wij zullen ook een overleg met de kamercentralevoorzitters 
die lerende organisatie laten we zeggen omzetten in een aantal verbeter 
punten. Hartelijk dank voor uw inbreng. 

Nu moet ik toch nog even, omdat u het woord vroeg en ondertussen was er 
een beetje applaus over een ja of nee bevestigen van de uitslag, ik wil toch 
nog even echt formeel van u horen, Ik geloof dat ik niet mag zeggen bij 
acclamatie, maar voor mijn part doet u dat gewoon bij acclamatie, of u de 
uitslag van de ledenraadpleging inderdaad accepteert en respecteert?  
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Dan zou Ik Jules Maaten willen vragen of hij deze keuze zou willen 
accepteren en dat mag hij hier op het podium komen vertellen. 

De heer Jules Maaten; dames en heren, beste partijvrienden. Tot een paar 
minuten geleden was het ons alle vier hier onbekend wat ons lot zou zijn en 
voorzover politici zich ook maar iets kunnen voorstellen bij wat het ontvangen 
van een Oscar is denk ik dat deze eerste ledenraadpleging binnen de VVD 
daar dichtbij in de buurt kwam, wie kwam er uit de envelop? 
Nou bij de Oscars is het nu gebruikelijk om je producent en je familie te 
bedanken, ik wil echter eerst en vooral Katja  Buchsbaum,  Jan Mulder en 
Enno Scholma bedanken want één ding hebben wij met elkaar gemeen, we 
dragen alle vier de vernieuwing en de democratisering van de  WD  een warm 
hart toe en door jullie te kandideren heb je ook de daad bij het woord gevoegd 
en de leden wat te kiezen geboden, dat is de VVD zoals in ieder geval ik haar 
graag meer zou zien, geen veilige anonieme plek in de luwte maar lef en laten 
zien waar je voor staat. Het was een eerlijke, een fatsoenlijke, maar ook een 
uitdagende strijd en Ik dank jullie daarvoor. 

Natuurlijk wil Ik ook mijn eigen medewerkers Rogier, Martijn, Sabine, beide 
Jeroenen, Bas en Ed bedanken en al een diegenen die mij openlijk hebben 
gesteund die me van advies hebben voorzien en die me ook zo nu en dan 
een hart onder de riem hebben gestoken. Veel dank ook aan het thuisfront, 
Eva en Anna, en mijn grootste dank gaat natuurlijk uit naar die 7508 leden die 
hebben gestemd, of het nu op mij was of op een van mijn medekandidaten, Ik 
ben zeer vereerd door het vertrouwen en accepteer zeer graag het 
lijsttrekkerschap. 

Beste partijenvrienden u denkt nu maar nu moet het wel gebeuren Jules en 
inderdaad zo denk Ik er ook over. Onze interne democratie moet nu worden 
omgezet in een heldere en overtuigende campagne zoals men die van de  
WD  kan en mag verwachten immers het gaat echt ergens om bij die 
verkiezingen op 10 juni. 1k ben mijn leven lang een overtuigd Europeaan 
geweest mijn eerste politieke activiteit in de jaren zeventig was het 
lidmaatschap van de Europacommissie van de JOVD. ik geloof in Europa als 
liberaal project, een Europa dat ruimte schept, ruimte om te ondernemen, 
ruimte om wetenschap te bedrijven, om cultuur te beoefenen, om te studeren 
en bovenal ruimte om te werken.  
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Maar aan dat de liberale project wordt aan alle kanten geknaagd. Wij zijn voor 
Europa maar niet om het even welk Europa en juist nu staan we voor die 
keuze, wordt het een liberaal Europa of geen Europa? En een liberaal Europa 
is van levensbelang willen we in de toekomst de concurrentie met de 
Verenigde Staten en het verre Oosten aan kunnen en onze kinderen welvaart 
en voorspoed bieden. Gaan we nu werkelijk die Vrije interne markt, het 
Bolkestein project, afmaken, slagen we erin om de euro hard te houden en 
komt er eindelijk behoorlijke Europese wetgeving voor het bestrijden van 
internationale criminaliteit en terrorisme? 
Deze zaken zijn van belang voor liberalen ze zijn ook in het Nederlands 
belang en we hoeven ons niet te schamen om daar ook voor op te komen en 
het mooie is deze zaken zijn ook in het belang van Europa. 

De Partij van de Arbeid heeft weinig op met de interne markt, de Partij van de 
Arbeid wil dat liberalisering van de postmarkt, de dienstverleningssector en de 
automobielindustrie vertraagd wordt. Staatssteun staat bij de Partij van de 
Arbeid nog gewoon op de Europese agenda. En wat ze in Den Haag niet 
kunnen binnenhalen proberen ze wel in Brussel, de Partij van de Arbeid wil 
geharmoniseerde Europese regelgeving voor arbeidstijden en stakingsrecht. 
En of de Partij van de Arbeid lijsttrekker nu Max van de Berg, Tineke 
Netelenbos van wiens fanclub velen van u lid zullen zijn, of Maartje van 
Putten heet, het gaat om de koers die sociaal-democraten willen varen met 
project Europa en hun project is het onze niet. Zeg nu zelf, vindt u ook dat de 
minimumleeftijd voor bestuurders in het goederenvervoer op achttien jaar 
voor voertuigen van ten hoogste 7,5 ton en op 21 jaar voor voertuigen 
zwaarder dan 7,5 ton gesteld moet worden en dat we daarbij niet moeten 
uitgaan van een flexibele week waarvan de kalenderweek die begint op 
maandag 0.00 uur en eindigt zondag 24.00 uur en dat de dagelijkse rusttijd 
van tenminste twaalf uur in twee perioden van tenminste drie en ten hoogste 
negen uur kan worden opgesplitst en daarnaast maximaal driemaal per week 
tot een maximum van negen opeenvolgende uren mag worden beperkt en na 
ten hoogste 4,5 uur rijden de bestuurder een onderbreking van tenminste 
dertig minuten in acht moet nemen en dat de dagelijkse rusttijden wel maar 
de langere wekelijkse rusttijden niet in het voertuig mogen worden 
doorgebracht. 

Als u dat ook vindt en vooral als u ook vindt dat Europa zich met dit soort 
detailregeltjes moet bezighouden dan zit u hier verkeerd want de liberalen 
stemden tegen deze voorstellen van de communist Markhof.  
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De Partij van de Arbeid stemde ervoor en het CDA ook. Het CDA maakt zich 
in het Europees parlement vooral sterk voor lange studies over de gevolgen 
van liberalisering van publieke diensten zoals de postsector. Het CDA staat 
de vereenvoudiging van allerhande procedures om het vrij verkeer van 
personen te bevorderen, cruciaal voor een goeddraaiende interne markt, in de 
weg. En projecten die juist baat hebben bij een gemeenschappelijke 
Europese aanpak, zoals een Europees asiel- en immigratiebeleid daar loopt 
het CDA tegen te hoop. 

Verder moet volgens het CDA de Europese Unie onderzoek naar menselijke 
genetica verbieden, het gevoel van eigenwaarde van de vrouw laten 
opkrikken door een Europees comité en een verwijzing naar God opnemen in 
de nieuwe Europese grondwet, lijkt u dat in overeenstemming met de liberale 
visie op Europa? Mij niet. 

En zo'n twee weken terug mochten we in een interview nog lezen dat 
kandidaat lijsttrekker Camiel Eurlings, de frisse wind van het CDA, nog geen 
idee heeft met welke strijdpunten hij denkt de kiezersgunst te winnen. 
Wel stelde hij de lezers gerust met de mededeling dat zijn programma 
onconventioneel zou zijn, ja dat kun je dan wel zeggen. We wachten geduldig 
af Camiel maar het CDA zal wat mij betreft eerder vroeg dan laat zijn kaarten 
moeten laten zien, liever vroeg, want Camiel blijft zo vertelde hij het dagblad 
De Limburger' misschien maar drie of vier van de vijf jaar in Brussel, dat is 
geen frisse wind meer maar dat is meer alsof je op de tocht zit. 
Ik roep het CDA op kies onomwonden voor een dynamische interne markt en 
niet voor een verstikkende deken van regeltjes, dat is de duidelijke keuze die 
gemaakt moet worden, dat is het Nederlands belang en dat is ook het 
Europees belang. 

Dames en heren, ook ons zullen de zetels ons niet in de schoot geworpen 
worden. We moeten ook hier tot het uiterste vechten voor elke liberale zetel. 
En nu zitten we in Nederland niet alleen in een regering met D'66 maar we 
zijn ook ondanks onze verschillen lid van dezelfde fractie in het Europese 
parlement en van dezelfde Europese partij dat in november in Amsterdam 
één verkiezingsprogramma vaststelt. Hier ligt een uitdaging maar vooral ook 
een kans. ik zou het in ieder geval verwelkomen als ons Hoofdbestuur en dat 
van D'66 met elkaar de mogelijkheden van een lijstverbinding bekeken.  
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We moeten daar ook niet voor weglopen, we hebben dat nooit eerder 
gedaan, maar we moeten er niet voor weglopen want ik kan het naar onze 
Europese partners en naar onze eigen kiezers niet verantwoorden als er 
zetels die de liberalen hadden kunnen versterken naar de socialisten of de 
christen-democraten gaan, de VVD wil een liberaal Europa en dat is de 
prioriteit. 

Beste vrienden, u heeft gekozen voor Europa met Maaten. Nu moeten wij 
gezamenlijk ervoor zorgen dat de burger kiest voor een liberaal Europa want 
wij mogen ons het liberale Europa niet laten ontglippen. 
Wij willen geen Europa dat chocoladesigaretten verbiedt, dat zich bezighoudt 
met pesterijen op de werkvloer of met het verbieden van al te erotische foto's 
in magazines, wij kiezen voor het Europa dat de elektronische handtekening 
heeft afgedwongen waardoor Internet bankieren veiliger is geworden, voor 
een Europa dat goedkopere medicijnenprijzen realiseerd, voor een Europa 
dat voldoende geld uittrekt voor onderzoek en ontwikkeling, voor een Europa 
dat vliegtuigpassagiers beter beschermt, voor een Europa dat fraude aanpakt, 
voor een Europa dat spam op het Internet tegengaat, voor een Europa dat 
zorgt voor veiligere olietankers, voor een Europa dat bij crisis met epidemieën 
onmiddellijk kan ingrijpen, voor een Europa die de consumenten op een 
behoorlijke manier beschermt tegen internationaal opererende beunhazen, 
allemaal zaken die uw Eurofractie al op haar conto kan schrijven. 
Wij kiezen voor een veilig en een vrij Europa, voor een Europa dat haar 
grenzen kent, en voor een Europa met meer markt en minder regels. 
Europa, beste vrienden, daar waar wij het echt nodig hebben zodat er ruimte 
komt voor nieuwe ideeën zodat er meer te kiezen valt en dat we veilig en Vrij 
en verdraagzaam kunnen leven, democratisch, betrouwbaar en betaalbaar, 
een Europa naar onze kinderen wat aan hebben. 

Dames en heren, het gaat er ergens om op 10 juni, er moet echt gekozen 
worden, het wordt hoog tijd dat Europa weer een liberaal project wordt, die 
klus begint vandaag bij de discussie op onze partijraad. Laten wij als VVD de 
schouders er onder zetten en werk maken van een liberaal Europa zodat wij 
volgend jaar op 10 juni aan het langste eind trekken. Dat is goed voor de  
WD,  dat is goed voor Nederland en dat is goed voor Europa, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; hartelijk dank Jules voor jouw inspirerende woorden 
waarmee jij de campagne hebt ingezet die we allemaal op weg naar 10 juni  
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volgend jaar met jou zullen gaan op weg naar een liberale Europa, hartelijk 
dank voor jouw woorden. 
Dames en heren, er is een kabinet dat een gedurfde stelling heeft ingenomen 
dat daadwerkelijk tot veranderingen wil komen en dat wil zorgen dat het echt 
weer beter gaat in Nederland en dat op bepaald liberale leest is geschoeid. 
Onze voorman, vice premier, minister van Financiën in dit kabinet, Gerrit 
Zalm, zal ons vertellen hoe het in elkaar zit, waar het toe leidt en waarom we 
het op deze wijze zullen doen, Gerrit mag ik jouw vragen het woord te 
nemen? 

De heer Gerrit Zalm; ja, allereerst natuurlijk ook van mijn kant de felicitaties 
voor Jules Maaten die de lijst gaat trekken bij Europa ik hoop dat we daar ook 
hoge ogen gooien straks. Dames en heren, dan de miljoenennota. 
Na jaren van hoge economische groei lage werkloosheid en een overschot op 
de begroting zijn we toch weer in zwaar weer terechtgekomen. En deze 
boodschap staat centraal in de miljoenennota die ik op Prinsjesdag heb 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Momenteel beleven we de op één na 
grootste economische terugslag sinds de Tweede Wereldoorlog, de 
Nederlandse economie groeit nauwelijks meer. Vier jaar lang hebben we 
slechts een groei van gemiddeld een half procent per jaar, we zien een 
slechtere winstgevendheid van bedrijven en we zien dat er iedere maand 
14.000 werklozen bijkomen en we zien ook dat er een enorm gat geslagen 
wordt in de begroting. En deze ongunstige ontwikkeling is niet alleen 
conjunctureel van aard en wordt ook niet alleen door de wereldeconomie 
veroorzaakt, de problemen zijn ook voor een deel hier in Nederland begonnen 
en moeten dus ook in Nederland worden aangepakt. De begroting bevat een 
groot aantal forse maatregelen waardoor veel Nederlanders worden geraakt, 
teruggang in koopkracht is volgend jaar de regel en niet de uitzondering. 
Waarom doen we dit? We doen dit niet omdat we populaire willen worden 
want kritiek op de voorstellen komt van alle kanten. En we doen het ook niet 
omdat we fanatiek de boekhouding sluitend willen maken want het kabinet 
aanvaardt een begrotingstekort van € 11 miljard en als je dan zegt dat het 
kabinet en boekhouderskabinet is dan begrijp ik dat niet. 

We doen het ook niet omdat het wordt afgedwongen door Europa, het 
verdrag van Maastricht en het stabiliteitspact zijn ons immers niet 
opgedrongen. Achtereenvolgende Nederlandse kabinetten hebben dit juist 
actief bevorderd omdat het verdrag en het pact sporen met het Nederlands 
belang. Waarom doen we het dan wel? We doen dit wel omdat die  
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maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van de economie en om zicht te 
houden op het aflossen van de staatsschuld, wij hebben de lessen uit de 
jaren tachtig geleerd als we nu niet ingrijpen lopen de overheidsfinanciën uit 
de hand en dan ben je een halve generatie lang weer aan het saneren. 
De  WD  durft vervelende maatregelen voor te stellen, want de VVD loopt niet 
weg voor haar verantwoordelijkheid. 

We doen dit wel omdat onze concurrentiepositie versterkt moet worden, het 
Nederlandse bedrijfsleven moet concurreren op de wereldmarkt en daar 
gelden harde wetten van prijs en kwaliteit en om daarbij te horen is 
loonmatiging van cruciaal belang. En de overheid neemt daarom haar 
verantwoordelijkheid, de loonstijging bij de overheid wordt drastisch beperkt 
en dat geldt ook voor het minimumloon en voor de sociale uitkeringen. Het 
kabinet gaat graag het gesprek aan met de vakbonden en Ik hoop werkelijk 
dat ook zij zich volledig achter die loonmatiging stellen. Werk boven inkomen 
dat is in het belang van de gewone werknemer in Nederland want we moeten 
allemaal weer mee kunnen doen. 

En we doen het ook omdat onze sociale zekerheid aangepast moet worden 
aan deze tijd, teveel mensen blijven te lang in de sociale zekerheid, daar 
mogen we niet in berusten. De sociale zekerheid behoort een vangnet te zijn 
maar mensen mogen er niet gevangen blijven, een baan geeft de beste 
garantie voor integratie in de samenleving en het kabinet stelt dan ook 
structurele hervormingen voor. Bij de WAO wordt strenger gekeurd en 
werkgevers en werknemers krijgen een grotere verantwoordelijkheid, we gaan 
niet langer uit van wat mensen niet kunnen maken van wat ze wel kunnen, 
dus niet langer aan de kant blijven staan maar meedoen. 
In de bijstand wordt het begrip passende arbeid aangepakt, te lang en te vaak 
is het aangegrepen om vooral niks te hoeven doen, we spreken nu van 
algemeen geaccepteerde arbeid en ik kan u verzekeren dat dat een heel 
breed begrip is. FUT en prepensioen worden niet meer gesponsord door de 
belastingdienst, we kunnen er niet langer omheen draaien ook oudere 
werknemers zullen moeten blijven werken ook zij moeten weer meedoen. We 
doen het ook omdat we geen rekeningen willen blijven doorschuiven naar 
volgende generaties, de vergrijzing van de Nederlandse bevolking vereist dat 
we weer snel uitzicht krijgen op het aflossen van de overheidsschuld want het 
duurt niet lang meer voordat de naoorlogse geboortegolf met pensioen gaat 
en dan wordt van jonge generaties gevraagd de verdubbelde lasten voor de 
AOW en de gezondheidszorg te betalen en dat is immoreel om hen als dank  
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een schuldenberg met bijbehorende rentelasten na te laten en daar doen wij 
dus niet aan mee. 
En we doen het ook omdat we belangrijkste prioriteiten uit het hoofdlijnen 
akkoord intact willen laten, meer geld voor veiligheid, voor infrastructuur, voor 
onderwijs en voor onze jeugd, investeren in de toekomst van Nederland. De 
economie kan niet goed functioneren als we niet behoorlijk kunnen reizen, als 
we onvoldoende zijn opgeleid of als onze jeugd ontspoort. 

Dames en heren, over ontsporen gesproken, gisteren heeft Wouter Bos 
eindelijk zijn tegenbegroting ingediend en het blijkt dat Wouter Bos een 
ouderwetse socialist is meer geld uitgeven en de problemen doorschuiven 
naar de toekomst, daar houden wij niet van. 
De Partij van de Arbeid geeft 4, 5 miljard euro meer uit en het tekort loopt dan 
ook op tot bijna 3%, 2,9% van het BBP. Een zuchtje tegenwind en het 
schuitje van Wouter Bos kapseist maar veel ernstiger is het dat de Partij van 
de Arbeid niet instaat is lessen uit het verleden te trekken want dit type beleid 
heeft in het verleden gefaald en zal ook nu weer falen, je kunt geen 
koopkracht uitbreiden op krediet en de kan geen blijvende banen kopen op de 
pof en wie niet bereid is terug te blikken die vertrouw ik de toekomst niet toe. 

Zo plaats je jezelf niet alleen buiten het kabinet maar ook nog buiten de 
werkelijkheid. Dames en heren, de plannen van het kabinet even een grotere 
verantwoordelijkheid aan de burger, liberalen hebben vertrouwen in de 
mensen, dat is één van de principes waar wij elkaar op gevonden hebben en 
dat vindt u ook terug in het kabinetsbeleid dat is niet altijd plezierig, bij de zorg 
komen eigen bijdragen en wordt het eigen risico vergroot. 
Maar in het onderwijs zullen instellingen juist meer ruimte krijgen om zelf 
beslissingen te nemen en de eigen verantwoordelijkheid van studenten in het 
middelbaar beroepsonderwijs zal ook worden versterkt ook zij krijgen de 
prestatiebeurs. En bij het integratiebeleid beschouwen minderheden niet 
langer als een hulpbehoevende groep we zullen hen ook aanspreken op hun 
eigen verantwoordelijkheid om Nederlands te leren en het 
inburgeringsexamen te halen. 

Dit kabinet zet alles op alles om de belangen van Nederland en de 
Nederlanders veilig te stellen en het onderwerp Europa waar we vandaag met 
elkaar over spreken maakt daar hoe onlosmakelijk onderdeel van uit. Het zal 
u niet ontgaan zijn dat de afspraken die we in Europa hebben gemaakt over 
de euro ernstig onder druk staan. We hebben die afspraken gemaakt in het  
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verdrag van Maastricht en vooral Frankrijk wil zich er niet aanhouden. 
Nederland kon zijn sterke gulden opgeven omdat er waarborgen bestonden 
voor een sterke euro, buitensporige overheidstekorten kunnen het vertrouwen 
van de financiële markten aantasten, de euro onderdruk zetten en leiden tot 
hogere inflatie en rente en juist voor Nederland, met zijn goed ontwikkelde 
pensioenstelsel, is stabiliteit van groot belang en daarbij geldt dat Europese 
regels niet worden afgesproken om ze te negeren zodra ze knellend worden 
juist dan moetje eraan vasthouden, juist dan. 

Met de aankomende vergrijzing in Europa is die Europese 
begrotingsdiscipline van groot belang, de Europese Unie verliest haar waarde 
wanneer individuele lidstaten de afspraken kunnen negeren als hen dat zo 
uitkomt en dat is onaanvaardbaar en het geeft ook een slecht voorbeeld naar 
toekomstige lidstaten van die Europese Unie, afspraak is afspraak en 
liberalen staan daarvoor ik geef u hier en nu de garantie ik vecht door tot het 
bittere eind. 

Tot slot nog iets over de Europese conventie, 1k zie in ieder geval vier punten 
van bezwaren één daarvan betreft het voorzitterschap van de Europese raad. 
Op dit moment stelt de conventie voor om een vaste voorzitter te kiezen die 
voor 2,5 jaar wordt benoemd en waarbij het ook mogelijk is dat hij nog 
dezelfde periode voor herbenoeming in aanmerking komt. 

Het moet duidelijk zijn dat die vaste voorzitter niet jaren achter elkaar 
afkomstig kan zijn van de grote landen ook middelgrote en kleine landen 
hebben recht op hun voorzitterschap dat verhoogt ook de betrokkenheid van 
de bevolking bij Europa en daarom wil Nederland dat dat voorzitterschap 
rouleert tussen deze groepen want Europa mag geen ver van ons bed show 
worden. Een ander bezwaar gaat over de bureaucratie. De conventie stelt 
voor om een aparte wetgevingsraad te maken en dat zorgt maar voor één 
ding voor meer bureaucratie. Want stel dat de ministers van Financiën tot een 
akkoord komen over een belastingpakket dan zou dit akkoord vervolgens 
weer in de wetgevingsraad besproken moeten worden en vaak zullen daar 
dan ook weer de vakministers aanwezig moeten zijn en dat betekent dus nog 
meer overleg nog meer bezoeken aan Brussel en weer overleg en weer 
bezoeken en dat is werkverschaffing van de verkeerde soort. 
Ook wil het kabinet een grotere rol voor het Europees parlement als het gaat 
om het aanstellen van de commissievoorzitter. In het conventievoorstel draagt  
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de Europese raad, de regeringsleiders, een kandidaat voor die door het 
Europees parlement bevestigt mag worden en ik zie dat graag andersom. 

En dan mijn hoofdpunt de netto betalings positie van Nederland. Het is een 
dubieuze eer om veruit de grootste netto betaler van de Europese Unie te 
zijn. Hoeveel geld Europa uit mag geven wordt geregeld in de zogenaamde 
financiële perspectieven en tot op heden beschikt elk land over een vetorecht 
en moet dus de beslissing worden genomen op basis van unanimiteit. Het 
voorstel dat nu voorligt gaat ervan uit dat op den duur besluiten kunnen 
worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid en dat betekent dat 
andere landen, ook al is Nederland daar tegen, ervoor kunnen zorgen dat een 
Nederlandse afdracht aan de Europese Unie elk jaar aanzienlijk stijgt ik voel, 
hier niks voor en hou vast aan het vetorecht. 

Dat geeft de beste garantie dat onze afdracht aan de Europese Unie binnen 
de perken blijft pas als ons financiële risico weggenomen wordt en er een 
verbetering van onze nette positie gegarandeerd is dan pas kan je overwegen 
om akkoord gaan met een gekwalificeerde meerderheid, geen jaar eerder, 
geen maand eerder en ook geen dag eerder. 

Dames en heren, meedoen, meer werk, minder regels dat zijn ambities van 
het kabinet waar de VVD zich in herkent. In 2007 moet Nederland er duidelijk 
beter voorstaan, in 2007 moet Nederland weer meedoen in de economische 
kopgroep van Europa en in 2007 moet de regeldruk met een kwart 
teruggedrongen zijn en in 2007 moet de veiligheid danig verhoogd zijn, in 
2007 moet iedereen weer meedoen. Of wij in deze missie slagen hebben we 
niet volledig in eigen hand maar als iedereen in Nederland beseft hoe ernstig 
de situatie is wordt de kans op succes al veel groter en als vervolgens 
iedereen in Nederland ook bereid is daar een bijdrage aan te leveren dan kan 
het bijna niet meer misgaan en ik ben ervan overtuigd dat als we allemaal 
meedoen en onze verantwoordelijkheid nemen dat Nederland er over vier jaar 
weer goed voorstaat dan hebben we een financieel en economisch gezonder 
Nederland, dan hebben we een Nederland waar iedereen meedoet en 
iedereen meetelt kortom dan hebben we een liberaler Nederland, dank u wel. 

De heer Bas Eenhoorn; geweldig bedankt Gerrit voor jouw uitleg maar vooral 
voor de hele duidelijk woorden want als er één zaak is waarvoor de  WD  staat 
is het een heldere, duidelijke en consequente boodschap te geven waarin de 
thema's, de liberale thema's, onmiddellijk herkenbaar zijn. Het blijkt uit alle  
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onderzoeken, het Hoofdbestuur is daar consequent mee bezig, dat dat is wat 
de kiezers van ons verwacht een open partij met heldere duidelijke 
standpunten en Gerrit jij draagt daaraan bij, dank je wel. 

We sluiten dan de Algemene Vergadering af met nog een praktische 
mededeling namelijk dat de uitslag van de ledenraadpleging, dus alle 
getalletjes zal ik maar zeggen, zijn op papier beschikbaar, Daan, ik kijk even 
naar de directeur, ze liggen waar we koffie hebben gedronken dus straks in 
de pauze dames en heren dan kunt u dat nog eens even nakijken wat de 
notaris aan u heeft meegedeeld. 
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