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1. INLEIDING 

Aan het eind van de 20ste algemene vergadering te Leeuwarden in 
1962 stelde de toenmalige voorzitter prof.P.J. Oud: 
"Laat mij mogen besluiten met u voor te houden dat wij steeds 
bereidwillig zullen moeten zijn te streven naar nieuwe vormen ter 
verwezenlijking van de beginselen van vrijheid, verantwoorde
lijkheid en sociale rechtvaardigheid, die de fundamenten zijn, 
waarop wij onze partij hebben gebouwd". 
De 76ste algemene vergadering, in 1987, eveneens te Leeuwarden, 
werd door de huidige voorzitter dr L. Ginjaar besloten met het 
citeren van die woorden van Oud. 

1962 en 1987 zijn vergelijkbare jaren. De VVD stond in 1962 aan 
de vooravond van grote veranderingen, die zich zowel op het 
organisatorische vlak als in de personele bezetting zouden 
voltrekken. 
Een kwart eeuw later stond de partij opnieuw voor de zelfde soort 
veranderingen. Want 1987 was een jaar van bezinning, maar ook van 
vooruit denken, van teleurstelling maar ook van hoop en 
verwachting. 1987 was een jaar waarin de partij zich afvroeg hoe 
en waarom de gebeurtenissen van de laatste jaren zich hadden 
kunnen voltrekken en wat er moest gebeuren om het tij te keren. 

In vorige jaarverslagen werd reeds melding gemaakt van het feit 
dat "de schokgolf het laatste strand nog niet had bereikt". l'lerd 
in 1987 dat strand overspoeld? 
De nederlaag bij de Statenverkiezingen, de perikelen bij de 
kandidaatstelling voor leden van de Eerste Kamer, het vaak 
onvoldoende door- en overkomen van het beleid van VVD
bewindslieden en leden van de Tweede-Kamerfractie, gaven 
aanleiding tot wederom soms heftige emoties, waarin 
teleurstelling over de handelwijze van personen gestalte kreeg. 

Maar ook ~qas er sprake van kentering. De nieuwe voorzitter, 
bijgestaan door het dagelijks bestuur, zette zich in om het 
geschonden vertrouwen binnen de partij te herstellen. In een 
uitzonderlijk hoog tempo werden de besturen van de kamercentrales 
bezocht en werd voorts een aanvang gemaakt met consultaties van 
voorzitters van afdelingen en ondercentrales. Allemaal met het 
doel de bij het kader levende denkbeelden en wensen, inzake 
aanpassing van het liberale erfgoed aan de gewijzigde omstandig
heden en inzake herstructurering en functionering van de partij
organisatie, te inventariseren en zo plannen te ontwikkelen om 
het zelfvertrouwen van en de slagvaardigheid binnen de partij te 
vergroten. 

Dat gedeukte vertrouwen wordt niet van de ene op de andere dag 
hersteld. Bestuur en leden hadden en hebben nog een (lange) weg 
te gaan. Een weg die in 1987 nog niet het doel bereikte. Echter 
het kader hervond zich er. ging verder met overtuiging en daad
kracht. 
Vorming en scholingsfunctionarissen organiseerden met 
inventiviteit "hun" cursussen, propagandisten bleken bereid om 
soms onder politiek moeilijke omstandigheden, toch de kracht op 



te brengen de ledenwerving ter hand te nemen. 
De bestuurders in het algemeen bleken in staat om in deze 
"dalperiode" de organisatie overeind te houden door vele 
activiteiten te ontwikkelen. 

Van die activiteiten geeft dit jaarverslag slechts een flauwe 
afspiegeling. De meeste afdelingen en centrales hebben echter 
vaak voortreffelijke eigen verslagen. Een van die verslagen 
verwoordt hoop en verwachting aldus: "Laten we hopen dat het lukt 
de eenheid te herstellen, wrijfpunten-glad te strijken en zo de 
partij, voor de leden en de kiezers, tot een aantrekkelijk tehuis 
te maken. Lukt dit, dan is de weg vrij voor een goed resultaat 
bij de Kamerverkiezing in 1990 en kunnen we er zeker van zijn, 
dat het door de VVD voorgestane beleid voor een groot deel kan 
worden verwezenlijkt". 

2 



2. 40STE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
(76ste algemene vergadering) 

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 1987 werd in de Harmonie te 
Leeuwarden de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. 
270 van de 618 afdelingen waren op deze vergadering vertegen-
~ordigd, een percentage van 43,69. 

Ook nu weer minder dan in het jaar daar voor. 
Sommigen weten deze lage vertegenwoordiging aan het feit dat de 
vergadering "helemaal" in Friesland werd gehouden. Wordt echter 
gelet op locatie en tijdstip van jaarlijkse algemene 
vergaderingen sedert een decennium, dan moet toch worden 
vastgesteld dat locatie en tijdstip nauwelijks van enige invloed 
kunnen zijn. Eveneens is opmerkelijk dat de vertegenwoordiging 
uit de regio's die het dichtst bij de vergaderplaats liggen 
relatief gering is. 
Dat de partij niet uitsluitend in het hart van het land vergadert 
is zowel een kwestie van de beschikbare financiele middelen als 
een uiting van het besef dat een algemene vergadering 
aantrekkingskracht kan hebben op de regio's en daarmee op de 
organisatie van de VVD ter plaatse. 

De vertegenwoordigingsgraad sedert de 31ste jaarlijkse algemene 
vergadering (voordien werd het percentage nimmer bijgehouden) is 
in het volgende overzicht in beeld gebracht: 
31ste jaarlijkse algemene vergadering 56,46 (1978) 
32ste " " " 57,57 ( 1 979) 
33ste " 11 11 45,77 (1980) 
34ste 11 11 11 39,64 ( 1 981 ) 
35ste 11 11 11 39,14 (1982) 
36ste 11 " " 47,99 (1983) 
37ste " " 11 42,51 (1984) 
38ste " " " 46,44 ( 1 985) 
39ste " " " 43,74 (1986) 
40ste 11 11 " 43,69 (1987) 

De beschrijvingsbrief voor deze vergadering werd gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie nr. 1351 van 15 februari, blz. 29 e.v. 
Amendementen en moties op de voorstellen werden in Vrijheid en 
Democratie nr. 1353 van 15 april, blz. 26 e.v., gepubliceerd. 
Tevens werd daarbij opgenomen het sedert enige jaren 
gebruikelijke financiele verslag over 1986 met de prognoses voor 
1987 en de Beleidsnotitie van de Tweede-Kamerfractie. 

Naar gewoonte was het vrijdagmiddag gedeelte bestemd voor 
behandeling van een eerste serie huishoudelijke stukken die ter 
bespreking en eventuele besluitvorming voorlag. 
Bij schrijven van 29 april waren de besturen van afdelingen en 
centrales geattendeerd op het feit dat de volgorde van 
behandeling van onderwerpen was gewijzigd. 
Zowel beleid van het hoofdbestuur als dat van de fracties werden 
op de zaterdag behandeld, terwijl het beleid inzake Vrijheid en 
Democratie werd verplaatst naar de vrijdag (de leden werden 
geinformeerd via Vrijheid en Democratie nr. 1354, van 15 mei, 
blz. 3). 
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Goedgekeurd werd het 39ste Jaarverslag - ingevolge art. 18.3 van 
de statuten. 
Bij dit punt werd langdurig stilgestaan, dankzij de interventie 
van een der aanwezigen de heer Meijeraan te 's-Gravenhage. 
Aanleiding was het feit dat de ondertekening van dit verslag 
namens het hoofdbestuur was geschied door de algemeen secretaris, 
terwijl voorheen de naam van de voorzitter en die van de algemeen 
secretaris onder dit reglementaire stuk prijkte. Uitgelegd kon 
worden dat deze wijziging niet van fundamentele aard was, maar 
juist het symbool was van het feit dat het hoofdbestuur in zijn 
geheel verantwoordelijk was voor opzet en inhoud, waarbij 
overigens de algemeen secretaris belast was met het schrijven van 
het concept daarin bijgestaan door enige andere scribenten. Bleef 
de vraagstelling of in het jaarverslag vooral het beleid van het 
hoofdbestuur uiteen diende te worden gezet, waarbij dan tevens 
sprake was van het verantwoording afleggen van dit gevoerde beleid 
of dat het verslag een kroniek was van de gebeurtenissen de gehele 
partij in al haar geledingen betreffende. 
De algemene vergadering sloot zich bij de laatste zienswijze aan 
door het verslag de goedkeuring niet te onthouden. Opmerkelijk 
was voorts dat enerzijds werd gevraagd om beperking van de tekst 
anderzijds werd opgemerkt dat sommige gebeurtenissen niet waren 
vermeld! Gelet op de geschiedschrijving rond het 40 jarig bestaan 
van de VVD mag echter worden geconstateerd dat de jaarverslagen 
een belangrijke bron zijn in het kader van het verantwoord 
vermelden van de feiten. Ontwikkelingen o.a. weergegeven in 
tabellen en grafieken zijn voor de wetenschap onmisbaar. Voor de 
levenden van nu misschien niet zo relevant, maar voor de levenden 
straks van waarde als dan de vraag rijst naar "het hoe en het 
waarom". 

3ij de presentatie van de rekening en verantwoording en het 
jaarverslag van de penningmeester hield de scheidende penning
meester, mr.J. de Monchy, de vergadering het volgende voor: 
"Er zijn enige factoren, ook op het gebied van de financien, die 
het jaar 1987 en de volgende jaren aanzienlijk moeilijker maken 
om tot sluitende begrotingen te komen". 
Na te hebben gewezen op de bezuinigingen bij de overheid en 
daaraan verbonden consequenties t.a.v. het vorming en scholings
werk en de werkzaamheden van de Teldersstichting en de teru~loop 
van het aantal leden stelde hij: 
"Al met al wat sombere geluiden. Ik vind het als penningmeester 
buitengewoon vervelend om dat zo te moeten overdragen •.•• 
Het zal echter naar mijn inschatting zoals ik het nu op mij zie 
afkomen, niet makkelijk zijn ..•• Ik twijfel er echter niet aan 
dat het hoofdbestuur in samenwerking met de algemene vergadering 
die beslissingen zal nemen die het mogelijk maken er met z'n 
allen toch uit te komen". 
Profetische woorden zoals zal blijken uit het financieel verslag 
over 1987. 
Bij monde van een der leden van de kascommissie werd de penning
meester van de partij gecomplimenteerd met het gevoerde beleid en 
met de wijze waarop dit beleid aan de vergadering. o.a. via de 
publicatie van de cijfers in Vrijheid en Democratie, was 
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gepresenteerd. 
De penningmeester werd derhalve bij acclamatie decharge verleend 
op grond van het verslag van de commissie van drie leden ter 
voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van 
de rekening en verantwoording van de penningmeester over 1986. De 
controle was verricht door de heren G. Kappelle te Groningen 
(lid), dr.ir.A.P. Kole te Nuenen (lid) en J.F. Meijeraan RA te 
's-Gravenhage (lid). 
Tot de leden van deze "commissie van drie" maar dan ter 
voorlichting van de 41ste jaarlijkse algemene vergadering werden 
benoemd: G. Kappelle te Groningen, dr.ir.A.P. Kale te Nuenen en 
J.F. Meijeraan RA te 's-Gravenhage; tot plv. leden werden 
benoemd: M.C.J. Mol te Dreischor, mevr.drs.M. Brouwer-van Wijk te 
Sneek en ir.T. Thalhammer te Son. 

De hoogte van de contributie-bedragen voor 1988 en de verdeling 
van de contributie-afdracht ondergingen geen wijziging. 
Wel werd een voorstel van de afdeling Arnhem overgenomen de datum 
van wijziging van de contributie bij het bereiken van de 27-
jarige of 65-jarige leeftijd te laten ingaan op 1 januari van het 
jaar dat volgt op het bereiken van die leeftijden. 

Aangehouden werd een aantal voorstellen m.b.t. het in functie 
benoemen van een lid van het dagelijks bestuur t.b.v. vorming en 
scholing en het betaald voorzitterschap. 

Wegens periodiek aftreden van de leden en plaatsvervangende leden 
van de Commissie van Beroep werden door de algemene vergadering 
benoemd c.q. herbenoemd: 
voorzitter: prof.mr.J.M. Polak te Ede (herbenoeming), leden: 
mevr.mr.A. Nieuwenhuis-Nagtglas Boot te Haren (Gr.) 
(herbenoeming), ir.T. Thalhammer te Son (herbenoeming); voor het 
plaatsvervangende lidmaatschap: A. Bos te Apeldoorn 
(herbenoeming), prof.mr.M.C.B. Burkens te Leersum (benoeming), 
mr.H.C.G.L. Polak te Rotterdam (herbenoeming). 

Bij het onderdeel "rapportage samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD" 
werd door het hoofdbestuur toegezegd dat deze rapportage in den 
vervolge (behoudens overmacht) steeds zal worden opgenomen in de 
beschrijvingsbrief. Zeer lang stond de vergadering bij het 
gevoerde beleid stil. Kritiek gold vooral het ternpo.waarin tot 
uitvoering werd overgegaan, het ontbreken van feitelijke 
informatie over de stand van zaken en de eigen "initierende en 
inspirende" rol van het hoofdbestuur. De discussie had in wezen 
wederom te maken met de achtergrond waartegen de samenwerkings
overeenkomst werd gesloten. Een der afgevaardigden verwoordde het 
aldus: "Ik heb geen behoefte aan een tweede jongerenorganisatie". 
Een andere afgevaardigde typeerde de evaluatie als "vaag" en 
"w·einig inhoudsvol". 

Het hoofdbestuur stelde bij monde van de heer Eenhoorn nog eens 
dat de samenwerkingsovereenkomst "voorwaardenscheppend" is. 
Initiatieven behoren uit afdelingen en centrales te komen en de 
eerste aanzetten om te proberen daar ook lijn in aan te brengen 
komen van de LCJ en in belangrijke mate van de commissie Jacobse 
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die niet alleen in de beginfase heeft gezorgd dat de verhoudingen 
op een goede manier tot stand zouden komen, maar ook dat er 
gewerkt zou kunnen worden 11

• 

Voorts wees hij op de vele artikelen in Vrijheid en Democratie 
over de stand van zaken. De partij wordt wel degelijk 
geinformeerd. Blijft overigens overeind het spanningsveld van een 
onafhankelijke JOVD en een VVD die op een goede manier haar eigen 
jongeren wenst op te vangen. De discussie liet onverlet de 
twijfel of het in de resterende twee en een half jaar mogelijk zou 
zijn de toe~ aanwezige verschillen van inzicht te overbruggen. 

Nadat de voorzitter van de JOVD, mevrouw P~nette Nijs, in een 
korte redevoering een aantal standpunten (kritisch) van de JOVD 
inzake de plaatsbepaling en handelwijze van de VVD in het kader 
van het hedendaagse liberalisme had verwoord, werd overgegaan tot 
bespreking van het beleid m.b.t. Vrijheid en Democratie. Ook 
t.a.v. dit beleid werden kritische kanttekeningen geplaatst 
waarbij de inhoud van de motie van de afdeling (kamercentrale) 
's-Gravenhage leidraad in de discussie was. 
Een zevental punten kwam daarbij aan de orde namelijk: 
1. teveel stukken zijn door een en dezelfde persoon geschreven; 
2. te weinig kritisch redactioneel commentaar; 
3. de toonzetting is nogal moraliserend; 
4. de redactie dient geen spreekbuis te zijn van belanghebbenden 

(als partijbestuur c.q. fracties); 
5. meer aandacht moet worden geschonken aan hetgeen leden en de 

lagere organen van de partij zeggen en doen; 
6. het handhaven van sommige rubrieken zou vanwege het ontbreken 

van een hoge proriteit ter discussie gesteld kunnen worden; 
7. het vasthouden van een sfeer van "de VVD is een grote 

gezellige familie" houdt grote risico's in vooral in een 
periode als er wel degelijk wat aan de hand is. 

Naast deze kanttekeningen werd overigens gesteld dat op geen 
enkele wijze inbreuk gemaakt diende te worden op de 
onafhankelijke positie van het blad, noch dat ook maar getwijfeld 
werd aan de inzet van de redactie. Voorts werd uitgesproken dat 
als zeer positief werd ervaren dat de redactie zelf bezig is 
nieuw beleid te ontwikkelen. 
Nadat nog eens de positie van het stichtingsbestuur, de redactie 
en de redactieraad door het lid van het dagelijks bestuur belast 
met het bestuurlijk aspect was uiteengezet, werd met grote 
meerderheid van stemmen de motie aangenomen (zie bijlage I). 

Bij de rondvraag werd het consultatief referendum wederom in de 
partij aan de orde gesteld. De vigerend voorzitter verklaarde dat 
deze aangelegenheid geen hoge prioriteit had en dat desgevraagd 
de algemene vergadering op dit onderwerp steeds mocht terug 
komen. 

Ook nu weer werd de traditie voortgezet om op de vrijdagavond een 
aantal grote politieke toespraken te houden. Achtereenvolgens 
kwamen aan het woord: 
dr L. Ginjaar in zijn kwaliteit van voorzitter van de VVD en dr 
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ir J.J.C. Voorhoeve, in zijn kwaliteit van voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie. 

De voorzitter van de partij had Z~Jn redevoering de titel 
meegegeven "Duidelijk, herkenbaar, betrouwbaar". Uit zijn 
redevoering de volgende wellicht kenmerkende passages: 
"Er is de laatste jaren helaas veel fout gegeaan. Ieder van ons 
kan een reeks van feiten en gebeurtenissen noemen, die eigenlijk 
niet hadden mogen gebeuren. Waar terecht grote ergenis en teleur
stelling over is ontstaan bij kiezers, bij leden, bij het kader 
en bij al die vele, vele vrijwilligers, die onze partij kent. Het 
zal altijd onduidelijk blijven wat nu precies de invloed van elke 
gebeurtenis en van elk feit is geweest ••••.••••••••••••. 
Maar een ding is zeker: de vele incidenten hebben de VVD geen 
goed gedaan. En het was nu juist de VVD die zich altijd heeft 
gemanifesteerd als een partij die onderlinge tegelstellingen 
uitstekend wist te beheersen, ze niet onderdrukte, maar er 
verstandig mee omging. In de PvdA is altijd wel iets; de 
achterban schijnt het nauwelijks te deren. Bij het CDA is 
eveneens jarenlang sprake geweest van grote tegenstellingen; 
denkt u maar aan het verschijnsel van de loyalisten, de 
dissidenten. En daarnaast stond de VVD: duidelijk, herkenbaar, 
betrouwbaar. Dat beeld veranderde, maar er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat dit niet weer geval zal kunnen zijn. 
Integendeel". 
De "incidenten" niet verbloemend kwam hij vervolgens tot het 
wezen van het liberalisme. 

"Nog altijd is het zo, dat liberalen geinspireerd worden door het 
ideaal van vrije, zelfstandige mensen. Liberalisme is daarbij geen 
ideologie met een duidelijk omschreven einddoel. Het heeft geen 
blauwdruk voor de toekomst, maar het wil wel ruimte scheppen voor 
die maatschappelijke ontwikkelingen die het ideaal van vrije 
zelfstandige mensen naderbij brengen. Een liberale samenleving is 
voortdurend in beweging waarbij het menselijk streven naar 
vooruitgang en ontplooiing vrij baan heeft". 

Daarmee werd de toon gezet die zo kenmerkend voor deze 
vergadering in "harmonie" zou zijn. Hij schetste vervolgens hoe 
op de ontwikkelingen zou moeten worden ingegaan. Ook in partij
verband. Daartoe kondigde hij het opstellen van een Liberaal 
Bestek 1990 aan als basis voor het toekomstige verkiezings
programma. Hij sprak daarbij de verwachting uit dat "over dat 
toekomstige programma een interne discussie zal ontstaan • 
•••.• opdat duidelijk wordt dat de VVD een toekomstgerichte 

partij is die de problemen niet uit de weg gaat, maar erop 
afgaat". 

Voorts kondigde hij een groot aantal voorstellen aan m.b.t. de 
reorganisatie van de partij op onderdelen en besteedde daarbij 
grote aandacht aan het fenomeen communicatie binnen de partij. 

Hij eindigde tenslotte deze door de afgevaardigden als zeer 
inspirerend gekenschetste redevoering als volgt: "Dames 
en heren, ik ben ervan overtuigd dat met ons aller inspanning het 
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ons zal gelukken dat w~J in januari 1988 bij het 40-jarig bestaan 
van onze partij kunnen zeggen: "Het gaat weer goed met de VVD". 

De redevoering van de heer Voorhoeve, de eerste die hij in zijn 
nieuwe kwaliteit voor een algemene vergadering hield, sloot bij
zonder goed bij die van de vorige spreker aan. Want de titel luidde: 
"Wat ons te doen staat". 
Nog even terugblikkend op het verleden en daarbij aansluitend bij 
de verklaring die Charta 77 ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van deze beweging had willen publiceren stelde hij: 
"In een land als het onze, waar vrijheid vanzelf spreekt, is het 
soms goed te rade te gaan bij de vechters voor vrijheid en 
democratie in landen waar ze onderdrukt worden. Waar vrijheid 
schaars is, wordt zij het best op haar waarde geschat. Waar 
ongeluk en verdrukking heersen, wordt de zin van het leven soms 
het zuiverst gezien. Die zin ligt in de maatschappelijke taken 
die wij als burgers onszelf stellen. 
Onze Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is de laatste jaren 
zijn oude stijl en sfeer kwijtgeraakt. Wij kunnen allerlei 
ongelukkige ontwikkelingen breedvoerig analyseren en ingewikkelde 
verklaringen zoeken. Maar is de hoofdoorzaak niet eenvoudig, dat 
door de grote verkiezingsoverwinning in 1982 bij sommigen in de 
VVD een overmoedige sfeer was ontstaan? Comfortabel in de 
coalitie zou de VVD fors door blijven groeien, zo werd geloofd. 
De VVD had de toekomst. Het kon niet stuk. Als gevolg werden 
ernstige zaken niet altijd adequaat behandeld. De partijcultuur 
ontbeerde soms idealisme en zorgvuldigheid. Teen er problemen 
rezen, bleken we er onvoldoende tegen opgewassen. Spanningen die 
doorwoekerden, begonnen de persoonlijke verhoudingen aan te 
tasten". 
In een schets van de huidige sociaal-economische situatie kwam 
hij,na te hebben vastgesteld dat de winstdeling decentraal, per 
bedrijf of bedrijfstak dient te worden geregeld al naar gelang de 
mogelijkheden en de belangstelling van werknemers, tot de 
beschouwing dat: "Groei of werkgelegenheid ook geremd worden door 
een verouderde infrastructuur. Een nieuwe aanpak is nodig. De 
conventionele gang van zaken is dat de wegen, bruggen en 
communicatiewerken door de overheid worden gefinancierd en 
georganiseerd. Maar waarom zouden bedrijfsleven en institutionele 
beleggers daar geen grotere rol in kunnen spelen? Zolang de 
overheid maar vanuit het algemeen belang de prioriteiten stelt en 
ordenend optreedt, is er geen enkele reden om het bedrijfsleven 
niet nauwer te betrekken bij collectieve voorzieningen, die door 
gebruikersbijdragen veel bedrijfsmatiger en dus doeltreffender 
kunnen worden opgezet. Daar profiteert de gemeenschap als geheel 
van. Willen wij dat ons land in de eenentwintigste eeuw zijn 
belangrijke plaats in de economie van noord-west Europa blijft 
behouden, dan zullen wij onze infrastructurele voorzieningen 
moeten moderniseren. Vooral de knelpunten die werkgelegenheid en 
export afremmen, moeten de komende jaren worden aangepakt. Ik 
denk aan tunnels, wegen, oeververbindingen en telecommunicatie. 
Ik hoop dat de regering binnenkort het pleidooi van de VVD voor 
publieke-private partnerships overneemt en concrete maatregelen 
treft om samen met het bedrijfsleven een aantal projecten op te 
zetten". 
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En over de werkloosheid: "Om de nog steeds veel te hoge 
werkloosheid in ons land terug te dringen, moeten nieuwe wegen 
worden bewandeld om werkgelegenheid te scheppen en in het 
bijzonder 'de langdurig werklozen weer volop bij de bedrijvigheid 
in ons land te betrekken. Dat vraagt versterking van om- en 
bijscholing en maatregelen om gedesillusioneerde werklozen door 
training en actieve bemiddeling weer tot activiteit te motiveren. 
De dreigende terugval in het economisch groeitempo van ons land 
maakt dit des te dringender". 
Om vervolgens het element criminaliteit te benadrukken door te 
stellen dat in het huidige strafrechtsysteem een aanmerkelijk 
deel van de misdrijven thans niet werd vervolgd. 
"Dat is nog veel ernstiger dan het feit dat op sommige 
overtredingen en misdrijven wel eens lage straffen worden 
toegepast. Na een inbreuk op de rechtsorde moet er snel een 
sanctie volgen. De pakkans hoort veel hoger te zijn. Het aantal 
sepots, misdrijven die niet verder vervolgd worden, moet in de 
komende drieenhalf jaar met 50% worden verminderd. Dat is een 
grote opgave voor het Openbaar Ministerie". 
Na te hebben gewezen op de bijdrage van de VVD aan het thema 
vrede en veiligheid, de uitzonderlijke betekenis die moet worden 
toegekend aan de bescherming van het milieu, het inspelen op de 
grote demografische veranderingen die Nederland weldra te wachten 
staan, de herstructurering van de gezondheidszorg, de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs kwam hij tot de politieke 
koers van de VVD in de toekomst. 
"Wat wij na volgende verkiezingen moeten doen, is nu niet aan de 
orde. Dat hangt vooral af van ons toekomstig verkiezingsprogramma 
en de opstelling van CDA en PvdA. Wij moeten niet nu al andere 
democratische partijen vooraf van coalitiesamenwerking 
uitsluiten, maar ook niet tegen hen kiezen. Wij zullen gewoon 
voor uitvoering van ons eigen programma kiezen en proberen daar 
zoveel mogelijk steun bij andere partijen voor te vinden". 
Ook zijn slotwoorden duidden op die toekomst die hij voor de VVD 
·in het kader van het liberalisme voor zich zag. 
"De wereld die wij willen inspireert ons de soms hevige tegen
slagen te aanvaarden en als praktische idealisten volhardend 
voort te gaan - op de weg naar een vreedzame, vrije samenleving. 
De Vlaamse dichter Anten van Wilderode zei het aldus: 

De wereld die wij willen, draagt geen wapens, verdeelt zich niet 
in toegeruste legers met het verbitterd bliksemen van leuzen. 

De wereld die WkJ willen is een vrede die zonder wrevel over het 
verleden het doek haalt van vergeven en vergeten. 

De wereld die wij willen is een landschap dat onbeschadigd 
neerligt in 'de zomer verzonken in de spiegels van zijn stromen. 

De wereld die wij willen is de gave van gras en brood van appelen 
en water, gezondheid die men eet en die men ademt. 

De wereld die wij willen, is een (vaderland) verlost van velerlei 
onvrijheid en bevoogding, weer vaderhuis voor zijn (verwarde) 
kinderen. 
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De wereld die wij willen is Europa uit zoveel eeuwen ongeduld 
verzameld en toegezegd aan wie geen wanhoop kennen". 

(Beide redevoeringen werden opgenomen in een brochure getiteld 
"In (de) Harmonie te Leeuwarden". De brochure bevat ook de 
bijdragen van de heren De Korte, Nerd en Zoutendijk, die op 
latere tijdstippen tijdens de algemene vergadering het woord 
voerden). 

In tegenstelling tot andere jaren werd het tweede gedeelte van de 
avond gebruikt voor zaken van huishoudelijke aard. 
Allereerst ging het daarbij om het vervullen van vacatures in het 
dagelijks bestuur i.v.m. periodiek aftredende leden die of niet 
meer voor herbenoeming in aanmerking kwamen of de wens te kennen 
hadden gegeven niet meer in aanmerking te willen komen (met 
uitzondering van de heer Verwaayen). Zonder stemmingen (omdat 
overige kandidaten ontbraken) werden benoemd ~erklaard: 
mr.I.W. Opstelten te Delfzijl, ondervoorzitter i.p.v. mevr.E. 
Tuijnman te Norg; 
drs.P. Ressenaar te 's-Gravenhage, penningmeester i.p.v. mr.J. de 
Monchy te Rhoon; 
mevr.A.A. Aeyelts Averink-Winsemius te Krimpen a/d IJssel, 
secretaris voor de organisatie, i.p.v. dr L. Ginjaar te 
Leidschendam (wegens diens benoeming tot voorzitter in 1986); 
drs.B.J.M. Verwaayen te Wateringen, secretaris voor de 
organisatie i.h.b. belast met propaganda en voorlichting 
(herbenoeming). 

Eveneens was er een vacature in de functie secretaris voor de 
organisatie i.h.b. belast met de internationale betrekkingen. De 
heer A.M. Struick van Bernmelen was enige weken daar voor om 
persoonlijke redenen afgetreden. Hij kon zich niet verenigingen 
met het door het dagelijks bestuur c.q. hoofdbestuur gevoerde 
beleid t.a.v. de FPOe-kwestie. 
Bij de vervulling van die vacature deed zich het voor de VVD vrij 
unieke feit voor dat een stemming noodzakelijk was tussen drie 
kandidaten te weten (in alfabetische volgorde): J.D. Blaauw te 
Zeist, drs.P.F. Regnault te Wassenaar en R. ~~igboldus te 
Groningen. 
De eerste stemronde gaf reeds een duidelijk resultaat: 
de heer 3laauw 612, 
de heer Regnault 112, 
de heer Wigboldus 318 stemmen, zodat de heer Blaauw benoemd werd 
verklaard. 

In de groep vertegenwoordigers in het hoofdbestuur van de 
kamercentrales werden de volgende leden in hun functie bevestigd 
of was sprake van een tussentijdse wijziging sedert de 39ste JAV: 
jhr.R.P.G. Sandberg i.p.v. mr.P.J.J.M. Mangelmans (KC Tilburg); 
drs.N.P.M. Klein i.p.v. G.M. Jacobs (KC Gelderland rkk Nijmegen); 
drs.ir.A.W.L.M. Goud i.p.v. W.H. van der Stek (KC Rotterdam); 
ir.J. Boeve i.p.v. P.H.H. van Riet (KC Dordrecht); 
mevr.H.H. Joo-Woltjer i.p.v. mevr.mr.E. Raaijkmaakers-Rottier (KC 
Overijssel); 
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R. Schrotenboer i.p.v. A. Hurink (KC Drenthe); 
A. van Voskuilen i.p.v. C. de Fouw (KC Oen Helder); 
H.A. Euverink i.p.v. R. Wigboldus (KC Groningen); 
mevr.drs.J. Buzeman i.p.v. mr.C.A.Troost (KC 's-Gravenhage); 
mevr.drs.H. Gonda-Wijnholt i.p.v. o. Regelink (KC Utrecht) en 
J.W. Remkes i.p.v. mevr.E.F.M. Coenen-Vaessen (namens de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden). 
De scheidende leden van het hoofdbestuur werden door de 
voorzitter toegesproken en hen werd dank gezegd voor hun inzet 
t.b.v. de partij. 

Oe zaterdag bracht allereerst de bespreking inzake het door het 
hoofdbestuur gevoerde beleid. Nimmer in de historie van de partij 
werd zo uitvoerig bij dit punt stilgestaan. 
Het lopend verslag van dit gedeelte van de algemene vergadering 
beslaat 45 pagina's (circa 25% van het totale verslag). (Het is 
ondoenlijk mede uit een oogpunt van de blijkbaar gewenste 
bekorting om een volledige samenvatting te geven). 
Volstaan wordt met het vermelden van de meest pregnante 
onderwerpen die de revue passeerden zoals: 
- de demotivering van kader en leden door reeksen incidenten; 
- de onvoldoende communicatie tussen "de top" van de partij en de 

basis; 
- de wijze van kandidaatstelling in de partij en de onvoldoende 

en inadequate beoordeling (veroordeling) van zittende leden en 
overige kandidaten; 

-de dichtgeslibte organisatiestructuur van de partij. 
Samengevat in de woorden van de voorzitter dat er "de laatste 
jaren helaas veel is fout gegaan". 
De motie van de kamercentrale 's-Gravenhage (zie bijlage I) die 
uitdrukking gaf aan het algemene gevoel van onbehagen werd dan 
ook met grote meerderheid van stemmen aangenomen. 
In Vrijheid en Democratie nr. 1355 van 15 juni blz. 12 en 13 werd 
een verslag van dit gedeelte opgenomen onder de titel: "Echt 
vuurwerk blijft uit bij behandeling beleid hoofdbestuur". Echter 
gelet op het eerder gestelde werd naar VVD-maatstaven gemeten in 
ieder geval op zeer indringende wijze lucht gegeven aan de 
gevoelens die bij zeer velen binnen de partij leefden. 

Na afloop van de behandeling van dit onderdeel van de 
beschrijvingsbrief werden aan de scheidende leden van het 
dagelijks bestuur de VVD-Thorbeckepenningen toegekend. Hun inzet 
stond los van de eerder genoemde gevoelens van onvrede. 

Bij de daarop volgende discussie over het gevoerde beleid van de 
kamerfracties en de VVD-leden in het Europese Parlement werd nog 
herhaaldelijk op de eerder gehouden gedachtenwisseling terug 
gekomen. 
De punten die expliciet werden aangestipt waren: 
- de energievoorziening i.h.b. die uit fossiele en nucleaire 

brandstof; 
- de collectieve lasten i.h.b. de lastenverzwaring die door 

gemeenten aan burgers worden opgelegd; 
- het onderwijs i.h.b. de invoering van de verplichte basis

vorming; 
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- de landbouw i.h.b. de afschaffing van de WIR; 
- de koers van de partij i.h.b. naar aanleiding van de uitspraak 

van de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie aan de vooravond 
van de Statenverkiezingen te Haaren; 

- de wet gelijke behandeling; 
- het drugsbeleid i.h.b. de sluiting van het zgn. "hasj-museum" 

te Amsterdam; 
- de positie van de ambtenaren i.h.b. t.a.v. salariering en 

georganiseerd overleg; 
- de volksgezondheid i.h.b. de genetische manipulaties en het 

liberale antwoord daarop; 
- de volkshuisvesting i.h.b. de renovatie van de binnensteden; 
- het politiebeleid i.h.b. de zeer verschillende inzet van 

politiefunctionarissen bij bepaalde projecten en het onver
mogen om op adequate wijze zaken op te lossen. 

Toen was het woord (voor de 9e en laatste maal) aan de scheidende 
voorzitter van de Eerste-Kamerfractie dr G. Zoutendijk. 
Hij had zijn redevoering de titel meegegeven "VVD, Quo Vadis?" 
Deze vraag werd door hem aan het slot van zijn redevoering als 
volgt beantwoord: "Er is behoefte aan fundamenteel nadenken over 
belangrijke problemen. Het liberalisme heeft naar mijn 
overtuiging een grote toekomst omdat steeds meer mensen inzien: 
- dat de overheid niet alles kan en ook niet alles moet willen 

kunnen; 
- dat mensen kansen moeten krijgen en hun initiatieven 

niet verstikt moeten worden in overbodige regeltjes en 
overheidsbetutteling; 

- dat mensen niet gelijk zijn - gelukkig niet, maar wel 
gelijkwaardig en dat zij recht hebben op een gelijke behandeling; 

- dat de zwakkeren niet sterker worden door de sterkeren te 
verzwakken; integendeel dat door de sterken kansen te geven de 
zwakkeren kunnen worden meegetrokken; 

- dat mensen zoveel mogelijk zichzelf willen zijn en zelf willen 
beslissen hoe zij hun leven willen inrichten. 

Xortom, het liberale denken wint terrein, overal in de westelijke 
wereld, ook in Nederland, i.h.b; ook in de andere partijen. Het 
is aan ons, aan de VVD, om daarop in te spelen door een duidelijk 
toekomstgericht liberaal beleid. Ik zou daarom willen eindigen 
met de wens uit te spreken dat wij weer de rust en bezieling 
zullen vinden om vanuit een nieuw elan de liberale gedachten 
verder uit te dragen. 
Het ga de VVD goed". 

Ook hem werd door de voorzitter na een ovationeel applaus de ~/D
Thorbeckepenning overhandigd met de woorden tot de algemene 
vergadering "Voor dat functioneren en voor dat liberale denken 
zou ik hem ook graag de Thorbeckepenning willen overhandigen want 
hij houdt de geest van Thorbecke hoog". 

Toen was het woord aan de voorman van de VVD in de Liberaal
Democratische fractie in het Europese Parlement, mr.H.R. Nord. 
Ook uit zijn redevoering enkele passages waarin de essentie van 
de "boodschap" van Europa voor Nederland het beste tot 
uitdrukking komt. 
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"In de eerste plaats benadrukken W~J, dat het zoeken naar meer 
Europese gemeenschappelijkheid in de veiligheidspolitiek niet als 
een alternatief voor de NAVO mag worden gezien. Al vaak hebben 
wij gezegd, dat wij onze Amerikaanse bondgenoten en vrienden niet 
uit Europa willen laten weg-terroriseren. En wij willen hen ook 
niet laten weg-marchanderen. Voor onze gezamenlijke veiligheid 
blijft een goed functionerende Atlantische alliantie een 
levensbelang. 
Maar juist om dit bondgenootschap goed te laten functioneren 
hebben wij veel meer gemeenschappelijkheid aan de Europese kant 
nodig". 
Om die zienswijze te benadrukken stelde hij vervolgens: 
''In een Europese Gemeenschap die zich blijft ontwikkelen en 
waarbinnen het integratieproces zich doorzet, worden steeds meer 
belangen gemeenschappelijk. Het is ondenkbaar, dat onze 
veiligheidsbelangen voor altijd buiten dat proces zouden blijven. 
Dat geldt·nu al voor zaken als produktie en standaardisering van 
materieel. Het zal in toenemende mate ook gaan gelden voor onze 
opvattingen over de strategische en tactische instrumenten die 
voor onze veiligheid nodig zijn". 
Vooruit kijkend naar 1989 eindigde hij zijn betoog, daarbij zijn 
VVD-collega's betrekkend: "Wij weten heel goed, dat wij een lange 
adem nodig hebben. Dat ontmoedigt ons niet. U hebt ons naar 
Europa gestuurd om daar liberaal werkzaam te zijn. Ons vijftal is 
eendrachtig in de wijze waarop wij dat doen. Onze contacten met 
de partij en met de national~ kamerfracties staan er borg voor, 
dat de band met de thuisbasis stevig gehandhaafd blijft. Ons werk 
in de Europese fractie doet ons deel uitmaken van een 
gezamenlijke politieke beweging die het grondgebied van de gehele 
Gemeenschap omvat". 

De reeks toespraken werd besloten met een redevoering van de 
vice-minister-president, dr R.W. de Korte, die allereerst terug 
greep naar de tijdgeest-rede van mr.J.G. Rietkerk van 17 januari 
1978. Maar ook vooruit blikte. 
''Zo nemen we nu maatregelen, die op korte termijn niet altijd 
plezierig zijn. Maar die op lange termijn de beste perspectieven 
geven aan burgers en bedrijven. We moeten ons reeds nu een beeld 
vormen van de samenleving van de negentiger jaren en van de jaren 
na de eeuwwisseling. Ik herinner u aan Thorbecke: "Niets 
veroudert zo snel als het oude". 
Ik voeg daaraan toe: liberaal is hij of zij die niet alleen voor 
zichzelf ontplooiing verlangt, doch die juist aan anderen nu en 
in de toekomst ontplooiing gunt". 
Zijn redevoering toespitsend op scholing en technologiebeleid 
kwam hij zowel op het beleid t.a.v. de export als t.a.v. de 
consumptie. Hij voorzag een matige groei in de komende tijd, 
waarbij het jaar 1988 zou achterblijven bij de in het 
Regeerakkoord gekozen uitgangspunten. 
Maar ••••• "Loonkostenmatiging is en blijft het wachtwoord voor de 
Nederlandse economie. Dat zal de voornaamste boodschap van het 
kabinet zijn in het voorjaarsoverleg. Het kabinet kan in dat 
overleg natuurlijk niets afdwingen. Het kan alleen een beroep 
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doen op de sociale partners om voor hun eigen bestwil en voor het 
belang van de nog talloze werklozen in ons land die matiging te 
betrachten. 
Vanwege de werkgelegenheid in de bedrijven zouden de loonkosten 
de produktiviteitsverbetering niet moeten overtreffen". 
Om tenslotte allen een hart onder de riem te steken waar het ging 
om de vraag hoe duidelijk te maken, ook in eigen kring, dat het 
gevoerde beleid ook VVD-beleid was. 
"Neemt u van mij aan dat ook vele niet-liberalen weten dat de 
VVD-ideeen ontwikkeld in oppositietijd, regeringsbeleid van nu 
zijn. Wij moeten er voor onszelf geen probleem van maken. Laat 
voortaan de kracht van onze ideeen voor anderen een probleem 
zijn. We hebben veel trouwe kiezers". 

De algemene vergadering werd besloten met een discussie over het 
beleid van de fracties n.a.v. de eerder gestelde vragen en mede 
op basis van de beleidsnotitie van de Tweede-Kamerfractie 
(bijlage II). 

Het laatste woord was aan de voorzitter van de partij die de 
algemene vergadering als volgt besloot: 
"Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid hier en ik hoop dat u 
kans zult zien om als u eenmaal thuis bent het enthousiasme, dat 
ik toch wel op de achtergrond, in de zaal en in de wandelgangen 
voelde, om dat enthousiasme toch ook weer over te dragen aan uw 
achterban, aan uw leden". 

(Voor verslaggeving wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie 
nr. 1355 van 15 juni, voor de besluitenlijst naar bijlage I). 
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3. AFDELINGEN 

Het aantal afdelingen nam, zoals feitelijk al in 1986 was 
verwacht, af en wel met drie. 
Een aantal afdelingen werd samengevoegd omdat de levensvatbaar
heid ernstig was aangetast door vermindering van het aantal 
leden. 
Resultaat van een en ander was dat het afdelingenbestand per 31 
december 611 bedroeg (in 1986: 614 - correctie t.o.v. 39ste 
Jaarverslag). 

De wijzigingen in het afdelingenbestand waren per kamercentrale 
als volgt: 
KC 's-Hertogenbosch: afdeling Heeswijk-Dinther gevoegd bij 
afdeling Schijndel; afdeling Boekel gevoegd bij afdeling Uden; 
afdeling Asten gevoegd bij afdeling Someren. 
KC Tilburg: afdeling Helvoirt gevoegd bij afdeling Haaren; 
afdeling Nieuw-Ginneken gevormd uit afdeling Breda. 

Wederom werd geconstateerd dat het aantal afdelingen dat de 
verplichting, vastgelegd in de artikelen 7.3 en 7.5 van het 
huishoudelijk reglement, nakwam om zowel een exemplaar van het 
jaarverslag als van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester van de afdeling om de algemeen secretaris te doen 
toekomen, gering bleef. 
Was in 1982 = 38,14% 

1983 = 46,31% 
1984 = 59,10% 

1 985 
1986 
1987 

= 57,45% 
= 53,88% 
= 47,79% 

De verdeling over de kamercentrales was als volgt (incl. 
buitenlandse afdelingen): 

's-Hertogenbosch 
Tilburg 
Gelderland 
Rotterdam 
's-Gravenhage 
Leiden 
Dordrecht 
Amsterdam 
Den Helder 
Haarlem 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Groningen 
Drenthe 
Limburg 
Flevoland 
afd. Ne'..v York 
afd. Ç'lashington 

totaal aantal afdelingen 
48 
40 
81 

1 
1 

51 
46 

1 
51 
24 
22 
43 
30 
44 
44 
34 
43 

5 
1 
1 

15 

ingezonden 
1 9 
1 9 
31 

1 
1 

30 
33 

1 ..,1 
"-I 

1 4 
1 0 
22 

7 
28 
1 1 
1 7 
24 
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Het ontbreken van de gegevens geeft een vertekening van het beeld 
van o.a. de financiele positie van de afdelingen. Het goldt zowel 
voor grote als voor kleinere afdelingen. 
In 1987 was voor uitkering aan de afdelingen een bedrag groot 
f. 1.265.000,- bestemd. Het ledenbestand van die afdelingen die 
niet hun verplichtingen nakwamen omvatte circa 40% van het totale 
ledenbestand. Bij eventuele inhouding (zoals vastgelegd in het 
reglement) zou derhalve een bedrag groot f. 506.000,- niet 
behoeven te worden uitgekeerd! 

De wijzigingen in het secretarissenbestand van de afdelingen 
namen af t.o.v. 1986. 
Was in 1982 = 45,03% 

1983 = 22,22% 
1984 = 34,14% 
1985 = 31,42% 
1986 = 35,11% 
1987 = 28,15% 

De afdelingen waren in 1987 ten nauwste betrokken bij de 
verkiezingen voor de provinciale staten en in mindere mate bij 
die t.b.v. de kandidaatstelling Eerste Kamer (zie voorts de 
paragrafen 9 en 10). 
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4. ONDERCENTRALES 

Het aantal ondercentrales onderging evenals in de jaren 1985 en 
1986 geen wijziging (nl. 98). 

Van deze 98 ondercentrales voldeden er 45 aan de reglementaire 
verplichting om een exemplaar van het jaarverslag en van de 
rekening en verantwoording van de penningmeester van de 
ondercentrale aan de algemeen secretaris te doen toekomen, een 
percentage van 45,92%. 

Was in 1982 = 46,39%, 1983 = 46,39%, 1984 = 58,16%, 1985 = 48,98% 
en in 1986 = 51,02% 

De verdeling over de 

's-Hertogenbosch 
Tilburg 
Gelderland 
Rotterdam 
's-Gravenhage 
Leiden 
Dordrecht 
Amsterdam 
Den Helder 
Haarlem 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Groningen 
Drenthe 
Limburg 
Flevoland 

kamercentrales was als volgt: 
totaal aantal ondercentrales 

6 
4 

1 1 
1 
1 
8 

11 
1 
6 
3 
6 
6 
5 
7 
8 
4 
9 
1 

ingezonden 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
6 
2 
3 
4 
1 

Het percentage mutaties in het secretarissenbestand van de 
ondercentrales bedroeg 32,65%, aanzienlijk meer dan in 1986. 
Was in 1982 = 35,05%, 1983 = 22,45%, 1984 = 34,69%, 1985 = 35,71% 
en in 1986 = 24,49%. 

Behoudens veranderingen in het afdelingenbestand binnen de 
ondercentrales voltrokken zich geen fundamentele wijzigingen. ~el 
werd de naam van de ondercentrale Winterswijk gewijzigd in Oost
Achterhoek (D031 ), maar de grenzen van de ondercentrales bleven 
de zelfde. 
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5. KAMERCENTRALES 

Reeds in het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van het feit 
dat de kamercentrales zich intensief met de kandidaatstelling en 
de propaganda voor de Statenverkiezingen hebben beziggehouden. 
Ook de verkiezing leden Eerste Kamer had hun volle aandacht. 
(In de paragrafen 9 en 10 wordt hier dieper op ingegaan). 

Uit de ingezonden afzonderlijke jaarverslagen van de kamer
centrales blijkt ook nu weer dat in het kader van de 
gedecentraliseerde opzet van de partij, deze centrales een 
belangrijke functie vervulden waar het, naast de kandidaat
stellingen, betrof coordinatie van activiteiten afdelingen en 
ondercentrales (vooral t.b.v. propaganda, vorming en scholing) en 
voorts als organisatorische steunpunten in nauwe relatie tot het 
landelijk apparaat van de partij. 

Wel waren er duidelijke verschillen te constateren in de W~JZe 
van functioneren, hetgeen ten nauwste verband hield (houdt) met 
de regionale omstandigheden, de omvang van de centrale en met het 
feit dat 9 van de 18 centrales qua grenzen indentiek zijn aan die 
van een provincie. De binding statenfractie - kamercentrale is in 
die situatie meestal hechter. De kamercentrale weet zich dan (op 
afstand) meer betrokken bij hetgeen in de staten plaatsvindt. 

De secretarissen kwamen als te doen gebruikelijk bijeen om met de 
algemeen secretaris en medewerkers van het algemeen secretariaat 
organisatorische problemen te bespreken en wel op 2. september. 
Eveneens hadden gesprekken plaats tussen de penningmeester van de 
partij en de penningmeesters van de kamercentrales. (Op 22 april 
en 8 december). 

Juist met het oog op de betekenis van de kamercentrales als 
steunpunten voor de landelijke organisatie is continuiteit van de 
desbetreffende functionarissen onontbeerlijk. Het aantal mutaties 
geeft daartoe een indicatie. 
In 1985 = 33,33% 

1986 = 27,78% 
1987 = 44,44% 

In 1987 werden de bezoeken van het dagelijks bestuur aan de 
kamercentrales hervat, zij het dat vorm en inhoud een wijziging 
ondergingen. Van de zijde van het dagelijks bestuur nam steeds 
een delegatie aan deze bezoeken deel (de delegatie bestond ten 
principale uit de partijvoorzitter, de algemeen secretaris en 
twee overige leden van het dagelijks bestuur). 
In het eerste halfjaar gold het bezoek de besturen van de 
kamercentrales. In het tweede halfjaar betrof het vooral de 
voorzitters van afdelingen en ondercentrales die tot dezelfde 
kamercentrale behoorden. 
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Achtereenvolgens werden bezocht: 
4 februari - KC Drenthe 

1 1 februari - KC Groningen 
18 februari - KC 's-Hertogenbosch 
24 februari - KC Amsterdam 

4 maart - KC Zeeland 
10 maart - KC Rotterdam 
11 maart - KC Leiden 
25 maart - KC Dordrecht 

1 april - KC 's-Gravenhage 
8 april - KC Limburg 

1 5 april - KC Den Helder ,.. 
mei - KC Flevoland 0 

1 3 mei - KC Utrecht 
20 mei - KC Haarlem 
27 mei - KC Tilburg 

3 juni - KC Overijssel 
1 0 juni - KC Gelderland 
1 7 juni - KC Friesland 

In het tweede halfjaar werden bezocht: 
1 6 september - KC Drenthe 
23 september - KC 's-Hertogenbosch 
30 september - KC Zeeland 

7 oktober - KC Leiden 
21 oktober - KC Dordrecht 
28 oktober - KC 's-Gravenhage 

4 november - KC Limburg 
1 1 november - KC Den Helder 
25 november - KC Rotterdam 

9 december - KC Groningen 

Stond de eerste reeks bezoeken in het teken van het inventariseren 
van de problemen in de partij t.a.v. het functioneren van de 
organisatie en het beleid van fracties en kabinet, de tweede 
reeks betrof veel eer de inventarisatie van de reacties op de 
binnen het hoofdbestuur behandelde nota Functie en Structuur en 
de aanbevelingen van de REC. 
Geconcludeerd kon worden dat de belangstelling voor en ook de 
instemming met bepaalde onderwerpen per centrale verschilden. De 
aanwezigheid op de verschillende bijeenkomsten was in het 
algemeen bijzonder groot, waarbij nog eens werd bevestigd dat 
het kader niettegenstaande fundamentele kritiek op de gang van 
zaken in de laatste jaren toch met het nodige vertrouwen de 
toekomst tegemoet zag. 
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6. DAGELIJKS BESTUUR EN HOOFDBESTUUR 

In 1987 werden 13 vergaderingen van het hoofdbestuur gehouden nl. 
op 19 januari, 16 februari, 23 februari, 30 maart, 13 april, 11 
mei, 15 juni, 31 augustus, 14 september, 21 september, 19 
oktober, 16 november, 14 december, waarbij de vergaderingen van 
16 februari en 21 september extra vergaderingen waren, o.a. 
t.b.v. de FPOe-kwestie en het rapport van de REC (zie ook 
paragraaf 14). 

Evenals in voorgaande jaren werd aan een veelheid van onderwerpen 
aandacht geschonken. Een van de belangrijkste beleidsbepalende 
onderwerpen was de kwestie van de FPOe en daarmee verbonden de al 
dan niet continuering van het lidmaatschap van de Liberale 
Internationale door de VVD. Het beleid was erop gericht zo veel 
als mogelijk aan de overige leden van de Liberale Internationale 
duidelijk te rnaken dat het aanblijven van de FPOe voor de VVD 
bijna onoverkomelijke bezwaren met zich zou meebrengen. 
In de periode vanaf de 40ste jaarlijkse algemene vergadering werd 
mede door toezeggingen van de voorzitter van de Liberale 
Internationale over controle op doen en laten van deze partij en 
door officiele verklaringen van de FPOe, waarbij afstand werd 
genomen van eerder gedane uitspraken inzake het Oostenrijkse 
verleden in de Tweede Wereldoorlog, bereikt dat de noodzaak om de 
Liberale Internationale te moeten verlaten afnam. Tot een 
afrondende beslissing zou echter eerst in 1988 worden gekomen. 

Zeer veel energie en inventiviteit van de meest betrokkenen 
vergde de reeds in 1986 aangekondigde functionering en her
structurering van de partij. In een groot aantal vergaderingen 
werd bij delen daartoe een programma ontwikkeld. De essentie van 
de voorgestelde wijzigingen werd van de hand van de voorzitter 
gepubliceerd in een artikel in Vrijheid en Democratie nr. 1360 
van 15 november, blz. 6 e.v. 
Doel van de veranderingen kan worden samengevat als in de aanhef 
is verwoord: 
"Anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving is de grote 
uitdaging van elke politieke partij. Wij moeten daarbij weten 
waar wij nu staan, welke de verwachte ontwikkelingen in de 
komende jaren zullen zijn en vervolgens onze lijn uiteenzetten". 

Naast deze belangrijke vraagstukken werd in de beslotenheid van 
het hoofdbestuur vaak zeer uitvoerig en indringend stilgestaan 
bij de politiek van alledag. Het hoofdbestuur verwoordde in deze 
vaak de kritiek uit de achterban t.a.v. ~esluiten zowel door 
regering als fracties genomen. 

De overige onderwerpen waren (in willekeurige volgorde): 
- Jaarplan voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst 

VVD/JOVD; 
het dubbellidmaatschap VVD/JOVD; 
de beschrijvingsbrief voor de 41ste JAV; 
de financiele positie van de partij; 

- de viering van het 40-jarig jubile~~i 
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- de partijraad van 28 november; 
-de benoeming van staffunctionarissen (zie paragraaf 8); 
- de kandidaatstelling leden dagelijks bestuur en de 

samenstelling dagelijks bestuur; 
- de aanbevelingen van de REC 
- de vaststelling van een nieuwe instructie voor algemeen 

secretaris en adjunct-algemeen secretaris; 
-de vorming en scholing in de partij; 

de jubila van algemeen secretaris en adjunct-algemeen 
secretaris en het afscheid van de staffunctionaris voor vorming 
en scholing en de administrateur (zie paragraaf 8); 

- de samenstelling en taakstelling van de commissie Liberaal 
Bestek '90 (zie voorts paragraaf 14); 

- de verkiezingen van leden provinciale staten en de verkiezing 
leden Eerste Kamer; 

- de samenstelling van de commissie Partijraad (zie ook 
paragraaf 14); 

- het lidmaatschap van de NOVIB; 
- de vaststelling van de tekst van het 39ste Jaarverslag; 
- de begroting voor 1987; 
- de samenstelling van de delegatie naar het ELD-congres te 

Lissabon; 
-de campagne t.b.v. de Statenverkiezingen (zie ook paragraaf 9); 
- de beschrijvingsbrief voor de 40ste JAV. 

De opsomming is niet volledig maar in verband met de bekorting 
van de tekst noodzakelijk. 
Een aantal malen werden de vergaderingen ook bijgewoond door 
VVD-leden in het kabinet. 

Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar 22 maal en 
wel op 5 januari, 26 januari, 9 februari, 2 maart (tel.), 16 
maart, 23 maart, 6 april, 27 april, 18 mei, 1 juni, 9 juni 
(tel.), 29 juni, 24 augustus, 7 september, 13 september (tel.), 
28 september, 5 oktober, 26 oktober, 2 november, 23 november, 30 
november, 21 december. Driemaal werd telefonisch vergaderd 
waarmee nog eens onderstreept werd dat het aantal en de 
importantie van onderwerpen bijzonder groot was. De in het 
dagelijks bestuur behandelde onderwerpen zijn in belangrijke mate 
terug te vinden in die van het hoofdbestuur. Daarnaast werd 
aandacht gegeven aan onderwerpen van strikt huishoudelijke aard. 
Een van de punten van aandacht betrof functie en positie van het 
algemeen secretariaat (zie paragraaf 8). De huisvesting van de 
partij speelde daarbij een belangrijke rol. Enerzijds is er het 
feit dat het Thorbeckehuis in 1972 op initiatief van Haya van 
Someren werd gerealiseerd met financiele steun van de gehele 
partij anderzijds zijn de kosten, aan huisvesting in het centrum 
van de residentie verbonden, zeer hoog. De vraag liet zich stellen 
of niet om neer dan een reden moest worden omgezien naar een 
ander onderkomen. Die vraag werd in 1987 nog niet beantwoord. 

~et dit vraagstuk was ten nauwste verbonden het feit dat de 
partij, zoals toen blee}~, jarenlang een wel verklaarbaar 
maar verkeerd financieel beleid had gevoerd. De inkomsten van 
het hoofdbestuur berustten ook in 1987 op twee peilers nl. het 
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gedeelte van de contributie-opbrengst en een opbrengst uit 
financiele acties. 
De laatste actie leverde veel minder op dan was voorzien. Vandaar 
dat het hoofdbestuur besloot aan de 41ste jaarlijkse algemene 
vergadering voor te stellen de hoogte van de contributiebedragen 
aanmerkelijk te doen toenemen. Financiele acties zullen dan, 
behoudens die voor een Tweede-Kamerverkiezing, niet meer worden 
gehouden. Acties van afdelingen en centrales kunnen overigens op 
hun initiatief wel gewoon doorgaan. In het ondervolgende 
overzicht wordt deze buitengewoon ongunstige ontwikkeling 
cijfermatig in beeld gebracht. 

Inkomsten hoofdbestuur 

absoluut x f. 1000,- (excl. subsidies) 

jaar A B c D totaal 

1988* 900 1. 307 300 1 77 2.684 
1987 965 1 • 41 2 321 562 3.260 
1986 1 • 053 1 • 5 49 1 • 278 618 4.498 
1985 1 • 007 1 • 468 586 522· 3.583 
1984 1 • 070 1 • 567 471 1.271** 4.379 
1983 1 • 1 45 1 • 6 95 464 401 3.705 
1982 1 • 1 61 1 • 71 4 1 • 1 91 522 4.588 
1 981 1. 048 1 • 448 789 305 3.590 
1 980 1 . 028 1 • 448 438 166 3.080 
1979 1 • 020 1 • 55 6 382 235** 3.293 
1978 945 1 • 3 5 0 540 93 2.928 
1 977 856 1 • 21 6 180 261 2.513 

* prognose 
** inclusief bijdrage EP 

Procentueel (1977-1988) 

-----------------------------------------------------------------
jaar A B c D 
-----------------------------------------------------------------
1988* 33,53 48,70 11 '1 7 6,60 
1987 29,60 43,31 9,85 17,24 
1986 23, 41 34,44 28, 41 13,74 
1985 28,10 40,97 16,36 1 4 '5 7 
1984 24,43 35,78 10,76 29,03 
1983 3 0 '91 45175 12,52 10,82 
1982 25,30 37,36 25196 11 '3 8 
1 981 2 9' 1 9 40133 21 1 98 8,50 
1980 33138 47,01 1 4 122 5,39 
1 979 34,01 47,25 11 '6 0 7' 1 4 
1978 32,27 4 6 1 11 18,44 3, 1 8 
1 977 34,06 48139 7,16 10139 

* prognose 
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A = Vrijheid en Democratie 
B = HB-aandeel contributie 
C = financiele acties 
D = overige baten 

N.B. Bij het analyseren van de gegevens dient rekening te worden 
gehouden met de volgende jaren waarin landelijke 
verkiezingen plaatsvonden: 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 
1984, 1986 en 1987. 
De financiele acties leverden dan in de meeste gevallen een 
imponerend resultaat op. 

Naast de routinematige beleidsvoering in vergaderingen, waren de 
leden van het dagelijks bestuur actief in aanwezig te zijn bij 
vergaderingen van de bijzondere groepen, voorts in het kader van 
de Statenverkiezingen en vooral in deelneming aan bezoeken van het 
dagelijks bestuur aan de kamercentrales (zie paragraaf 5). 
Ten behoeve van het intern functioneren van het dagelijks bestuur 
werden richtlijnen vastgelegd die in het 9e Jaarboek werden 
gepubliceerd. 

De wijzigingen in dagelijks bestuur c.q. hoofdbestuur waren ook 
in dit verslagjaar weer veelvuldig. In paragraaf 2 wordt hieraan 
aandacht geschonken. 

Op 31 december was het hoofdbestuur als volgt samengesteld: 
dagelijks bestuur: 
voorzitter dr L. Ginjaar te Leidschendam; 
ondervoorzitter: mr.I.W. Opstelten te Delfzijl; 
penningmeester drs.P. Rassenaar te 's-Gravenhage; 
secretarissen mevr.A.A. Aeyelts Averink-Winsemius te Krimpen 

a/d IJssel; 
J.D. Blaauw te Zeist; 
P.L. van den Bossche te Berkel Enschot; 
drs.H.B. Eenhoorn te Voorburg; 
drs.L. Hilarides te Drachten; 
drs.B.J.M. Verwaayen te Wateringen; 

de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie: ir.D. Luteijn (met 
adviserende stem); 
de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie: dr ir J.J.C. Voorhoeve 
(met adviserende stem); 
de vertegenwoordiger van de VVD-leden in het Europese Parlement: 
mr.H.R. ~ord (met adviserende stem). 

Vertegenwoordigers van de kamercentrales: 
's-Hertogenbosch W.P.T.M. van der Voorn te St. 

Tilburg 
Gelderland (rkk. Arnhem) 

Gelderland (rkk. Nijmegen) 
Rotterdam 
's-Gravenhage 

Leiden 

Oedenrode 
jhr.R.G.P. Sandberg te Breda 
mevr.M.J.A. Kombrink-Boot te 
Apeldoorn 
drs.N.P.M. Klein te Nijmegen 
drs.ir.A.W.L.M. Goud te Rotterdam 
mevr.drs.J. Buzeman te 's-Graven
hage 
drs.H.A. Meulemans te Lisse 
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Dordrecht 
Amsterdam 
Den Helder 
Haarlem 
Zeeland 
Utrecht 

Friesland 
Overijssel 
Groningen 
Drenthe 
Limburg 

Flevoland 

: ir.J. Boeve te Zuid-Beijerland 
drs.C.H.J. ten Broek te Amsterdam 
drs.A. van Voskuilen te Oterleek 
mr.J.F.H.M. van Exter te Heemstede 
mr.D.F. Vos te Middelburg 
mevr.drs.H. Gonda-Wijnholt te 
Utrecht 
w. Pitlo te Balk 

: mevr.H. Joo-Woltjer te Almelo 
H.A. Euverink te Kropswolde 

: R. Schrotenboer te Meppel 
: mevr.E.F.M. Coenen-Vaessen te 

Hulsberg 
mr.drs.J.J. Hartman te Almere 

Een vertegenwoordigster van de Organisatie Vrouwen in de VVD: 
mevr.A.M.Th. Wind te Voorburg; 
de voorzitter van de Vereniging van Staten- en Raadsleden: J.W. 
Remkes te Groningen (met adviserende stem); 
een vertegenwoordiger ingevolge de samenwerkingsovereenkomst 
VVD/JOVD: mevr.A.C. den Ottelander te Utrecht (met adviserende 
stem). 

Door het dagelijks bestuur (bij delegatie) werden in 1987 aan de 
volgende leden de VVD-Thorbeckepenningen uitgereikt (in 
alfabetische volgorde): 
P.J. Derks te Tegelen; J. Jonasse te Ede; F. Jorissen te Hendrik 
Ido Ambacht; A. Klomp te Beverwijk; T. Meijer, Jzn te Grijpskerk; 
mr.J. de Moncny -te Rhoon; mevr.J.H. Sengers-van Gijn te Vught; 
J. Siep te Naarden; A.M. Struick van Bernmelen te 's-Gravenhage; 
G.J.W. Teeuwisse te 's-Gravenhage; H.F. Tijdens te Heinkenszand; 
mej.mr.J.L.M. Toxopeus Pott te Paterswolde; mevr.E. Tuijnman te 
Norg; G.P. Verhulsdonk te Schiedam; dr.G. Zoutendijk te 
Oegstgeest. 
In het negende Jaarboek werd het merendeel van de hierboven 
genoemden aan de thans indrukwekkend wordende lijst van 68 namen 
toegevoegd. 

De vergaderfrequentie dagelijks bestuur en hoofdbestuur sedert 
1976 is: 
Jaar: 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 9 81 
1982 
1983 
1 984 
1985 
1986 
1987 

DB: 
1 3 
1 6 
20 
1 4 
1 9 
23 
26 
21 
1 8 
1 8 
21 
22 

24 

HB: 
7 

1 5 
1 2 
1 8 
21 
1 3 
21 
1 2 
1 3 
1 3 
1 6 
1 3 



7 . PARTIJP..AAD 

In 1987 kwam de partijraad twee maal bijeen en wel op 19 
september te Bunnik en op 28 november te Bussum. Van het aantal 
leden dat de partijraad telde was op 19 september 58,03% en op 28 
november 62,69% aanwezig. 

Die van 19 september was de reguliere vergadering waar werd 
gediscussieerd over Troonrede en Miljoenennota. Anders dan bij 
vroegere bijeenkomsten werd thans reeds 's-morgens in plenaire 
vergadering bijeengekomen. 
Na redevoeringen van de partijvoorzitter dr L. Ginjaar en de 
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, dr ir J.J.C. Voorhoeve 
werd uiteengegaan in discussiegroepen gebaseerd op de cluster
indeling zoals die binnen de Tweede-Kamerfractie wordt toegepast. 
Na rapportage uit de groepen en vervolgens plenaire discussie 
kwam aan deze sfeervolle en opgewekte bijeenkomst tegen 15.30 uur 
een einde. 
(Voor verslaglegging wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie 
nr. 1359 van 15 oktober blz. 4 t/m 6 en in nauwe relatie tot deze 
onderwerpen, op deze partijraad behandeld, de blz. 4 en 5 van 
Vrijheid en Democratie nr. 1360 van 15 november). 

Van geheel andere aard was de bijeenkomst van 28 november. Voor 
die dag was oorspronkelijk een samenkomst van de algemene 
vergadering voorzien. Deze vergadering zou zich dan o.a. moeten 
uitspreken over de evaluatie inzake de toepassing van de 
reglementen op de kandidaatstellingen. Maar de voorkeur ging uit 
naar het inwinnen van een pre-advies van de partijraad t.a.v. 
genoemd onderwerp. Daarbij werd gebruikt gemaakt van de 
mogelijkheid zoals neergelegd in artikel 31 .2 van de statuten. 
Voorts werd door het hoofdbestuur besloten om gevolg te geven aan 
de bij veel leden van de partijraad levende wens om in 
beslotenheid bijeen te komen. De laatste maal dat de partijraad 
in besloten vergadering bijeen kwam dateerde overigens van 
december 1974. 
Een probleem bij de interpretatie van het begrip beslotenheid 
deed zich nog voor bij de vraagstelling of dan uitsluitend de 
leden van de partijraad toegang tot de bijeenkomst hadden. Het 
hoofdbestuur sprak zich met een beroep op artikel 34.1 juncto 
34.3 van de statuten ten gunste van die zienswijze uit, onder 
mededeling in Vrijheid en Democratie nr. 1361 van 15 december, 
blz. 21. 

De bijeenkomst werd dus in alle beslotenheid gehouden. Aan de orde 
waren uitsluitend de aanbevelingen tot wijziging van de 
kandidaatstellingsreglementen in samenhang met eventuele 
wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement. Die 
aanbevelingen waren neergelegd in het rapport van de Reglementen 
Evaluatie Commissie (REC). 
(Voor samenstelling en werkzaamheden van deze commissie wordt 
verwezen naar paragraaf 14). 

Er ontwikkelde zich een levendige discussie mede door het feit 
dat de REC een groot aantal knelpunten had gesignaleerd. Over die 
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knelpunten was een veelheid van meningen mogelijk. Op de 28 
partiele of alles omvattende aanbevelingen waren door de leden 
van de raad 54 moties ingediend. De commissie smaakte het 
genoegen van haar aanbevelingen er 21 ongeschonden aanvaard te 
zien. Om in deze moeilijke materie enige algemene lijnen in de 
vergadering aan te brengen legde de voorzitter van de partijraad 
de leden een aantal beslispunten voor. 
Deze beslispunten waren (met tussen haakjes het besluit van de 
partijraad): 
1. Dient de ontwerpkandidatenli1st in eerst instantie door een 

gremium in de top van de partij te worden opgesteld en aan de 
afdelingen te worden aangeboden of dient de ontwerpkandidaten
lijst vanuit de afdelingen via de kamercentrales te worden 
opgebouwd? 
(Advies partijraad: de ontwerpkandidatenlijst dient vanaf de 

basis de te worden opgebouwd.) 
2. Indien de ontwerpkandidatenlijst vanaf de basis wordt 

opgebouwd, dient het hoofdbestuur dan een profielschets op te 
stellen? 
(Advies partijraad: ja.) 

3. Is het de taak van het kamercentralebestuur informatie te 
verschaffen aan de afdelingen? 
(Advies partijraad: ja.) 

4. Moeten de resultaten van door de afdelingen opgestelde 
advieslijsten rechtstreeks naar het landelijk bestuur? 
(Advies partijraad: neen.) 

5. Moeten de resultaten van door de afdelingen opgestelde 
advieslijsten naar de kamercentrales en vervolgens naar het 
landelijk bestuur? 
(Advies partijraad: ja.) 

6. Moet de definitieve lijst met of zonder gekwalificeerde 
meerderheid door de algemene vergadering vastgesteld worden? 
(Advies partijraad: met een gewone meerderheid.) 

7. Moet de Moddermanlijst worden opgesteld op basis van het 
aantal aanwezige leden ter vergadering of op basis van het 
nominale aantal leden van de betreffende afdeling/centrale? 
(Advies partijraad: op basis van het nominale aantal leden.) 

8. Moet bij stemmingen over de kandidatenlijst gebruik worden 
gemaakt van het systeem van het gewenste aantal kandidaten in 
de meest gewenste volgorde? 
(Advies partijraad: neen.) 

3esloten werd om de uitkomsten van de besluitvorming op te nemen 
in de beschrijvingsbrief voor de 41ste jaarlijkse algemene 
vergadering met de toevoeging van het advies terzake van het 
hoofdbestuur. 

Dat de beslotenheid ten zeerste werd gewaardeerd komt mede tot 
uitdrukking in de zeer hoge presentiegraad van deze bijeenkomst. 
Daardoor ondergaat het gemiddelde over negen jaren partijraad een 
wijziging in positieve zin. Zodat mede met het oog op de 
discussie over functie en samenstelling van de partijraad voor 
wat de presentie-graad (geregistreerd sedert 1979) betreft over de 
jongste negen jaren het volgende overzicht van enige importantie 
is, waarbij het gemiddelde van het vermelde jaar als criterium 
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is genomen (tussen haakjes het aantal bijeenkomsten). 

Presentie-graad 
1979 
1980 
1 981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

totaal gem. 

leden 
46,56 
52,02 
48,42 
54,48 
61 , 96 
58,64 
50,89 
52,79 
60,36 

54,01 

partijraad: 
( 3 ) 
( 2 ) 
( 2) 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 2 ) 
( 2 ) 

(23) 
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8. ALGE~IEEN SECRETARIAAT 

1987 was voor het algemeen secretariaat in meer dan een opzicht 
een turbulent jaar. 
Allereerst deed zich in het medewerkersbestand een groot aantal 
wijzigingen voor. Zes medewerkers verlieten om uiteenlopende 
redenen, na korte of lange tijd zich voor de partij te hebben 
ingezet, het Thorbeckehuis. 
Vijf medewerkers werden aangesteld waarvan een zich na enige 
maanden terug trok. Deze medewerker werd niet vervangen, zodat 
het aantal arbeidsplaatsen met een afnam. Dat ook de enige 
medewerker die niet in dienst was van de VVD, maar van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden, door de VVD werd 
overgenomen met de garantie dat de personeelskosten betaald 
bleven door genoemde vereniging omdat hij werkzaamheden voor deze 
verenging zou blijven verrichten, was op zich geen werkelijke 
verandering. Alle medewerkers vallen thans onder de Richtlijnen 
Thorbeckehuis (RITH). 

Tot degenen die afscheid namen behoorden twee staf
functionarissen, de heer Van den Broek en de heer Van der Meer 
(resp. staffunctionaris voor vorming en scholing en 
administrateur). Zij aanvaardden beiden betrekkingen in het 
bedrijfsleven die hen meer uitzicht boden op verbetering van hun 
maatschappelijke positie. 
Van beide medewerkers werd op geheel eigen wijze afscheid 
genomen. 
Hans van den Broek heeft gedurende een groot aantal jaren (sedert 
1982) op voortreffelijke wijze vorm en inhoud weten te geven aan 
het werk van de Haya van Somerenstichting. 
Kees van der Meer heeft sedert 1972 gestalte gegeven aan de 
omzetting van de amateuristische boekhouding in een professionele 
administratie waarbij hij met niet aflatende ijver heeft gezorgd 
dat bovenal de ledenadministratie op een voor de partij adequaat 
niveau werd gebracht, conform de uitspraken van de algemene 
vergadering in 1969 en 1971. 
Beide medewerkers is de partij grote dank verschuldigd. In 
Vrijheid en Democratie nr. 1356, van 15 juli, blz. 35 en nr. 1361 
van 15 december, blz. 17 werd er bij deze voor de partij grote 
veranderingen stilgestaan. 

Van geheel andere aard was het stilstaan bij twee jubilea. 
Op 1 juni werd het feit gevierd dat 12 1/2 jaar daar voor Tineke 
Tangel de gelederen van het algemeen secretariaat kwam 
versterken. Dagelijks bestuur en medewerkers zetten haar terecht 
in het zonnetje. Het komt tegenwoordig niet zo vaak voor dat in 
de nobiele Nederlandse samenleving een arbeidsovereenkomst 12 1/2 
jaar stand houdt. 
In september werd aandacht geschonken aan het feit dat Win van 
den Berg op 15 maart 1975 door de 44ste algemene vergaèering tot 
algemeen secretaris werd benoemd. Sedert dat moment zijn 32 
algemene vergaderingen gehouden. Hij heeft die vergaderingen, 
zonder uitzondering, allemaal van achter de groene tafel 
meegemaakt. 
In de vergadering van het hoofdbestuur van 14 september werd hij 
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bij monde van de voorzitter geprezen om zijn "gedegen kennis, 
loyaliteit en inzet". 

Het hoofdbestuur benoemde m.i.v. 1 november twee 
staffunctionarissen, de heren Dijk en Zwart, waarbij de eerst 
genoemde, gelet op het eerder vermelde, de werkzaamheden t.b.v. 
de Vereniging van Staten- en Raadsleden voortzette maar nu 
formeel in dienst van de VVD en de laatst genoemde de plaats 
innam van mr.H.J. Lutke Schipholt die de functie van de heer Van 
den Broek t.b.v. vorming en scholing ging vervullen. 

Hoewel reeds in een reeks van jaarverslagen de aandacht was 
gevestigd op het feit dat het medewerkersbestand van de ~lD 
uitzonderlijk gering in aantal was, ontkwam het ambtelijk 
apparaat toch niet aan de noodzaak om in het kader van de 
voorziene algehele bezuinigingen eveneens de mogelijkheden te 
onderzoeken tot een nog verdergaande inkrimping. Een extern 
onderzoeksbureau analyseerde de werkzaamheden, de daarmee 
verbonden kosten en het daaraan gekoppelde aantal medewerkers. De 
uitkomst week niet af van de conclusies uit een intern rapport 
van de algemeen secretaris van december 1979. 
Het kritisch minimum aantal medewerkers werd gesteld op 15. 
Door natuurlijke afvloeiing zal in de loop van 1988 een aantal van 
16 worden bereikt, daarbij buiten beschouwing latend de twee 
medewerkers t.b.v. de Vereniging van Staten- en Raadsleden, de 
hoofdredacteur van Vrijheid en Democratie en de medewerker t.b.v. 
de Organisatie Vrouwen in de VVD. Een eventueel verder doorge
voerde bezuiniging heeft de organisatorische afbraak van de 
partij tot gevolg. 

Aantallen medewerkers 1974 - 1988 

1988 prognose -
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 

19** 
21** 
23* 
21 
20 
22 
24 
24 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
20 

* incl. een medewerker t.b.v. de Vereniging van Staten- en 
~aadsleden en een t.b.v. de Organisatie Vrouwen in de VVD 

** incl. twee medewerkers t.b.v. de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden en een medewerker t.~.v. de Organisatie Vrouwen 
in de VVD 
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Uit bovenvermelde gegevens wordt nog eens duidelijk dat het 
algemeen secretariaat steeds zeer beperkt van omvang is geweest. 
Het cijfer voor 1987 is geflatteerd omdat het opnemen van de twee 
medewerkers van de Vereniging van Staten- en Raadsleden en een 
t.b.v. de Organisatie Vrouwen in de VVD slechts een formele is, 
daar waar de daaraan verbonden personeelskosten ten laste blijven 
van genoemde vereniging (soms d.m.v. een subsidie van VVD-zijde), 
waarvoor zij ook uitsluitend de werkzaamheden verrichten. 
Sedert 1986 is dus reeds sprake van een gestage teruggang, 
hetgeen uit de ondervolgende financiele cijfers blijkt met de 
verhoudingen in procenten. 

personeelskosten* 
(VVD en Haya van Someren~t.) 
x 1000 

ontvangen contributie-aandeel 
(hoofdbestuur en VenD) 
x 1000 

----------------------------------------------------------------
jaar totaal index totaal index % 

------ ----- ------ -----
1978 960 100 2.295 1 00 41 , 86 
1979 1 • 029 107 2.675 11 7 38,49 
1980 1 • 1 46 11 9 2.459 1 07 46,63 
1 981 1 • 252 130 2.495 109 50,18 
1982 1 • 2 93 135 2.874 1 25 44,99 
1983 1 • 283 134 2.839 124 45,20 
1984 1 • 303 136 2.637 11 5 49,42 
1 985 1 • 327 138 2.475 1 08 53,63 
1986 1 • 388 1 44 2.601 11 3 53,36 
1987 1 • 25 4 130 2.377 103 52,76 
1988 (prog)1.100 11 4 2.207 96 49,84 

* personeelskosten zijn: salarissen - sociale lasten - pensioenen 
- uitzendkrachten - overige personeelskosten - verzekeringen -
adv. personeel - ecxl. doorberekeninaen 

De werkzaamheden verminderden echter niet. De verkiezingen 
(staten en Eerste Kamer) de uitwerking van voornemens neegelegd in 
de nota "Functie en Structuur", de werkzaamheden t.b.v. de REC, 
de toeneming in complexiteit m.b.t. vraagstellingen van 
briefschrijvers en tenslotte de voorbereiding van de viering van 
het 40-jarig bestaan van de partij, vergden van velen een 
bovenmatige inspanning. 
Dat reeds sedert 1984 sprake is van zowel bezuiniging als van àe 
daarbij voortkomende vermindering van activiteiten wordt 
weerspiegeld in de volgende gegevens: 
- fotocopieen gemiddeld per maand: 

1983 88.977 
1984 101.642 
1985 147.046 
1986 98.405 
1987 66.877 
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- ontvangen 
1983 
1 984 
1985 
1 986 
1987 

- verzonden 
1983 
1 984 
1985 
1986 
1987 

brieven: 
7.103 
7.084 
7.059 
6.994 
5.153 

brieven: 
3.647 
4.1 91 
4.816 
3.958 
3. 91 6 

Met betrekking tot de brieven dient vermeld te worden dat daarin 
niet zijn begrepen ontvangen mutatie-formulieren, folders, 
drukwerk en verzonden convocaten en mededelingen. Van de 
ontvangen brieven werden 454 doorgezonden naar de Tweede-Kamer
fractie omdat de inhoud betrekking had op het door deze fractie 
gevoerde beleid. 

In het verslagjaar werd de uitgave voorbereid van het 9e 
Jaarboek. Ook nu was weer sprake van een zeer groot aantal 
mutaties in het adressenbestand. Circa 33% wijzigde zich t.o.v. 
het 8e Jaarboek. 

De band met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen te Groningen werd nog eens versterkt doordat het 
algemeen secretariaat ten nauwste betrokken was bij de 
voorbereiding van twee historische geschriften onder auspicien 
van de Teldersstichting. Beide werken kwamen tot stand met het 
oog op de viering van het 40-jarig bestaan van de VVD. 

Het algemeen secretariaat bestond op 31 december uit èe volgende 
medewerkers (in alfabetische volgorde): 
J.J. Alberts, mevr.P. van Bemmelen-van Duijn, l'l.J.A. van den 
Berg, mevr.P.G.M. 3eijersbergen, H.M.G. Dittrnar, A.W. Dijk, 
mevr.E. Gans, mevr.C.r·1.T. èe Goede-Ammerlaan, mevr.W.J. Jongstra, 
R. Kikkert, mevr.E. Krijgsman, mevr.I. Krijgsman, mevr.G.J. 
Koopman-Stieber, mr.H.J. Lutke Schipholt, mevr.J.J. Seinen, 
mevr.M.Th.M. Tangel, A.P. van der Toorn, mevr.J.E.S. Versluis
Boot, H. van Vliet, mevr.M.J. Wassenaar, F.~. Weggemans en 
mr.D.VJ. Zwart. 
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9. STATENVERKIEZINGEN 

De handelingen in de procedure inzake het kandidaatstellen werden 
reeds in het 39ste Jaarverslag, blz. 23 e.v. vermeld. 
Zoals daar geste~d werd diende de administratieve afhandeling in 
1987 plaats te v1nden. Immers de dag van de kandidaatstelling was 
3 februari. Daaraan voorafgaande dienden vooral de besturen van de 
provinciecentrales (i.h.b. de secretarissen) een veelheid van 
formaliteiten te verrichten. Op 5 januari werden de richtlijnen 
voor de indiening door de algemeen secretaris gegeven. 
Om een indruk van dit formele handelen te geven, dat zich 
meestal buiten het gezichtsveld van kader en leden voltrekt, 
een volgende impressie: 

1. Het opmaken van algemene formulieren, waarbij afhankelijk 
van het aantal provinciale kieskringen en het door de VVD in 
de provincie vastgestelde technisch advies, deze formulieren 
zeer wisselend in aantal kunnen zijn; 

2. Het opmaken, verzenden en terug ontvangen van de verklaringen 
van bewilliging in de kandidaatstelling van iedere kandidaat 
afzonderlijk. 
Voor Noord-Brabant hield dit b.v. in het afzonderlijk opmaken 
van negen lijsten (er zijn daar immers 9 kieskringen) daarentegen 
in Utrecht twee (omdat daar slechts 2 kieskringen voorkomen). 
Komt een kandidaat b.v. in Noord-Brabant voor dan zal hij 
negen maal verklaringen moeten ondertekenen (met alle werk
zaamheden voor de daaraan verbonden secretariaten). 

3. Het laten ondertekenen door ten minste 25 kiezers van-iedere 
kandidatenlijst afzonderlijk.-

4. Het indienen van de lijsten zowel per hoofdstembureau als bij 
het centraalstembureau om een verbinding van de lijsten te 
garanderen. Vindt dat niet plaats dan gaan stemmen verloren. 
Is de inlevering niet op het juiste moment geschiedt dan 
verspeelt de VVD in die kieskring haar mogelijkheden. 
In het verleden is het n.l. wel eens voorgekomen dat in 
bepaalde kieskringen, o.a. doordat de procedure niet goed was 
gevolgd, geen lijst werd ingediend! 

Volgens het reglement PS wordt in die provincie waar meer dan een 
kamercentrale voorkomt, een provinciecentrale gevormd. In de 
overige provincies is de daar voorkomende kamercentrale tevens 
provinciecentrale. De provinciecentrales hadden naast deze 
bovengenoemde handelingen zich ook in te zetten t.b.v. de 
campagne. In paragraaf 17 wordt hier nader op ingegaan. 
Tenslotte toog een deel van het Nederlandse kiezersbestand op 18 
maart naar de stembus. De uitzonderlijk lage opkomst (66%) werd 
alleen in het verleden overtroffen door die bij de Europese 
verkiezingen van '79 en '84. Ook de VVD deelde in deze malaise. 
Maar ongetwijfeld hebben de gebeurtenissen van de afgelopen jaren 
ook meegespeeld. Het resultaat was een achteruitgang in zeteltal 
van 28,66%! Het aantal statenzetels ging nl. terug van 157 naar 
11 2. 
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In Vrijheid en Democratie nr. 1353 van 15 april, blz. 3 e.v. werd 
een cijfermatige analyse opgenomen. Aan die analyse zijn de 
volgende gegevens ontleend om t.b.v. de geschiedschrijving nog 
eens het een en ander nadrukkelijk vast te leggen. 

Allereerst een vergelijking tussen de drie grote partijen over de 
periode 1 78/ 1 87: 

PvdA 
CDA 
VVD 

PvdA 
CDA 
VVD 

mei 1 78 
GR 

29,4 
38,0 
15,8 

sept. 1 82 
TK 

30,4 
29,3 
23,1 

mei I 81 
TK 

28,3 
30,8 
1 7 '3 

mrt.' 86 
GR 

32,0 
31 '2 
18,8 

mrt. '82 juni 1 82 
PS GR 

21 '6 23,9 
33,4 33,1 
22,2 22,2 

mei 1 86 mrt. 1 87 
TK PS 

33,3 33,0 
34,6 33,0 
1 7, 4 1 5, 5 

Op VVD-lijsten werd, van al die jaren, in 1987 procentueel het 
geringste aantal stemmen uitgebracht. De uitslagen per provincie 
leverden voor de VVD het volgende beeld op: 

staten 1 78 staten 1 82 staten 1 87 verlies** 
Groningen 1 4, 2 16,7 1 2, 8 -319 
Friesland 11 '5 1 4' 9 11 , 5 -3,4 
Drenthe 1 8 '4 22,0 17,7 -4,3 
Overijssel 1 2, 6 1 6, 6 11 '5 -5,1 
Flevoland 16,8* 1 4, 7 -2,1 
Gelderland 1 6 '3 21 , 4 1 5 '0 -6,4 
Utrecht 21 , 4 27,3 1 9 '2 -8,1 
Noord-Holland 21 '2 2619 1 9 '7 -7,2 
Zuid-Holland 1 9 1 4 2513 1 7, 4 -7,9 
Zeeland 1615 21 , 7 1 6 , 1 -5,6 
Noord-Brabant 1 3, 6 20,1 1 3, 3 -6,8 
Limburg 1 2 1 1 1 7 '1 9,7 -7,4 

* 1985 eerste :na al verkiezing voor de staten 
** t.o.v. 1 982 
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In VVD-statenzetels omgezet, gaf dit het volgende beeld: 

% vooruit-
1978 1982 1987 gang 1982 

Gr. 8 9 7 + 1 2, 50 
Fr. 6 8 6 + 33,33 
Dr. 1 0 11 9 + 10,00 
Ov. 8 1 0 7 + 25,00 
Fle. 7* 6 -----
Gel. 1 2 1 5 11 + 25,00 
Utr. 1 3 17 1 1 + 30,77 
N-H. 17 22 1 6 + 29,41 
Z-H. 1 7 21 1 5 + 23,52 
Zee. 8 1 0 8 + 25,00 
N-Br. 1 1 1 6 1 0 + 45,45 
Lim. 8 1 1 6 + 37,50 

118 157 112 + 27,12** 
* Flevoland stemde voor de eerste maal in 1985. 

** exclusief Flevoland 

% achteruit 
gang 1987 
- 22,22 
- 25,00 
- 1 8118 
- 30,00 
- 14,29 
- 26,67 
- 35,29 
- 27,27 
- 28,57 
- 20,00 
- 37,50 
- 45,45 

- 28,66 

De hardste klappen werden uitgedeeld in Limburg, Noord-Brabant, 
Utrecht en Overijssel. De noordelijke provincies gaven het 
gebruikelijke beeld van stabiliteit te zien, waarbij ook nu weer 
de provincie Drenthe als van ouds een liberaal bolwerk bleek te 
zijn. Ook het verlies in Zeeland bleef beperkt ("slechts" 20%). 
De verliezen in Noord- en Zuid-Holland kwamen bijna overeen met 
het landelijk gemiddelde verlies. 
Deze buitengewoon slechte uitslag werd cijfermatig veroorzaakt 
door het feit dat van de absolute aantallen VVD-kiezers bij de 
Tweede-Kamerverkiezing 1986 (ca. 1 .500.000) er zo'n 400.000 om 
welke reden dan ook of thuisbleven of hun stem op een andere 
partij uitbrachten. 
De volgende tabel geeft de ontwikkeling van het absolute 
kiezersaantal bij landelijke verkiezingen sedert de 
Statenverkiezingen van 1978 weer. 

absolute aantallen VVD-kiezers 
1 978 - 1987 

staten '87 1.100.218 (- 30,60%) 
kamer '86 1.585.334 (- 16,59%) 
kamer '82 1.900.763 ( + 24,21%) 
staten '82 1.530.244 ( + 2,22%) 
kamer I 81 1.497.060 ( + 16,57%) 
staten '78 1 .284.287 

Tussen haakjes het % voor- of achteruitgang t.o.v. de vorige 
landelijke verkiezing. 
De achteruitgang van de staten '87 t.o.v. staten '78 was 14,33%. 
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De verhouding Nederlandse kiezers/VVD-kiezers/VVD-leden sedert de 
Tweede-Kamerverkiezing '86 wordt weergegeven in de volgende 
tabellen. 

Verklaring van de letters: 
A = 's-Hertogenbosch 
B = Tilburg 
c = Arnhem 
D = Nijmegen 
E = Rotterdam 
F = 's-Gravenhage 
G = Leiden 
H = Dordrecht 
I = Amsterdam 
J = Den Helder 
K = Haarlem 
L = Zeeland 
M = Utrecht 
N = Friesland 
0 = Overijssel 
P = Groningen 
Q = Drenthe 
R = Limburg 
S = Flevoland 
W = algemeen secretariaat 

KC. geldige stemmen geldige stemmen 
per per 

rijkskieskring rijkskieskring 
(1987) ( 1 986) 

A. 565.183 770.601 
B. 397.328 546.383 
c. 454.149 578.245 
D. 439.765 557.949 
E. 233.537 332.893 
F. 189.868 264.053 
G. 504.740 650.031 
H. 551 .275 715.249 
I. 288.753 393.110 
J. 394.133 520.948 
K. 413.847 533.751 
L. 176.403 224.343 
r.l. 470.585 602.708 
N. 336.958 392.113 
o. 535.685 645.432 
P. 311.295 371 .831 
Q. 245.514 283.880 
R. 516.387 675.368 
s. 36.378 103.127 
~·l. 

--------- ---------
7.111.783 9.167.515 
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% verdeling % verdeling 
geldige geldige 
stemmen stemmen 
(1987) (1986) 

7,95 8, 41 
5,59 5,96 
6,39 6,31 
6, 1 8 6,09 
3,28 3,63 
2,67 2,88 
7, 1 0 7,09 
7,75 7,80 
4,06 4,29 
5,54 5,68 
5,82 5,82 
2,48 2,45 
6162 6157 
4,73 4128 
7153 7,04 
4,38 4,06 
3,45 3 1 1 5 
7126 7,37 
1 , 22 1 1 1 2 

------ -------
100,00 100,00 



KC. opkomst 
% ( 1 987) 

A. 61 , 82 
B. 60,17 
c. 70,42 
D. 66,51 
E. 55,02 
F. 56,89 
G. 67,28 
H. 66,05 
I. 56,70 
J. 65,34 
K. 66, 1 3 
L. 67,76 
M. 67,22 
N. 76,96 
o. 73,68 
P. 73,20 
Q. 76,07 
R. 63,09 
s. 69,20 
Ttl. 

----------
gem. 66,00 

opkomst 
% (1986) 

85,1 
83,6 
88,4 
87,3 
78,0 
79' 1 
88,0 
86,4 
76,7 
86,4 
86,6 
86,5 
87,2 
90,3 
89,8 
87,7 
90,5 
83,0 
86,4 

----------
gem. 85,63 

aantal VVD
kiezers 
(1987) 

71 • 538 
55.250 
76.654 
57.568 
26.927 
38.575 

102.414 
88.923 
40.872 
76.515 
98.956 
28.382 
90.230 
38.696 
61.594 
39.780 
43.583 
50.651 
12.724 

1.100.218 

aantal VVD
kiezers 
(1986) 

112.407 
90.321 

107.485 
79.538 
46.672 
59.369 

150.729 
132.554 

62.960 
110.020 
139.694 

40.057 
130.536 

51.133 
85.612 
50.175 
51.594 
76.757 
17.764 

1.595.377 

KC. VVD% 1987 VVD% 1986 % daling relatief 
kiezerstal 

A. 
3. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 
L. 

0. 
P. 
Q. 
~-
.:;,. 

12,7 
1 3, 9 
1 6, 9 
1 3 , 1 
11 , 5 
20,3 
20,3 
17,4 
1 4, 2 
1 9, 4 
23,9 
1 6 , 1 
1 9, 2 
11 , 5 
11 , 5 
1 2, 8 
1 7, 8 

9,8 
1 4, 7 

1 4, 6 
16,5 
18,6 
1 4' 3 
1 4, 0 
22,5 
23,2 
1 8, 5 
1 6, 0 
21 '1 
26,2 
17,9 
21 , 7 
1 3 '0 
1 3 , 3 
1 3, 5 
1 7' 9 
11 , 4 
1 7, 2 

18/3 - 21/5 

1,9 (-) 
2,6 (+) 
1,7 (-) 
1,2 (-) 
2,5 (+) 
2,2 (+) 
2,9 (+) 
1,1 (-) 
1,8 (-) 
1,7 (-) 
2, 3 ( +) 
1,8 (-) 
2,5 (+) 
1,5 (-) 
1,8 (-) 
0,7 (-) 
0,1 (-) 
1,6 (-) 
2,5 (+) 

gem. 1 5, 5 gem. 1 7, 4 gem. - 1 , 9 
N.B. (+) = sterkere daling dan landelijk gemiddelde 

(-) = lagere daling dan landelijk gemiddelde 
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KC. % verdeling % verdeling ledental ledental 
VVD-kiezers VVD-kiezers 18-3-1987 21-5-1986 
(1987) (1986) 

A. 6,50 7,05 4. 591 4.855 
B. 5,02 5,66 3.721 4.303 
c. 6,97 6,74 6.082 6.623 
D. 5,23 4,98 4.209 4.280 
E. 2,48 2,93 1 • 880 2.048 
F. 3,51 3,72 3.487 3.685 
G. 9,31 9,45 8.500 9.045 
H. 3,08 8,31 6.960 7.440 
I. 3,72 3,95 1 • 872 2. 0 61 
J. 6,95 6,90 4.662 5. 0 41 
K. 8,99 8,75 6.898 7.256 
L. 2,58 2,51 2.558 2.673 
M. 8,20 8, 1 7 7.549 7.954 
N. 3,52 3,21 3.732 3.972 
0. 5,60 5,37 4.736 5.032 
P. 3,62 3,15 3.850 4.199 
Q. 3,96 3,23 3.871 4.013 
R. 4,60 4,81 3.405 3.628 
s. 1 , 1 6 1 , 11 988 1 • 050 
\•-7. 41 2 

----------- ------ ------ ------
100,00 100,00 33.551* 89.570 

* exclusief leden in het buitenland 
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KC. % verdeling % verdeling toe- of org. graad org. graad 
ledenbestand ledenbestand afname % per per 
(1987) (1986) tot. bestand 18-3-1987 21-5-1986 

A. 5,49 5,42 + 0,07 6,42 4,32 
B. 4,45 4,80 - 0,35 6,73 4,76 
c. 7,28 7,39 - 0 '11 7,93 6, 1 6 
D. 5,04 4,79 + 0,25 7,31 5,38 
E. 2,25 2,29 - 0,04 6,98 4,39 
F. 4,17 4' 11 + 0,05 9104 6,21 
G. 1 0 '1 7 10,10 + 0107 8,30 6100 
H. 8,33 8,31 + 0,02 7,83 5 1 61 
I. 2,24 2,30 - 0,06 4,58 3127 
J. 5,58 5,63 - 0105 6,09 4,58 
K. 8,26 8, 1 0 + 0,16 6197 5 '1 9 
L. 3,06 2,98 + 0,08 9101 6,67 
M. 9, 04 . 8,88 + 0,16 8,37 6109 
N. 4,47 4,43 + 0,04 9164 7,77 
o. 5,67 5162 + 0,05 7,69 5,88 
P. 4 161 4,69 - 0,08 9,68 8,37 
Q. 4,63 4,48 + 0,15 8,88 7,78 
R. 4,08 4,05 + 0,03 6,72 4,73 
s. 1 , 1 8 1 , 1 7 + 0, 01 7,76 5, 91 
lv. 0,46* 

100,00 100100 0 , 0 0 gem. 7, 5 9 gem. 5 1 61 
*nog in 1986 meegeteld 

Dat deze uitslag grote gevolgen had voor het zeteltal in de 
Eerste-Kamerfractie werd toen reeds duidelijk (in paragraaf 10 
wordt hier nader op ingegaan). 

De belangrijkste conclusie was dat wederom (net als in 1986 (TK) 
sprake was van een groot verlies in de van oudsher potentiele 
katholieke CDA-gebieden (het zuiden en Overijssel) en het 
protestantse CDA-gebied Utrecht. 

Na hun installatie bogen de statenleden zich over de mogelijkheid 
om toch in de colleges van gedeputeerden vertegenwoordigd te 
zijn. 

Ten slotte ontkwam ook die vertegenwoordiging niet aan de 
achteruitgang. 
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Het volgende overzicht bevestigt deze conclusie. 

Provincie 1982 1987 verlies 

Groningen 2 1 1 
Friesland 1 0 1 
Drenthe 1 1 0 
Overijssel 1 1 0 
Flevoland* 1 1 0 
Gelderland 2 1 1 
Utrecht 2 2 0 
Noord-Holland 3 2 1 
Zuid-Holland 3 2 1 
Zeeland 2 2 0 
Noord-Brabant 2 1 1 
Limburg 1 1 a 

Totaal 21 15 6 

* sedert 1985 

In alle provincies is de VVD (in 1982 en vorige jaren nog vaak 
1e en 2e partij) de derde partij in zeteltal geworden, zodat in 
1991 overal met lijstnummer 3 wordt uitgekomen. 
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10. EERSTE-KAMERVERKIEZING 

Ook ten aanzien van deze verkiezing (wel eens omschreven als de 
"verkiezing binnengaats") vond de voorbereiding plaats in 1986 
(zie 39ste Jaarverslag blz. 24 e.v.). 

Door het dagelijks bestuur werd op 5 januari de groslijst van de 
voorlopige kandidaten opgesteld op basis van de door de 
afdelingen en het hoofdbestuur aangemelde leden met daaraan 
toegevoegd de zittende leden die de wens te kennen hadden gegeven 
zich wederom beschikbaar te stellen. 
Groslijst en Technisch Advies werden gepubliceerd in Vrijheid en 
Democratie nr. 1350 van 15 januari blz. 34 e.v. 

In totaal werden 23 voorlopige kandidaten door de afdelingen 
opgegeven, hetzij voor een verkiesbare, hetzij voor een 
onverkiesbare plaats (waarvan 3 behorende tot het vrouwelijk 
geslacht). 

In 1981 en 1983 waren dat er respectievelijk 92 (waaronder 14 
vrouwen) en 62 (waaronder 7 vrouwen). 
Het aantal afdelingen dat inzond was nu 50, in 1981: 55 en in 
1983: 76. Voorts maakten leden van twee statenfracties van de 
reglementaire mogelijkheid gebruik voorlopige kandidaten op te 
geven. 

Op basis van de uitslag bij de Statenverkiezingen mocht worden 
aangenomen dat (behoudens incidenten) 12 zetels, zij het met enige 
moeite, konden worden behaald. 
Gelukkig deden zich deze technische incidenten niet voor zodat op 
de dag van de stemming (9 juni) inderdaad twaalf VVD-ers in de 
Eerste Kamer werden verkozen. 
De ontwikkeling in zeteltal sedert 1971 is de volgende: 
1971 - 8 zetels 
1974 - 12 zetels 
1 977 - 15 zetels 
1980 - 13 zetels 
1981 - 12 zetels 
1983 - 17 zetels 
1986 - 16 zetels 
1987 - 12 zetels 
De conclusie is dat ook wat dat resultaat betreft de partij zich 
bevindt op het niveau van 1974. 

Aan het verkrijgen van die uitslag ging het een en ander vooraf. 
Op 14 februari vergaderden de kamercentrales om de advieslijsten 
op te stellen. Vervolgens stelde op 23 februari het hoofdbestuur 
de zgn. Moddermanlijsten op. Meervoud omdat het in 1985 
vastgestelde reglement EK voorziet in een scheiding tussen 
zittende en niet-zittende leden. 
Het resultaat werd ter kennis gebracht van èe leden van de 
kandidaatstellingsraad die op 21 maart te Scheveningen bijeen 
kwamen. Het ontwerp van het hoofdbestuur werd gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie nr. 1352 van 15 maart, blz. 21. Op de 
kandidaatstellingsraad (nieuwe stijl) waren 293 van de 333 
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afgevaardigden aanwezig (87,99%). In 1983 was dat 75,82%. 

De beide moddermanlijsten gaven de volgende resultaten te zien: 

A. Zittende leden 
naam: puntenaantal: 

Luteijn 
Zoutendijk 
v.d. Werff 
H. Makkreeel 
Veder-Srnit 
Verbeek 
Ginjaar 
Van Boven 
Heijrnans 
Fe ij 
Vonhoff-L 
Str. van Bernmelen 
Hofman 

1673 
1551 
1507 
1349 
1264 
1223 
1 092 
1 01 4 

931 
909 
769 
551 
408 

B. Niet-zittende leden 
naam: puntenaantal: 

v. Graafeiland 
Braakman 
Talsrna 
Dake 
Karnrninga 
Tarnmens 
Selman 
v.d. Oosten 
Geurtsen 
Goekoop 
Eg er 
v. Helden 
Vortman-v. A 
Tripels 
Boekholt 
Jellema 
de Blecourt-r·1 
Goldberg 

171 8 
1521 
1349 
1080 
1069 

842 
739 
683 
633 
599 
587 
556 
552 
377 
289 
263 
136 
11 6 

Het betrof die kandidaten die door ten minste 5 kamercentrales 
waren opgenomen in hun advieslijsten. (Het maximurn aantal te 
behalen punten bedroeg 1990). 
De gescheiden lijsten hadden al bij voorbaat voor de nodige 
verwarring gezorgd. Velen hadden toch al een eigen berekening 
gemaakt op basis van het vroeger vigerend systeem, zodat sprake 
was van een "schaduw" telling. 
Het ontwerp van het hoofdbestuur week van die lijsten af. Dat 
zorgde ook voor de nodige commotie hoewel het hoofdbestuur 
reglementair de bevoegdheid had zulks te doen. 
Na de verkiezingsraad TK in december 1985 was dit de volgende 
emotioneel geladen bijeenkomst. 
Zonder in details te treden kon niet verhuld worden dat twee 
voorlopige kandidaten in het bijzonder in het centrum van de 
belangstelling stonden, de heren Zoutendijk en Kamrninga. 
Beiden trokken zich terug, toen duidelijk werd dat zij 
onvoldoende steun zouden krijgen voor de hen - naar hun meni~g -
toekomende plaats op de bijna defi~itieve lijst. 
De heer Zoutendijk gaf in een verklaring uitdrukking aan de bij 
hem levende gevoelens (zie Vrijheid en Democratie nr. 1353 van 15 
april, blz. 2). 
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De bijna definitieve lijst zag er op het eind van die bewogen 
zaterdag als volgt uit: 
1. Luteijn, D. 
2. van der Werff, Y.P.W. 
3. Heijne Makkreel, H. 
4. Veder geb. Smit, E. 
5. Verbeek, Jan W. 
6. Ginjaar, L. 
7. van Graafeiland, John A. 
a. van Boven, A. 
9. Braakman, T.C. 

10. Heijmans, H.F. 
11 • Talsma, H. P. 
12. Feij, F.M. 
13. Vonhoff geb. Luijendijk, L. 
14. Struick van Bemmelen, A.M. 
15. Hofman, B. 
16. Tammens, 0. 
17. Dake, A.C.A. 
18. Selman, G.J. 
19. van den Oosten, C.G.J. 
20. Geurtsen, A. 
21. Goekoop, C.H. 
22. Eger, J.F. 
23. van Helden, J. 
24. Vortman geb. van Assen, I. 
25. Tripels, M.J.M. 
26. Boekholt, R. 
27. Jellema, B.M. 
28. Maas (v), J. 
29. Goldberg, A.A.J. 
30. Schaftenaar, E. 

Kortgene 
Breda 
Aerdenhout 
Leeuwarden 
Rotterdam 
Leidschendam 
Venlo 
's-Gravenhage 
Rijswijk 
Hengelo 
Epse 
Breda 
Groningen 
's-Gravenhage 
Driebergen 
Oosterhesselen 
's-Gravenhage 
Bentveld 
Maarssen 
Hilversum 
Leiden 
Amstelveen 
Arnhem 
Son en Breugel 
Haastricht 
Malden 
Almkerk 
Hinterswijk 
Noordwijk aan Zee 
Zwolle 

Deze lijst werd overeenkomstig het technisch advies in alle 
provincies op de dag der kandidaatstelling (6 mei) gelijkluidend 
ingediend, nadat de statenfracties eveneens te kennen hadden 
gegeven de lijst reglementair ongewijzigd in te zullen dienen. 
De dag der stemming zorgde wederom voor enige commotie. 
Een kandidaat, mevrouw Vonhoff-Luijendijk, verwierf door 
voorkeurstemmen, in een aantal statenfracties uitgebracht, een 
zetel ten koste van de heer Feij. In het algemeen ervoer de 
partij dit als een niet gewenste handeling hoewel 
staatsrechtelijk zich niets verzet tegen het uitbrengen van 
voorkeurstemmen. 
Eet eeuwige dilemma tussen wat de partij in haar reglementen 
bedoelt en wat de Kieswet aan de statenleden toestaat wordt in 
het rapport van de Reglementen Evaluatie Commissie (zie paragraaf 
14) in haar paragraaf 3.3.7. nog eens ten principale verwoord. 

Voor de lotgevallen van de 15e en 16e fractie in dit voor die 
=ractie bewogen jaar wordt verwezen naar paragraaf 19. 
Op 23 juni koos de 16e fractie na de installatie de heer ir.D. 
Luteijn te Kortgene tot haar voorzitter. 
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11 • LEDENBESTAND · ' 

De neergang in het ledental sedert 1983 kwam in 1987 tot een 
climax. Een netto verlies van 8335 leden had de partij nog nimmer 
meegemaakt, zodat het dieptepunt van 1983 (7360 leden verlies) 
werd gepasseerd. 

Per 31 december bedroeg het ledental 76.282. Daarmee viel de 
partij terug tot het niveau van 1974. Een veelheid van factoren 
zal hier debet aan zijn. 
Sedert haar ontstaan in 1948 heeft de VVD steeds bij deelname aan 
een regering verliezen in aanhang geleden. Slechts een jaar is 
daarop een uitzondering nl. 1978. In december van dat jaar 
passeerde de partij voor de eerste maal de 100.000 grens. En dat 
geschiedde in de dagen dat regeringsverantwoordelijkheid werd 
gedragen. In 1982, een verkiezingsjaar, werd wederom die grens 
doorbroken, maar toen na een verkiezingscampagne en vervolgens 
na het aantreden van het kabinet Lubbers! 
Het volgende overzicht van de ledenstanden (sedert de invoering 
van de centrale-contributieheffing) brengt die ontwikkeling 
nadrukkelijk in beeld: 

ledentallen per 31 december in de jaren 1972 t/m 1987 

-----------------------------------------------------
1 972 1973 1 97 4 1 975 

41 .536 68.414 78.759 82.831 
+64,71 +15,12 +5, 1 7 
+64,71 +89,62 +99,42 

1978 1 979 1 980 1 981 

100.510 92.314 85.881 92.830 
+ 3,28 - 8 1 1 5 -6,97 + 8,09 
+142,18 +122,25 +106,76 +123,47 

1984 1985 1986 1 987 

89.120 86.821 84.617 76.282 
6,71 2,58 2,54 9,85 

+114,56 +109,03 +103,72 + 83,65 

* aantal leden 
** % stijging of teruggang 

t.o.v. het voorafgaande jaar 
***% stijging t.o.v. 1972 

1976 1 977 

87.571 97.396 
·+-5,72 + 11 , 2 2 
+110,83 +134,49 

1 982 1983 

102.888 95.528 
+ 10,83 7, 1 5 
+147,71 +129,99 

* 
** 
*** 

* 
** 
*** 

* 
** 
*** 

Het verlies van 9,85% t.o.v. 1986 is overiaens het landeli-ike 
gemiddelde. 3ij vergelijking tussen de ontwikkelingen i~ d~ 19 
rijkskieskri~gen (de 18 karnercentrales) ontstaat een zeer 
gedifferentieerd 8eelG (zie tabel 1 ). 
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De betekenis der letters in de volgende tabellen is: 
A 's-Hertogenbosch H Dordrecht 
B Tilburg I Amsterdam 
C Gelderland (Arnhem) J Den Helder 
D Gelderland (Nijmegen) K Haarlem 
E Rotterdam L Zeeland 
F 's-Gravenhage M Utrecht 
G Leiden N Friesland 

Tabel 1 

leden 
'86 

A 4589 
B 4068 
c 6283 
D 4054 
E 1928 
F 3505 
G 8516 
H 6971 
I 1927 

. J 4699 
K 6815 
L 2565 
M 7571 
N 3733 
0 4758 
p 3945 
Q 3880 
R 3455 
s 994 
~7 3 61 

Tot. 84617 

leden 
'87 

. 4142 
3539 
5659 
3637 
1732 
3134 
7715 
6282 
1748 
4234 
6106 
2412 
6805 
3436 
4309 
3528 
3636 
3017 

923 
288 

76282 

verlies 

447 
529 
624 
41 7 
196 
371 
801 
689 
179 
465 
709 
153 
766 
297 
449 
417 
244 
438 

71 
73 

8335 

% achter
uitgang 

9,74 
13,00 

9,93 
10,29 
1 0,1 7 
10,58 

9, 41 
9,88 
9,29 
9,90 

10,40 
5,96 

1 0 '1 2 
7,96 
9,44 

10,57 
6,29 

12,68 
7, 1 4 

20,22 

9,85 

0 Overijssel 
P Groningen 
Q Drenthe 
R Limburg 
S Flevoland 
W algemeen secr. 

+ = meer 

en USA 

- = minder 
dan land. gem. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

I 

Procentueel werden zeer grote verliezen geleden in Tilburg, Den 
Haag, Haarlem, Groningen en bovenal in Limburg (12,68%). 
Daarentegen waren de verliezen in Zeeland, Friesland, Dre~the en 
Flevoland van veel geringer omvang. Deze verschillen 
veroorzaakten ook een wijziging in de % spreiding van de leden 
over geheel Nederland. Tabel 2 brengt een en ander in beeld: 
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Tabel 2 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
r·1 
N 
0 
p 

Q 
R 
s 
;·T 

'I'ot. 

verdeling 
leden '86 
% over kc's 

5,42 
4,81 
7,43 
4,79 
2,28 
4,1 4 

10,06 
8,24 
2,28 
5,55 
8,05 
3,04 
8,95 
4, 41 
5,63 
4,66 
4,58 
4,08 
1 '1 7 
0,43 

100,00 

verdeling 
leden '87 
% over kc's 

5,43 
4,64 
7,42 
4,77 
2,27 
4 , 11 

1 0 '11 
8,24 
2,29 
5,55 
8,00 
3, 1 6 
8,92 
4,50 
5,65 
4,62 
4,77 
3,96 
1 , 21 
0,38 

100,00 

negatieve/positieve 
verschuiving 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

I 

Dat deze ontwikkeling ook bepalend is voor de hoogte van de 
organisatiegraad manifesteert zich overigens duidelijk in 
paragraaf 9 waarbij de uitslag van de Statenverkiezingen als 
basis is gebruikt. 

:n bijlage III van dit verslag is het overzicht opgenomen per 
categorie-leden waarbij vergelijking met de situatie in 1986 
mogelijk is door weergave van de ledenoverzic~ten per 31 december 
1 9 8 6 en 1 9 8 7 • 

De ledenontwikkeling sedert 1982 wordt weergegeven in tabel 3. 
Tabel 3 

ONTWIKKELING 2RUTO/NETTO ~EDE~!ER~IES '32-'87 

ledenontwikkeling aantal bruto bruto netto % 
jaar stand leden aanm. afm. verl. achteruitgang 

1982 102.888 
1983 95.528 4.995 12.355 7.360 7 1 1 5 
1 98 4 89.120 4.873 11 .281 6.403 6,71 
1985 36.821 5.594 7.893 2.299 2,85 
1986 34.6i7 6.682 3.886 2.204 2,54 
1987 76.232 2.508 10.343 8.335 9,85 

verlies sedert '82 76.282 24.652 51.258 26.606 25,86 
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Het netto-verlies komt steeds tot stand vanuit een situatie 
waarbij zoweJ sprake is van aanmelding als van afvoering. In 1987 
waren dat resp. 2508 aanmeldingen waar 10.843 afvoeringen tegenover 
stonden. De totale achteruitgang sedert 1982 in ledental bedroeg 
25,86%. 51.258 afvoeringen waar 24.652 aanmeldingen tegenover 
stonden. Totaal 75.910 mutaties1 
Of deze verschijnselen typerend zijn voor ontwikkelingen binnen 
een politieke partij onttrekt zich aan de waarneming. Wel klagen 
bijna alle non-profitorganisaties over vermindering van leden. 
De verhouding tussen opgevoerde en afgevoerde leden wordt 
duidelijk in de onderstaande tabel: 

Tabel 4 

jaar: 
1 983 
1984 
1 985 
1986 
1987 

opgevoerde leden 
1 '00 
1 '00 
1 '00 
1 '00 
1 '00 

. . 

afgevoerde leden 
1 '4 7 
2,32 
1 '38 
1 '33 
4,32 

Dat deze ontwikkeling niet voor alle categorieen in de 
contributie-inning dezelfde is, moge blijken uit tabel 5. Deze 
tabel geeft per categorie de ontwikkeling te zien sedert de 
invoering van de centrale-inning. 

Tabel 5 

Procentuele verdeling van de verschillende groepen leden *) 
(sedert 1972 -aanvang centrale contributie-inning) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1 979 1 980 1 981 
******************************************************************** 
A 0,07 0 '1 2 0, 1 3 0,13 0,12 0' 1 4 0' 1 4 0' 1 7 0,20 
B 0,07 0,34 0,66 0 '1 4 0,29 0,23 0, 1 6 0,09 0,06 
c 1 ' 1 7 5,04 6,08 4,08 3,75 4,51 5,05 4, 1 2 3,02 
D 72,86 62,93 61 , 52 61 , 7 4 61 '51 60,15 58,96 58,21 57,72 
E 9,37 13,80 13,39 15,76 16,46 16,48 16,64 17,86 19,08 
F 16,46 17,77 18,22 1 8 '1 5 17,87 18,49 1 9, os 19,55 1 9, 92 
------------------------------------------------------------------

100 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 gem.o.d.jaren 
********************************************************************* 
A 0 '1 9 0,19 0,21 0,23 0,23 0,25 0,28 0, 1 7 
B 0 '11 0,26 0' 1 5 0,07 0,05 0,09 0,05 0' 1 7 
c 3,96 5,40 4,60 4,05 3,46 3,48 2,78 4,02 
D 56,79 55,66 54,75 54,01 53,58 52,97 53,31 58,53 
E 19,24 18,95 20,31 21 '6 4 22,29 22,79 23,98 17,99 

**) **) **) **) **) 
F 1 9, 71 19,54 19,98 20,00 20,39 20,42 20,60 1 9' 1 2 
-------------------------------------------------------------------

100 1 00 100 100 100 100 100 100 
* peildatum 1 januari 
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VERKLARING VAN LETTERS: 
A = ereleden en leden van verdienste 
B =aspirant-leden (16 - 18 jaar) 
C = leden 18 t/m 26 jaar 
0 = leden 27 t/m 64 jaar 
E = leden 65 jaar en ouder en ingevolge artikel 64.2 h.r. 

(sedert 1984) **) 
F =gezinsleden (leeftijd onbepaald). 

Tabel 5 geeft een duidelijk beeld van de verschuivingen die 
zich sedert 1972 in het ledenbestand hebben voorgedaan. 
Het meest opvallend is het feit dat in 1987 het aandeel van 
de groepen D, E en F aanzienlijk is toegenomen. 
Voor wat E betreft is dus sprake van een zekere mate van 
vergrijzing in het bestand. De gezinsleden omvatten 1/5 van het 
bestand. In deze groep bevinden zich overigens ook leden in de 
leeftijd van 16 t/m 26 jaar, maar duidelijk is dat deze categorie 
F het meest de vrouwelijke leden omvat. 

Sedert 1984 wordt ook een peiling gehouden inzake de opbouw van 
het ledenbestand naar sexe. 
De tabellen 6 en 7 geven de verdeling van de vrouwelijke leden 
over de verschillende rijkskieskringen weer, waarbij tevens het 
verlies per kamercentrale is weergegeven en het procentuele 
aandeel van de vrouwelijke leden t.a.v. het totale ledenbestand 
van een kamercentrale. 

Tabel 6 
-------

vrouw. vrouw. 
leden leden 
'86 '87 

A 1 • 3 46 1 • 21 6 
B 1 • 1 68 1 • 02 4 
c 2.210 1 • 988 
D 1 • 1 9 0 1 • 08 9 
E 619 567 
F 1 • 55 7 1 • 3 95 
G 2.782 2.522 
H 2.198 1 • 993 
I 666 612 
J 1 • 3 96 1 • 2 8 4 
K 2.265 2.062 
L 772 731 
M 2.716 2.460 
N 1 • 1 6 8 1 • 07 3 
0 1 • 52 0 1 • 411 
p 1 • 4 71 1 . 3 3 4 
Q 1 • 3 02 1 . 2 3 6 
R 1 • 01 3 887 
s 297 274 
w 11 5 91 

Tot. 27.771 25.249 

verlies % achter-
uitgang 

130 9,66 
1 44 12,33 
222 10,05 
1 01 8,49 

52 8,40 
1 62 10,40 
260 9,35 
205 9,33 

54 8 , 1 1 
11 2 8,02 
203 8,96 

41 5 1 31 
256 9,43 

95 8, 1 3 
109 7, 1 7 
137 9,31 

66 5,07 
1 2 6 1 2, 44 

23 7,74 
24 20,87 

2.522 9,08 

·4 7 

+ = 
- = 
dan 
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Tabel 7 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
p 

Q 
R 
s 
V.l 

% gedeelte 
vr. leden 
van kc '86 

29133 
28171 
35117 
29135 
3 2 1 11 
44,42 
32167 
31 , 53 
34,56 
29,71 
33,24 
3 0, 1 0 
35,87 
31 1 29 
31 1 95 
37129 
33156 
29132 
29188 
31 186 

Tot.32,82 

% gedeelte 
vr. leden 
van kc '87 

29,36 
28,93 
35,13 
29,94 
32,74 
44,51 
32,69 
31 1 73 
35,01 
30,33 
33,77 
30,31 
3 6, 1 5 
31 , 23 
32175 
37181 
33,99 
29140 
29169 
31 , 60 

3 3, 1 0 

verdeling 
vr. leden '86 
% over kc's 

4185 
4121 
7,96 
4129 
2,23 
5,61 

10,02 
7, 91 
2,40 
5,02 
8,16 
2,78 
9,77 
4120 
5,47 
5,30 
4,69 
3,65 
1 , 07 
0, 41 

100,00 

verdeling negatieve/ 
vr. leden '87 positieve 
% over kc's versch. 

4181 
4,06 
7187 
4,31 
2,25 
5,52 
9199 
7,89 
2,42 
5,09 
8 1 1 7 
2,90 
9,74 
4,25 
5159 
5,28 
4,90 
3,51 
1 , 0 9 
0,36 

100,00 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

I 

In de kamercentrales 's-Gravenhage, Utrecht en Groningen ~orden 
nog steeds procentueel de hoogste aantallen vrouwelijke leden 
aangetroffen, terwijl in Den Bosch, Til~urg en Limburg de 
vertegenwoordiging ver onder het landelijk gemiddelde blijft. 

Tenslotte is het van belang dat bij de ontvangst van de 
contributiegelden niet het aantal leden ~epalend is, naar het 
aantal inningen. 
In 1987 werden ca. 81.000 inningen geregistreerd, dus beduidend 
meer dan het aantal van 76.282 leden zou doen vermoeden. 
Desalniettemin is de ont\vikkeling zorgwekkend. Nieuwe impulsen om 
het tij te keren zullen niet kunnen uit~lijven wil het niveau van 
activiteiten terugkeren naar dat van de jaren zeventig. 
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12. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN IN AFDELINGEN EN CENTRALES EN DE 
COMMISSIE VAN BEROEP (ART. 32 STATUTEN) 

Oplossen van problemen in afdelingen en centrales 

De conflicten die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan in de 
afdelingen en centrales kenmerken zich allen door het 
persoonlijke karakter dat ze droegen. 

Hoewel zich dat in eerste instantie vaak niet liet aanzien, 
bleken ook aan schijnbaar fundamenteel politieke tegenstellingen 
een (vaak al slepende) persoonlijke controverse ten grondslag te 
liggen. Het merendeel van deze conflicten onttrok zich aan het 
gezichtsveld van het hoofdbestuur, aangezien de betrokken 
partijen gelukkig in staat waren e.e.a. zelfstandig op te lossen. 
Het is ook het beleid van het hoofdbestuur om alleen dan zich 
actief met een zaak te bemoeien indien en voor zover ëen van de 
betrokkenen om bemiddeling vraagt, dan wel - in uitzonderlijk 
geval - het belang van de VVD in het algemeen dit vereist. 

De conflicten speelden zich voornamelijk af tussen fractieleden 
of tussen bestuur en fractie. 
In het eerste geval was dit vaak ingegeven doordat een fractielid 
telkenmale een afwijkend standpunt innam en in het tweede geval 
doordat de gescheiden verantwoordelijkheden niet voldoende 
onderkend werden. 

Een enkele keer heeft de heer Van den Bossche van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt ter plekke met de betrokken partijen in een 
conflictsituatie van gedachten te wisselen, ten einde een 
opening te vinden in de impasse. Het uiteindelijke resultaat was 
afhankelijk van de bereidheid der partijen om daadwerkelijk tot 
een oplossing te komen en daardoor wisselend van succes. 
Van de door het hoofdbestuur verleende machtiging ex art. 15.3 
h.r. werd dit jaar geen gebruik gemaakt. 

Commissie van Beroep 

De samenstelling van de commissie werd tijdens de 40ste algemene 
vergadering gewijzigd; per 31 december bestond de commissie uit: 
prof.mr.J.M. Polak te Ede, voorzitter, mevr.mr.A. Nieuwenhuis
Nagtglas Boot te Haren en ir.T. Thalhammer te Son met als plaats
vervangende leden: A. Bos te Apeldoorn, prof,mr.~.C.B. 3urkens te 
Leersum en mr.H.C.G.L. Polak te Rotterdam. 

De commissie kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen waarbij 
behandeld werd het beroep van een lid te Warder tegen zijn 
ontzetting uit het lidmaatschap van de VVD door de ledenver
gadering van de afdeling Zeevang omdat hij als lid van de VVD een 
kandidatuur voor de gemeenteraad had aanvaard op een andere lijst 
dan de door de VVD ingediende kandidatenlijst. 

Zonder dat de commissie een uitspraak deed over de inhoud van het 
desbetreffende besluit van de ledenvergadering besloot de 
commissie dat op grond van het niet naleven van de vormvoor-
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schriften de uitspraak van de ledenvergadering van de afdeling 
Zeevang niet in stand kon blijven. 

De commissie ontving voorts een beroepschrift van een ander lid 
uit Warder tegen zijn ontzetting uit het lidmaatschap van de VVD 
door de ledenvergadering van de afdeling Zeevang omdat hij als 
lid van de VVD een kandidatuur voor de gemeenteraad had aanvaard 
op een andere lijst dan de door de VVD ingediende kandidaten
lijst. Dit beroep werd niet ontvankelijk verklaard op grond van 
overschrijding van de termijn van beroep. 
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13. COMMISSIES VAN ADVIES (ARTIKEL 60 H.R.) 

In 1986 werd het stelsel van partijcommissies grondig herzien. Deze 
herziening hield o.a. in dat het aantal commissies van advies werd 
teruggebracht van 28 partijcommissies en 6 koepelcommissies naar 19 
partijcommissies, later zijn dit als gevolg van een gewijzigd besluit 
van het hoofdbestuur, 21 partijcommissies geworden. Daarnaast werden 
de commissies van een nieuwe personele invulling voorzien. 
Dit verslagjaar zijn goede ervaringen opgedaan met de commissies in 
nieuwe samenstelling. De commissies hebben gedurende 1987 een groot 
aantal onderwerpen van specifieke en meer algemene aard bestudeerd. 

In het oog springende commissie-activiteiten waren: 
-Op 6 februari 1987 heeft de commissie Verkeer en Waterstaat een 

thema-avond georganiseerd naar aanleiding van de nieuwe Wet 
Personenvervoer en de nota van de commissie: "Een liberale visie op 
Verkeer en Waterstaat". · 

-Op 11 april 1987 heeft de commissie Onderwijs in samenwerking met 
de kamercentrale Utrecht een goed bezochte themadag georganiseerd 
over de invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs. 

-Op 22 mei 1987 heeft de commissie Volkshuisvesting een thema-avond 
georganiseerd met als thema "Subsidie-ja? Subsidie-nee?". Het thema 
is afkomstig uit een nota die door de commissie wordt voorbereid, 
onder de titel "Naar een liberale volkshuisvestingsmarkt"; een nota 
inzake een liberaal lange termijnbeleid door de volkshuisvesting. 

- Op 23 mei 1987 heeft de commissie Welzijn en Volksgezondheid in 
samenwerking met de kamercentrale Amsterdam een themadag georgani
seerd naar aanleiding van de publicatie van geschrift nr. 61 van de 
prof. mr. B.M. Teldersstichting "Een concurrerend recept voor de 
Nederlandse gezondheidszorg". De bijeenkomst werd een groot succes, 
niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van de staatssecre
taris voor Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, drs. D.J.D. Dees. 

-Op 20 juni 1987 heeft een werkgroep uit de commissie oinnenlandse 
Zaken in samenwerking met de kamercentrale Leiden een themadag ge
organiseerd naar aanleiding van voorstellen van de prof. mr. 3.M. 
Teldersstichting zoals neergelegd in Teldersgeschrift 56 "De 
rechtspositie van de ambtenaar" en Teldersgeschrift 60 "Collectieve 
actie onder de rechter". 

- Op 18 september 1987 bracht de commissie Cultuur en Mediabeleid 
een bezoek aan Leeuwarden waar bezoeken en gesprekken plaatsvonden 
bij de Fryske Kultuerried, Radio Fryslan, St. Taal en Kultuur en in 
het museum Het Princessenhof. 
(Al eerder dit verslagjaar bracht de commissie bezoeken in Den Haag 
op 4 juni aan het ~anstheater, de Haagse Comedie en het 
Gemeente Museum). 
Op 2 en 3 november 1987 bracht een delegatie van de commissie 
Defensie een bezoek aan het Serste Legercorps. Op de tweede dag 
werd een oefening in West-Duitsland bezocht. 

Tijdens de partijraad van 19 september 1987, die gewijd was aan 
Troonrede en Miljoenennota, was een groot aantal commissieleden 
actief in het overleg binnen de verschillende werkgroepen. Daarbij 
viel de aantrekkingskracht van de werkgroep Financiele en Economische 
za;~en in het bij zonder op. 
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Het jaarlijks overleg van de voorzitters van commissies met de heer 
drs. L. Hilarides, als lid van het dagelijks bestuur speciaal belast 
met de commissie-activiteiten, vond plaats op 17 december 1987. 
Vermeldenswaard is de bijna eensluidende mening van de vertegenwoor
digde commissies dat het contact met kamerleden en bewindslieden 
gedurende het verslagjaar zeer veelvuldig en waardevol was. 

Het aantal - op het algemeen secretariaat - geregistreerde 
vergaderingen van de commissies over het verslagjaar bedroeg 194. 

Een overzicht van hetgeen in de commissievergaderingen aan de orde is 
geweest is opgenomen in bijlage IV van dit jaarverslag. 
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1 4. CGr·1HISSIES EN 'dERKGROEPEN AD HOC 

~i aast de commissies van advies ex artikel 6 0 h. r. z~J n in dit 
verslagjaar drie commissies ad hoc buitengewoon actief geweest. 
Twee er van werden in 1987 geinstalleerd, een was reeds in 1986 
actief. 

De Reglementen Evaluatie Commissie (REC) 

De REC vervolgde in dit jaar haar werkzaamheden m.b.t. de 
reglementen op de kandidaatstellingen. In de vergaderingen van 20 
januari en 17 februari vond voortzetting plaats van de gedachten
wisseling t.a.v. de procedure TK en in haar bijeenkomsten van 17 
maart en 21 a9ril werden de procedures EK en ZP behandeld. De 
vergaderingen van 16 juni, 30 juni, 14 juli en 13 augustus werden 
vervolgens gebruikt ter evaluatie van het conept-rapport, waarvan 
de definitieve versie in de vergadering van het hoofdbestuur van 
31 augustus werd gepresenteerd. De leden van de REC waren in die 
bijeenkomst aanwezig om het rapport van een mondelinge 
toelichting te voorzien. 

Op 19 november kwamen de leden van de commissie bijeen om de 
ingediende moties op het rapport, t.b.v. de partijraadsver
gadering van 28 november, te bespreken. 

De commissie was per 31 december als volgt samengesteld: W.J.A. 
van den Berg, voorzittter; mr.H.J. Lutke Schi~holt, secretaris; 
leden: J. Bakker, mevr.T.E. Gerritsma-3ruins, mevr.drs.H. Gonda
Wijnholt, mr.R. Luchtenveld en ?.H.H. van Riet. 

Commissie ad hoc inzake net functioneren van de partijraad 

Tijdens de partijraad op 1 november 1986 te Rotterdam werd een 
~otie van de ~eer ~eijeraan aangenomen met als injoud: ''{ .•. ) dat 
beraadslaging geboden is over de vraag op well:e wijze de ?artij
raaà zou moeten functioneren om aan naar statutaire doel
stellingen te volè.oen". 

Aangezien de persoonlijke invulling van het voorzitterschap enige 
vertraging onderging, werd de commissie door het hoof~bestuur 
eerst in zijn vergadering van 15 juni ingesteld. 

:)e t2.akstelling è.ie Jaar:)ij aan de cor:~:.üssie ·.1erd voorgelegr'. ·.1as 
omvangrijk en complex. Zo verzocht het hoofdbestuur ~e commissie 
o.a. in beschouwing te nemen de samenstelling, het al dan niet 
bindende karakter van uitspraken, wel of geen openbaarjeif van 
vergaderingen en de verhouding t.a.v. de t~emadagen. Verzoctt 
werd de bevindingen niet later dan medio 1988 te ontvangen. 

:)e comnissie maa!:te op 1 4 o!~tober een aar:.vang r::et haar ~-ler:~zaan
~eden en vergaderde vervolgens 09 3 november en 8 ~ecember. Jij 
wijze van interim-reactie aan het hoofdbestuur d.d. 9 ~ecember 
gaf de commissie blijk van de mening dat de vartijraad jevoegd 
zal moeten zijn om zowel op politiek als 0? organisatorisch 
terrein aanbevelingen te doen en gevraagd en ongevraagd advies 
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aan het hoofdbestuur te geven. De partijraad, naar het inzicht 
van de commissie, een college van advies, lijkt hen de aangewezen 
instantie om te voorzien in die behoeften van het hoofdbestuur. 
Welke aanleiding hebben gegeven te overwegen om statutair een 
vorm van inspraak/overleg met het hoofdbestuur te creeren, 
waaraan o.m. twee vertegenwoordigers uit elke kamercentrale 
zullen deelnemen. 

De commissie was per 31 december als volgt samengesteld: ing.M. 
de Bruijne, voorzitter: J.F. Meijeraan RA: mr.H.C.G.L. Polak: W. 
Schuddeboom; mr.H.P. Talsma; ir.T. Thalhammer; mr.H.J. Lutke 
Schipholt; mr.D.W. Zwart, secretaris. 

De commissie ad hoc Liberaal Bestek '90 

Tijdens zijn redevoering op de 40ste jaarlijkse algemene 
vergadering te Leeuwarden kondigde de voorzitter aan dat het 
hoofdbestuur een commissie zou instellen die, ten behoeve van de 
discussie in de partij een aantal korte notities, een Liberaal 
Bestek 1990, zou opstellen over belangrijke vraagstukken van de 
toekomst. Na bespreking in de partij zouden in de grondslagen 
voor het toekomstig politiek handelen, de grondslagen voor het 
verkiezingsprogramma 1990, worden vastgelegd. 

Het hoofdbestuur benoemde op 15 juni de leden van de commissie en 
formuleerde de taakstelling die als volgt luidde: 
"De taak van de commissie is het vanuit liberale beginselen 
formuleren van antwoorden OP. zjch aandienende maatschappelijke 
vraagstukken. Zij zal zich daartoe bezinnen op maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals die zich aan het eind van de tachtiger en 
in de negentiger jaren voordoen, en oplossingen vanuit een 
liberale visie aandragen. Zij zal zich dienen te beperken tot 
hoofdlijnen, maar de vraagstukken wel in onderling verband 
bezien. Het te proeeduren stuk zal beperkt van omvang dienen te 
zijn, t.w. 20-30 pagina's druk, en in eenvoudige, klare taal te 
zijn opgesteld. 

Onderwerpen die in aanmerking komen zijn: 
- groei en werk 

criminaliteit 
natuur en milieu 
demografische ontwikkelingen 
gezondsheidszorg 
genetische technieken 
onderwijs 
technologie en informatisering 
multiculturele samenleving 
rol van de overheid 
ruimtelijke ordening 
buitenlands beleid 

Het staat de commissie vrij onderwerpen toe te voegen of te 
schrappen, mits aan de randvoorwaarden van samenhang en omvang 
niet getornd wordt. 
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De commissie kiest haar eigen werkwijze." 

De commissie bestond uit: mr.A. Geurtsen, voorzitter, mevr.ir. 
H.M. Blom-Fuhri Snethlage, prof.mr.M.C.B. Burkens, prof.dr.S.K. 
Kuipers, drs.L. van Leeuwen, mr.J.J. Nouwen, prof.dr.u. 
Rosenthal, mevr.drs.M.W.M. Vos-van Gortel. Als ambtelijk 
secretaris trad de adjunct-algemeen secretaris, mevr.M.Th.M. 
Tangel, op. 

Op 20 augustus werd de commissie in het Thorbeckehuis te 's
Gravenhage geinstalleerd door de partijvoorzitter. In de daarop 
volgende maanden werkte de commissie in stilte doch gestaag aan 
het resultaat dat in januari 1988 zal worden gepubliceerd. Uit de 
in deze periode ontvangen reacties uit de partij bleek dat 
reikhalzend werd uitgezien naar deze nieuwe mogelijkheid om mee 
te praten over het toekomstige politieke beleid van de VVD. 
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15. BIJZONDERE GROEPEN (ART. 78.1 H.R.) 

Artikel 78.1 h.r. stelt duidelijk en niet voor tweeerlei uitleg 
vatbaar "Groepen van leden van de VVD die zich voor een bepaald 
doel willen organiseren, regelen hun werkzaamheden volgens 
afzonderlijke statutenen/of reglementen •••••••• ". 
De drie bijzondere groepen die reeds bij de aanvang van de VVD of 
op een later tijdstip door het hoofdbestuur als zodanig werden 
erkend, gaven aan hun werkzaamheden op geheel eigen wijze 
gestalte. 
De ontwikkeling van hun ledenbestanden toonden eveneens 
aanzienlijke verschillen. De Vereniging van Staten- en Raads
leden en de Groep Nederland van de Liberale Internationale zagen 
een teruggang in ledentallen, terwijl de Organisatie Vrouwen in 
de VVD zich wederom mocht verheugen in een gestage groei. In 
totaal waren in 1987 5390 VVD-leden verbonden met een of meer van 
deze groepen. 

1 984 
1985 
1 986 
1987 

aantal \TVD-1eden 
3938 
4710 
5479 
5390 

% van het VVD bestand 
4,42 
5, 42 
6,48 
7.07 

De bijzondere groepen hebben een eigen jaarverslag zodat volstaan 
wordt met een drietal "korte" overzichten van hun wel en wee. 

a. Organisatie Vrouwen in de VVD 

Op 31 december 1987 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
mevr. A.M.T. Wind, voorzitter, mevr. J.E. de Bruin-Scheepens, vice
voorzitter, mevr. E. Duyfjes-Vos, penningmeester, mevr. A.J. 
Snoep-Mook, 1e secretaris, mevr. J. Weeder-van 't Hof, 2e 
secretaris en secretaris organisatie, mevr. J.A.M. Robertson
Olgers, secretaris politiek, mevr. H.M.G. Magis-Habets, 2e 
secretaris politiek, mevr. M.W. Woudenberg, secretaris Liberale 
Vrouw, mevr. M.J. Essers-Huiskamp, secretaris propaganda, mevr. 
M.P.A. Hooghuis-Zoet, secretaris vorming en scholing, mevr. F. 
Heineken-Hoven, secretaris NVR/externe vertegenwoordigingen. 

Het Landelijk Bestuur vergaderde 14 maal en samen met de 
Adviesraad (vertegenwoordigsters en plv. vertegenwoordigsters 
uit de Kamercentrales) werd 6 maal bijeengekomen. In deze 
laatst genoemde vergadering was behandeling van een politiek 
onderwerp een vast punt op de agenda. 
De groep aangaslotenen groeide tot 3369. Dit betekent ook 
percentagegewijs (aantal vrouwelijke leden in verhouding tot 
aantal aangeslotenen) een stijging. 
Het deskundigenbestand werd in de 2e helft van 1987 aan een 
vernieuwing onderworpen: al degenen die zich in '84, '85, en 
'86 hadden aangemeld, kregen het verzoek opnieuw hun 
deskundigenheid op te geven, waarna de gegevens gecodeerd in de 
computer werden opgeslagen. Dit betekent een vereenvoudiging bij 
het zoeken naar deskundige vrouwen op wie een beroep gedaan kan 
worden voor het bezetten van plaatsen op allerlei gebied. 
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De voorzitter vertegenwoordigde de Organisatie in het 
hoofdbestuur van de partij. Namens de Organisatie hadden zitting 
in de partijraad: mevr. Th.L. Blom-de Koek v. Leeuwen, mevr. H.P.M. 
v. Kemenade-Beelen, mevr. J.E. de Bruin-Scheepens, mevr. B.A.H.M. 
Lok-Knap, in de tweede helft van 1987 vervangen door mevr. J.A.M. 
Robertson-Olgers, en mevr. A.M.T. Wind, q.q. Ook in de LCV, LPC en 
tijdens topkadercursussen en diverse partijcommissies waren de 
Vrouwen actief aanwezig. 

De Organisatie was vertegenwoordigd in de Nederlandse 
Vrouwenraad, het Breed Platform voor Economische Zelfstandigheid, 
de Associatie, het Breed Platform Kinderopvang en het Politiek 
Vrouwenoverleg. 

Verschillende malen werd contact gelegd met de Tweede-Kamer
fractie of zocht de fractie contact met het bestuur. Dit betrof 
o.a. de volgende onderwerpen: euthanasie, dienstplicht voor 
vrouwen, voorstellen commissie Oort, onderwijsvoorrangs
beleid, studiefinanciering, kinderopvang, mediabeleid en 
basisvorming voortgezet onderwijs. 

Een werkgroep stelde een reactie samen op het rapport "Loon naar 
werken" van de interdepartementale commissie meewerkende vrouw in 
het eigen bedrijf. 

Het jaarlijks congres in Lunteren was gewijd aan vrouwen van 
culturele minderheden "Naast of met elkaar". Het congres vereiste 
veel voorbereiding waaraan ook vrouwen uit minderheidsgroepen 
deelnamen. De verslaglegging in de vorm van een "Leidraad" is 
eind 1987 gereed gekomen en aan betrokkenen engeinteresseerden 
toegezonden. 

Het blad de "Liberale Vrouw" k•t~am vier maal uit, terwij 1 het 
januarinummer 1988 in aansluiting op een actie met wervings
felders ten einde meer abonnees te krijgen, als vijfde nummer in 
december verscheen. De actie leverde enige honderden nieuwe 
abonnees op. Dit was mede te danken aan de nieuwe, meer 
aantrekkelijke vormgeving. 

De cursusleidsters werden bijgeschoold met een kadercursus 
"1·Terving". Geregeld werd een beroep op hen gedaan. De meest 
gevraagde cursus was: Vrouw actief in maatschappij en politiek. 

Het dienstverband met de emancipatiewerker moest helaas per 1 mei 
worden beeindigd, omdat het project ten einde liep. Dit werd en 
wordt nog steeds als een gemis gevoeld door het bestuur en 
speciaal voor de vorming en scholing. 

De vacatures in het bestuur zijn in de loop van het jaar vervuld. 
In de Adviesraad bleven enkele plaatsen onvervuld doordat 
geschikte kandidaten niet in de gelegenheid waren de activiteiten 
van de afdelingen, die vaak overdag plaats vinden, bij te wonen. 
Toch worden steeds weer vrouwen gevonden die zich met 
enthousiasme willen inzetten om de doelstellingen van de 
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Organisatie te verwezenlijken. 

b. Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD 

--------------------------------------------------
Ook in 1987 waren er voor de vereniging relevante verkiezingen: 
de verkiezingen van de provinciale staten - voor het eerst in 
alle 12 provincies tegelijk - en daaropvolgend de verkiezingen 
van de Gedeputeerde Staten. De verkiezingen brachten helaas het 
te verwachten verlies, een fors verlies. Het liberale zeteltal in 
de provinciale staten liep van 157 terug naar 112. Bij de college
onderhandelingen moest in zes provincies een zetel verlies worden 
geboekt. De grootste klap viel in Friesland waar geen liberale 
gedeputeerde meer is. De verkiezingen hadden ook gevolgen voor 
het ledental van de vereniging. Na de grote terugval in 1986 liep 
het ledental verder terug. Op 31 december 1987 telde de 
vereniging 5 ereleden, 1430 gewone leden en 298 buitengewone 
leden. Opvallend is dat wel alle liberale provinciebestuurders 
lid zijn van de vereniging, doch dat een relatief en absoluut 
groot deel van de gemeenteraadsleden dat nog niet is. Een droef 
gegeven, zeker als men beseft dat ook niet-leden weleens een 
beroep op de vereniging doen. 

Het bestuur onderging op een tweetal tijdstippen wijzigingen. In 
juni werd de heer drs.H.B. Eenhoorn als lid van advies namens het 
hoofdbestuur opgevolgd door mevrouw A.A. Aeyelts Averink
Winsemius, terwijl tijdens de jaarvergadering op 7 november de 
heren ing.W.W.F. Moret (Drenthe) en W.F. Vriezen (Gelderland) 
wegens het bereiken van de maximale ambtstermijn het bestuur 
moesten verlaten. Zij werden opgevolgd door respectievelijk 
mevrouw mr.C.J. Geldorp-Pantekoek en de heer J. de Groot. Mevrouw 
A. van den Berg (vice-voorzitter) en de heren M.J.W.M. Brooijmans 
(Noord-Brabant) en mr.J.H. Ekkers (secretaris) werden herbenoemd. 
Het bestuur kent sindsdien de volgende samenstelling: J.W. Remkes 
(voorzitter), mevrouw A. van den Berg (vice-voorzitter), mr.J.H. 
Ekkers (secretaris), jhr.R.G.P. Sandberg tot Essenburg (penning
meester), A. Auer (Noord-Holland), M.J.W.M. Brooijmans (Noord
Brabant), K.H. Bruinewoud (Flevoland), J. van Deerneveld 
(Overijssel), Joh.D. van Dijk (Zuid-Holland), mevrouw C.P.Th. 
Dijkstra-Janssen (Limburg), mevrouw mr.C.J. Geldorp-Pantekoek 
(Drenthe), J. de Groot (Gelderland), mevrouw mr.E. Korthuis-Elion 
(Utrecht), T. Maagendans (Friesland), mevrouw J.L. 
Niemantsverdriet-Leenheer (Zeeland), mevr.P.T. Siertserna-Smid 
(Groningen) en mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius (lid van 
advies). 
Het personeelsbestand onderging een formele wijziging; nadat 
mevrouw C.M.T. de Goede-Ammerlaan (administratie) reeds eerder in 
dienst van de VVD trad, ging per 1 november 1987 de heer A.W. 
Dijk (bureau voor provincie- en gemeentepolitiek en redactie 
Provincie & Gemeente) over naar de VVD, waardoor de vereniging 
formeel geen personeel meer heeft. Beide medewerkers blijven 
echter werkzaam ten dienste van de vereniging. 

Het jaarcongres op 6 en 7 november vond weer plaats in een 
vertrouwde omgeving, het herrezen congrescentrum de Blije Werelt 
te Lunteren. Vrijdagavond, na de openingsrede van verenigings-
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voorzitter J.W. Remkes, gaf de heer dr.ir.J.J.C. Voorhoeve, 
voorzitter van de VVD-Tweede-Kamerfractie, zijn toekomstvisie 
t.a.v. de politiek in het algemeen en die van de VVD in het 
bijzonder. De heer mr.J. Hekkelman, directeur van de Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten, belichtte vervolgens het geld in vrijwel 
alle facetten. Zaterdagmorgen sprak partijvoorzitter dr L. 
Ginjaar over het functioneren en de organisatie van de partij in 
de toekomst, waarna een openhartige discussie plaatsvond. 
Op 26 januari vond in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht 
een avond plaats over "besturen buiten het college". Inleiders 
waren de heren drs.J. Evenhuis (voorzitter van de VVD
gemeenteraadsfractie in Groningen) en J.G. Daalderop (ex
wethouder; thans VVD-gemeenteraadslid van Tiel). 
Op 6 februari was samen met de partijcommissie Verkeer en 
Waterstaat een avond georganiseerd in "de Eenhoorn" te Amersfoort. 
De heren mr.E.J.L.M. de Bruijn (VVD-wethouder van Amersfoort), 
mr.C.J. Nyqvist (ex-wethouder, thans VVD-gemeenteraadslid van 's
Gravenhage) en A. Reijnders (secretaris KNVTO) spraken over de 
Wet Personenvervoer, de heer prof.drs.H.J. Noortman (hoogleraar 
vervoerseconomie) sprak over de liberale visie op verkeer en 
waterstaat. De heer J.W. Remkes leidde als VVD-gedeputeerde van 
Groningen en voorzitter van de vereniging de avond in, de heer 
drs.J.C. van Duin (commissievoorzitter) rondde de avond af. 
De jaarlijkse wethoudersdag werd gehouden in Hotel Smits te 
Utrecht. De heren H.J.L. Vonhoff (Commissaris van de Koningin in 
de provincie Groningen) en prof.dr.c. van Dam (hoogleraar aan de 
KMA en directeur van het IBO) spraken over management en 
organisatie. 
Op 19 juni waren de VVD-burgemeesters te gast bij het Opleidings
centrum van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. De heer 
drs.L.M.L.H.A. Hermans (vice-voorzitter van de VVD-Tweede
Kamerfractie) sprak over enkele specifiek voor burgemeesters 
relevante zaken, waarna KMAR-everste W.A.M. van Dijk een 
inleiding hield over de KMAR alsmede haar relatie tot de 
burgemeester. 's-Middags waren er demonstraties door enkele ME
ers. 
Eenmaal per jaar komen de VVD-leden van de provinciale staten en de 
Eerste Kamer bijeen. Dit geschiedde ditmaal op 11 september in 
Flevoland, waarbij ook oud-statenleden en oud-Eerste-Kamerleden, 
die na de verkiezingen in 1987 niet waren teruggekeerd in staten 
of Kamer aanwezig waren. De heer J.C.J. Lammers (Commissaris van 
de Koningin in de provincie Flevoland) sprak 's-morgens over 
Flevoland als lichte provincie. Na een bezichtiging van een deel 
van de provincie door middel van een boottocht en een busrit vond 
's-middags nog een discussie met de heer ir.P. Loos (VVD
gedeputeerde van Flevoland) over Flevoland plaats. 
Op 10 oktober sprak de Minister van VROM, drs.E.H.T.M. Nijpels, 
in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht tijdens de themadag 
"Visie op het ruimtelijk beleid in de toekomst" over de vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening, nadat de heer drs.H.B. Eenhoorn 
(voorzitter van de partijcommissie Ruimtelijke Ordening) eerst 
een aantal door de partijcommissie opgestelde stellingen had 
toegelicht. Nadien volgde een geanimeerde discussie. 
Op 6 november vond in de Blije Werelt te Lunteren het periodiek 
overleg van liberale wethouders, burgemeesters en gedeputeerden 
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met de portefeuilles welzijn, cultuur en onderwijs en de VVD-Tweede
Kamerspecialisten plaats. Als kamerleden waren aanwezig mevrouw 
drs.M.M.H. Kamp en de heer J. Franssen. 
Bijeenkomsten van liberale gedeputeerden, Commissarissen van de 
Koningin, fractievoorzitters uit de Eerste en Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en de voorzitter en de secretaris van de 
vereniging vonden plaats op 8 april en 29 september. 
In 1987 is begonnen met het versterken van de provinciale/ 
regionale structuur van de vereniging; dit kwam ook tot uiting in 
de provinciale/regionale bijeenkomsten die in de toekomst nog 
meer zullen worden gestimuleerd. 

Provincie & Gemeente verscheen zoals gebruikelijk elfmaal. Veel 
aandacht werd besteed aan de Statenverkiezingen. In de 
redactieraad heeft uitvoerig beraad plaatsgevonden over inhoud en 
nieuwe vormgeving van het blad. 
De werkgroep Ouderenbeleid bracht de notitie Ouderenbeleid uit. 
De werkgroep Gemeentelijk Inkomensbeleid is bezig met een notitie 
over de inkomensbeleid door gemeenten. De werkgroep rapport 
Commissie Dekker heeft een advies over het rapport van de 
commissie Dekker uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies vond 
op 4 november een gesprek plaats tussen de werkgroep versterkt 
door de verenigingasecretaris en Tweede-Kamerleden. Een 
vervolgadvies zal nog worden uitgebracht. 
Het gegeven dat gemeenten in toenemende mate worden 
geconfronteerd met asielzoekers was aanleiding om een werkgroep 
Asielzoekers in te stellen. In de eerste maanden van 1988 zal de 
werkgroep met een rapport komen. 
Op 29 april sprak een verenigingsdelegatie met een delegatie uit 
de Tweede-Kamerfractie over de decentralisatieproblematiek, de 
positie van wethouders, gemeenteraadsleden en statenleden, de 
nieuwe Provinciewet, gemeentelijke herindeling, milieuwetgeving 
en ouderenbeleid. Het is de bedoeling dat zo'n ontmoeting 
tenminste eenmaal per jaar zal plaatsvinden. 
In juni kwam de vereniging met een notitie over de sociale 
zekerheidspositie van raadsleden. Op 5 oktober sprak een 
verenigingsdelegatie met Tweede-Kamerleden en een vert~gen
woordiging uit de partijcommissie Binnenlandse Zaken over de 
nieuwe Provinciewet. Verder werd in december aan de Tweede-Karner
fractie een advies aangeboden over het tijdstip van verkiezingen. 
Aan de Minister van VROM werd in oktober een notitie aangeboden 
over knelpunten in de milieuwetgeving. In februari 1988 zal 
daarover met de minister, Tweede-Kamerleden en de partijcommissie 
Milieuhygiene een gesprek plaatsvinden. 
Op 16 november vond een periodiek overleg tussen de dagelijkse 
besturen van de partij en de vereniging plaats~ 
Ten behoeve van de behandeling van de begroting in de gemeenten 
verscheen in oktober van de hand van de heer A.W. Dijk "De 
regeringsvoornernens samengevat voor gemeenten", vroeger beter 
bekend als "Aantekeningen algemene beschouwingen". 
~et het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 is een start 
gemaakt met de voorbereidingen voor de Leidraad-Gemeente
programma. 
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In 1987 werden 5 liberale burgemeesters voor het eerst of in een 
andere gemeente benoemd. 
Tenslotte: het zal de meeste leden zijn ontgaan, maar als gevolg 
van een statutenwijziging in 1986 is in 1987 het verenigingsjaar 
gewijzigd. Liep het van september tot en met augustus, thans loopt 
het van juni tot en met mei. 

c. Groep Nederland van de Liberale Internationale 
-------------------------------------------------In 1987 hebben de ontwikkelingen rond de Oostenrijkse FPOe hun 
invloed ook duidelijk op het nationale beleid van de GNLI gehad. 
Doordat het onderzoek naar de gedragingen van deze partij veel 
tijd en energie van het bestuur vergde, bleef het ontwikkelen van 
nationale activiteiten achter. Het bestuur beseft dit terdege en 
heeft dan ook het voornemen om in 1988 deze omissie zeker goed te 
maken. Zowel voor nadere informatie over de FPOe als het verslag 
over het internationale congres in september in Ottawa wordt 
verwezen naar paragraaf 20. 
Er zijn in 1987 twee ledenvergaderingen gehouden: 
Op 23 april was er in het Sofitel te Den Haag een zeer boeiende 
uiteenzetting van de heer Witteveen over de internationale 
valuta-politiek. 
Op 16 juni vond de jaarvergadering plaats. Wegens tijdgebrek trad 
hier af het bestuurslid de heer Weisglas, terwijl de heren Kok en 
Van Splunteren werden herkozen. Vervolgens hield de heer Blaauw 
een inleiding over zijn activiteiten in de voorbereidingsgroep 
voor het congres te Ottawa. 
Verder was er op 19 augustus een voorbereidende bespreking in 
Utrecht van de delegatie naar dit congres, waar ook vele niet 
meereizende belangstellenden aanwezig waren. 
De stuurgroep Europese Kring kwam in totaal vijf keer bijeen. Aan 
de orde kwam o.a.: 
- de relatie EG-Turkije; 
- de EG-ontwikkelingssamenwerking; 
- het EG-landbouwbeleid; 
- de telecommunicatie; 
- de financieringsvoorstellen van Delers; 
- het WRR-rapport over de onvoltooide integratie. 

In totaal vergaderde het bestuur in 1987 zes keer en was er in 
december een overleg tussen het bestuur en het dagelijks bestuur 
van de partij, over de inhoud van dit gesprek zullen in 1988 
mededelingen worden gedaan aan de leden en waarover nog nader 
overleg nodig zal zijn gezien de reorganisatie-plannen voor de 
partij in haar geheel. 

Het bestuur bestond op 31 december uit de volgende leden: mr.H.?. 
Talsma, voorzitter, mr.D.H. Kok, ondervoorzitter, drs.R.P. van 
Splunteren, secretaris, drs.L. van Leeuwen, penningmeester, 
J.D. Blaauw (namens het dagelijks bestuur van de VVD), mevr.s. 
van Heemskarek Pillis-Duvekot, ir.B.P. Rauwerda en mevr.M.A. 
Zoutendijk-Meijs. 

De bestuurssamenstelling van de Europese Kring was op 31 december 
als volgt: mr.D.H. Kok, voorzitter, drs.R.P. van Splunteren, 
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secretaris, drs.G.M. de Vries, ir.B.P. Rauwerda, mevr.A. 
Nijenhuis-Kattenburg en prof.drs.S. Louwes. 

De Groep Nederland van de Liberale Internationale had op 31 
december 228 leden. Met ingang van 1 januari 1987 werd de 
contributie verhoogd met f. 15,-, zodat deze thans f. 40,
bedraagt. 
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16. VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Vanaf januari 1987 verscheen het partijblad als maandblad. Dit 
betekende een teruggang van 18 naar 12 bladen per jaar en een 
besparing van circa f. 300.000,-. Het aantal pagina's nam 
verhoudingsgewijs niet sterk af (van gemiddeld 18 x 24 naar 
gemiddeld 12 x 32 pagina's, exclusief bestuursmededelingen en 
bijlagen). Helaas bleef het advertentie-aanbod beperkt tot circa 
25 pagina's over het gehele jaar. · 

In de beleidsnotitie hadden redactieraad en redactie eind 1986 een 
aantal nieuwe voorstellen geformuleerd, waardoor ten aanzien van 
de leden het gemis aan actualiteit, gezien de financiele 
omstandigheden, zo goed mogelijk kon worden opgevangen. Centraal 
stond de gedachte een blad te maken dat zö dicht mogelijk de 
interessesfeer van de leden benaderde. 

Hiertoe werd ondermeer een gastrubriek ingesteld, in samenwerking 
met de Landelijke Propaganda Commissie het regio-katern gestart 
en het augustusnummer tot special gemaakt; gewijd aan het thema 
"vergrijzing''. Circa vijftig leden uit het gehele land beschreven 
daarin hun visie op ouderwordend Nederland. Het antwoord op de 
vele in het themanummer gestelde vragen kwam in het september
nummer van drie VVD-Tweede-Kamerfractieleden. 
In januari en februari 1987 werd veel ruimte besteed aan 
respectievelijk de Eerste Kamer en de Statenverkiezingen. 

In juli verscheen in samenwerking met de partijcommissie Midden
en Kleinbedrijf, staatssecretaris Evenhuis en VVD-Tweede-Kamerlid 
Van Erp een semi-special over het midden- en kleinbedrijf. 

In de 12 verschenen partijbladen.werden 102 ingezonden brieven 
geplaatst. De redactie heeft de 100-woordennorm enigszins 
verruimd, omdat de praktijk uitwees dat deze ruimte te kort was. 

Ook de cover veranderde. De portretten werden vervangen door vier 
aankondigingen van artikelen of interviews. Vanaf maart werd de 
datum op de omslag vet gedrukt. 

In het novembernummer werd gestart met een Eurokatern waardoor de 
redactie hoopt meer aandacht voor de plaats van Nederland in de 
EG te wekken. In dit katern wordt steeds zorgvuldig gezocht naar 
de aansluitingspunten van Nederland bij Europa. 
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17. PROPAGANDA, VOORLICHTING EN CAMPAGNES 

"Een provinciale campagne met landelijke ondersteuning". 
Vanuit deze optiek voerde de VVD campagne voor de provinciale 
Statenverkiezingen op 18 maart 1987. 

Een rechtlijnige marsroute werd gevolgd, die in de vele 
discussies over campagneuitgangspunten in de media, door CDA en 
PvdA vaak benijdt werd. Deze partijen claimden aanvankelijk een 
puur provinciale aanpak, doch zij brachten wel de landelijke 
"kanonnen" in stelling. Anno nu wordt elke stembusgang door de 
pers aangegrepen om de uitslag te vertalen naar resultaten voor 
het vigerende Kabinet. Zeker in deze situatie omdat in juni 
verkiezing van de Eerste Kamer volgde. De doelstelling voor deze 
campagne was drieledig: 

Het bereiken van 1 ) een sterke VVD vertegenwoordiging in alle 
staten. Daardoor 2) een evenredige sterke aanwezigheid in de 
Senaat die uiteindelijk bepalend zou zijn voor 3) de slagkracht 
van het zittende CDA/VVD-Kabinet; aangezien het er om zou spannen 
of CDA err VVD tezamen de meerderheid zouden behouden waardoor 
wetsontwerpen van dit Kabinet ook op voldoende steun zouden 
kunnen blijven rekenen in de Eerste Kamer. 

Juist door de decentrale aanpak speelde de Landelijke Propaganda 
Commissie (LPC) een belangrijke rol in de organisatie van deze 
campagne. Ter voorbereiding kregen de campagnisten het "rode" 
boekje, "Wat iedere campagnist moet weten" uitgereikt, terwijl de 
leden van de sprekerspool op 17 januari werden getraind en 
voorbereid door indringende speeches en vooral het opnieuw 
uitgegeven vraag- en antwoordboek: alle ~olitieke thema's 
gerubriceerd en van antwoorden voorzien. 
Drie campagnebrieven (informatie over de campagne bevattend), 
werden aan alle campagnisten gestuurd op: 16 januari, 18 februari 
en 8 maart 1987. 
De belangrijkste thema's in deze campagne waren verschillend per 
provincie doch concentreerden zich rond onderwerpen als: 
- milieu 
- werkgelegenheid 
- criminaliteitsbestrijding/vandalisme 
- onderwijs 
- en de Eerste Kamer. 

De twaalf provinciale lijsttrekkers werden voorafgaand aan de 
campagne door partijvoorzitter Ginjaar, senaatsfractievoorzitter 
Zoutendijk en Tweede-Kamerfractievoorzitter Voorhoeve op maandag 
26 januari in "Nieuwspoort" (perscentrum) aan de media 
voorgesteld. Den Haag Vandaag wijdde hieraan haar gehele avond
programma. 

Openbare optredens van provinciale kandidaten ~landen de 
kamercentrales zelve. Deze culmineerden vaak in de grote campagne 
tournee, waarin vice-premier De Korte en fractievoorzitter 
Voorhoeve in alle provincies steeds samen met de lijsttrekkers 
optraden; deze avonden konden zich in goede publiciteit verheugen. 
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Voorafgaand C's-middags) legden de provinciale kandidaten vergezeld 
van Europese en Haagse parlementariers werkbezoeken af. Drie van 
deze twaalf avonden op 28-1 te Utrecht, 24-2 te Arnhem en op 16-3 
te Haaren (N.B.) werden bestempeld als zgn. "sleutelbijeenkomsten" 
waarop vele bewindslieden en leden van het dagelijks bestuur de 
provinciale kandidaat extra support kwamen geven. Een meer dan 
gewone weergave in de media was het gevolg, vooral naar 
aanleiding van de laatste avond in Haaren, waarvoor 
fractievoorzitter Voorhoeve enige pakkende thema's had bewaard. 
De aanvankelijk als sleutelbijeenkomst bestempelde zaterdag 14 
rnaart te Nijmegen, moest vanwege grote regionale campagne
activiteiten in alle provincies, omgezet worden in een regionale 
bijeenkomst. De spreekbeurten werden wederom door het algemeen 
secretariaat gecoordineerd. 

Als hulpmiddelen kregen de campagnisten, naast de vele per 
provincie vervaardigde pamfletten, het "Provinciale 
Verkiezingsjournaal" aangereikt: 
"grafische films" ten behoeve van het drukken van een per provincie 
verschillende verkiezingskrant, waarin onderdelen landelijk werden 
ingevuld terwijl de andere pagina's provinciale thema's 
konden bevatten. In een groot aantal exemplaren zijn deze 
journaals in deze campagne benut. Voorts waren er glansdrukken 
MKB-Landbouw, Eigen Huis en voorbeeldadvertenties. Daarnaast een 
campagnevideo met als thema: "Rijnvervuiling". 

De centrale distributie van alle campagnematerialen (voor 
verbruikerslijst zie bijlage V) was wederom in handen van het 
algemeen-secretariaat. 

De geadviseerde activiteiten in de campagne vielen onder de noemers 
- liberale plakkersdagen; 
- milieu excursies; 
- ballonnenacties; 
- schoonmaakdagen. 
Voorts speelden de provinciale lijsttrekkers weer een prominente 
rol in de VVD-TV uitzending van 4 maart, waarna gedurende een 
telefonade middels 14 lijnen vragen van kiezers werden beant
woord. Als VVD-politieke informatielijn bleef deze telefoonactie 
vanaf 5 maart tot aan de dag van de verkiezingen bestaan. Overigens 
met een mager resultaat, mede veroorzaakt door het beperkte budget 
dat het noodzakelijk adverteren voor een dergelijke telefoonservice 
niet toestond. 

In diezelfde sfeer moet de beperkte mediacampagne worden gezien 
die zich uitstrekte over de volgende bladen: 
Telegraaf 
Algemeen Dagblad 
~ieuwsblad van het Noorden 
Gooi en Eemlander 
Haagsene Courant 
NRC/Handelsblad 
Utrechts Nieuwsblad 
Noordhollands Dagblad 
De Stem 
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Leeuwarder Courant 
Brabant Pers Dagbladen 
Lirnburgia Pers. 

In alle hierboven genoemde kranten verschenen de advertenties op 
de volgende data: 
4 maart, ochtendbladen 
4 maart, avondbladen 
14 maart, ochtendbladen 
14 maart, avondbladen 
16 maart, ochtendbladen 
16 maart, avondbladen 
17 maart, avondbladen 
18 maart, ochtendbladen. 

Radio en TV besteedden wederom veel aandacht aan deze 
verkiezingen met voorzitters en provinciale lijsttrekkers
debatten. 

De slotavonden waren verdeeld per provincie, met dien verstande 
dat de NOS in Lelystad wat extra aanwezigheid van politici vroeg 
in verband met hun schakelprogramma. Aan het slot van deze avond 
gaven de Tweede-Kamerfractievoorzitters commentaar op de 
uitslagen in de Hilversumse studio's. 

Voorts werd wat betreft voorlichting vaker dan in het verl~den 
ondersteuning gegeven aan de perscontacten van het dagelijks 
bestuur. Overleg is gevoerd over een opnieuw te organiseren MKB
dag, geschoeid op de leest van een dergelijk succesvolle 
manifestatie in 1983; om politiek-strategische redenen was deze 
dag aan het einde van dit verslagjaar nog in beraad. 

Aandacht werd ook gegeven aan diverse scriptie en/of afstudeer
begeleidingen. De aan studerenden in het algemeen schriftelijk cf 
mondeling gegeven informaties belopen een getal van omstreeks 2500. 

In de voorbereiding van het 40-jarig bestaan van de partij werd 
in het najaar projectmatig veel activiteit gestoken. 
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Voorts voor de statistiek de data van de vergadering van de LPC 
en de VVD-TV en radio uitzendingen: -
VVD-TV: VVD-Radio: LPC-Vergaderingen: 
7 januari 12 januari 7 januari 
4 maart 26 januari 18 februari 
29 april 9 februari 29 april 
24 juni 23 februari 1 7 juni 
21 oktober 9 maart 16 september 
1 6 december 23 maart 25 november 

6 april 
16 april 

4 mei 
1 8 mei 

1 juni 
1 5 juni 

1 september 
1 5 september 
29 september 
1 3 oktober 
27 oktober 
1 0 november 
24 november 

8 december 
22 december 

67 



18. VORMING EN SCHOLING 

In het kader van de verkiezing voor leden van provinciale staten 
heeft de Haya van Somerenstichting op 17 januari een informatie
bijeenkomst in Utrecht georganiseerd. De deelnemers aan de infor
matie-ochtend kregen uitvoerige informatie ten behoeve van hun 
spreekbeurten over een breed terrein aan politieke kwesties. In 
aanwezigheid van verscheidene provinciale lijsttrekkers, VVD
leden van de Eerste en Tweede Kamer en van het Europees Parlement 
werden in verschillende zalen de onderwerpen binnenland, buiten
land, welzijn, financien, economie en leefbaarheid behandeld. 
Daarnaast werd door een aantal provinciale lijsttrekkers een 
korte presentatie gegeven. 

In de statige vergaderzaal van de Eerste Kamer organiseerde de 
Haya van Somerenstichting in samenwerking met de prof.mr.B.M. 
Teldersstichting op 23 januari een symposium met als onderwerp 
"Democratie: scheiding der machten?" 
Door enige inleiders werden twee aan twee verschillende 
deelonderwerpen op een boeiende en interessante wijze toegelicht. 
De deelonderwerpen waren: 
a. "De relaties: parlement-regering, regeringsfracties-oppositie-

fracties en fractie-individuele verantwoordelijkheid kamerlid". 
b. "De wenselijkheid en de functie van het regeerakkoord". 
c. "De plaats van de partij in de politieke cultuur". 
d. "De buitenparlementaire oppositie". 

Ook dit jaar werd aandacht besteed aan de begeleiding en oplei
ding van inleiders. Op 29 januari werd voor inleiders van 
bestuurderscursussen een inleiding verzorgd door de algemeen 
secretaris. 

Tijdens een bijzondere vergadering heeft de Landelijke Commissie 
Vorming en Scholing zich op 22 februari gebogen over haar eigen 
;verkwijze en zich beraden over mogelijke verbeteringen voor de 
toekomst. Deze bezinningsdag betekende tevens het LCV-afscheid 
van mevr. E. Tuijnman die zes jaar lang als lid van het dagelijks 
bestuur in het bijzonder belast was met vorming en scholing. 

In Zeist vond op 11 en 12 april de topkadercursus "Naar een 
liberaal jongerenbeleid" plaats. Deze cursus werd in het kader 
van de samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD ( S~10) è.oor de Haya van 
Somerenstichting en JOVD gezamenlijk georganiseerd. Een dertigtal 
jonge VVD'ers en JOVD'ers hebben gedurende een weekend gezocht 
naar een antwoord op de vraag hoe vorm en inhoud kan worden 
gegeven aan een liberaal jeugdbeleid. 

Tijdens de landelijke vormingscursus op 12, 13 en 14 juni stond 
het thema "Vergrijzing" centraal. Vertegenwoordigers van maat
schappelijke organisaties, rijksoverheid en wetenschap en poli
tiek gaven in dit kader hun visie op de maatschappelijke en 
economische gevolgen voor de toekomst. 

Op 23, 24 en 25 oktober werd tijdens de landelijke vormingscursus 
aandacht geschonken aan het technologiebeleid. De maatschappelij-
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ke en economische gevolgen op middellange termijn vormden tijdens 
de cursus belangrijke aandachtspunten. 
Beide cursussen werden op bekwame wijze voorgezeten door drs. 
L.M.L.H.A. Hermans. 

Tijdens een vervolg op het symposium dat in januari werd georga
niseerd is de bundel ''Democratie, scheiding der machten?" even
eens in de vergaderzaal van de Eerste Kamer gepresenteerd. Met de 
presentatie van deze bundel - uitgegeven onder verantwoordelijk
heid van de Haya van Somerenstichting en de prof.mr.B.M. Telders
stichting - is getracht een bijdrage te leveren aan de voortgaan
de discussie omtrent staatsrechtelijke verhoudingen binnen de 
Nederlandse democratie. 

De Landelijke Commissie Vorming en Scholing kwam in dit verslag
jaar bijeen op 22 februari, 17 juni, 17 september en 18 november, 
de stuurgroep vergaderde daaraan voorafgaand en separaat op 15 
december. De kerngroep van trainers kwam bijeen op 23 april. 
Vanaf 17 juni werden de LeV-vergaderingen door de nieuwe parte
feuillehouder voor vorming en scholing binnen het dagelijks 
bestuur, mr. I.W. Opstelten, voorgezeten. 

In samenwerking met de kamercentrales werden de volgende trainin
gen georganiseerd in 1987: 

Startcursus Discussietechniek 
Vervolgcursus Discussietechniek 
Cursus Presentatietechniek I 
Cursus Presentatietechniek II 
Cursus Canvassing 
Cursus Kandidaat-gemeenteraadsleden 
Cursus raadsleden onderdeel financien 
Cursus Liberalisme I 
Cursus Liberalisme II 
Bestuurderscursus 
Informatiecursus 
Introductie-avond 
Management voor raadsleden 
Forumtraining 
Strategisch management voor statenleden 
Conflicthantering 
Topkadercursussen 

VVD-Expresse 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
8 
6 
9 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 

De nieuwsbrief werd dit jaar 38 maal gedrukt en verzonden. 
Gemiddeld werd voor vier expresse-pagina's tekst aangeleverd. 

Met ingang van het vorig verslagjaar werden de Mededelingen van 
het hoofdbestuur opgenomen in de VVD-Expresse. Separate toezen
ding aan de secretarissen kwam daarbij te vervallen. In dit 
verslagjaar werden op 23 januari, 30 januari, 27 februari, 4 
september, 23 oktober en 27 november Mededelingen gepubliceerd in 
de nieuwsbrief. 
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In 1987 werden de abonnees in de gelegenheid gesteld om gratis 3 
rapporten van de prof.mr.B.M. Teldersstichting aan te vragen 
die in de nieuwsbrief werden aangekondigd. Het betreft hier de 
publicaties: 
nr. 62: De Noodzaak van Normen, een beschouwing over begratings

beleid 
nr. 63: Informatisering en Samenleving, beschouwingen over tech

nische vooruitgang en overheidsbeleid 
nr. 64: Democratie, Scheiding der Machten (tezamen met de Haya 

van Somerenstichting). 

Het aantal abonnees liep terug van 2848 op 31-12-1986 
tot 2505 op 31-12-1987 
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19. FRACTIES IN DE STATEN-GENERAAL EN IN HET EUROPEES PARLEMENT 

Sedert enige jaren nemen de VVD-fracties in de Staten-Generaal en 
het Europees Parlement deel aan het opstellen van dit verslag. 
Ook thans geven deze bijdragen een globale indruk van hun 
werkwijze en hun problemen. 

a. Eerste Kamer 

De Eerste Kamer verkiezing van juni leidde tot een resultaat van 
12 zetels (was 16). De samenstelling van zowel de fractie als van 
het fractiebestuur onderging wijziging. 

De werkzaamheden van de fractie betroffen, zoals gebruikelijk, 
voornamelijk het behandelen van voorstellen van wet die na 
aannemen in de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer werden 
toegezonden. Daarbij beziet de Eerste Kamer deze voorstellen 
globaal, vooral lettende op grondwettelijke toelaatbaarheid en 
ook overigens juridische correctheid. 
Ter voorbereiding daarvan vergaderde de fractie in het algemeen 
op dinsdag, voorafgaande aan de op die dag gehouden wekelijkse 
openbare vergadering van de Kamer, en omstreeks een maal per 
maand - al dan niet bovendien - op de er aan voorafgaande 
maandagavond. De op maandagavond gehouden vergaderingen werden in 
het algemeen bijgewoond door een lid van de fractie van Liberaal
Democraten in het Europees Parlement en/of door een van de 
geestverwante bewindslieden. Voorts streefden de leden van de 
fractie ernaar zoveel mogelijk deel te nemen aan vergaderingen 
van partijcommissies; al naar de mogelijkheden waarover de 
individuele leden beschikten, was het resultaat verschillend. 
Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat de vaste afspraak 
werd gemaakt dat de leden van de contactpersoon (in tegenstelling 
tot de taakopvatting van adviserend lid) optreden en kennis nemen 
van de hun toegezonden stukken. 

Op 31 december was de fractie als volgt samengesteld: 
ir.D. Luteijn te Kortgene, voorzitter, drs.Y.P.W. van der Werff 
te Breda, ondervoorzitter, J.A. van Graafeiland te Venlo, 
secretaris, H.F. Heijmans te Hengelo, tweede secretaris, drs.A. 
van Boven te 's-Gravenhage, drs.T.C. Braakman te Rijswijk, dr L. 
Ginjaar te Leidschendam, mr.ir.H. Heijne Makkreel te Aerdenhout, 
mr.H.P. Talsma te Epse, mevr.mr.E. Veder-Smit te Leeuwarden, J.W. 
Verbeek te Rotterdam en mevr.L. Vonhoff-Luijendijk te Groningen. 

b. Tweede Kamer 

In dit verslagjaar heeft de samenstelling van de fractie de 
volgende wijziging ondergaan: mevrouw drs.E.M. Schoo om 
persoonlijke redenen bedankt voor het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer. In deze vacature werd de heer mr.H.Th.M. Lauxtermann 
benoemd. 

Ultimo 1987 was de VVD-Tweede-Kamerfractie als volgt 
samengesteld: dr.ir.J.J.C. Voorhoeve, voorzitter, mr.drs.F. 
Bolkestein, eerste vice-voorzitter, drs.L.M.L.H.A. Hermans, 
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tweede vice-voorzitter, J. Franssen, secretaris, mr.A.H. 
Korthals, penningmeester, mevr.A. Jorritsma-Lebbink, 
personeelszaken, L.M. de Beer, P.M. Blauw, dr.R. Braams, H.F. 
Dijkstal, A.A.M.E. van Erp, mr.F.H.G. de Grave, mevr.s. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot, drs.Th.H. Joekes, mevr.drs.M.M.H. 
Kamp, G.W. Keja, mr.H.Th.M. Lauxtermann, R.L.O. Linschoten, 
mr.G.B. Nijhuis, A. Ploeg, mevr.drs.N. Rempt-Halmmans de Jongh, 
J.F.B. van Rey, drs.J.F. Scherpenhuizen, mevr.E. Terpstra, 
mr.A.J. te Veldhuis, drs.F.W. Weisglas, mr.J.G.C. Wiebenga. 

Vergaderingen 
Gelijk aan voorgaande jaren vergaderde de fractie wederom iedere 
dinsdagochtend ter voorbereiding van de Kameractiviteiten in die 
week. Gestart werd met een tweewekelijkse thema-fractie
vergadering op woensdagmiddag. Vanwege de Kameractiviteiten is 
het niet ieder lid mogelijk deze vergaderingen bij te wonen, 
desondanks is de vergadering wel gerechtigd beluiten te nemen. 
De wekelijkse fractievergaderingen werden regelrnatig bijgewoond 
door de hoofdredacteur van Vrijheid en Democratie, een VVD-lid 
van de Liberaal-Democratische Fractie in het Europese Parlement 
en de directeur van de prof.mr.B.M. Teldersstichting. 
Het fractie-bewindsliedenoverleg is in het verslagjaar een maal 
belegd. Aan het begin van het parlementaire jaar werd een 
fractie-bewindslieden-weekend gehouden. 

Contacten met partij-geledingen 
- Het contact met de partijcommissies werd door de leden 
gecontinueerd middels het regelrnatig bijwonen van de 
vergaderingen in het gebouw van de Tweede Kamer. 
- De contacten met het algemeen secretariaat waren frequent in 
het bijzonder betreffende de bezoeken aan de karnercentrales, de 
gezamenlijke voorbereiding van de TV- en radio-uitzendingen in 
het kader van de zendtijd voor politieke partijen, de organisatie 
van de spreekbeurten en de LPC-activiteiten. 
- Het contact met het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur werd 
onderhouden door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een 
van de vice-voorzitters. 
- Veelvuldig waren de contacten met de Haya van Somerenstichting 
in de vorm van het houden van inleidingen en het voorzitten van 
de topkadercursussen. 
- De contacten met de JOVD en de Organisatie Vrouwen in de VVD 
vonden plaats middels gesprekken met beide groeperingen over 
diverse politieke thema's. 

Overigen 
- De fractie ontving in dit verslagjaar 2810 brieven. (N.B.: 
hierbij zijn niet begrepen de brieven gericht aan de individuele 
leden van de fractie). 
- De fractie ontving 120 groepen uit het land (scholen, vrouwen
verenigingen enz.). 
- Diverse delegaties uit de fractie legden werkbezoeken af en 
talrijk waren de aanvragen om zitting te nemen in een forum, alle 
aanvragen zijn gehonoreerd. 
- De jaarlijkse gesprekken met werkgevers- en werknemersorgani
saties en met diverse belangenverenigingen hebben wederom 
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plaatsgevonden. 
-Op 14 maart werd een telefoonactie in de fractiekamer van de 
VVD gehouden. Kandidaten voor provinciale staten, leden en 
bewindslieden gaven antwoord op allerhande vragen. 

c. Europees Parlement 

In de samenstelling van de Liberaal-Democratische Fractie deden 
zich in het verslagjaar enkele wijzigingen voor. In Spanje en 
Portugal hadden rechtstreekse Europese verkiezingen plaats, die 
noodzakelijk waren geworden door de toetreding van deze landen 
tot de E.G. Als gevolg daarvan steeg het aantal Portugese leden 
van 9 naar 10; het aantal Spaanse leden bleef op twee. Het 
Italiaanse contingent steeg van vijf naar zes leden, doordat de 
Italiaanse communist Ippolito met zijn partij brak en overging 
naar de Republikeinen, die bij ons zijn aangesloten. Oorzaak van 
de breuk was de energiepolitiek. De heer Ippolito was in Italie 
een der architecten van het kernenergieprogramma. De communisten 
die dat steeds hadden gesteund, zwaaiden onlangs om en de heer 
Ippolito was niet bereid deze zwenking mee te maken. Het ledental 
van de fractie kwam daardoor op 43. 
De Nederlandse vertegenwoordiging binnen de fractie bleef 
ongewijzigd. De vijf VVD-leden waren mevrouw mr.J.E.S. Larive 
te Brussel, ir.H.J. Louwes te Vierhuizen, mr.H.R. Nord te 
Brussel, drs.G.M. de Vries te Leiden en drs.F.A. Wijsenbeek te 
's-Gravenhage. 
Naast hun werk in de Europese fractie komen de vijf VVD'ers 
geregeld in de "mini-fractie" bijeen om voornamelijk Ne.derlandse 
aangelegenheden te bespreken. Er werden werkbezoeken gebracht aan 
diverse regio's, waarbij met instellingen en bedrijven over hun 
Europese belangen en activiteiten werd gesproken. Voorts werden 
de contacten met de diverse partij-instanties verder uitgebouwd 
en de Europese informatie via Vrijheid en Democratie en de VVD
Expresse op een nieuwe leest geschoeid, conform het tot dat doel 
door het Europees Parlement ontworpen programma. 

Ten slotte werd ook in 1987 veel aandacht besteed aan het 
ontvangen van groepen VVD'ers in Straatsburg en Brussel. Het is 
verheugend te constateren dat de belangstelling daarvoor nog 
steeds groeiende is. Nu het Europees Parlement door de in werking 
treding van de Europese Akte een medewetgevende rol begint te 
verwerven, is het van groot belang dat ook de communicatiekanalen 
met de burgers worden verbreed. 
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20. LIBERALE INTERNATIONALE 

Ook dit jaar, nog steeds onder het leiderschap van senator 
Giovanni Malagodi, is er zeer veel aandacht en energie gegeven 
aan het verder uitbreiden van de L.I. over gebieden buiten 
Europa. Enige resultaten werden daarbij geboekt, doch hebben er 
ook toe zorg gedragen, dat de toetsing van nieuwe leden duidelijk 
een punt van discussie is geworden. Bovendien stelt de schaal
vergroting de financiele situatie van de L.I. wel zwaar op de 
proef. 

De relatie van de VVD met de L.I. stond sterk onder druk wegens 
het verloon van de discussie en besluitvorming over de positie 
van de FPOè in de L.I. Diverse besprekingen, in kleiner en groter 
verband, hebben plaats gevonden om klaarheid te scheppen, en een 
zuivere besluitvorming te realiseren. Het rapport van de "fact
finding group" met de daaraan gewijde vraagstelling en gedachten
wisseling heeft op diverse punten geen overtuigende duidelijkheid 
geschapen. Wel was uiteindelijk met zekerheid te constateren dat 
er geen meerderheid te verwerven was om tot de conclusie te komen 
dat de FPOe niet in de L.I. thuis hoort, alhoewel velen de mening 
waren toegedaan dat een aanvraag om lidmaatschap van de FPOe nu 
evenmin door een meerderheid gunstig zou worden boordeeld. Alle 
voor- en nadelen overziend is de situatie echter zo dat de VVD 
hieruit geen aanleiding moet destilleren om de L.I. nu maar zelf 
te verlaten. De VVD heeft echter wel de morele opdracht om alles 
betreffende de FPOe scherp te observeren, en zonodig wederom tot 
actie over te gaan. Teneinde zich van deze taak te kunnen kwijten 
dient de VVD maximaal vertegenwoordigd te zijn in alle organen 
van de L.I. 

Vergaderingen van de Executieve: 

a. 21 en 22 februari te Parijs. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
- het rapport van de "fact-finding group" betreffende de FPOe; 
- de krappe financiele situatie; 
-kandidaten voor toekenning van de "freedomprize". 

b. 25 en 26 april te Oxford. 
De VVD-afgevaardigden hebben deze vergadering niet bijgewoond, 
aangezien de discussie rond de FPOe nog niet was afgerond en niet 
op de agenda stond. Het belangrijkste onderwerp was overigens 
het komende congres in Ottawa. 

c. 11 jul i te Londen. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
- een discussie rond de antwoorden van de FPOe op gestelde 

vragen; 
- het congres te Ottawa. 

d. 9 september te Ottawa. 
èen grotendeels procedurele vergadering, waarbij vastgesteld 
werd, dat het congres in 1988 zal plaats vinden in Pisa, 
Italie, van 15 - 13 september 1988. 
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Congres te Ottawa: 

Het congres vond plaats van 9 - 12 september. Het congres stond 
in relatie tot het 40-jarig bestaan van de L.I. Het hoofd
onderwerp was dan ook mensenrechten, wat werd gevangen onder de 
titel "Ottawa Human Rights Appeal". De internationaal secretaris 
J.D. Blaauw had een wezenlijk aandeel in de themacommissie 
voor dit congres. Hierdoor werd voor de VVD gewaarborgd dat ook 
ruim aandacht is besteed aan de uitdagingen in de toekomst waar 
het mensenrechten betreft. De eindversie van de themaresolutie 
bevat nu bovendien twee zeer belangrijke besluiten: 
- de L.I. moet ook aandacht besteden aan de mensenrechtensituatie 

in de landen van partijen die lid zijn van de L.I., met tevens 
een beoordeling over de wijze hoe die partijen zich daarover 
opstellen; 

-er wordt een "human rights werking group", ingesteld. 

De Nederlandse delegatie is erg actief geweest met zowel het 
inbrengen van initiatieven als met het aandragen van 
compromissen. Zo werd een resolutie van de Groep Nederland, 
opgesteld door de heer F. de Roo van Alderwerelt, en betrekking 
hebbend op de internationale drughandel met algemene stemmen 
aanvaard. Doch tevens is door toedoen van Nederland uiteindelijk 
een resolutie tot stand gekomen over aids. Veel energie is ook 
besteed aan het realiseren van een behoorlijke resolutie over 
hulp en ontwikkelingssamenwerking in de derde wereld. Te 
memoreren valt hierbij een tendens bij een aantal zusterpartijen 
om een meer protectionistische lijn te gaan volgen. 
Vermeldenswaard is uiteraard ook de speech die door rnr.drs.F. 
Bolkestein is gehouden in het kader van een aantal bijdragen 
betreffende Oost-West verhoudingen. 
Buiten het congres om werd in Ontario een felle verkiezings
campagne gehouden, waarbij een van de belangrijkste geschilpunten 
het handelsverdrag was dat gesloten moest worden met de Verenigde 
Staten. De deelverkiezingen in Canada zijn overigens goed voor 
onze Canadese vrienden verlopen. Tot slot dient nog vermelding, 
dat de "Price for freedom" dit jaar werd toegekend aan President 
Cory Aquino, wegens haar strijd voor het herstel van de 
democratie op de Filippijnen. 

De delegatie van de VVD bestond uit de volgende leden: 
voorzitter LIGN mr.H.P. Talsma, secretaris buitenland J.D. 
3laauw, F. de Roo van rilèerwerelt, A.S. Bastiaans, mr.drs.F. 
èolkestein, mevr.A. Eulenberg, èrs.L. van ~eeuwen, mevr.R. 
Markerink-de Leede, ~.M. van der ~eij, mevr.H. Scholten, K. de 
'dit. 
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21 • FEDERATIE VAN LIBERALE EN DEMOCRATISCHE PARTIJEN VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAP (ELD) 

Het verslagjaar is voor de federatie rustig verlopen. In de 
verschillende vergaderingen op diverse niveaus van de federatie 
is zeer veel tijd en aandacht besteed aan de problemen die zich 
manifesteren in de Gemeenschap. Door de vele crises in een aantal 
van de lidstaten, die nationale verkiezingen betekenden, was het 
niet mogelijk om een "leaders-conference" te organiseren. 
Hierdoor was het niet mogelijk om met elkaar van gedachten te 
wisselen en om tevens te trachten de liberalen in de nationale 
regeringen op een lijn te krijgen. Overigens werd vooral het 
mislukken van de Europese Raad te Kopenhagen als een zeer grote 
tegenslag ervaren. Waar de super-mogendheden net tot een over
eenkomst waren gekomen op het gebied van middellange afstand 
nucleaire raketten was het in de Gemeenschap niet mogelijk om 
tot overeenstemming te komen over zeer banale problemen die de 
voortgang van integratie frustreren! 
Gedurende het gehele jaar werd onder voorzitterschap van drs.F.A. 
\'lijsenbeek door de verkiezingsprogrammacommissie hard gewerkt aan 
het tot stand komen van een voor alle ELD-partijen acceptabel 
document. Van VVD-zijde wordt aan deze commissie deelgenomen door 
de secretaris buitenland J.D. Blaauw en ir.J. Mulder. 

Vergaderingen van de Executieve: 

a. 9 februari te Brussel. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
- voorbereidingen voor het congres te Lissabon; 
- het formuleren van een European Cultural Policy. 

De tot stand gekomen verklaring zal doorwerken in het ver
kiezingsprogramma. 

b. 1 en 3 april te Lissabon. 
Dit waren overwegend organisatorische en administratieve ver
gaderingen, waarbij de nieuwe executieve in navolging van de 
besluitvorming op het congres werd ingesteld. 

c. 29 juni te Brussel. 
Naast de gebruikelijke lopende zaken stonden twee belangrijke 
punten ter discussie: 
- de opgetreden spanningen in de Gemeenschap met de grote 

problemen op het gebied van de gemeenschappelijke landbouw
politiek;' 

- Europese Defensie Samenwerking. Hiertoe werd door dr.W.F. 
van Eekelen een indringende inleiding gehouden die tot een 
brede discussie aanleiding gaf. Na afloop werd een 
verklaring afgegeven. Tevens werd een werkgroep Defensie 
ingesteld onder voorzitterschap van J.D. Blaauw, die tot opdracht 
kreeg een inbreng te maken voor het verkiezingsprogramma. 

Bij de bespreking over de politieke situatie in de lidstaten 
werd de grote overwinning van de PSD in Portugal met vreugde 
begroet, doch moest tevens geconstateerd worden dat de 
verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk teleurstelden, ondanks 
het behalen van 23% van de stemmen door de Alliance (Liberals 
and Social Democrats). 
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d. 22 oktober te Brussel. 
Voor het grootste deel was deze vergadering gewijd aan de 
financien van de Gemeenschap, en de voortgang van de 
verkiezingswerkgroep. Ook de regeling rond de Europese 
informatiecampagne vanuit de fractie in het parlement is 
nauwgezet besproken. 

e. 7 en 8 december te Parijs. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
- De politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk en de 

voortgang bij de fusie-besprekingen tussen de Liberals en de 
Social Democratss. 

- wederom defensie, met een inleiding door dr.W.F. van 
Eekelen, mede gezien in het licht van het Nederlandse voor
zitterschap in de West-Europese Unie, en de gebeurtenissen 
in de Perzische Golf. 

Daarnaast werd uiteraard gesproken over de voortgang van de 
program-groep, en tevens over terrorisme met een inbreng 
vanuit Noord-Ierland, mede gezien in het licht van de 
verscherping van de situatie aldaar. 
Uiteraard is het mislukken van de Europese Raad in Kopenhagen 
ad hoc besproken en werd dienaangaande een scherpe afkeuring 
uitgesproken, welke naar buiten is gebracht met een persver
klaring. 

Congres te Lissabon: 

Het congres vond plaats van 1 - 3 april. Hoofdthema van het 
congres was "Solidariteit en cohesie in de Gemeenschap van de 12", 
waarbij de overdracht van middelen van de rijkere naar de armere 
lidstaten van de Gemeenschap benadrukt werd. Voorts werd aandacht 
besteed aan de noodzaak om de EG-landbouwuitgaven meer in even
wicht te brengen met de andere EG-uitgaven, de verdere verhoging 
van de financiele middelen van de Gemeenschap en de veiligheids
problematiek. 

Aan dit congres werd van VVD-zijde deelgenomen door mevr.E. 
Tuijnman als hoofd van de delegatie, mr.drs.F. Bolkestein, 
mevr.drs.J. Buzeman, drs.H.B. Eenhoorn, dr.W.F. van Eekelen, 
mr.F.H.G. de Grave, J. Hosman, mr.D.H. Kok, J. Mulder, mr.H.P. 
Talsma, mevr.M.Th.M. Tangel, J.W. Verbeek, mr.D.F. Vos en drs. 
F.W. Weisglas. 
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22. PROF.MR.B.M. TELDERSSTICHTING 

In 1987 verschenen de volgende geschriften van de prof.mr.B.M. 
Teldersstichting. 

"Noodzaak van normen; een beschouwing over begrotingsbeleid" (nr. 
62), drs.J. de Haan en dr.C.G.M. Sterks. 
In dit geschrift wordt op grond van politicologische en 
economische argumenten de noodzaak van vaste gedragsregels in het 
begratingsbeleid onderstreept. Het gewenste structurele 
financieringstekort wordt becjferd op 3 a 3 1/2 procent van het 
nationale inkomen. Verder bepleiten de auteurs in dit geschrift 
de terugkeer naar een structureel begrotingstekort, het maken van 
bindende afspraken over de omvang van de overheidsuitgaven en het 
gebruik van het vorderingentekort als richtsnoer voor het beleid 
in plaats van het financieringstekort. 

"Informatisering en Samenleving; beschouwingen over technische 
vooruitgang en overheidsbeleid" (nr. 63) mr.R.M.J.M. Bos en dr.K. 
Groenveld. 
De heren Bos en Groenveld pleiten in dit geschrift voor een grote 
terughoudendheid van de overheid ten aanzien van een specifiek 
technologiebeleid. De overheid dient een voorwaardescheppend 
beleid te voeren, dat wil zeggen dat zij dient te zorgen voor een 
adequate infrastructuur. 

In 1984 werd in "Liberaal Reveil" een artikel gepubliceerd van de 
heer van drs.E.H.T.M. Nijpels, getiteld": "Over monisme als 
strategie". Dit artikel was de aanzet tot een pennestrijd tussen 
Nijpels en prof.dr.M.C.P.M. van Schendelen in "Intermediair". 
Deze polemiek was voor prof.mr.B.M. Teldersstichting en de Haya 
van Somerenstichting aanleiding tot het organiseren van een 
symposium over staatsrechtelijke verhoudingen in Nederland. Het 
symposium vond op 23 januari 1987 plaats in de vergaderzaal van 
de Eerste Kamer. Inleiders uit de sfeer van wetenschap en 
politiek gaven hun visie op kwesties betreffende: de relatie 
tussen parlement en kabinet, de plaats en functie van het regeer
akkoord, het functioneren van politieke partijen in onze 
democratie en de legitimiteit van de buitenparlementaire 
oppositie. De bundeling van deze inleidingen tot geschrift 64 
(zie hierna). 

"Democratie, scheiding der machten" (nr. 64), redactie J.N.J. van 
den Broek, dr.K. Groenveld en drs.J.A. de Hoog. 
Deze publikatie kwam tot stand in samenwerking met de Haya van 
Somerenstichting. Het geschrift is een bundeling van de 
inleidingen, die werden gehouden tijdens een symposium in januari 
1987 over staatsrechtelijke verhoudingen in Nederland. Voorts is 
een polemiek opgenomen tussen Van Schendelen en Nijpels. Tot 
slot wordt in dit geschrift een impressionistisch verslag van het 
symposium gegeven. 

In het verslagjaar waren de volgende projecten in behandeling: 
- Filosofische uitgangspunten van het liberalisme 
- Liberalisme en mensenrechten 
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- Investeren ten behoeve van de Ruimtelijke Ordening 
- Demografische en economisch draagvlak 
- Nederlandse Antillen en Aruba 
- Hoger onderwijs: plaats en functie 
- De positie van zelfstandige bestuursorganen 
- Een bundel publikaties van prof.mr.N.E.H. Esveld 
-Buitenlands beleid van de VVD 1948-1988 

Verder waren in 1987 in voorbereiding: 
- "Kopstukken van de VVD" (16 biografische schetsen van 
prominenten in de VVD van 1948-1988). Dit boek zal ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestsaan van de VVD worden 
uitgegeven door Uitgeverij De Haan, onder auspicien van de 
prof.mr.B.M. Teldersstichting. 
- "40 Jaar Vrij en Verenigd, geschiedenis van de 
partijorganisatie". Drie medewerkers van het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen schrijven een studie over de geschiedenis van de 
partijorganisatie van de VVD. De uitgave van het boek door 
Uitgeverij De Haan werd mede mogelijk gemaakt door de 
prof.mr.B.M. Teldersstichting. Gestreefd wordt naar publikatie in 
januari 1988. 
- "In Tweede Lezing; drie decennia Liberaal Reveil". De stichting 
Liberaal Reveil en de prof.mr.B.M. Teldersstichting zijn 
voornemens om in januari 1988 - ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de VVD - een bundeling van artikelen uit te brengen 
uit 30 jaargangen van Liberaal Reveil. Deze bundel zal worden 
uitgegeven door Edu'Actief, onder auspicien van beide 
stichtingen. 

De samenstelling van het Curatorium bleef in 1987 ongewijzigd. 
Wel verlieten drs.B.R.A. Gijzel (econoom) en mr.R.M.J.M. Bos 
(jurist) per 1 maart respectievelijk 1 oktober 1987 de weten
schappelijke staf. 
Mevrouw ir.L.J. Kolff (agrarisch econoom) en mevrouw mr.Th.A.G. 
van Hecke (juriste) traden op 15 mei respectievelijk 1 november 
1987 bij de prof.mr.B.M. Teldersstichting in dienst. 
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23. UITVOERING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VVD/JOVD 

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zijn drie 
commissies in het leven geroepen die aan de samenwerking tussen 
de VVD en JOVD nader vorm en inhoud moeten geven. 

de commissie jeugdbeleid; 
de commissie jongerenbeleid VVD/JOVD; 

- de landelijke commissie jongerenbeleid; 

Een inventarisatie van hetgeen gerealiseerd kon worden van het 
jaarplan 1987 van de commissie jongerenbeleid VVD/JOVD is hieraan 
toegevoegd. 

De Commissie Jeugdbeleid. 

De commissie jeugdbeleid adviseert het hoofdbestuur, de VVD
fracties in de Eerste en Tweede Kamer en de VVD-leden in het 
Europese parlement over het jongerenbeleid in de ruimste zin van 
het woord. 
In de commissie hebben VVD-leden zitting die beroepshalve betrok
ken zijn bij jongeren, bij de beleidsvorming en/of binnen de VVD 
actief zijn bij de opvang van jonge VVD-leden. 

Een jaarverslag van deze partijcommissie ex. art. 60 hr. is 
opgenomen in bijlage IV bij dit jaarverslag. 

De commissie Jongerenbeleid VVD /JOVD. 

Door het hoofdbestuur van de VVD en het hoofdbestuur van de JOVD 
gezamenlijk is de commissie Jongerenbeleid ingesteld. 
Deze commissie wordt ook, naar haar voorzitter, de conmissie
Jacobse genoemd. 
De commissie heeft de volgende taken: 
- het jaarlijks opstellen van een plan m.b.t. de uitvoering van 

het jongerenbeleid; 
- het jaarlijks uitbrengen van een jaarverslag; 
- het voorleggen van een advies m.b.t. de verdere realisatie van 

een liberale jongerenorganisatie waarin alle liberale jongeren in 
Nederland zich kunnen herkennen: de JOVD; 

- het voorleggen van een advies m.b.t. het duhbellidmaatschap. 

Per 4 juni werd mevrouw H. Wortelboer door het hoofdbestuur van 
de VVD als lid van de delegatie vervangen door èe heer G.A.A. 
Verkerk en de heer drs.H.3. Eenhoorn door mevrouw A.A. Aeyelts 
Averink-Winsemius. Per 1 november 1987 werd de heer Rutte als 
secretaris opgevolgd door de heer M. Gubbels. 

Op 31 december 1987 was de commissie als volgt samengesteld: 
H. Jacobse, voorzitter,~- Gubbels, secretaris (JOVD), mevrouw 
A.A. Aeyelts Averink-Winsemius (VVD), R. van Goudoever (JOVD), W. 
Hoving (JOVD), ~- Piette (VVD), M. Rutte (JOVD), mevrouw E. 
Tuijnman (VVD), G. Verkerk (VVD), H. Vermeer (JOVD) enK. Weide 
(VVD). 
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De Landelijke Commissie Jongerenbeleid. 
--------------------------------------De Landelijke Commissie Jongerenbeleid kwam in 1987 drie keer 
bijeen, op 22 april, 23 september en 11 november. 
De eerste vergadering onder voorzitterschap van mevrouw E. 
Tuijnman en de laatste vergaderingen onder voorzitterschap 
van mw. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius die sinds de jaarlijkse 
algemene vergadering van mei 1987 in het dagelijks bestuur o.a. 
belast is met het jongerenbeleid~ 
Leden van de LCJ zijn de bestuursleden van de kamercentrales in 
het bijzonder belast met het jongerenbeleid. 

De commissie inventariseerde op welke wijze in de kamercentrales 
vorm en inhoud werd gegeven aan het jongerenbeleid. Regelmatig 
werden praktijkervaringen en aandachtspunten uitgewisseld. 

Binnen de commissie is met de commissie VVD/JOVD uitvoerig van 
gedachten gewisseld in het kader van een voorlopige evaluatie van 
de samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD. 

Aan het einde van het verslagjaar waren alle kamercentrales 
vertegenwoordigd in de LCJ. Als lid van het hoofdbestuur met 
adviserende stem, ingevolge de samenwerkingsovereenkomst, woonde 
mw. A.C. den Ottelander de vergaderingen bij. De heer M. Rutte, 
coordinator jaarplannen VVD/JOVD, woont regelmatig de ver
gaderingen, op verzoek van de commissie, bij. 

Jaarplan 1987. 

Er zijn drie belangrijke punten te onderscheiden met de volgende 
tijdens de 40ste jaarlijkse algemene vergadering in mei 1987 te 
onderscheiden prioriteitenlijst: 

1. vorming en scholing; 
2. opvang jongeren; 
3. lespakket jongeren. 

Adh 
Tussen VVD en JOVD wordt regelmatig informatie uitgewisseld over 
wederzijdse activiteiten op het terrein van vorming en scholing 
teneinde tot een betere afstemming van cursussen te geraken. 
Bepleit wordt dat de leden van de JOVD de mogelijkheid moeten 
krijgen om tegen gereduceerde prijzen de cursussen van de VVD te 
volgen. In dit kader is tot slot van belang dat in april 1987 met 
succes een topkadercursus VVD/JOVD is georganiseerd. 

Ad 2. 
Er wordt landelijk gewerkt aan een folder die meegestuurd zal 
worden met de samen te stellen inforrnatiepakketten. 

Ad 3. 
Aän~et lespakket wordt gewerkt in overleg met diverse 
deskundigen. 
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24. SLOT 

Dit verslag verschijnt in het jaar dat de VVD haar veertig 
jarig bestaan viert. 
Een aantal historische studies omlijst dit lustrum. 
Het 40ste jaarverslag voltooit de reeks van veertig jaren bewogen 
historie van de VVD. Een partij die in 1948 slechts 22.000 leden 
telde (overigens nog altijd meer dan de meeste andere partijen 
thans) en die op 1 januari 1988 het nog steeds respectabele 
aantal van 76.282 leden in haar bestand had geregistreerd. 

In 1948 schreef de toenmalige algemeen secretaris, mr.J. Rutgers, 
in zijn verslag, dat terug zag op twee jaar Partij van de 
Vrijheid, "Sic transit gloria mundi; maar in de smartkreet van de 
stervende moeder, hoorde men reeds de jubeltoon van de geboren 
baby, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie". 

Rutgers, Dettmeijer, Quarles van Ufford en Korthals Altes gingen 
de huidige algemeen secretaris voor in, ieder op hun eigen wijze, 
vorm en inhoud te geven aan de jaarverslagen. Zij beschreven lief 
en leed van de partij op haar weg naar volwassenheid. 
Een werk waar de geschiedschrijvers hen heden erkentelijk voor 
zijn. Want weinig politieke partijen kennen (kenden) deze soort 
verslaglegging. Het is een bron van grote informatie juist waar 
het de exactheid van gegevens betreft. 

De kroniek van de lopende gebeurtenissen van veertig jaar is 
afgesloten. Het boek voor de komende veertig jaar ligt thans 
opengeslagen. 
Voor degenen die dat boek schrijven kunnen meer dan ooit de woorden 
van Horatius zinvol zijn, die 2000 jaar geleden immers stelde: 
"als het niet gegeven is verder te gaan, kan men toch tot een 
zeker punt vorderen". 

82 

's-Gravenhage, 28 maart 1988 
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de algemeen secretaris 
W.J.A. van den Berg. 



Bi.jlage I 

Besluite 
jaarlij 

V 

(76stealge 
op 15 e 

te 
1. De algemene vergadering nam kennis 
van het conform art. 18.3 statuten door 
het hoofdbestuur uitgebrachte jaarver
slag over 1986. (agendapunt 2). 

2. Rekening en verantwoording en jaar
verslag van de penningmeester over 
1986 werden goedgekeurd (agendapunt 
3). 

3. Tot leden van de commissie van drie 
ter voorlichting van de 41ste jaarlijkse 
algemene vergadering bij de behandeling 
van de rekening en verantwoording van 
de penningmeester over het jaar 1987 
werden benoemd: G. Kapelle te Gronin- · · 
gen, dr. ir. A. P. Kole te Nuenen en J. F. 
Meijeraan (R.A.) te 's-GraVl'nhage; tot 
plaatsvervangende leden werden be
noemd: M. C. Mol te Dreischor, mevr. 
d.""S. M. Brouwer-van Wijk te Sneek en 
ir. T. Tbal!:.ammer te Son \agendapunt 
5). 

4. Aangenomen ·werd een voorstel van 
de afdeling Eindhoven om de datum van 
wijziging van de contributie bij het be
reiken van de 27-ja.rîie of 6ä-jarige leef
tijd te laten ingaan op 1 januari van ht:t 
jaar volgend op het bereiken van dia 
leeftijden (agendapunt 7a). -

5. Tot leden van de Commissie van Be
roep werden benoemd: prof. mr. J. M. 
Polak te Ede, voorzitter (herbenoe
ming), mevr. mr. A. Nieuwenhui&-Nagt
glas Boot te Haren (herbenoeming) en ir. 
T. Thalhammer te Son (herbenoeming); 
tot plaatsvervangend lid werden be
noemd: A. Boe te Apeldoorn (herbenoe
ming), prof. mr. M. C. B. Burkens te 
Leersum (benoeming) en mr. H. C. G. L. 
Polak te Rotterdam (herbenoeming). 
(agendapunt 8) 

6. Een motie van de kamercentrale Lei
den, om het dage! i ·:a bestuurslid van de 
partij belast met "" .1oling en vorm:ng 
naar analogie van het bestuurslid ~last 
met de propaganda door de algemene 
vergadering in functie te laten kiezen, 
werd aangehouden in afwachting van 
voorstellen terzake van het hoofdbe
atuur, gebaaeerd op de evaluatie van de 
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rgadering) 
i 1987. 
den 

bezoeken aan de kamercentralebesturen 
door de voorzitter (agendapunt ib). 

7. Aanvaard werd een motie van de ka
men:entrale Den Haag: "Gezien de nieu
we plannen om VUl Vrijheid en Demo
cratie een voor alle leden aantrekkelijk 
partij-orgaan te maken. welke plannen 
worden toegejuicht. vraqt de algemene · 
vergadering daarbij uit te gaan van de 
volgende hoofddoelstellingen. die moe
ten worden verwezenlijkt binnen het 
raam van de huidige fmanciële moge
lijkheden. 
1. Het scheppen van een podium voor 
discussie over poütieke en organisatori
sche zaken tussen leden. besturen. frac
ties en andere betrokkenen. 
2. Het blad dient een middeJ te zijn voor 
een goede communicatie tusaen de on
der punt 1 genoemden. 
3. Het blad dient informatie te bevatten 
over partij-organisatorische aangelegen
heden door het hoofdbestuur. aismede 
informatie over voor überalen belang
wekkende artikelen en andere publi
katies. 
4. De taak van de hoofdredactie zal 
daarbij meer wervend en coördinerend 
dienen te zi~" (agendapunt 6). 

8. Besloten werd aan Hare Majesteit de 
Koningin ~n telegram te zenden van de 
volgende inhoud: ,.De Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie, op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 mei 1987 te Leeuwarden in 
jaarlijkse algemene vergadering bijeen. 
betuigt trouw en aanhankelijkheid aan 
Uwe Majesteit en Uw buia" (agenda-
punt 11). 

9. Wegens periodiek aftreden van mevr. 
E. van Raalte-Tuijnman te Norg werd 
r"~Pnc..emd •ot ()ndervoorzitter mr. L W. 
Opsrelten te Del!zijl. Wegens periodiek 
aftreden van mr. J. de Monchy te Rboon 
werd benoemd tot penningmeester drs. 
P Resaenaar te 's-Gravenhage. Wegena 
.~riodiek aftreden van A.M. Struick 
van Bernmelen te 'a-Gravenhage werd 
tot secretaria voor de intA!rnationale be· 
trekkingen na schriftelijke sremming be
noemd J. D. Blaauw te Zeist. Wegens 
periodiek aftreden van dn. B. J. M. Ver· 
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waayen t. Wateringen werd hij ht•rhe· 
noemd als secretaria voor dt' prnpn~anda 
en voorlichting. We~ns tUttRenttJdl' af· 
treden .,-an dr. L. Ginjaar te Leidtl~·hen
dam als secretaria voor de organisatie 
(i.v.m. zijn benoeming tot voorzit~r) 
werd mevr. A. A. Aeyelts AverinJt-Win~ 

· semiua te Krimpen a/d IJuel benoemd 
tot secretaria voor de organisatie (agen
dapunt 12). 

10. A~houden werd een voorstel van 
de afdeling 's-Hertogenbosch om naar 
aanleiding van de benoeming van de 
nieuwe partijvoorzitter een onderzoek in 
te stellen naar en t.eroverweging "'lln het 
bezoldigd voorzitterschap (agendapunt 
9.1). 

11. Overgenomen werd een motie van de 
afdeling De Bilt/Bilthoven dat het 
hoofdbestuur, behoudens overmacht, de 
ingediende voorstellen waarvan t."tans 
wordt geadviseerd ze aan te houden. aan 
de orde zal stellen in de 41ste jaarlijkse 
algemene vergadering (agendapunt 9.1}. 

12. Naar aanleiding van de moue van de 
afdeling Den Haag, inhoudende: ,,De le
den van de VVD te Leeuwarden in ver
gadering bijeen op 15/16 mei 1987, van 
meningdat 
- de presentatie van de VVD en de her
kenbaarheid van de liberale uitgangs
punten daarin onvoldoende is en verbe
tering behoeft. 
- het noodzakelijk ia het draagvlak van 
de partij te verbreden door indi";duele 
leden te stimuleren tot et"n actieve cp
stelling en inbreng in geoiachrenvomling 
omtrent de door de partij tA! vot;en 
koe!"S. 
- de interne communicatie .:n i;.;for
matie-overdracht verbeterd dient te 
worden - met name door hierop :ie orga
nisatiestructuur en procedures ai te 
stemmen - om te bevorderen dat h.et in
zicht van de leden frequenter kan wor
den verwerkt in het beleid van de partij.[ 

Verzoeken daarom het hoofdbe
stuur en dagelijks bestuur 

L De ~eroerde punten in o·Jerwe
ging te nemen. 
2. In de eerstvolgende algemene verga
dering van de partij met betrekking tot 
de ~eroerde punten voorstellen te 
doen. 
3. Tijdens deze vergadering de leden de 
gelegenheid tA! bieden zich over deze 
voontellen uit te spreken". 

kondigt de voorzitter aan dat door het 
hoofdbestuur drie categorieën voorstei
len zullen worden geformuleerd: 
a. besluiten ter kennianeming van de Ie·· 
den; 
b. beleid.voorsrellen ter r~spreking; 
c. reglementswijzigingen ter goedkeu
ring. 
Op buia van de toezegging van de afde· 
ling dat er begrip voor zal bestaan, wan. 
neer niet in december op alle genoemde 
punten vooratellen zijn ingediend ia 



... de 900l'Zitter Dalflil bet hoofdbe· 

.uaur de IDOtie owrpaomen (apada
punt.9.1). 

13. Bij de besprekina vu bet. beJád vu 
Dit· boofdbestuur werden iD ct. belcbou· 
WÎIII blrtrokken eeu achrijven d.d. 16 
qril VUl. de onderc:eD1la1e Ommen. een 
ecmijllft d.d. 15 mei van ct. aldeliDc ... 
~h. d.d. 12 mei V8D ct. alct.· 
liac Soeeè en een schrijven Vllil ct. alct. 
liq.St.elnnrijk d.d. 1411Mi. . 

- . 
14. De Beciementea.Evaluatie eoaum... 
rie moet uiariijk ommeeb de·jaarwW. 
MliDc eea t.uikbaa advies· &aD de leden 
~~eg!!!~. 

15. Het bvofdbestuur stelt een ciOa:mûa. 
.. in die eeD allDeal korte notiä., Li- . 
berul Bela!i: 1990., opitiiU OVV belaq. 
rijke vr'UptUkken vu de toekomst. In 
oktoberiuovember kan de partij dur
ovoer CÜIIc:uMiären waarna de jaarlijkse 

~=~=~ngl988 terzake he--

16. Het dagelijks bestuur !Ol'DJIJiell't in 
juni condusies en voonteDea nar an
leidini vaa de toemee van de tWzi.ttler 
!anp de bmercenimieL Ka boafiihe-
' ·..:ur zal zich dauo"ft op 14'.,....ber 

. tn1~ Vooi'BW!Iesuijn ta uwwa:h
., o\-~reen klein. meer ~ da-

~ ~üjk.s beauur bestaande uit~ 
ten met r-ote bestmlriijke ervu:ïDc m 
een iloocèi:.Stuur dat aia pa;rtijba&:aur 
kan functioneren alsmede a9I!J' de pu
'ti;raad en ~t iust:ruut tbemwjagP"L 

17. ~aar aanleidi~ '18D eea motie van 
de aide~ Amersfoort van de vol!:mde 
inhouà: ..De aigemene verpáeriJc ..• 
s~ln zich uit voor het il:mellea van 
een kleine commissie die tot taak heea 
te inventanseren aile concrete en vage 
klachten omtrent het functiODen!ll van 
rle VVD-fracties en bestureu die op aa-

""i,naal :uwau ooereren. die to~ àie bo
~m uit te weken en over hun beorindin
gen te !'apporteren aan • boofcibestmU' 
en aan CM ilt~mene ve~ea pat 
over tot de •.mie van de dag" !~!Ct de 
voorotter toe dat . .in het ~e van 
de moti~ Dto-n Haag, weilee door de aile
mt>ne \'l!ntaderill2 VU10Chtlmd werd 
aangeno~a het .:100idbesclll!' :ai a.a
gaan •.>p wetke wti.ze kiac:hum owr -.erlt
wijze van hooiàbestuur en fr3cties.. mrg
vuki!rer d&.D in het verleaen het~ is 
geweest zuilen woréen anàeccci:it eD be
handeld ... 

18. De heer Eenhoorn 3egàe :waeaa ~ 
hoofdbestuur tt~ naar ~ van de 
motie van de KC-Leiden emurll! mi..iea 
streven dat de rapponage i.uab .:ie Wt· 
voering van de !iaJDfllweriàDpo'UII!fteG
komst \'VD/JOVD in den~~ 
een zodanil( tijdstip wordt genuiilic:eerd 
dat bt.>~prekmg van en amenaennc duor 
de afdt•lingen mogelijk '4'0rè't. 

19. Ot> ht"{>r Et'nhuorn zegde namem het 
huuldl!<'sluur toe te zullen kolllle!D tot 

liD aanvuJJinl met tww tedeD van lwi 
batuur van de Stichti111 Vrijh~d m 
Democratie. 

20. Teruggekomen werd op een toezes· 
ginc van de voorzitter iD ct. buitengewo. 
ne-algemene Yel'JaderiDI op 29 novem
ber 1986 dat over het m.r.udum in bet 
hoofdbestuur opnieuw ZIN worden p- · 
aproba. De tuneerend voorzitter heeft 
Jeantwoord dat dat niet is gebeurd. dat 
zij neumUr Un toezegpD dat het ZDU 

pbeiuea. Zij beaamde de opmerki111 dat 
de verpderinJ er deqeweuat regelmatic 
op teruc kon komen. 

2L Door de voorzitter werd de Thorbec
bpenaing uitpreikt aan de vert.zetkm
de leden va !Mrt dqelijb bestuur~-· 
E. van Raalte-Tuijnman eu mr. J. de 
Monchy, aan A.M. Struic:k van Bam
melen en aan dr. G. Zoutendijk. 

u uoorzitter, dr. L. GinjaDr 
u aigelnftn ~ecretw, 
W. J. A. aan den &,., 
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Aanvulling 
besluitenlijst van 
de 40ste 
jaarvergadering 
(zoals gepubliceerd in Vrijheid en 
Democratie uan juni 1987) 

Punt 18 dient als volgt te worden 
gelezen: 
"De heer Eenhoorn zegde namens 
het hoofdbestuur toe naar aanlei
ding van de motie van de KC Leiden 
ernaar te zullen streven dat de rap
portage inzake de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst 
'\lVD/JOVD in den vervolge op een 
zodanig tijdstip wordt gepubliceerd 
dat bespreking van en amendering 
door de afdelingen mogelijk wordt. 

Tevens zegde hij toe dat het hooîd
bestuur zich meer in het algemeen 
zal beraden op welke wijze aan àe 
afdelingen in voorkomende geval-
len ruimte kan worden gegeven voor 
het leveren van een inbreng indien 
het hoofdbestuur zich door omstan
digheden niet kan houden aan de 

· regiementair vastgestelde ter
mijnen. De kamercentrale Leiden 
houdt daarop de motie aan." 
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Bijlage II 

Voorwoord ·· 

Na de verkiezin~en van 21 mei 1986 keerde een VVD-fraktie in 
de Tweede Kamer teru~. die zich ~econfronteerd za~ met 
~eta1sverhoudin~en die sterk in haar nadee1 waren veranderd. 
Deze1fde ervarin~ heeft men thans he1aas in de Staten van de 
provincies. Om onder die omstandi~heden ten eerste dee1name 
aan de re~erin~ te verzekeren en ten tweede ervoor te zor~en 
dat de inv1oed van de VVD op het _ be1eid op ~ei1 
b1ijft, is een intensievere inspannin~ vereist, voora1 in de 
coordinatie van het VVD optreden en de kwa1iteit van onze 
inbren~. Door het te~enva1lend verkiezin~sresultaat moest het 
fractiebud~et en dus ook de personee1somvan~ in korte tijd 
met 25% worden verminderd. Door de medewerkin~ van alle 
stafleden is deze moei1ijke aanpassin~ zonder ~rote problemen 
verlopen . 

Regee:r:a.cç:oo:r:d 
Het re~eera.ccoord is het eerste baken waarop de VVD zich 
richt. Afspraak is afspraak. De VVD is deze overeenkomst 
aan~e~aan op basis van het VVD-verkiezin~spro~ramma. 
Het re~eeraccoord verbindt de beide coalitiepartners ertoe 
mo~e1ijke problemen samen op te lossen.Het biedt voor de 
meeste politieke vraa~stukken een ~oed antwoord. Het 
re~eeraccoord is een "routebeschrijvin~" tot 1990, maar dat 
betekent niet dat het in de da~elijkse praktijk zonder 
nadenken kan worden toe~epast. 
Naarmate sommi~e problemen ur~enter worden en andere minder 
drin~end kan in de uitvoerin~ van het beleid een 
accentwijzi~in~ noodzakelijk zijn. Der~elijke ~raktische 

uitwerkin~en behoren in overle~ met de coa1itiepartner tot 
stand te komen. Niet alleen het re~eeraccoord is een 
afspraak, ook de uitvoerin~ ervan dient steeds door nieuwe 
overeenkomsten en afsp:r:aken ~estalte te krij~en. Eventuele 
voorstellen die haaks op de doeleinden van het re~eeraccoord 
zouden staan, zullen echter moeten worden af~ewezen. 

Ondeb'steynipg 
Bij haar standpuntbepalin~ ondervindt de fractie veel steun 
van de diverse partijcommissies en de Teldersstichting. 
Fraktieleden wonen vergaderin~en van de ~artijcommissies bij 
en maken ook deel uit van werk~roepen van de Teldèrsst1chtin• 

Oye:r:leg 
De 1nbren~ van de VVD in het overheidsbe1eid vereist interne 
en externe coordinatie. Wekelijks komen de VVD bewindslieden 
en de fraktieleiding bijeen om alle wederzijdse beleidspunten 
door te nemen. Na afloop van de Ministerraad overleg~en 
vice-~remier en fraktievoorzitter met elkaar. vast onderdeel 
van het werkschema is ook een wekelijks overle~ tussen de 
beide fraktievoorzitters van het CDA en VVD en de twee 
wekelijkse lunchbesprekin~en tussen de duo's Voorhoeve-de 
Korte en De Vries-Lubbers. Eventuele complicaties worden zo 
vree~ ~esi~naleerd, het~een hun oplossin~ bevordert. 

Organisatie van ~ fraktie 
Ook de fraktie zelf vereist coordinatie. De 27 VVD-
kamerleden hebben elk een aantal uiteenlopende onderwer~en in 
portefeuille. Voor ieder departement zijn er 
fraktiecommissies, zoals er ook Kamercommissies zijn. In 
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onze fraktie tellen de meeste commissies vier vaste en drie 
plaatsvervan~ende leden. Zij ontwikkelen voorstellen en 
standpunten van de VVD die. nadat de fractie erover ~esproken 
heeft. worden in~ebracht in het overle~ met de re~erin~ en 
met andere partijen. De fraktiecommissies kennen ieder een 
voorzitter (coordinator) die in de eerste instantie 
verantwoordelijk is voor de ~oede ~an~ van zaken op het 
beleidsterrein. De Kamer -en dus ook de traktie -kent zoveel 
vaste commissies, dat vrijwel ieder VVD-kamerlid binnen de 
fraktie wel op eni~ ~ebied als coordinator moet optreden. De 
inte~ratie van de standpunten vindt plaats in de 
fraktiever~aderin~.voorts hebben beide vice-voorzitters van 
de fraktie een coordinerende taak: de heer Solkestein 
coordineert de ''harde" sector en de heer Hermans de "zachte". 
Ind de fraktie worden werk~roepen ingesteld vooral voor 
aanpak van ur~ente ~roblemen waarvoor meer dan één 
specialisme vereist blijkt. zoals de "ver~rijzin~". 

Gemiddeld eens ~er kwartaal is er een aparte ver~aderin~ van 
de ~ehele fraktie met de bewindslieden over belan~rijke 
thema's zoals b.v. criminali~eit of de atslankin~ van het 
overheidsapparaat. 
Bij dergelijke ver~aderiogen is ook de voorzitter van de 
Eerste Kamertraktie aanwezi~ en meestal ook de 
partijvoorzitter. 
Het ~ezelschap wordt uit~ebreid met de directeur van de 
Teldersstichtin~ tijdens de haltjaarlijkse traktieweekenden. 
Op der~elijke bijeenkomsten wordt ~ediscussieerd naar 
aanleidin~ van voordrachten van fraktieleden ot externe 
deskundi~en. Zo werd op 5 en 6 september jl. in Heelsum de 
balans op~emaakt van kamerverkiezingen en kabinetstormatie. 
Daar werd ook het ~eheel aan interne coordinatie procedures 
vastgelegd. 

Gecoordineerd dualisme 
Er wordt dus nogal wat energie in goed overleg gestoken . 
Niettemin zou een monistische benaderingswijze van de 
verschillende verantwoordelijkheden onjuist zijn. Ministers 
kunnen ~een verlengstuk van de partij zijn en een 
Kamerfraktie gee~t niet automatisch steun aan een kabinet. 
De fraktie heeft haar ei~en verantwoordelijkheid als 
deel van het parlemen~ dat de regering controleert en mede
verantwoordelijk is voor wetgevin~. Door het goede overleg 
kan men het beste van ··~ecoordineerd dualisme·· tussen 
kabinet en coalitie-frakties spreken. 
De inspanning van de VVD Tweede Kamerfraktie is niet altijd 
gericht op onmiddellijk zichtbaar sukses. maar op een 
ver~roting van de invloed van het liberalisme op het 
regeringsbeleid. Dat daarbij de relatieve positie ten 
opzichte van andere partijen op de kunstmatige links-rechts 
lineaal niet onze eerste zorg is, moge duidelijk zijn. De 
VVD streeft vasthoudend haar eigen doeleinden na die door 
alle geledingen van de partij gezamenlijk worden ontwikkeld. 

dr. ir. J.J.C.Voorhoeve, 
fractievoorzitter. 

86 



Binnenlands beleid 

Binnenlandse Zaken 

Bestuursaccoord 

Het op 19 februari 1987 tussen het Rijk en de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten gesloten bestuursaccoord ~egelende 

de bestuurlijke- en financi~le.verhoudingen tussen ~et R1Jk 

en de lagere overheden is doo~ de VVD geïnitieerd. 

Het accoord bevat bepalingen terzake van het met in]snq van 

1987 kwijtschelden van het restant van de profijtkc:tingen 

op het Gemeentefonds; van het toevoegen van f 75 mi.j~en 

per jaar aan het Gemeentefonds teneinde de invester~ng~n 

te stimuleren; van het handhaven van het 1% volume-ë~crès 

in de meerjarenraming van het Gemeentefonds 

versnelling van de afbouw van de specifieke 

" . en van ue aange~cnd1gde 

uitkeri:.gen.. 

De VVD onderschrijft het bereikte accoord aangezien ~et P.e~ 

goede stap op weg naar een verbeterde relatie tusse~ het 

Rijk enerzijds en de gemeenten anderzijds oplevert. 

8 ure a u c rat ie bestri .i ding 

De VVD heeft gepleit voor het vastleggen van een hernieuwde 

aanzet in het Regeeraccoord. 

Vooral de afslankir.a (van de Rijksdienst) is daarin prominent 

vastgelegd, zij het dat .het uiteraard aankomt op de daadwerkel:jke 

uitwerking. 

Evident is dat de VVD daarnaast veel waarde hecht aan het 

verbeteren van de bedrijfsvoering en het functioneren v~n 

het ambtelijk apparaat en terzake de vinger aan de ools zal 

houden. 

Met betrekking tot de decentralisatie is nauwelijks ~nige 

vooruitgang geboekt. De VVD heeft dan ook gepoogd hieraan 

in het Regeeraccoord een nieuwe impuls te gev~n, gelet op 

het feit dat integraal bestuur op lager niveau efficiënter 

blijkt te werken dan sectoraal bestuur op rijksniveau. 

Minister Rietkerk is begonnen met het ontwikkelen van een 

speciaal beleid - inhoudende het geven van meer ruimte -

ten aanzien van de Grote Stedeni 87 



De ontwikkelingen in 1986 baart de VVD zorgen. 

De Groten Stedenparagraaf in het bestuursaccoord betekent 

een doorbraak nu er voor 1988 voor de.Grote Steden één of 

meer brede doeluitkering(en) in het leven zullen worden geroepen. 

Twee jaar na de totstandkoming van de bedoelde doeluitkering(en) 
' wGrden - mede gelet oo de ervaringen met de vier Grote Steden -

evereenkernstige uitkeringen tot stand gebracht voor de overige 

;e:neer.ten. 

Aan~ez1~n aan het eind van de huidige kabinetsperiode het 

8ant3l ~pecifieke uitkeringen aan gemeenten en provincies 

meet zijn gereduceerd tot 202 (thans: 370) is per departement 

praci~s aangegeven hoeveel uitkeringe~ er in 1990 nog max1maal 

:-:ïogan ziJn. 

Staand~ voor de keuze tussen stopzetting van het beleid en 

d~armede ook het. beëindigen van de specifieke uitkering àf 

b~ndel1ng van verschillende verwante uitkeringsregelingen 

of overM~veling naar Gemeente- of Provinciefonds kiest de 

VVD (behoudens in voorkomende gevallen voor de eerste optie) 

voor aF- laatste. 

Gemeenteliike herindelinaen 

Uit de eerste zinsnede van de in het Regeeraccoord van het 

kabinet-Lubbers II opgenomen paragraaf over gemeentelijke 

herindeling,luidende: "Het gemeentelijk herindelingsbeleid 

wordt mede in het kader van de decentralisatie voortgezet 

ter versterking van de gemeentelijke autonomie" blijkt duidelijk 

dat het gemeenteliJk herindelingsbeleid wordt voortq~zet. 

Het doel ervan is ook nü versterking van de gemeentelijke 

autonomie en bevordering van de decentralisatie. 

De tweede zinsnede,luidende: "Daarbij zal aandacht worden 

besteed aan factoren als concrete knelpunten, de functie van 

de gemeente mede in relatie tot buurgemeenten, geografische 

en sociale omstandigheden, inwonertal, financiële gevolgen" 

geeft wel een nieuw acce~t aan. 
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Er wordt namelijk in gesteld dat bij die voortzetting van 

het beleid ("daarbij") aandacht moet worden besteed aan een 

aantal factoren. 

De VVD onderschrijft - temeer gelet op de grote overeenkomst 

van de onderhavige paragraaf mP.t punt 223 van het VerKiezings

progrzmma 1986-1990 vën de VVD - het terzake voorgestane gemeen

telijk herindelingsbeleid. 

Mlnderhedenbeleid 

De 1 i b e r a l e d o e 1 s t e 11 i n g v a n h ~ t n1 i r. d e- r he d en b e l e i d i s , d a t 

de leden van culturele.1 etnische minderheden zich op voet van 

gelijkheid in de Neder:ands~ sa~enlev~ng kunnen bewegen. 

Omdat zij daarbij vaak achterstanden hPboen, is een beleid 

dat is toegespitst op ~un s~tu~tie noodzakelijk. Uitgangspunt 

v a n e e·n r e a l i s t i s c h m i , d e r h e G e n b e l e 1 d i s • d a t z e e r v e l e l e d e n 

van minderheidsgroeper in Ned~rland zullen blijven wenen. 

Het minderhedenbeleid als zodanig ~s niet gericht op terugKeer 

en kan dat ook niet zijn. 

De VVD heeft oe quoter~ngsgedacnte voor werkgelegenheid van 

minderheden biJ de ovêrheid afgewezen. wel steunt zij de regerinç 

1n haar pogingen meer mensen uit minderheidsgroeoeringer, bij 

de overheid eer. baan te geven. 

) 

Wederom heeft de VVD erop gewezen, dat belangriJke oorzaken 

van de slecnte kansen van minderheden op de aroeidsmarkt de 

slechte scholing en de slechte beheers~g van de Nederlandse 

taal zijn. Bij motie heeft de VVD de regeriog dan ook gevraagd 

daar prioriteit aan te geven. 
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Just1ti.e: 

Oe vvo-~~actie benade~t de c~imina~iteitsbest~ijdinz vanuit 
het standpunt dat de ove~heid een monopoliepositie toekomt 
bij de opspo~inz en ve~volzinz van st~a~ba~e ~eiten •. 
Om die reden hee~t de overheid de exc~usieve taak een 
~eloo~waa~di~ st~a~~echtssvsteem op te ~ouwen en te 
handhaven. Oe preventie van c~imina~iteit, en daa~mee ook de 
best~ijdin~ daa~van, is echte~ een zaak van iedereen; 
menta~iteitsve~ande~in~ en bete~e socia~e cont~Ole kan de 
ove~heid niet dwin~end oplezzen. Van bed~ijven en bu~~ers maz 
bijvoo~beeld wo~den ~ev~aazd een ~~ote bijd~aze te leveren 
aan de beveilizinz van hun ei~endommen. 
Vanuit eenzelfde visie heeft de ministe~ van Justitie in de 
vorize kabinetspe~iode het beleidsplan "Samenlevin~ en 
criminaliteit" ~efo~mulee~d. waarin vele maat~ezelen wo~den 
aan~ekondi~d. die ~edu~ende de huidi~e kabinetspe~iode 
~eëffectuee~d dienen te wo~den. 
Het actieplan "veelvoorkomende criminaliteit", uit~eb~acht 

in janua~i 1987, ~eeft vele maat~e~elen aan, die noodzakelijk 
zijn te~ best~ijdin~ van de zo~enaamde vee~voorkomende 
c~imina~iteit. 

Aan de bez~otin~ van het ministerie van Justitie wo~den 
structu~eel enkele honderden mi~joenen ~u~dens toe~evoezd 
ten behoeve van de criminaliteitsbest~ijdin~; tal van 
maatrezelen, waa~onder een substantië~e uitb~eidin~ van de 
~evanzeniscapaciteit, ~~ootscheepse automatiserinz bij het 
OM, betere slachtofferhulp, maat~ezelen tezen winkel
diefstallen en voetbalvandalisme alsmede wettelijke 
~ezelin~en, worden thans voorbereid en uit~evoe~d. 
Ondanks de verplichtin~ van het kabinet om in deze 
rezeerpe~iode in totaal 12% personeels~eductie toe te passen, 
is de VVD-f~actie in samenwerkin~ met de minister van 
Justitie e~ in ~eslaazd deze ope~atie voor de politie, de 
rechte~lijk macht en het ~evan~eniswezen te bepe~ken tot 1% 
~eductie in 1987 en telkens 1/3% voo~ de ja~en 1988/1990. 
Aldus in totaal 2% voo~ de ~ehele kabinetspe~iode. 
De VVD-f~actie vol~t deze ontwikkelin~en op de voet en waa~ 
nodiz heeft zij de af~elopen pe~iode ext~a maat~ezelen te~ 
ve~ste~kin~ van politie en justitie ~ev~aa~d. 

Ui ts'tel van de , bouw v'an nieuwe gevani;erl'issen 'is voor de VVD
~rac'tie nie't aanvaardbaar. immers he't i;ebrek aan 
celcapaciteit is de zwakste schakel in onze strafrechts
plei;in•· De VVD-fractie heef't daarom in een motie neeri;elei:d 
da't de nieuwe •evani;enissen voli;ens een stipt schema i;ebouwd 
dienen te worden. Ret kabinet heeft uitvoerini; van deze motie 
toei;eZei;d. 
Voor de bestrijdini: van de criminaliteit wo~dt, boven de 300 
miljoen i:Ulden uit het re•ee~accoord. op verzoek van de 
VVD-fractie. tot 1990 80 miljoen i;Ulden extra ~er jaar 
'.li ti;etrokken ( zoi;enaamde "Voorhoeve-~elden"). 
voorts heeft de VVD-fractie maatrezelen voori;esteld, waardoor 
de reservepolitie efficiänter kan worden ini;ezet. 
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Oe VVD-trac~ie nee~~ nie~ n~e~a~en ~e~kenm&~e ~· wijzen op 
~· ho~e priori~.~~ ~ie ~e or1m1na~1~e1~abea~r1j~in~ in he~ 
kabine~sbe~ei~ 41en~ ~• hebben en zij za~ ook 1n de ~oekoms~ 
maatre~elen b~ijven voorste~~en. 4ie kunnen leiden ~ot een 
·~~.c~ieve bes~rijdin~ van de or1m1n~1te1~. 

He~ ar~alopen jaar nee~~ de vvo-tractie bij verschillen~• 
;ele~enneden ~e cru~sproblematiek aan de orde ~estelc. 
aan~~:ian =~~ no~ s~eeds één van 4e ernsti~s~e problemen is. 
waar~ee v6el landen te kampen hebben en waarvoor no~ ~een 
eft--c~~~ve ~~lopssin~en ~evonden zijn. 
~e VVD-f~ac~1e 1s van menin~ dat he~ dru~sprob~eem primair 
~~~crna~ier.~al van aard 1s: di~ ~eldt zowe~ voor de produc~ie 
.!s.~S voo~ ée 1li'l:arnationaa.2. ~eor~an::!.seerde c!ru~shandela.ren. 
Slech~s è~or ~n~ensieve interna~iona~e samenwerkin~ is 
~t:~c~1eve bes~r::!.~éin~ mo~elijk. 

0~ di~ ~err~1n wor~en ::!.n he~ zo~enaamde Pompi~ou-overle~ èn 
ln ~~~ :o~enaamde Trevi-overle~ (oei~e Europese overle~
s~ruc~uren) ~oede vorder::!.n~en ~em&ak-:. mede door ini~ia'l:ieven 
van je M::!.:ü.s'ter van Jus~it::!.e. Oe minister heef~ onder ander• 
vocJ:"~~s-ee:.d ca~ de !uropese landen ~ezamenli.:!k dru~
~c~::!.~::!.et'uné't::!.onarissen s~ationeren in dru~-produceren~e 
land~~. 3ovend~en word~ ~ewerk~ aan een in-:en~::!.eve 

u~-e·..;isse:ll.r:; van ::!.nt'orma~l.e en aan he-: cpatellen van 
~n'te~na't::!.onale re~els. waardoor dru~snandelaren 1n hun 
vermo~~n 1n he~ bul.~enland kunnen worden ~e-:rot'~en. 

~e vvo-~rac~1e ~eef~ het belel.d van de m~nis~er ~er:ake var. 
har~e •es~eund en :l.j heef~ zl.ch verheu~d •e~oond over de 
~oenemende waarderin~ d::!.e de Nederlandse a.an~ak van de 
éru~s;roblema't::!.ek o~ ~n-:erna~::!.onaal nl.veau on~moe~. 

~n november l98ó lS in de Tweede Kamer de nc~a Herzienin~ 
vreemdelin~enwe~•evin~ besproken, bij welke ;ele~enheid de 
VVD-fractie onder andere heet'~ •eze~d dat :ij liever concre~e 
we~svoors~ellen ha~ ~ezien. De VVO-t'rac-:::!.e heef~ naar voren 
•ebra.ch~ he~ eens ~e z::!.jn me't de doels~ellin~en van de 
her:ien~n~ van de vreemde~in~enwe~~ev::!.n~: o.a. 
vereenvoud::!.41n~ en we~~elijke normerin~ van het beleid. 
verèu::!.dell.jkl.n~ van de rechtspos1~ie van vreem~ell.n~en en 
snellere beslu1tvorm1n~. 
~e VVO-frac't1e ~eef't •es~eld da~ zij de kern van ne-e 
vreemdelin~enbeleid s~eun~. ~e we'ten: 
a.. res~ric~::!.ef ·~oela~in•sbe~eid: 

b. •oede rech~sposi-:ie voor ~oe~ela~en vreemdell.n~en. 
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oe vvo-trac-e1e ac.n"C"Ce ec.n"Cer .ne"C voornemen om c1e u1"Cvoer1nc 
va.n l'\e"C "Coe·l.&"C1ncaoel.e1~ ce.neel. op 'te ~racen aan C1e pol.1-e1e 
cnwenaeJ.1jK. A!'cez1en van c1e norm~• "C&&k van C1e poJ.:!."C1e 01~ 
l'\e't 'toez1c:.n"C op vreemc1eJ.1ncen, heel'"C e1e, VVtl-trac't1e ervoor 
cepJ.e1't c1a't c1e u1'tvoer1nc van l'\e"C 'toel.a"Cincsoel.e1C1 
overceJ.a"Cen c11en"C -:e woreen aan "Co't s'tanc1 'Ce .k-omen c:1viel.e 
oureaus. c11e zeJ.ts'tanc11ce al'c1oen1ncsoevoecc1he1c1 moe-ten 
KZ'1jcen, l.os van l'\e"C m1n1a"Cer1e. 
oe VVtl-trac::'t1e l'\eet'"C 01j deze cel.ecenl'l.e:!.c1 'tevens he"C 
stanc1pun't verkonc11~:d c1a't ui"C een ooCPun't van un1torm1'ta1't en 
aons1s'ten"C1e van c1e rec::h'ts~anc c1e AROS-Proc::ec1ure vollec11c van 
'toepaas1nc c11an't 'te zijn. 
!1j de oehanc1el.1nc van <:1• no't• heot't ~· VVO-!'rac::'t1a samen me-e 
e1e COA-trac::-e:!.e een voors"C~l cac1a~n om ~· con'trOla op 
illecal.1'te1't 'te verOe'teren. 
Oe VVO-trac::'t1e heet''t de kr.i't1ei<. ~.::-;~ <1e no1:a als wa.re he't een 
voors'tel om 'te komen 'to't een "~aa~es-we't" ~e't1'teld als 
"oui'ten propo~~~e". 

Aa1el.bel.e.1c1: 

Gez.1en de explosieve croei van he't aan'tal individuele 
asielzoekers in de laatste maanden, heeft de VVO-frac-eie 
aancec1ron~:en op snelle, effectieve maatreealen om de wassende 
stroom economische immi~:ranten te keren. De VVD-fractie is 
het niet eens met de aarzelin~: van de recerinc om te komen 
tot een nieuwe centrale opvancrecelinc voor alle asielzoekers 
onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de recerinc. ter 
ontl.astinc van de problematiek in de ~rote steden. 
De VVO-fractie heeft bij de recerinc bepleit, de bijstands
uitkerin~ voor asielzoekers om te zetten in een zak~:el.d-

en verzorcincsrecelinc. Dat pleidooi is door de re~erin~ 
overcenomen. 
Voorts is de VVD-fractie voorstander van het tref~en van een 
aantal. maatrecelen, zoals het ~even van voorlichtinc in de 
landen van herkomst -zo mocelijk in internationaal verband
en het actualiseren van de vervoersverplichtincen van de 
luchtvaartmaatschappijen terzake van reisdocumenten. 
De VVD-fractie acht overicens een intensiverinc van de ~rens
contr6le, bijvoorbeeld bij de Bel~isch-Nederlandse ~rens. 
zinvol.. 

Wet op de persoonarecistraties: 

Dit voor de VVD-fractie zo belancrijke wetsvoorstel is, 
verceleken met het oorspronkelijk in~ediende voorstel.. 
in~rijpend cewijzi~d op aandranc van de VVD-fractie. 
Het wetsvoorstel voldoet thans in ~rote lijnen aan de wensen 
van de VVD-fractie. Wat haar betreft dient het wetsvoorstel 
eind van dit jaar het Staatsblad te hebben bereikt. 
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Aan~ezien in de af~e~open jaren om·~a~ van redenen 
onzekerheid bes~ond over_de invoerin~ van de boeken 3. 5 
en 6 NBW. is in he~ re~eeraccoord een pass~a op~enomen. op 
~rond waarvan een commiss1e van w1jzen is 1n~esteJ;d met als 
doel te adviseren over de voor~zettin~ van de 1nvoer1n~ van 
het NBW. 
Het advies, dat is over~enomen door het kabinet, komt neer ~~ 
snelle 1r1voerin~. De VVD-fract~e. en met haar een meerderhe~d 
in de Tweede Kamer, heeft recent u1 t~esproken áa. t ook ·zij á~ 

bere1dheid heeft de boeken 3, 5 en 6 NBW spoedi~ 1n te 
voeren. 
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INTERNATIONALE POLITIEK 

Op bu1tenlandspolit1ek qeb1ed hebben zich in de afgelopen 
periode een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. 

EUROPA 

Positief was het totstandkomen van de Europese Akte~ die 
onder meer zal moeten leiden tot een versterking van de 
interne markt~ een vergroting van het aantal gevallen waarbij 
ministerraden bij meerderheid kunnen beslissen en een 
beperkte verruiming van de macht van het Europese Parlement. 
Hoewel de voorstellen naar de mening van de VVD-fractie vaak 
niet ver genoeg gingen~ ziet zij de Europese Akte toch als 
een stap in de goede richting. 

ZUID-AFRIKA 

Het afgelopen jaar was voor de politiek ten opzichte van 
Zuid-Afrika jaar belangrijk vanwege het beperkte 
sanctiepakket dat in EG-verband werd aanvaard. De VVD had er 
steeds op aangedrongen dat Nederland alleen tot sancties zou 
overgaan in samenwerking met de EG-landen. Wel1swaar was het 
EG-pakket m1nder vergaand dan Den Haag gewenst had, maar 
onder meer de VVD-fractie heeft gesteld dat thans eerst dient 
te worden bezien welke ontwikkelingen zich nu tn Zuid-Afrika 
voordoen. 

SURINAME 

Voor de relatie met Suriname was 1n net afgelopen jaar oneer 
meer het ootreden van de groep Brunswijk van belang. De wijze 
waarop troepen van Bouterse 1n Oost-Suriname ZlJn oogetreden 
1s door de VVD in krachtige termen veroordeeld. De VVD heeft 
gepleit voor humanita1re hulp aan slachtoffers van net 
conflict in Suriname en voor een actiever beleld jegens 
Suriname vanuit de V.N. De VVD-fractie zal het toejuichen 
ind1en nervorm1ngsplannen in Suriname zouden leiden tot een 
caacwerkelijke democratisering en herstel van de mensenrech
teneerCledlglng. 

NAVO 

~n1ge zorgen neeft de VVD over ontwikkelingen die van belang 
zijn voor de samenwerk1ng in NAVO-verPand. Enerzijds is ziJ 
verneugd over net feit dat ~ersoect1even worden gecoden voor 
de wapenbeheersing. Ancerztjcs zal verwerkelijKlng van de 
nul-actie ook een beperk1ng van de ~orte-drachts kernwaoens 
van ce USSR en van het overw1cht aan conventionele en 
chemische wapens van het Oostblok nooozakelijk maken. 
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De VVD heeft gesteld dat een parallelle aanpak van INF en 
korte drachtwapens gewenst is. Een nadere standpuntbepaling 
over SDI werd noodzakelijk toen in de V.S. werd aangedrongen 
op een ruimere interpretatie van het ABM-verdrag en de 
invoering op korte termijn van een aantal SDI ruimte
installaties. Door de VVD is gesteld is dat onzeker is af een 
valledig Amerikaans ruimteschild gunstig zal zijn voor de 
koppeling met West-Europa en dat een dergelijk ruimteschild 
destabiliserende gevolgen zou kunnen hebben. Bij de 
aanwezigheid van twee volledige ruimteschilden <VS en USSR) 
wordt de kans op een conventioneel conflict vergroot. 
Teneinde de stagnatie bij de besprekingen over de 
conventionele bewapening in Europa (tot nu toe in MBFR
verbandl te doorbreken heeft de VVD-fractie erop aangedrongen 
dat minder wordt gekeken naar de aantallen manschappen 
\waarover men het niet eens kan worden>, maar veeleer naar 
aantallen van belangrijke wapensystemen, m.n. tanks. 

DEFENSIE-ORGANISATIE 

De VVD-fractie ondersteunt de plannen voor een reorganisatie 
van het defensie-apparaat <met name: overheveling van een 
aantal taken van ,je centrale ·or-ganisatie naar de 
krijgsmachtdelen). Vanzelfsprekend dient hierbij ook 
nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de belangen van 
[-,et personeel. 

KOSTEN VAN DE DEFENSIE 

De VVD-fractie houdt vast aan de in het regeerakkoord 
afgesproken omvang van het defensiebudget C2% groei plus 
enkele afzonderlijke toewijzingen). De dreiging vanuit het 
Warschaupact, afspraken binnen NAVO-verband (in feite gericht 
op een 3% groei), net duurder worden van het materieel en de 
Kans oe een kle1nere rol van nucleaire wapens z:jn voldoenee 
aanleiding voor deze opstelling. Natuwrlijk di2nt daarbij 
nauwlettend te worden toegez1en op de bested1ng van ce 
gelden. Organisatie en procedures van het defensie-apparaat 
ziJn daarbij van belang evenals de controlerende rol van de 
Tweede Kamer. De VVD-fractle benadrukt de noodzaak van 
Kostenbeheer biJ defens1e. 
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DIENSTPLICHTIGEN 

De voorzieningen voor dienstplichtigen dienen op een 
behoorlijk peil te staan. Dat •Jeldt o.a . ...., voor het 
leefklimaat in de kazernes~ maar ook bijv. voor de hoogte van 
de wedde. Zolang de krijgsmacht van voldoende manlijke 
dienstplichtigen kan worden voorzien is het niet noodzakelijk 
een dienstplicht voor vrouwen te overwegen. 

INSPANNINGEN VOOR DE DERDE WERELD 

De VVD-fractie heeft ertoe bijgedragen en juicht toe dat nog 
steeds 1~5 %van ons NNI aan ontwikkelingssamenwerking wordt 
besteed~ waarbij ook de stuwmeerproblematiek is beäindigd. 
Ook hier dient nauwlettend te worden toegezien op goede 
besteding van de gelden. Het is wenselijk verdere gerichte 
maatregelen te treffen om het bedrijfsleven daar waar dit in 
het ontwikkelingsbeleid past~ sneller en efficiänter bij het 
beleid betrekken. 
De VVD-fractie heeft in het kader van het streven naar een 
grotere efficiency tevens gepleit voor een betere donor
coördinatie. 

UNESCO 

De VVD-fractie heeft gepleit voor een vergaande reorganisa~1e 
v~n UNESCO~ wa.arb1j (a) de machr: v.~n de Directeur-t3ener·~al en 
ziJn secretariaat wordt ingeperkt en (bl minder politisering 
plaatsv1ndt~ hetgeen bevorderd kan werden door een duidelijke 
prioriteitenstelling <geen nieuwe internationale informatie
orde; meer geld voor de bestrijding van het ~nalfabetisme). 
Nederl~nd dient~ aldus de VVD-fractie, het UNESCO-
lidmaatschap te heroverwegen indien M'8ow ~anblijft als DG 
en ook ind1en onder een nieuwe DG de zoJUlst genoemde wensen 
onvoldoende worden genonoreerd. 

NCO 

Vooral ten gevolge v~n de kritiek vanuit de VVD-fr~ctie is 
het beleid inzake de NCO aanzienlijk aangescherpt. Niettemin 
is ook het huidige beleid gebaseerd op een compromis tussen 
CDA en VVD. Con~orm de afspraken zal de VVD-fractle in de 
komende twee jaar bezien hoe de NCO zich ontwikkelt. 
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De NCO zal er in die periode blijk van moeten geven dat zij 
handelt conform het mandaat en terdege rekening houdt met de 
kritiek die eerder - juist vanuit de VVD-fractie - op haar 
functieneren is geuit. Het gaat cm veerlichting over 
ontwikkelingssamenwerking. Allerhande activiteiten die 
daarmede geen verband houden~ dienen deer de NCO achterwege 
te werden gelaten. 
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Zekerheid 

1. De noodzaak van de stelselwijziging. 

Een grondige renovatie van het verzekeringsstelsel was nodig~ 
niet alleen van diverse verzekeringen als zodanig~ maar ook 
van de wetgeving~ de wijze van financieren~ en de 
uitvoeringsorganisatie. Het ging daarnaast om de realisatie 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen~ de verder
gaande verzelfstandiging van uitkeringsrechten. 

De entwikkeling van de sociale zekerheid en de relatie met de 
economie. 

Eén van de belangrijkste redenen voor aanpassingen in de 
sfeer van de sociale zekerheid is gelegen in de toename van 
het aantal uitkeringsgerechtigden. de daarmee samenhangende 
kosten de relatie met onze economische problematiek. In 1960 
kostte de totale sociale zekerheid zo'n 10% van het nationale 
inkomen. in 1982 was het percentage gestegen tot bijna 35%. 
Daarmee waren we koploper in de wereld. 

De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden van 1~3 

(1960) tot 3.5 miljoen heeft geleid tot een tweetal 
·:=o20.nn i ng svel•jen. 
le. De veranderde houding tussen actieven en niet-actieven. 

In 1960 was deze verhouding nog 1 3.2; nu is deze nog 
:;lect-,ts 1 1.3. 

2e. De \fersmalling van de draagkracht. In 1960 ~~erd een uit
kering nog opgebracht door 60 werkenden, momenteel wordt 
eén uitkering nog maar opgebracht door circa 7 werkenden. 
Nog geen 10% van wat het was. Juist deze ontwikkeling is 
buitengewoon zorgelijk. Alleen bij meer economische groei 
zullen volumevermindering en draagvlakverbetering hand 1n 
ha.nd gaan. 

KiJken we naar de groei van de collectieve sector en de 
toename van de collectieve uitgaven. dan blijkt dat de 
:;ociale zkerheid verhoudingsgeWlJS daarin een steeds groter 
,:;..ar,aeel heeft gekregen. De ~::o·::ten we~-·je.n VO:::lO:::lr· •?•en qr·ocjt ,jeel 
3fgewenteld. waardoor de w1nsten van de beorijven aanget3st 
werden. De conclusie is dat het niveau van sociale 
u1tkeringen mede oorzaak was van onze econom1sche problemen 
en onze werkgelegenheid heeft aangetast. 

Beoordeling kabinetsvoorstellen op hoc~dpunten uitgangspunten 
van de VVD. 

Uiteraard heeft de VVD de stelselwijziglngsvoorstellen 
getoetst aan een aantal liberale uitgangspunten. 
le. De VVD kiest nadrukkelijk voor het equiv3lentieprlnClPE 

en indivldualisering; de verzekeringsgedacht st3at bij 
CJr.s centraal. 
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2e. Er dient verschil in behandeling te ZlJn tussen werkloos
heid en arbeidsongeschiktheid. De VVD heeft daarbij 
echter nadrukkelijk aangetekend dat de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten niet mogen afglijden naar de Algemene 
Bijstandswet. 

3e. Het arbeidsverleden~ dat wil zeggen het aantal jaren dat 
men premie heeft betaald~ dient bepalend te zijn voor de 
lengte van de werkloosheidsuitkering. 

4e. Gehuwden en zij die ongehuwd samenleven dienen geliJk 
behandeld te worden. 

Se. In de nota sociale zekerheid van de VVD-fractie is ruim 
aandacht besteed aan de oositie van de zelfstandigen. 
De VVD heeft samen met het CDA gepleit voor een afzonder
lijke regeling die gelijksoortig is aan de IOAW. 

Toekomstvisie 

In de periode 1982-1986 zijn er ingrijpende maatregelen en 
wijzigingen doorgevoerd in de sfeer van de sociale zeker-heid 
die hun afronding kregen met deze stelselwijziging. De vraag 
dringt zich dan op: moeten we daar ook de komende periode mee 
doorgaan? Er is immers behoefte aan rust. 
Op het terrein van de uitkeringsniveaus dient de rust er naar 
ons oordeel de komende jaren te zijn. Rust op het terrein van 
de sociale zekerheid wil evenwel niet zeggen dat wiJ onze 
liberale wensen met betrekking tot de sociale zekerheid 
verder zouden laten rusten. Integendeel. Wij zullen blijven 
streven naar verdere individualisering. Dat kan op meerdere 
man1eren. Het gaat daarbij echter om het stellen van 
prioriteiten. 
Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Maar daarbij is 
er een niet gering spanningsveld tussen de wensen enerzijds 
en de financiäle mogelijkheden anderzijds. Verder zullen wij 
bliJven streven naar meer privatisering 1n de sociale 
zeKerheid. Dit past immers 1n onze filosofie van minder 
overheid en meer eigen verantwoordelijkheid van de burger en 
de werKgevers- en werknemersorganisaties. 

II. Werkgelegenheidsbeleid. 

~en actief werkgelegenheidsbeleid d1ent onverminderd van 
kracht te blijven ten e1nde de werkloosheid te bestrijden en 
in het bijzonder om de steeds groter wordende groep 
langdurige werklozen weer Kansen te bieden. Er is 1nmiddels 
een veelheid van maatregelen:Job-plan~ Jeugdwerkgarantieplan~ 

de maatregel voor langdurig werklozen (initiatiefwet 
Vermeend/Moor)~ scholingsmaatregelen etc. Het regeeraccoord 
vermeldt dat voor het specifieke werkgelegenheidsbeleid f.SOO 
miljoen aan algemene middelen op jaarbasis beschikbaar is. 
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Een effectief beleid is slechts mogelijk bij goede en juiste 
beleidsinformatie. Daarom heeft de VVD het 
werkloosheidscijfer herhaaldelijk aan de orde gesteld en 
naar voren gebracht dat dit o.g.v. steekproeven zo'n 40% 
lager ligt dan het officiäle cijfer. De VVD is daarom 
verheugd~ dat de Minister van Sociale Zaken ~·i!~·~ 
ernst gaat maken met het aanpakken van de bestandsvervuiling. 

III. Ambtenaren 

Het huidige kabinet kan op basis van het regeeraccoord 
aanmerkelijk meer geld uittrekken voor het overheids
personeelsbeleid dan het vorige kabinet. De komende jaren 
wordt de financiäle ruimte voor de arbeidsvoorwaarden in de 
collectieve sector bepaald door de ontwikkeling van de 
contractlonen in de marktsector en de in het regeerakkoord 
overeengekomen besparingen. Die ruimte is tot en met 1990 
f. 2 miljard. Daarmee kunnen vele wensen van het overheids
personeel worden gerealiseerd en dat was het perspectief dat 
de Minister aan zijn personeel had moeten bieden. 
Het tweede perspectief dat de Minister ons inziens aan ziJn 
personeel had kunnen bieden was dat de bonden reäel konden 
meepraten over de invulling van die 2 miljard. De VVD-fractie 
vindt het niet acceptabel dat de minister de invulling van de 
2 ·miljard als dictaat op tafel legt. De vraag welk· deel van 
de 2 m1ljard moet worden gebruikt om de salarisvoorwaarden 
voor ambtenaren te verbeteren dan wel moet worden besteed aan 
werkgelegenheidsmaatregelen moet pr1mair worden bepaald door 
de overlegpartners en niet door de regering en de Kamer. 

IV. Financieel Beleid 

Het in toom houden van de collectieve uitgaven was in 1986 
weer een van de belangrijkste doelstellingen. 
Een forse daling van de dollarkoers en een daling van de 
olieprijzen zorgden voor meer dan een halvering van de 
aardgasbaten in een jaar tijd (van 21~2 mld. in 1986 tot 
8~6 mld. in 1987). De begrotingsproblematiek was dermate 
groot, dat ombuigingen alleen niet voldoende waren. 
De schatkistproblemen dwongen ertoe het grote voordeel van 
lage olieprijzen voor burgers en bedrijfsleven (respectie
velijk 6 en 12.5 mld. conform de Miljoenennota 1987) 
gedeeltelijk terug te nemen. Enkele van de inkomsten
vernogende maatregelen werden reeds in 1986 ingevoera. zoals 
de verlaging en wiJZlging van de vermogensaftrek en 
a~scnaff1ng van oe voorraadaftrek, de verhog1ng van de beide 
BTW-tarieven en de verhoging van ce accijns op minerale 
alieèn en de verhoging van de LPG-toeslag. Deze maatregelen 
zullen worden teruggedraaid bij een herstel van oliepriJzen. 

100 



De fractie vroeg het afgelopen jaar weer meerdere keren 
aandacht voor het veel te grote verschil tussen de arbeids
kosten van een werkgever en de netto-verdiensten van de 
betrokken werknemer <de zogenaamde wig>. De marginale 
tarieven <van belastingen~ premies en inkomenssubsidies> 
leiden tot soms absurde situaties. 
In specifieke gevallen <tussen bruto f. 45.000 en f. 50.000) 
leidt een bruto-verhoging soms tot een lager besteedbaar 
inkomen. De Tweede Kamer sprak op verzoek van de VVD in 
maart '87 de bereidheid uit de collectieve lasten primair via 
wigverkleining te verlagen. Indien de meevallers structureel 
ZlJn~ zal bij de opstelling van de begroting voor 1988 aan 
een en ander concrete invulling worden gegeven. Daarnaast 
vroegen de woordvoerders dit jaar aandacht voor: 

een te stroef lopend privatiseringsproces en het 
bestrijden van de schijnprivatisering~ het commercialiseren 
van overheidsactiviteiten. 
een knelpunt in de successsiewet, waar de vriJstelllnas
clausule niet geldt voor samenwonenden, waarvan één der 
partners wordt opgenomen en vervolgens overlijdt. 
knelpunten biJ bedrijfsopvolging en verruiming van de 
beschikbaarheid van risicodragend vermogen van nieuwe 
ondernemingen <midden- en kleinbedrijf). 
knelpunten terzake van de tariefindel1ng van voedings-
en geneesmiddelen bij de BTW. Het voorstel om deze geheel 
onder het verlaagde tarief onder te brengen <onder actrek
King van dit tarief met 1%-cuntl, werd door de Kamer 
gesteund. 

Ter bestrijding van de fraude werd een wetsvoorstel 
betreffende internationale bijstandsverlening bij heffing van 
belastingen aangenomen. Het tarief van de 
vennootschapsbelasting werd verlaagd tot 42%~ met een 
flankerende maatregel in de sfeer van de inkomstenbelasting. 
De ondernemingsvrijstelling in de vermogensbelasting werd 
uitgebreid tot de aanmerkelijk-belanghouder en tot het geval, 
waarin de belast1ngplichtige een voor zijn rekening gedreven 
onderneming heeft overgedragen aan een natuurlijk persoon 
tegen een vordering ten laste van die persoon. Daarnaast 
kwam er - mede op nevig aandringen van de VVD -verlichting 1n 
de effecten van de vermogensbelasting voor kleinere en 
middelgrote ondernemingen~ waarvan de directeur tevens groot
aandeelhouder is. Hiermee was 35 mln. gemoeid. De VVD uitte 
ten crincicale haar twijfels over de grondslag van het heffen 
van vermogens-oelasting over productief ondernemingsvermogen. 
De fractie gaf naar goedkeuring aan het wetsvoorstel 
"I ij ojel ij ke f i sc~l e maatre·~el en t•:=r c•evor•jer i ng ...,,~n het 
gebruik van ongelode benzine en de aankoco van schone 
;:Jersonen,-:tuto' ·::;". 
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V. Rijksuitgaven 

In het afgelopen jaar heeft het beheer van de Rijks
financiän en daarmee het werkterrein van de Commissie voor de 
Rijksuitgaven zich mogen verheugen in een grote 
belangstelling. De belangrijke aangelegenheden waren in het 
\/Oor-gaande jaar: 
1. de fact-finding 

Als uitvloeisel van de C1scussie over het rapport 
onderzoek van de Organisatie en Werkwijze van de Kamer~ 
hebben een zestal Kamercommissies een diepte-onderzoek 
ingesteld naar de hun regarderende begrotingen. 
De resultaten zijn opmerkelijk te noemen. 
EZ was het eerste slachtoffer van de zgn. fact-finding~ 

een nieuwe procedure waarmee de Kamer probeert wat beter 
,je vingers ::tchter de cijfers te krij•,;~en. In de media werd 
de kritiek~ ook van de VVD~ op de ei j f er mat i ge "ch.,:~.c•s" 

breed uitgemeten. Zoals later bleek waren deze problemen 
niet groter dan bij de andere departementen. Inte·~endeel ~ 

Minister de Korte nam snel maatregelen om de zaak 
te saneren. Volgens een tussentijds rapport ligt men 
voor op het schema en ligt goedkeuring van de cijfers~ cie 
zo lang werd ontbeerd~ binnen handbereik. 

~. Wijzig1ng van de Ccmptabilite1tswet. 
Sinds 1985 staat de Comptabiliteitswet 1976 opnieuw 
in de steigers. Belangrijkste elementen oe dit moment 
zijn: 

Art. 80 CW: De bevoegdheid van de Rekenkamer om 1n de 
keuken te kljken van bedriJven die overheidssteun ont
vangen. 
Art. 26 CW: De versterking van de positie van de 
accountantsdienst~ alsmede ce mogelijkheid tot criv,:~.tl

ser i ng erv·an. 
3. Versterking van de administratieve organisatie en interne 

controle cc de departementen. 
Op de meeste departementen werd in het verleden weinig o~ 

geen aandacht besteed aan de ,:~.dm1nistrat1eve organisat!e 
en interne controle. Op vele terreinen zijn nu gelukkig 
conclusies getrokken en initiatieven ontplooid. De VVD is 
van mening dat het gebruik van externe accountants voor 
het wegwerken van de achterstanden bevorderd moet worden. 
Een externe ,:~.ccountant~ die met behulp van de interne 
departementale accountantsdienst de jaarrekening 
vaststelt~ is een goede waarborg voor een zo obJectief 
mogelijk en prompt verslag. 
Met name de achterstand in de suppletoire begrotingswetten 
was een teken aan de wand voor de f1nancièle situatie op 
de dt:?partemento::=n. I nmi ddel·~ i'=· 3-f •.~esp roker,, dat \!Ó ór 
1 januari 1988 de achterstaneen zullen worden ingelopen. 
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VI. Economische Zaken 

Ook in 1986 is het beleid van Economische Zaken gericht oe 
economische vernieuwing in plaats van het in stand houden van 
zwakke bedrijven, met kracht voortgezet. Enkele belangrijke 
wapenfeiten van het vorige kabinet zijn daarbij het 
technologiebeleid <INSTIR> en het Informatica Stimulerings-
i-I l an. 
De concurrentievervalsende neveneffecten van 
overneidsoptreden werden aoor de fractie door het stellen van 
schriftelijke vragen aan de bewindslieden in de openbaarheid 
';)ebracht. In 1986 ~-Jerd de .afsch.affing '1.:::\n ,je neqatieve 
aanslag in de WIR een feit. Daarvoor in de plaats kwam een 
verrekeningsmetMode confer~ de fiscale verliescompensatie: 
3 jaar achterwaarts~ 8 jaar voorwaarts. Dus <het jaar van 
i rrvoer i nq meeqerekend) : 12 jaar. Dit betek,:=nt, (L~t \lOClr 
ondernemers, die nog niet voldoende winst danwel tijdelijk 
verlies maken, voldoende soulaas wordt geboden. 
Als comcensatie kwam er voor net MKB en de landbouw 105 mln. 
ter ceschikkinq (o.m. ten benoeve van een verbetering van de 
liquldatievrijstelling en verhoging ondernemingsvrijstelling 
in de vermogensbelasting>. 

EZ· is het eerste departement dat na een cc,nc 1 aaf ·lan 
bewindslieden en ambtelijke top zeer gericht beziq is met de 
invulling van de afslanking van het overheidsapcaraat. 
Ook de bezuiniqingen ad f. 500 miljoen structureel voor deze 
kabinetsperiode zijn grotendeels ingevuld en geaccecteerd bij 
de eegratingsbehandeling 1987. De ombu1gingen betekenen meer 
aandacht voor technologie en acquisitie van bedrijven uit het 
buitenland. verbetering van het toeristisch beleid. 
Ingeleverd werd bijv. geld voor technoloqische ontwikkelings
kredieten voor zeer grote bedrijven. Deze bedrijven kunnen nu 
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goed op de vr1Je markt terecht. Het directe nadeel is een 
iets hogere te betalen rente. 

Over de invulling van het technologiebeleid moet de commissie 
Dekker op dit moment nog adviseren. De VVD heeft tijdens de 
begrotingsbehandeling vragen gesteld over het in het 
regeeraccoord beoogde technologie instituut. 
De minister heeft onlangs maatregelen genemen cm bedrijven~ 
in afwachting van het al eerder genoemde advies, in 1987 toch 
in staat te stellen van de beschikbare gelden gebruik te 
maken. 

Voor de invulling van de 6e EG richtlijn t.a.v. de steun voor 
de scheepsbouw~ die door een wereldwijde structurele 
overcapaciteit, opnieuw in de problemen is, heeft de minister 
f. 50 miljoen per jaar aan ordersteun + voor 1987 een 
overschot aan genereieke steun ad f. 45 miljoen ter 
beschikk1ng gesteld. Een probleem is dat de hulp aan reders 
in het door de EG toegestane financiäle maximum is 
inbegrepen, doch dat er geen verplichting is voor reders om 
bij Nederlandse werven te bestellen. Wel moeten zij onder 
Nederlandse vlag blijven varen, waardoor loonkosten in 
vergelijking met andere landen, te hoog worden. 

De behandeling van de Electriciteitswet 1987 is nog in volle 
gang. Deze wet beoogt een herstructurering van de 
electriciteitsproduktie en distributie-bedrijven met als doel 
een efficiäntere bedrijfsvoering en dus lagere 
electriciteitskosten. Alhoewel de VVD de lijn van dit wets
voorstel ondersteunt, werden vele kritiscne vragen gesteld. 
De inmiddels gesignaleerde verhogingen van bepaalde 
basistarieven zijn echter niet het gevolg van een 
voorluitlopen op de voorgenomen wetgeving maar van besluiten 
die de SEP (samenwerkende electriciteitsproducenten) zelf 
t.a.v. de zgn. kosten-pooling heeft genomen! 

De besluitvorming t.a.v. de plaatsbepaling van kerncentrales 
is uitgesteld totdat duidelijk is wat precies in Tsjernobil 
1s gebeurd. Inmiddels werd de kerncentrale in Borssele aan 
een d1ecgaande internationale controle onderworpen. Op de 
technische kant van de zaak bestond vrijwel geen kritiek, 
echter wel op de procedurele. Een en ander heeft geleid tot 
het aannemen van meer personeel. Het opstarten van de 
centrale na de wisseling van de uitgewerkte staven is daarom 
wat vertraagd. De meerderheid van de Kamer ziet geen reden 
Met cestarten te verbieden tot alle wijzigingen zijn 
aangebracht. 

Teneinde een tekort aan electrische cacaciteit in het midden 
van de 90-er jaren te voorkomen heeft de SEP de plannen voor 
het bouwen van 3 kolencentrales wat naar voren gehaald. 
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De VVD erkent~ dat er gezien de luchtvervuiling en de neg 
onopgeloste problemen van het kalenafval een aantal nadelen 
aan kleven~ doch ziet geen andere oplossing. Er wordt immers 
relatief al te veel gas gebruikt voor de opwekking van 
electriciteit. Het is daarom van belang dat binnen afzienbare 
tijd de definitieve besluitvorming voor kerncentrales kan 
worden afgerond. 

VII. Midden- en Kleinbedrijf 

De kleine en middelgrote andernemingen profiteren langzaam 
maar zeker van het economisch herstel. In 1986 stegen de 
winsten in het MKB met gemiddeld 13%. Bij de lastenver
zwaring~ die onlangs is opgetreden~ speelt met name de 
vermindering van de voorraad- en vermogensaftrek een 
belangrijke ral. Tegelijkertijd dient gezegd te worden~ dat 
tegenover deze lastenverzwaring een lastenverlichting uit 
hoofde van de daling van de energiepriJzen staat. Het directe 
inkomensvoordeel daarvan voor het bedrijfsleven wordt geraamd 
op ongeveer 2 mld.~ waarvan ongeveer de helft neerslaat bij 
de kleine en middelgrote ondernemingen. 

De nieuwe subsidieregeling Management Ondersteuning is 
canf orm 11 het p 1 an van aanpak 11 per 1 oktober \tan start •;;eg aan. 
Er wordt een studie gemaakt van een eventueel 
zelfstandicensta~tuut. De WRR is bezie met een studie over - - -het midden- en kleinbedrijf; na het eoenbaar worden van deze 
studie zal het huidige beleid aan een herijking werden 
onder~.oJorpen. 

Deer de fractie werd veel aandacht besteed aan intensivering 
van contacten met organisaties en het instrumentarium van het 
i"1KB. 
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~· -·. 
·-· ... 

en Aulmtelijke órdening 
_.-\lolksh'uisvesti~q ~· 

De twee oe-fangrljksr~ verwikkelingen in 19"86 111ar·ein ohg:e·ewiJfeld 

de totstandkoming van het kabinet-Lubbers II Met het d;aarbij" 

beha rende regee•· akkoord en de onthullingen over rwo·qe 1 iJk 

oneigenlijk gebruik van bouwsubsidies en als g'evolg dla·ar-va;n 

het vertrek van Staatssecretaris Brokx en de instellinq van 

een parlementaire enquêtecommissie. Ook in de volkshuisvestings

paragraaf van het regeerakkoord staat voortzettin~ v~~ de 

l i j n " m i n de r o v e r he i d - mee r ma r k t " c en t r a a l • V oor t s i ·s e r 

een a c c en t v e r 1 eg g i n g v a n n i e uw bouw na a r b eh e e r v a n d'e 'best a a n d'e 

voorraad. Bij de bezuinigingen bleef de financiële prioriteit 

v o o r de st ad s- e n do r p s v er n i e uw i n g ge h a n d'h a a f d • Wat de p a r 1 e1ft•e n -

taire enquêtecommissie betreft, deze is ( med'e) doo-r c:fe ~VD 

ge i n i t i e e r d • W i j a c h t en he t een gezond e z a ák d'a t n a uwlk e u r i g 

wordt bezien of het overheidsgeld goed wordt besteed. Wij 

betreuren het echter dat niet tevens de sociale huurse~tor 

bij het onderzoek wordt betrokken. De enquête zal niet mog~n 

ontaarden 1n een heksenjacht op de beleggers in net alg·emeen. 

Geheel conform de lijn die de VVD altijd neeft bepleit is 

de trendmatige huurverhoging zeer gematig~ gehouden (2%), 

maar wordt de huurharmonisatie krachtig doorgezet. 

Het belangrijkste punt op het gebied va~ de wetgeving was 

de totstandkoming van de Wet op de Individuele Huursubsidie. 

Met instemming van de VVD werd deze wet, ter vervanging van 

de bestaande beschikking, aangenomen, waarmee d~ rechten 

van de huurders beter zijn vastgelegd. Wij hebben daarbij 

we 1 de kant tekening .gep 1 a a ts t, dat de ze regel in·g voor v'erd·e re 

verbeteringen vatbaar is. 

Op het gebied van de ruimtelijke ordening versetteen i'M- d'e 

zomer van 1986 de ambtelijke notitie Ruimtelijke Pers'Pe'ctieven 

va11 de Rijksplanologische Dienst t die als discu·s'Siestûk vo·or 

en als voorloper van de vierde nota ruimtelijke o·rd'e=nintJ 

dient. Bij de Minister is er op aangedrong~n om nog g~en 

beleidsmatige verantwoordeliJkheid voor de inhoud te ~~~en. 
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In 19"86 trad de wijziging van de Wet op d'e 'RuiM·t·eliJk-e Cr'de'l'lin·q 

in w·erking. Van belang is dat een aantal pr·oeed'ór'e's \/e>tléolrt 

en doorzichtiger gemaakt is. 

De f r a c t i e za 1 b i j z o"" de r eo aandacht s c hen ken aan de v er d'e !"-e 

gang van zaken betreffende oe deregulering en de ~ece"'tralisatie. 

S p oe d i ge t: ~ h a n de l i n g v a n c e E' e r s te se r i e d ·er e g1J 1 e r i n g'S 'V oOT s t e 1-

len in het ontwerp van de Woningwet is gewenst. f.!'e·t vo'oto'ntw·erp 

v a n de H u i :- v a s t i n g !::) we t b e ho e f t i n g r i j p e n .:1 e v e r"b et e-r i n'g· op· 

het punt v..:n de deregulering. Het ontwerp S'ouWb·esluit, ea't 

st r a k s he t oe r wc u d v a~ ge rn e en te 1 i j k e bouw v e r-o !' d·e n i n gen g a'"a t 

vervangen, zal tevens een aanmerkelijke vermind~ring v~n 

overheidsb~moeienJs moet~n inhouden. Zonder e~h't~r &at de 

kwaliteit ~an d~ woningbouw wezenlijk wordt aan~~ta~t. 

Hoe we 1 d a a ..- o v e !' ge e n c o n c re t ~:: a f s p r a k en z i J n ge·m a a'k t i n he t 

regeerakocro zal de VVD trachten te bevor6ere~ dat oa~ de 

s u b s i d i e r 1: 9 e 1 i n g e n w n r :.J P. n " e .r een v o u d i g d en m i n de r f r a u·d e

ge v oe 1 i g vt orden gemaakt . 

IJ e r d e r e d ~ c en t r a 1 i s a t i e i s n a a r d e me n i n g v a n d1e V \J 0 giew e n s t 1 

t e b e g i n n ~: n o p h e t ge o i e d v a n de s t a d s v e r n i e U'W i n g e n die n i e u-w -

bouw van woningen (normkostensysteem). 

Aàn de hand van de uitkomsten van een door de VVO-fractie 

i n l 9 8 6 ge h o u d e n en q u ê t e on de r p r o v i n::: i e b e s t u r e-n o v e r d'e 

huisvesting van woonwagenoewoners zal door o-ns worden b~voraerd 

dat de opheffing van grote kampen en de spreiding. van die 

b e won er s o v e r een g r o o t a a n t a l k 1 e i n e s t a n d p 1 a a t s e n "'e t a·e 

nodige flexibiliteit zal worden uitgevoerd. 

Met betreidung tot het groeisteden- en gro·eikel:"T"'~~'b~feid 

zal speciale aandacht zijn vereist voor een g'o'e-d'e en fi'na-ncie-e.l: 

gezonde voltooiing van het beleid terzake. 

De fractie zal zich blijven inzetten voor de o>pstellf~·g e-n 

aanvaarding van een schadevergoedingsregelinq vo~r oo~ alle 

andere plano 1 og i sche, schadeveroorzaken oe '"a at reg'e 1 en da,.., 

alleen het bestemmingsplan. l07 
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LANpBOUi-7 

Nede~land- air k~e.in lanct- is ·a-werelds ~roo-es-ee aa:rarische 
exporteuir-met-· eerr ne-eto ~sultaat op de hand&lsba~ans van 
ona:eveei•-~ 1.6 mj:~j ard' overschot-. -
De toename ven de aa:rar~sche expo~ ~··~t het belana: van een 
open markt duide~.ijk aan. He-e in stand houden van de Europese 
Gemeenschap :f.s aandachtsve~d nummer 1.. _ 

- Het afgelopen jaar is dit manifest geworden via veelvuldig 
overleg zowel internationaal ~lswel nationaal. Het 
prijsbeleid, het socio-structuurbeleid, het invoeren van 
marktconformiteit, en het afbouwen van overschotten van 
enkele agrarische produkten zijn de meest pregnante voor
beelden. 

- Nationaal zijn de economische ontwikkelingen van belang 
Immers de sterke concurrentiepositie dient behouden 
te blijven en zo mogelijk versterkt te worden. 
Verlaging van produktiekosten, verhoging van kwaliteit eri 
vergroting van de toegevoegde waarde zijn perspectieven 
voor agrarisch rendement en dus voor agrarische werk
gelegenheid. In de directe en indirecte sfeer spreken 
we dan over ongeveer 12% van de totale werkgelegenheid. 

Instandhouding van een goede ecologie is een voorwaarde voor 
een hoogwaardige voedselkwaliteit en voedselproduktie. 
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, hormonale beinvloeding 
van het groeiproces, welzijns - en gezondheidsvraagstukken 
dienen zo spoedig mogelijk geharmoniseerd in de EG van rich
tinggevend beleid voorzien te worden. Nationale aanpak enkel 
is onjuist. 

~or de oplossing van het mestprobleem is het van het 
grootste belang dat naast overheidsinspanningen het 
veelvuldig particuliere initiatief gecoÖrdineerd plaats 
vindt. Hierdoor is een dreigende verspilling van mens-
kracht en kapitaal te beperken. 
Het gaat er om, om zo spoedig mogelijk een oplossing 

tegen aanvaardbare kosten.tc.V''A~. 

<Jd a:aa;-
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Mi11eubebee~ 

Bod..verontre~n~nc~ncs 

Via de Wet Bodembescnermin~ kan vana~ 1 januari 1987 vee~ 
meer ~edaan worden aan preventief be~eid, zowe~ door ~oede 
normste~1in~ a~s door de uitwerkin~ van een aanta~ AMvB's. 
Daartoe benoren de zo~enaamde mestmaatre~e~en, die op 1 mei 
van dit jaar in werkin~ zu~~en treden. 
oe operatie rond de bodemsanerin~ za~. naar de VVD-fractie 
hoopt, in 1997 vo~tooid kunnen worden. Deze operatie dient 
over ~an~ere termijn te worden uit~espreid, ~ezien de 
financië~e consequenties (drie mi~jard ~u~den). De kne~punten 
c.Q. ernsti~e ~eva~~en zu~~en a~s eerste worden aan~epakt. 
De VVD-fractie beeft ~ep~eit voor een onderzoek naar de 
mo~e~ijkbeid om woninzen, die op verontreinizde ~rond staan, 
om te zetten in ~esubsidieerde buurwonin~en, en daartoe een 
~ande~ijk reserve continzant af te zonderen. De ministe~ van 
VROM is dit onderzoek inmidde~s ~estart. 
De VVD-fractie beeft tevens op de noodzaak ~ewezen doe~matize 
technieken te ontwikke~en om vervui~de zrond te zuiveren. 
Op dit ~ebied zijn in bet af~e~open jaar ~oede vorderin~en 
~emaakt. Thans zijn enke~e insta~~aties in ~ebruik en de 
resu~aten ~ijken boop~evend. 

Luchtverontreinincinz: 

Oe VVD-fractie beeft een aanta~ maatre~e~en ondersteund die 
betrekking nebben op de verminderinz van uitstoot van 
scbade~ijke stoffen door verbrandin~sinsta~~aties, auto's en 
mest. 
Aan~ezien een ~root ~edee~te van de zure neers~az afkomsti~ 
is uit bet buiten~and, beeft de VVD-fractie de minister van 
VROM drinzend aanbevo~en bet internationa~e mi~ieube~eid met 
kracht te steunen en waar nodi~ nieuwe initiatieven te 
ontwikke~en. 

De VVD-fractie acht bet van bijzonder ~root be~an~ om binnen 
de EEG overeenstemmin~ te bereiken over voorschriften omtrent 
de kwa~iteit van de uit~aat~assen van nieuwe auto's. 
In Nederland dient ~ebruik van schone auto's te worden 
cestimu~eerd, terwijl voor de thans reeds aanwezice auto's 
~oed onderboud moet worden bevorderd. Goede voorlicbtinc is 
bierbij van ~root be~anz. 

A~s ~evol~ van bet on~eva~ in Tsjernob~1 is ook de lucht 
boven Neder~and verontreinigd met radioactieve stoffen. 
Via de re~en is radioactiviteit neer~es~acen. bet~een ~e~eid 

beeft tot besmettin~ van de bodem a~smede van plantaardi~ en 
dierlijk voedsel. 
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De vvo-~ractie hee~t in het overle~ met de re~erin~ veel 
aandacht aan deze problematiek ~ewijd. In het al~emeen kon 
worden vast~esteld dat de maatre~elen die door de 
desbetre~~ende bewindslieden zijn ~enomen. doelmati~ zijn en 
dat de stralin~sbelastin~ van de Nederlandse bevolkin~ op een 
zodani~ minimum ~ehouden kon worden. dat niet o~ nauwelijks 
~evol~en voor de ~ezondheid verwacht behoeven te worden. 

Mede op aandran~ van de VVD-~ractie hee~t de Nederlandse 
re~erin~ actie~ deel~enomen aan het internationale overle~. 
dat na het on~eval tot stand kwam. Daarbij is enerzijds 
~estree~d naar een verbeterin~ van het veili~heidsbeleid. 
anderzijds is bevorderd dat bij een eventueel on~eval sneller 
en beter ~e~evens zullen worden uit~ewisseld en wederzijdse 
bijstand zal worden verleend. 
De VVD-~ractie hee~t er in het bijzonder op aan~edron~en dat 
de normstellin~ bij de stralin~shv~iäne kritisch zal worden 
bezien en in internationale kaders zal worden ~eplaatst. 

Kernener~ie in Nederland: 

Direct na het on~eval in TsjernobYl hee~t de VVD-~ractie. 
tezamen met de coalitiepartner. bij de re~erin~ aan~edron~en 
op opschortin~ van de lopende procedure voor het vaststellen 
van de locaties voor de nieuw te bouwen kerncentrales. 
Aan de re~erin~ is ~evraa~d de Kamer rapporten toe te zenden. 
waarin een zor~vuldi~e analvse van de verschillende aspecten 
alsmede de eventueel daaruit voortkomende nieuwe inzichten 
zijn neer~ele~d. 
Een hervattin~ van de a~~ebroken discussie over het al o~ 
niet toepassen van kernener~ie zal niet eerder plaatsvinden 
dan nadat de Kamer de uitkomsten van een tiental door de 
re~erin~ voor te bereiden studies zor~vuldi~ bestudeerd 
hee~t. 

Waterverontreini~in~: 

Vol~ens de plannin~ dient omstreeks ~990 uitvoerin~ te zijn 
~e~even aan de waterkwaliteitsplannen van het Rijk. de 
provincies en/o~ de waterschappen. De waterzuiverin~s
installaties, de toeleidende a~valwaterleidin~en alsmede 
de ~emeentelijke riolerin~en dienen te~en die tijd 
~erealiseerd te zijn. 
Probleem is echter -no~- de rechtstreekse lozin~ van a~val
water van ~rotere bedrijven op de ~rote rivieren. 
Het sanerin~sbeleid is er op ~ericht dat ook die lozin~en 
rond ~990 zijn terug~ebracht tot een uit milieuhygiënisch 
oogpunt aanvaardbaar niveau. Momenteel wordt via een spoed
onderzoek ~eïnventariseerd welke acute problemen op korte 
termijn moeten worden op~elost (bijvoorbeeld voldoende 
opvan~ van bluswater) 
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]n 1987 za~ ~e zo~enaamde Post-Seveso-ricntlijn in de 
Neder~andse wet~evin~ worden verwerkt, het~een onder meer 
tot ~evol~ hee~t dat bedrijven dan een soort -door de 
overheid ~oed~ekeurd- rampenp~an ~ienen te hebben. 
Nederland moet overi~ens door~aans het ~oede voorbeeld 
~even ("aan het eind van de rivieren"), teneinde ook het 
buitenland over te ha~en c.q. te ~win~en tot verscherpte 
maatre~elen. 

Tevens is de VVD-~ractie van menin~ dat met kracht 
internationale samenwerkin~ ~ient te worden bevorderd, 
teneinde het Noordzeewater schoon te krij~en. 

Ge1u~dh~nder: 

Mede op verzoek van ~e VVD-~ractie vond een beperkte 
eva~uatie plaats van ~e Wet ~eluidhinder, waarvan het 
resultaat met het standpunt van de re~erin~ aan de Kamer 
werd toe~ezonden. 
Aan de hand van de discussie met de Kamer is toe~eze~d 
de uitvoerin~ van de wet te versoepelen. Voor een 
verder~aande veranderin~ was nelaas ~een meerderheid in ~e 
Tweede Kamer. 

De VVD-~ractie heeft uit~esproken ~at naar haar menin~ de 
re~erin~ EEG-milieuricntlijnen sneller dient uit te voeren 
dan tot dusverre dikwijls het ~eval is ~eweest. 
Daarbij dient de re~erin~ zich te houden aan de in de 
richtlijn ~enoemde zaken en zich niet bezi~ te houden met de 
uitwerkin~ van ~ecompliceerde, dikwijls no~ omstreden nieuwe 
aspecten. 
Een typisch voorbee~d hiervan is de uitwerkin~ van de 
zo~enaamde Post-Seveso-richtlijn in de Nederlandse 
wet~evin~. Een ~edeelte van de aanbevelin~en was reeds in 
de Nederlandse wet~evin~ op~enomen. terwijl het verwerken 
van de no~ resterende punten zovee~ tijd heeft ~ekost 
-thans is de uitwerkin~ no~ niet voltooid-. dat over deze 
~an~ van zaken vanuit de Europese Commissie scherpe kritiek 
op Nederland is ~euit. 
Met name het invoeren van een kwantitatieve risico-analyse 
hee~t tot vertra~in~ alsmede tot een ernsti~ verschil van 
inzicht met het bedrijfsleven ~eleid. 
De VVD-fractie is van menin~ dat het toepassen van deze 
risco-analyse voor de toekomst ~oede mo~elijkheden biedt. 
Echter. de rekenmethodiek is thans nog niet zover ontwikkeld 
dat het verantwoord is een zodani~e risico-analyse wettelijk 
verplicht te stellen. 
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Na de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1986 hebben wij een 

groot aantal VVO-wensen in het regeeraccoord '86-'90 op 

kunnen nemen. 

Zo zullen in de Wet op het Basisonderwijs minimum eindtermen 

opgenomen worden. In de ~et op het Voortgezet Onderwijs 

zullen eindtermen e~ daarop afgestemde exameneisen opgenomen 

worden. 

De structuur va~ het vo~rtgezet onderwijs, zoals geregeld 

in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (met name LBO, MAVO, 

HAVO, VWO) blijft gehandnaard. Oe uitgebreide onderwijsparagraaf 

in het regeeraccoord bevat ock afspraken over de vorming 

van sector3le scholen voor het beroepsonderwijs en de regionale 

onderwijsc~ntra. 

In het afqelopen jaar zijn twee belangrijke wetsvoorstellen 

door de T~eede Kamer aanvaard: Zo is de HEr-VO-wet (her

schikking en fusie) inclusief de nota's van wijzigingen 

overgenomen onder handhaving van de planprocedure uit de 

Wet op het Vo~rtgezet Onderwijs. Hierdoor komt de opheffings

narm te liggen op gemiddeld 30 leerlingen per leerjaar. 

In de Wet op de OnderwiJsverzorging is een artikel opgenomen 

waardoor het mogelijk wordt dat een regi~naal onderwijscentrum 

ontstaat waarin een schoolbegeleidingsdienst en een PaBo 

samenwerken • 

._- -· ..... 
Het belangrijkste onderwijsdebat van het afgelopen jaar 

vormde de· gedachtenwisseling van de Kamer met de regering 

over de onderwijsbegroti~g voor 1987. 

Een omvangrijk bezuinigingsprogramma van 1 miljard gulden 

op een begroting van= 28 miljard te bereiken in 1990, werd 

goedgekeurd. 
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Wel moet hierbij opgemerkt worden dat er 300 miljoen aan 

alle vormen van voortgezet en hoger onderwijs ter beschikking 

wordt gesteld voor informatie, inventaris en scholing. E.e.a. 

conform het regeeraccoor.d. 
Het oorspronkelijke voorstel van Minister Deetman om vier

jarigen sléchts éénmaal per jaar tot de ba!isschool toe 

te laten werd met steun van de coalitiegeneet gewijzigd. 

Scholen krijgen nu meer vrijheid om afhankelijk van oe eiger. 

situatie een keus te maken. Een aantal schelen zal in s~pt~~ber 

het onderwijsaanbod aan vierjarigen beperke~, terwijl ~nderen 

de groepen iets groter zullen maken. 

Er zal een onderzoek worden verricht naar OP.· eno~me gro~l 

van het (dure) speciaal onderwijs. Daarom zijn de ~oorgenomen 

bezuinigingen gedeeltelijk vervangen door andere maatregsler., 

waardoor voorkomen wordt dat leerlingen en ~erkers in het 

speciaal onderwijs in de knel komen. 

Op voorstel van de onderwijsvakorganisatie! heeft de reger~r.g 

haar oorspronkelijke voorstel m.b.t. de vervanging van zieke 

leerkrachten terug~genomen en in het uiteindelijke v~nrs~el 

in belangrijke mate het voorstel van deze crganisat~es over

genomen. De fractie heeft dit accoord gere~pecteerd. De 

fractie vroeg wel om een deugdelijke evaluatie van de maatregel. 



Basisvorming 

In 1987 zal een wetsontwerp tot invoering van basisvorming 

in het voortgezet onderwijs bij de Tweede Kamer ingediend 

worden. 

Het wetsvoorstel zal voorzieningen bevatten ten aanzien 

van het inhoudelijk kader de structuur van het voortgezet 

onderwijs wordt immers gehandhaafd. 

De aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR), zoals neergelegd in het rapport "Basis

vorming in het onderwijs", worden hiermee overgenomen. Het 

rapport bepleit een algehele verhoging van het onderwijs

peil, alsmede een herwaardering van het beroepsonderwijs. 

Inhoud en eindtermen dienen centraal te worden vastgesteld 

en bewaakt, terwijl anderzijds aan de schol•n een grote 

vrijheid wordt gelaten om het onderwijsasnbod te structureren. 

Wi~ zullen het wetsontwerp toetsen aan hetgeen gesteld is 

in het regeeraccoord. Ook zal het naast het verkiezings

programma worden gelegd omdat daarin een aantal waardevolle 

aanwijzingen staan om de kwaliteit van het zich inhoudelijk 

vernieuwende voortgezet onderwijs te bevorderen. 
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Sectorvorming en Ver~ieuwing van het beroepsonderwijs 

Op 23 maart j.l. heeft er een eerste gedachtenwisseling 

plaatsgevonden met de regering over de hoofdlijnen van beleid 

inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroeps

onderwijs. In de komende jaren zal een grootscheepse herschikkings

en fusieoperatie uitgevoerd worden waarbij er niet alleen 

gestreefd worjt naar grotere dealmatige regionale eenheden, 

maar ook naar een grotere progr~mmatische samenhang tussen 

de bestaande ~ormen van beroepsonderwijs. 

Bij de vernie~~ing van het onderwijs zullen de sociale partners 

mede betrokke~ worden. Een nie•Jw samenstel van leerwegen 

aansluitend blj individuele mogelijkheden van leerlingen 

en vragen uit het beàrijfsl&ven moet het resultaat zijn. 

Kwaliteit van het onderwiJS 

De kwaliteit van het onderwijs zal bevorderd worden door 

het management van de onderwijsinstellingen te versterken 

en door een gericht bij-en nascholingsbeleid te voeren. 

De algemene adviezen van de inspectie zullen met het oog 

op àe kwaliteitsbewaking openbaar gemaakt dienen te worden. 

Deregulering 

Samen met Decentralisatie, Afslanking Rijksoverheid, Priva

tisering vormt deregulering het conglomeraat van de grote 

operaties. 

Deze in het verleden in gang gezette operaties, behoeven 

nadere uitwerking en implementatie in de toekomst. Concreet 

betekent dit voor het onderwijs dat er sprake zal zijn van 

een verminderde centrale sturing en een vergroting van de 

autonomie van de scholen. Vergroting van de belaidsvrijheid 

voor de scholen impliceert naar onze mening ook een vergroting 

van de verantwoordelijkheid. 
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Volksgezondheid 

Een belangrijk accent in de Volksgezondheid ligt in de komende 
jaren noodgedwongen op de beheersing van de uitgaven. In 1970 
waren deze 7 miljard, in 1975 reeds 17 miljard en thans is 
een verdubbeling van dat bedrag bereikt: 35 miljard. Zonder 
maatregelen zou dit bedrag nog aanzienlijl<,.)loger zijn geweest. 
De witgavenstijging is echter omgebogen. Hieronder enige 
stiJgingspercentages. 

Kabinet Lubbers 1 Kabinet Lubbers 11 

1980 1?81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

8,9% 7,1% 7% 2,5% 0,5% 

üe vr.ortdurenoe kostenstijgingen betekenen een voortdurende 
stijgir.g van ae premies (collectieve lasten). De ziekenfonds
cre~i~ beslaat al 9,8% van het salaris. 
Savendien wordt nog eens 4,5% AWBZ premie betaald. 
Mede uit dit oogpunt is het advies van de Commissie Dekker 
van gr~ot belang. Het advies moet er naar de mening van. de 
VVD toe leiden, dat de partijen in de Volksgezondheid belang 
krijgen bij een goede kostenbewaking en wel doordat men minder 
snel t~egang krijgt tot de (extra) collectieve middelen. 
Budgettering van ziekenhuizen, eigen bijdragen of risico's 
en d~ introductie van betere concurrentieverhoudingen kunnen 
daarbtj als middel worden lngezet. Van groot belang is het 
doorbreken van allerlei monopolistische trekken van de 
~ederlandse gezondheidszorg. De strakke territoriale grenzen 
tusseï1 de ziekenfondsen moeten werden afgebroken en het zou 
beter zijn als de contracteerplicht van de fondsen met de 
hulpverleners (artsen) zou worden afgeschaft. Particuliere 
ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen zouden op één en 
dezelfde markt moeten kunnen concurreren. 
Het is dlenstig om de positie van de verzekerden sterker te 
maken door de keuze voor een particuliere maatschappij of een 
ziekenfonds niet van wettelijke verplir.htingen te laten afhangen 
en de mogelijkheid van overstappen tussen particuliere 
maatschappijen te bevorderen. 

Het rapport var, de Commissie Dekker zal leiden tot een uitvoerige 
discussie over het verzekeringsstelsel, waarin op het ogenblik 
nogal wat systeemf#~ schuilen. 
De Teldersstichti~g heeft met haar rapport "Een concurrerend 
recept voor de Nederlandse gezondheidszorg" een qoede aanzet 
gegeven. Op 23 mei zal hierover een aparte themadag worden 
gehouden. 

Indien de regering de aanbevelingen van de Commissie Dekker 
overneemt, neemt zij een zeer complexe materie ter hand. De 
wijzigingen z~llen ingriJpence gevolgen hebben, die de gehele 
bevolking aangaan. 
Van centrale betekenis is het tot stand brengen van meer marKt
conformgedrag van alle partijen in de gezondheidszorg, zodat 
zij een belang krijgen bij kostenmatiging· tn betere cliëntgericht
heid. 
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Vervolgens wa:rctt n.et· mogelijJ< &~lerle.i wetgeving op het gebied 
van planning (en- b. v ook ds ves-tiging van vrije b-eroepsbe
oe-fenaren) door te licht&n en zaveel mogelijk te dereguleren. 
Bij doorvoering van· deze punten Zlll de kwestie van de parti-. 
culiere klinieken ook een minder principiäle discussie opleveren, 
maar op zakelijk• merites. gevoerd kunnen worden. 

Naast dez·e- "grote stel-se·laijziging•• zijn ~r enkele belangrijke 
deelonderwerpen~ die er ook d~ aandacht op vestigen dat ge
zondheidszorg een bealngrijle immaterieël goed is. Zo heeft Staats
secretaris 09es nur een oude:. liberal-e- t~~~ens; ui tgevoer.d:net ontwe.rpen 
'van een wet op pa.tië,.t:enrechten. Pe positil! van de patiimt 
word:t versterkt door ctat hij- a .. a .. in~agP.recht krijgt in zijn 
dcsriers:. en altijd da ins.telling valt· ga2on·dhe-ids:zorg als geheel 
kan aanspreken op. hand.e?ingel'l' van menaan die- daar wer·kzaam 
zijn .• 

----------· --------__ ....___ ----
Euthanasie 

In het regeerakkoord hebben de fractie~ van VVD en CDA zich 
verpli~ht te trachte~ overeenstemming ver dit punt te bereiken 
op bas~s van het adv~es van de Raad van State over de vroegere 
kabinets-Proeve en het aanhanoioe wetsvoorstel van D'66. 
tn hei- k~ct.IZ..~ va.~'\ !"-'~~ ~~~~ ~j."., 

de te realiseren u~tgangspunten . voor ons; 
de beschermwaardigheid van het leven; 
gewetensvrijheid; 
zorgvuldigheid bij ieder besluit tot euthanasie. 

Inmiddels heeft ook het kabinet doen weten het advies van de 
Raad van State als basis voor wetgeving te aanvaarden. 
Het kabinet heeft nu advies gevraagd aan de Gezondheidsraad 
en de vergadering van Procureurs-Generaal over de nadere vorm
geving. Het kabinet heeft voorts laten weten, dat het mogeliik 
moet zijn binnen 3 maanden na ontvangst van deze adviezen ee; 
wetsontwerp in te dienen. 
Natuurlijk behoudt de fractie zich een definitief oordeel voor. 
Pas als het definitieve voorstel van het kabinet bekend is, 
is het mogelijk een verantwoorde keuze te maken tussen het 
regerings- en het initiatief-wetsvoorstel. 
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Media 

In het regeeraccoord is voor wat betreft de media politiek 

sprake van een doorbraak. Voor het eerst wordt_!.!}_ het regerings

beleid niet langer de invoering van commerciële omroep uitgesloten. 

De stellingname van de VVd vindt op dit gebied steun in de 

technische ontwikkelingen en in de buitenlandse lnvloed op 

het Nederlandse kijk- en luiste~gedrag. De Nederlandse zenders 

en omroepen hebben in de Nederlandse huiskamers ~1 lang ni~t 

meer het monopolie. 

De introductie van commerciële t.v. moet, behalv~ als het -

gedeeltelijk doorbreken van verzuilde verhouding~n - ook ~o~cen 

gezien als een manier om gelden te mobiliseren v~or h~t N~derldndse 

omroep-product. 

Het regeeraccoord oevat nu een passage over de h~ndelwi~ze 

van de regering indien 3 A-omroepen het uitgangspunt van de 

non-commercialiteit willen verlaten. De regering zal dan de 

Mediawet wijzigen en een radio- en t.v.-net vrijm~ken. 

.. 

Indien zich 2 A-omroepen aanmelden, zal daartoe de mogelijkheid 

worden bestu~eerd. 

Oorspronkelijk was er veel kritiek op de voorwaa:den, waaraan 

de omroepen zouden moeten voldoen voor de ''over!tap~ naar de 

commercie. Er wordt dan nl. samenwerking met uitgeverijen gewenst 

en de nieuwe commerciële omroepen zouden na l! jaar geen aanspraak 

meer maken op de gezamenlijke STER-gelden. 

Met name deze laatste bepaling gaf de kritiek in, dat de doorbraak 

maar een "papieren tijger" was. 

Inmiddels heeft echter reeds één A-omroep zich op deze voorwaarden 

bij Minister Brinkman gemeld. In de financiële randvoorwaarde 

zit kennelijk voor hen geen onoverkomelijk bezwaar. 

Welzijn 

Deze herfst is de Welzijnswet in de Tweede Kamer aangenomen. 

Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer zijn fiat gegeven. Deze 

wet behelst in de eerste plaats de opheffing van een groot 
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aantal specifieke subsidieregelingen op het welzijnsterrein. 

De4e worden gebundeld in één brede welzijnsuitkering, die ver

volgens in 1991 aan de algemene middelen van het Gemeentefonds 

worden toegevoegd. Alsdan zal één van de doelstëTiingen van 

de vvn nl. decentralisatie en meer gemeentelijke autonomie 

op dit terrein zijn verwezenlijkt. (De VVD had het liever eerder 

dan in 1991 gezien). 

Naast deze operatie bleven echter in het oorspronkelijke wets

voorstel nog een groot aantal mogelijkheden over voor het Rijk 

om ~~ oeleidsmarges van gemeenten te be!nvloeden. Deze zgn. 

"ca11t!'ale stuurelementen" vormden voor de VVD evenzovele negatieve 

aspecten van het wetsvoorstel. Met ingang van 1 Januari 1991 

zal echter het grootste deel van deze stuurelementen verdwijnen. 

Dit was een wijziging, die Minister Brinkman op aandrang van 

de VVD op het laatste moment aanbracht. Zo vervallen dan bepaalde 

politieke doelstellingen b.v. art. 5: voorrang voor personen 

of qroepen, die in ''achterstandsituaties" verkeren, de mogelijk

heid van landelijke opleidingseisen, de mogelijkheid van een 

opdracht tot overleg tussen diverse overheden etc. Ook hoeft 

de Minister niet meer jaarlijks verslag uit te brengen over 

de activiteiten van lagere overheden (wat immers een bepaalde 

verantwoordelijkheid suggereert!). Niet alle centrale stuurelementen 

zijn verwijderd, maar wel voldoende om een autonoom gemeentelijk 

welzijnsbeleid te kunnen voeren. 

De bezuinioinaen, zoals afgesproken in het regeeraccoord, zijn 

in de welzijnssfeer hard aangekomen. Met zo'n 43% bezuinigingen 

op de Rijksbijdrage Sociaal Cultureel Werk (119 miljoen) levert 

deze sector een bijdrage, die op basis van een prioriteitenstelling 

met betrekking tot het hele beleid zeer fors is. De VVD aanvaardt 

hiervoor vera~twoordelijkheid. 

Het is overdreven om te stellen, dat het sociaal-cultureel 

werk hiermee de nek omgedraaid zou worden. Berekeningen van 

de fractie zeggen, dat op het budget van de gezamenlijke gemeenten 

voor sociaal cultureel werk het hier bezuinigde bedrag waarschijn

lijk zo'n 10% is. 
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Minister Brinkman heeft aangekondigd tijdens de begrotings

debatten, dat de wijze waarop de bezuinigingen dit jaar (1987) 

"'2..')0 ingevuld voor hem een aanwijzing zijn voor die ~ 
in het jaar 1988 en verder. Dat betekent in principe, dat ook 

in de toekomst deze werksoorten met verdere verminderingen 

van de Rijksbijdra~e zullen worden geconfronteerd. 

Eén van de ideeën ~it het verleden is, dat het sociaal-cultureel 

werk zou kunnen wo:den gezien als e~n voorziening~ die sociale 

verbanden herstelt (c.q. oude sociale verbanden kan vervangen) 

en zo o.a. een bijjrage zou leveren aan de bestrijding van 

de criminaliteit. Bezuinigin;en 40uden derhalve leiden tot 

een hogere criminaliteit. Hierover zijn wij in de loop van 

de jaren toch wel ~at sc~ptischer gaan denken. De periode van 

grote groei van het sociaa~ cultureel werk valt immers samen 

met de groei van vandalisme etc. Slechts zeer toegespitste 

en speciale vormen van sociaal cultureel werk leveren in dit 

opzicht-een bijdraue. 

Aandacht zal de komende tijd vooral uitgaan naar de in het 

regeeraccoord afge~proken verhouding in de ombuigingen. De 

bedoeling is immer3, dat primair de vergrijzingsgevoelige sectoren 

zullen worden ontzien.Een en ander betekent wel, dat de ombuigingen 

vnl. opnieuw in de sector welzijn zullen moeten neerslaan (niet: 

sector "zorg"). Het CDA heeft in de Tweede Kamer echter gevraagd 

een bedrag van 115 miljoen gulden aan ombuigingstaakstelling op 

welzijn en cultuur te schrappen. Hierover verschilt de VVD 

met de coalitiepartner van mening. Indien er inderdaad wordt besloten 

de ombuigingstaakstelling voor WVC te verzachten, gaat onze voorkeur 

uit naar een prioriteitenstelling in de volksgezondheid en de maat

schappelijke dienstverlening. De problemen aldaar zijn veel nijpender 

dan in de sector welzijn. Invulling is hieraan al gegeven door 
de 80 miljoen extra· voor de bejaardenoorden in 1987 en de extra 
uitgaven, tenminste 100 miljoen in 1990, voor thuiszorg. De 
VVD is voorstander van een vervroegde evaluatie van de Wet Bejaarden
oorden, met name om te kunnen vaststellen of de verdeling van de 
financiële middelen over de diverse provincies wel de juiste is. 
De VVD ziet met belangstelling het verloop van de experimenten 
met betrekking tot de intensieve samenwerking van verpleeghuizen 
en bejaardenoorden tegemoet. 
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Deze kunnen mogelijk een belangrijke vernieuwing ~rengen 

in de organisatie van de zorg yoor mensen die op die voor-
.-. ... ~ 

zieningen aangewezen zijn. Oók"!o~:yoe nadruk op willen 

leggen, dat niet iedere verbetering ook persá gepaard moet 

gaan met meer geld: een betere 6rganisatie kan vaak een ver

beterde dienstverlening tot stand brengen. Ook probeerde-. -

~ ~:r een verbetering van de positie van bejaarden te bewerk

stelligen door een motie in te diene~ over de na,oming van 

de wettelijke verplichting voor provincies om ee~ onafho"ke

lijke bemiddelingseemmissie in te stelen ten behcsve van 

bewoners van bejaardenoorden en patiënten van verpleeghu~zer.. 

Nog niet alle provincies hebben zo'n commissie. 

Enkele belangrijke aandacntspunten betreffen ook de de~~cratiser!ng 

van gesubsidieërde instellingen. Ook daarover bevat hat regser

accoord aanwijzingen. We hopen op die manier een bijdrage 

te leveren aan de kwaliteit van het best~an van ~en die op 

deze voorzieningen (bejaardenoorden, ziekenhuizen, verpleeg

huizen) zijn aangewezen. 
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Bijlage IV 

Commissie Binnenlandse Zaken JAARVERSLAG 1981 -------
Samenstelling 
Nadat Mr. H. Th. M. Lauxtermann, die ~ ~n de laatste maanden van 1986 enkele 
malen "als gast" hadden uitgenodigd, tot lid van de Tweede Kamer was benoemd 
in de door het vroegtijdig bedanken van mevr. Schoo in februari ontstane vaca:ure. 
is hij als vanouds weer als adviserend lid van onze 'commissie opgetreden. 
De in juni gehouden Eerste-Kamerverkiezingen brachten met zich mee, dat wij af
scheid moesten nemen van ons adviserend lid Mr. W. J. Geertsema, wiens enthou
siaste inbreng gedurende een viertal jaren wij bijzonder hebben gewaardeerd. 
Als nieuwe adviserende leden mochten wij Drs. A. van Boven en Mr. H. P. Talsma 
begroeten. 
Andere wijzigingen kwamen in de loop van het jaar niet voor in de op blz.112/3 
van het eind 1986 verschenen jaarboek vermelde samenstelling onzer commissie. 
Per 31 december treedt J. F. Meijeraan R. A. als secretaris terug, overeenkom
stig bij zijn herbenoeming in 1986 geuit voornemen; met ingang van 1 januari '88 
heeft het dagelijks bestuur ons lid Drs. A. J. B. Hubert tot secretaris benoemd, 
overeenkomstig door onze commissie gedaan voorstel . 

.Vergaderingen 
Onze commissie kwam in het verslagjaar 9 maal bijeen; de 9pkomst van de leden 
bedroeg gemiddeld ongeveer 60%. Over het algemeen mochten wij ons verheugen 
over de aanwezigheid van 1 of 2 adviserende leden. 
Met andere Kamerleden hebben ~j contact gehad in een op ons initiatief uitge
schreven bijeenkomst van een delegatie uit onze commissie met bij wetsvoorstellen 
gemeentelijke herindeling betrokken leden uit beide fracties (op 22 september), 
alsmede in een op verzoek van de Tweede-Kamerfractie op 5 oktober gehouden 
vooroverleg met twee TK-leden over de herziening van de Provinciewet, waaraan 
-behalve enkele door de fractie daartoe mede uitgenodigden- de vcorzitter, 
de secretaris en een ander lid onzer commissie hebben deelgenomen. 
Tot verder contact met de Commissie financiële en Economische Zaken, welke 
wij vorig jaar hadden benaderd over de herziening van de Electriciteitswet en 
de gevolgen daarvan voor provincies, gemeenten en burgers, is het niet gekomen. 
Met de Politiecommissie hebben-~j geen contact gezocht, hoewel er bij sommige 
politiezaken duidelijke raakvlakken zijn met onze werkzaamheden. 

Onderwerpen 
Overeenkomstig het ontstane gebruik hebben wij getracht om in overleg met de ad
viserende leden de ~etgevend~ arbeid, in het bijzonder van de Tweede Kame~ te 
volgen en telkens een paar actuele onderwerpen bij de kop te nemen. 

A1 

Enkele opvattingen m.b.t. het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het overheids
personeel hebben wij schriftelijk ter kennis gebracht van onze Tweede-Kamerfractie; 
daarvan hebben wij ook aandacht gevraagd voor een o.i. belangwekkend initiatief 
van het college van Ged.Staten van Flevoland tot signalering van hinderlijke 
regelgeving. Een ons door de Haagse gemeenteraadsfractie toegezonden copie 
van een brief aan de TK-fractie betr. plannen om openbare-schoolgebouwen niet 
meer onder de OGB te laten vallen, gaf ons gelegenheid ook ons daartegen uit 
te spreken. Direct na de hiervoor gereleveerde samenspraak op 22 september 
hebben wij met het oog op de toen op handen z~nde algemene beschouwingen 
van de fractievoorzitters aandacht gevraagd voor de t.a.v. het herindelings
beleid in de begrotingsstukken voorkomende, van het Regeerakkoord afwijkende 
formulering. 
Wat de begroting van Binnenlandse Zaken betreft hebben wij ons eens te meer af-
gevraagd of ooit zal worden afgestapt van de gebruikel~ke, zo wijdlopige toe
lichtingen. 
Enkele vermeldenswaardige onderwerpen: Sanering planprocedures (met t.a.v. 
het initiatief-wetsvoorstel Wiebenga I Te Veldhuis; advies onzerz~ds ook provin
ciale planprocedures aan banden te leggen), Sociale positie van raadsleden 
(en anderen; mede n.a.v. meningsuiting van het bestuur van de Ver. van Staten
en Raadsleden van de VVD ) , Nevenfuncties van leden van de Raad van State 
en van andere organen, alsmede Herziening van het decoratiestelsel. 

123 

: 



Het redigeren van een nota met conclusies betr. de o.i. dringend en spoedig 
noodzakelioce herzienin van het decoratiestelsel (waarover wij in het tweede 
kwartaal beraa s aag en ee t noga tijd gekost, gedurende welke onze cie. 
werd verrast door publicatie van een artikel over dit onderwerp in het oktob~
nummer van "Liberaal Reveil". 
Onze nota terzake zonden wij in november aan de Kamerfracties en aan het hoofdbes:wr. 

Overig optreden 

Voorgenomen deelneming (wegens verhindering en op verzoek van het betrokken 
Kamerlid) van de secretaris aan een Hilversumse discussie-avond op 12 maart 
van D' 66 (prof. Vis) en VVD over het referendum werd op het laatste moment 
door de landelijke D'66 geannuleerd. · 
Ons lid Hubert verdedigde 10 juni in VARA's "De rode draad" op persoonlijke ti
tel de stelling: De (te lage) honorering van gemeenteraadsleden, met name in ~ 
grote steden, vormt een bedreiging van onze democratie. 

Met betrekking tot de jaarlijkse alg.vergadering (15/16 mei te Leeuwarden) hebben 
wij het hoofdbestuur de vraag gesteld of een zestal redevoeringen niet van het 
goede te veel was (zeker zo kort na verkiezingen) op een algemene vergadering, 
waar de leden, al dan niet via afd. vertegenwoordigers, aan het woord moeten konen. 
Voorts hebben wij schriftelijk enkele opmerkingen gemaakt over het jaarverslag. 
Reactie is ons niet bekend. 
Ter vergadering is b~i de beleidsnotitie ~fractie door voorz. en secr. noq eens 
~ewezen op de n?od~aak van krachtiger aanpak der -veel te traag verlopende-
· ~rote operatJ.es ' • 

Volledigheidshalve vermelden ~j de 20 juni te Leiden gehouden Themadag ambten~en, 
n.a.v. de Teldersgeschriften "De rechtspositie van de ambtenaar" (op welker be
handeling wij vorig jaar aandrongen) en "Collectieve actie onder de rechter". 
Met de themadag had onze commissie als zodanig geen bemoeienis. 

In de vergadering van de partijraad op 19 september te Bunnik is onzerzijds nog 
maar eens aandacht gevraagd voor uitvoering van de "grote operaties". 
Ofschoon de duidelijke tekst van art. 52.1 onder 2 huish.reglement naar onze over
tuiging van toepassing is op e 1 k e vergadering van de partijraad, heeft het 
hoofdbestuur de toegang tot de beiaten vergadering op 28 november te Bussum 
(bespreking van hèt rapport van de Reglementen Evaluatie Commissie onder voor
zitterschap van de algemeen secretaris, met aanbevelingen tot wijziging van de 
reglementen op de kandidaatstelling) ook aan de leden van de partijcommissies 
ontzegd. De komende jaarlijkse alg.vergadering (27/28 mei te Veldhoven) zal 
omtrent de uitlegging van dit reglementsartikel een uitspraak kunnen doen. 

Wegens verhindering van de voorzitter heeft de secretaris deelgenomen aan de 
jaarlijkse .vergadering van partijcommissie-voorzitters op 17 december. 
Onzerzijds zijn o.a. enkele punten uit het Reglement van orde partijcommissies 
aan de orde gesteld; met name wederom de - in ons jaarverslag 1986 ook rrog eens 
afzonderlijk gestelde- vraag of het voorschrift tot ontbinding van de partij
commissies op de- dag van T K - verkiezingen wel een goede zaak is. 
Een vraagpunt van andere aard is, op welke wijze een commissie op de hoogte kan 
zijn van de in behandeling komende onderwerpen, als er geen geld beschikbaar 
kan worden gesteld voor een abonnement op desbetreffende publicaties. 
Dit vraagpunt laat overigens onverlet onze dank aan de beleidsmedewerkers van 
de Tweede-Kamerfractie die ons op prettige ~ize behulpzaam zijn geweest. 

9/18 december 1987 De V V D - commissie Binnenlandse Zaken 

/ •. -? - -----"-.·'~.-~ 

~--

secretaris 
- ---· 
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Jaarverslag over 1987 van de Justitiecommissie. 

In 1987 heeft de commissie vele juridische zaken behandeld. Zij kwam daartoe 

negen maal bijeen, waarvan éénmaal voor overleg met de Minister van Justitie. 

Behandelde onderwerpen, o.a. 

1. Overleg met de minister~ 

2. Criminaliteitsbestrijding 

3. Rapport commissie van wijzen. 

4. Wet gelijke behandeling 

5. Euthanasie 

6. Kinderbescherming 

7. Wet op de rechtsbijstand 

8. Heroverweging rechtshulp 

9. Afslankingsoperatie 

10. Nieuwe justitiewetgeving in relatie tot bezuinigingsproblematiek 

11. Privacywetgeving 

12. Reorganisatie rechterlijke macht 
13. Auteursrecht 

14. Actuele zaken in het Europees parlement 

15. Wet op de politieregisters 

16. Vereenvoudiging civiele kantonge~htsprocedures. 

17. Vluchtelingenbeleid en vreemdelingenwet 

De commissie heeft gedurende 1987 een drietal subcommissies ingesteld ter bestu

dering van de rapporten samenleving en criminaliteit, de wet op de rechtsbijstand 

en wijzigingen in het wetboek van strafvordering. 

Prof. Burkens moest tot leedwezen van de commissieleden terugtreden als adviserend 

lid, aangezien hij zich niet herkiesbaar had gesteld voer de Eerste Kamer. De 

commissie heeft haar grote waardering kenbaar gemaakt voer de inbreng van de heer 

Burkens. Als zijn opvolger is, na de verkiezingen, toegetreden mr. Talsma. Deze 

had reeds vele jaren van de commissie deel uitgemaakt, eerst als gewoon lid en 

sedert 1986 als adviseur. De commissie is daarom zeer verheugd de heer Talsma 

thans als vast adviserend lid in haar midden te hebben. 

,-r--..... 
'- I 

/ .) ../---

r!r. N. "'Slootweg-Kl~jn, secretaris ___ ....,----
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::I ~ fPolitiecommissie 

Secretarjaat· 
Dorpsstraat 28, 6998AB Laag Keppel 

Tel: 08348 - 1525 I 070 - 167079. 

Nr: cp 05/88 

Onderwerp: Jaarverslag 1987. 

De commissie politie is gedurende het verslagjaar negen maal bijeen geweest. Het ge
middelde aanwezigheidspercentage bedroeg zeven en zestig procent. 
Met de, immer aanwezige, politiespecialisten uit de Tweede Kamerfractie bestond een 
uitstekende samenwerking. De klankbordwerking van de vergaderingen was voor de le
den duidelijk waarneembaar. Aan de informatiebehoefte uit het veld kon optimaal vol
daan worden. 

De aanwezigheid van Mr. F. Korthals Alt es, in de vergadering van 1 2 februari 1 987, 
werd als hoogtepunt beschouwd. De open gedachtenwisseling met de Minister van Justi
tie droeg bij tot een beter begrip voor bestaande problematieken. Dat het ingezette be
leid van de bewindsman eerst op termijn tot resultaten zal leiden werd de commissie 
eveneens duidelijk. 

Adviezen werden uitgebracht inzake de lnconveniëntenregeling, de wijziging Politie
wet, de doorberekening van de politiekosten, de automatisering, de veiligheidsfouille
ring en de Opleiding bij de Gemeente- en de Rijkspolitie. Evenzo werden bijgedragen 
geleverd ten behoeve van UCV's en de begrotingsbehandeling. 
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VVD Commissie Buitenlandse Zaken 

Samenstelling commissie 

In de loop van het verslagjaar is de samenstelling van de 
commissie niet gewijzigd. 
De commissie is als volgt samengesteld: 
mr. D.H. Kok, voorzitter, dr. B.G. Klein Wassink, secretaris, 
J.D. Blaauw, de. A.C.A. Dake, mr. CH. Kok. J. Manheim, des. J.J. 
van der Meulen, mr. M. Patijn, pcof. mr. D. Simons, W.C. de 
Vries, mw. M.A. Zoutendijk-Meijs, leden. 

Vergadec.ingen 

In 1987 werd vergaderd op 4 febcuaci, 4 maart, 8 april, 6 mei, 3 
juni, 1 juli, 8 september, 14 oktober, 10 november en 2 december. 
Naast de actualiteiten kwamen met name de volgende onde~werpen 
aan de orde: 
Turkije i.v.m. aanvraag E.G. lidmaatschap, 
Europa (notitie Wijsenbeek), 
Wapenbeheersing (in samenspraak met de Defensiecommissie), 
Het Midden Oosten (Arabische wereld en Israël), 
de begroting van Buitenlandse Zaken. 

De vergaderingen werden regelmatig bijgewoond door de adviserende 
en geadviseerde leden uit het Europees Parlement, de Eerste Kame~ 
en de Tweede Kamer. 

S.G. Klein Wassink 
secretaris 
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Versla& van de activiteiten van de VVD-Defensie-Commissie over de periode 
september 1986 tot eind 1987. 

1. Inleiding 
Het vorige verslag besloeg de periode 1 september 1985 t/m 1 september 
1986 (bijlage). Besloten is thans, de verslagperiode te laten eindigen 
eind 1987. 

2. Samenstellin& 
In 1987 werd de Commissie getroffen door het overlijden van de 
secretaris, Mr. J.M. Bast. De Commissie en de partij als geheel heeft 
hiermede een groot verlies geleden. 
KTZ E.A. van Es werd opgevolgd door KTZ ir. J.L. Spoelstra. 
De plv. secretaris, drs. A. de Graaff werd tot secretaris benoemd. De 
secretaresse van de Commissie, mej. Th.G. de Kempenaer, trad in het 
huwelijk en besloot haar zeer gewaardeerde werkzaamheden voor de Cie. 
te stoppen. 
De persoonlijk assistent van de voorzitter, mr. K.A.M.G. Swinkels werd 
opgevolgd door drs. C.G.J.F. Sogtoen. 

3. Vergaderingen 
3.1 De Commissie vergaderde gedurende de verslagperiode op: 

09-09-1986 in Tweede Kamer 
14-10-1986 idem 
ll-l.i..·l98ó idem 
09-12-1986 idem 
13-01-1987 kantoor voorzitter 
10-02-1987 in Tweede Kamer 
10-03-1987 idem 
14-04-1987 idem 
06-05-1987 idem met Cie. BUZA 
12-05-1987 idem 
09-06-1987 idem 
14-07-1987 kantoor voorzitter 
11-08-1987 in Tweede Kamer 
08-09-1987 idem met Cie. BUZA 
13-10-1987 idem 
10-11-1987 idem 
08-12-1987 idem 

3.2 De vergaderingen werden goed bezocht. Vrijwel altijd waren er leden 
van de Tweede Kamerfractie aanwezig. Voorts namen leden van de Eerste 
Kamerfractie frequent deel aan het overleg. Helaas heeft nog nooit de 
heer de Vries uit het Europese parlement een vergadering bijgewoond. 
De Commissie stelt het zeer op prijs dat de Minister van Defensie vrij 
regelmatig bij de vergaderingen aanwezig wil en kan zijn. 

4. Excursies 
Op 2 en 3 november 1987 bracht (een delegatie van) de Defensie 
Commissie een bezoek aan het Eerste legercorps. Op de tweede dag werd 
een oefening in de BRD bezocht. 
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5. Activiteiten 
5.1 Vele onderwerpen waren gedurende de verslagperiode onderwerp van de 

beraadslagingen, veelal aan de hand van korte notities van leden. 
Als vast punt werd in iedere vergadering aandacht besteed aan actuele 
zaken in de politiek en in de Krijgsmacht. 
Daarnaast kunnen genoemd worden: 
- opstellen jaarprogramma 
- de oefenmogelijkheden voor laagvliegen door de Klu-vliegtuigen 
- de NAVO-strategie 
- Defensie begroting 1987/1988: groeipercentages 
- Materieelsbeleid bij de KL 
- Personeelsbeleid bij Defensie en de afslankingsoperatie 
- Mobilisatie (van sleutelfiguren bij brandweer/Rode Kruis/Gemeente-

werken etc.) 
- SDI en ATBM 

Militaire Hospitalen 
- Defensie Technologiebeleid 
- Helicoptervervangingsprogramma's 
- Rapportage Rekenkamer KM/KL 
- Mogelijkheden voor een Topkadercursus Defensie 
- Problemen bij militaire vliegers 
- De wetenschappelijke status van de KMA/het KIM. 

5.2 Nadat eerst een notitie van de Cie. BUZA terzake van de gevolgen van 
de 0-optie was becommentarieerd en besproken met de Cie. BUZA op 
6 me~. werd op 9 juni door de fractievoorzitter de vraag gesteld om 
initiatieven te ontwikkelen teneinde te komen tot reducties in 
conventionele bewapening. Via voorbereiding in een kleine werkgroep in 
samenwerking met een lid van de Cie. BUZA, werd een notitie opgesteld, 
die, na overleg met de Cie. BUZA op 8 september, op 1 oktober formeel 
aan de fractie en het HB werd aangeboden. 

5.3 Het ligt in de verwachting, dat aan deze notitie nog een ve~Tolg zal 
worden gegeven, mede in het licht van de discussie omtrent het 
"liberaal bestek '90". 

6. De Commissie acht het -gezien de ervaringen in de afgelopen periode
gewenst, dat de mogelijkheid om adviserende leden te benoemen in de 
toekomst blijft bestaan. 
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JAARVERSLAG PARTIJCOMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 1987 

In de loop van 1987 heeft de PC/OS de volgende onderwerpen behandeld: 

1. stimulering van de private sector in ontwikkelingslanden 
2. donor-coördinatie: beleid en operationalisering 
3. internationale schuldenproblematiek 
4. het rapport: "Wereldeconomie en ontwikkeling" 
5. rol van het bedrijfsleven in ontwikkelingssamenwerking 
6. begroting ontwikkelingssamenwerking 1988 
7. diverse adviezen ad-hoc aan de fraktie in de TK 
a. activiteitenplan 1988 

Met betrekking tot het stimuleren van de private sector in 
ontwikkelingslanden is een korte notitie opgesteld, waarin het belang van 
het midden- en kleinbedrijf wordt benadrukt; in het bijzonder met het oog 
op het bevorderen van een duurzaam ontwikkelingsproces. Deze notitie is 
doorgeleid naar het HB, de fraktie in de TK en de partijcommissie MKB. 
Naar aanleiding hiervan is besloten tot een nadere uitwerking van de 
voorstellen, in samenwerking met de betrokken leden van de fraktie. 

OVer het onderwerp donor-coördinatie is eveneens een notitie opgesteld. 
Hierin wordt ondermeer geadviseerd om de donor-coördinatie vooral op 
landenniveau te operationaliseren. In dezelfde periode zond de minister 
voor ontwikkelingssamenwerking over deze materie een brief aan de TK. 
Naar aanleiding hiervan is het voorstel om donor-coördinatie als element 
van toetsing op te nemen in de DAC-landenrapportages, ingebracht in het 
overleg met de minister. Het voorstel kreeg kamerbrede ondersteuning. 

Ook over de internationale schuldenproblematiek is een notitie opgesteld. 
Hierin wordt ondermeer gewezen op de noodzaak om per land een specifieke 
aanpak te bepalen. Internationale kredietwaardigheid van een land wordt 
als een belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling gezien. 
Oe notitie zal aan diverse betrokken instanties worden toegezonden. 

Het rapport "Wereldeconomie en ontwikkelig" van het wetenschappelijk 
instituut van het CDA is uitgebreid bestudeerd en van kanttekeningen 
voorzien. Afgezien van enkele interessante punten (vermaatschappelijking 
van de ontwikkelingssamenwerking en een opening op het gebied van de 
gezinsplanning), werd geconcludeerd dat het rapport als geheel weinig 
meerwaarde levert met betrekking tot het denken over OS. 
Tegenover de poging in het rapport een mondiaal perspectief te schetsen, 
staat het advies van de PC/OS om vooral recht te doen aan de specifieke 
omstandigheden in de diverse ontwikkelingslanden c.q. in te spelen op 
concrete nationale en sectorale programma's. 

OVer de rol van het nederlandse bedrijfsleven in ontwikkelingssamenwerking, 
zowel inhoudelijk als procedureel, is enkele malen oriënterend gesproken. 
In het kader hiervan is ook de gang van zaken met betrekking tot de 
COL-DGIS-FMO werkgroepen aan de orde geweest. 
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Er z~Jn diverse concrete bijdragen geleverd aan de voorbereiding van de 
behandeling van de begroting voor OS in de TK, evenals aan de bepaling van 
het standpunt van de fraktie ten aanzien van de doelmatigheid van de UNCTAD. 

Daarnaast zijn diverse adviezen ad-hoc gegeven aan de leden van de frakties 
in de EK en de TK. In dit verband kan worden vermeld dat de samenwerking 
met de adviserende leden in toenemende mate als zinvol wordt ervaren. 

Blijvend aandacht verdient het punt dat de VVD niet vertegenwoordigd is in 
de ROS en de COCOS. 

Tenslotte heeft de PC/OS een activiteitenplan voor 1988 opgesteld en dit 
aan de stuurgroep commissie-activiteiten doen toekomen. 

De PC/OS is in 1987 tien maal in vergadering bijeen geweest. 

Op 31 december 1987 was de samenstelling van de PC/OS als volgt: 

H.H. Leerentveld, voorzitter 
ir. E.L.P. Hessing, secretaris 
mr. A.M.C. Geerling 
prof. ir. J.H. Kop 
ir. J. Mulder 
mw. M.J.H. den Ouden-Dekkers 
N.A. van Oudgaarden 
drs. P.F. Regnault 
ing. c. de Ruiter 
mw. drs. A.M. van Voorst tot Voorst 

Adviserende leden: 

H.F. Heijmans 
mw. mr. E. Verder-Smit 
mw. E. Terpstra 
drs. F.W. Weisglas 

I 
/ 

Voorburg, december 1987 
ir. E.L.P. Hessing 
secretaris 
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COMMISSIE FINANCIELE EN ECONOMISCHE ZAKEN 

Jaarverslag 1987 

1. Samenstelling per 31 december 1987 

De heren P. Rassenaar (voorzitter), A.J. Korff (secre
taris), A.F. Bakhoven, R.F. de Bruine, mw R.M. ten 
Cate-Dhont, de heren A.G. Egressy (opvolger van de 
heer J.J.P. van Kappel), F.A. Engering, N. Groot, R.A. 
Heerze, P.E. Hollander, B.P. Rauwerda, H.N. Schaper, 
H.G.H. Schonk en C.A. Troost. De heer H.P. Talsma 
heeft vanwege zijn verkiezing tot lid van de Eerste 
Kamer in de loop van het jaar zijn lidmaatschap van de 
Commissie beeindigd. 

2. Vergaderingen 

De commissie is in de verslagperiode 7 maal bijeen ge
weest en wel op 20 januari, 18 februari, 16 april, 19 
~ei, 17 juni, 29 aceober en 25 november. Daarnaast is 
enige malen in kleiner verband vergaderd. 

3. Besproken onderwerpen 

De commissie heeft een uicvoerige discussie gewijd aan 
de Makro-branden, daarbij waren ook aanwezig leden van 
de Tweede Kamer die niet tevens adviserend lid zijn 
van de commissie FEZ. Geconcludeerd werd dat zowel het 
bedrijfsleven als de overheid verantwoordelijkheden 
hebben ter zake. 
Het technologiebeleid is enige malen aan de orde ge
weesc. rraar de mening van de commissie kan ook op dit 
beleidscerrein het besce ~ec generieke sceun in de 
vorm van belascingverlaging worden gewerkt; de posicie 
van het midden- en kleinbedrijf behoeft in verband met 
de geringere toegankelijkheid tot technologische anc
wikkelingen overigens bijzondere aandacht. Voor de 
verdeling van specifieke steungelden bepleit de com
missie een op afstand van de overheid werkende organi
satie. Ten slotte dient het universitair bestel ~eer 
~arktgericht ~e opereren. 
rraar aanleiding van de voorjaarsnota van het kabinet 
heeft de comnissie zich op het standpunt gesteld dat 
overschrijdingen binnen het eigen begrotingshoofdscuk 
~oeten worden opgevangen en dat de ontwikkeling van 
he~ financieringstekort, de collectieve lastendruk en 
de werkgelegenheid prioritair zijn. Het Belgische 
voorbeeld (zowel het financieringstekort als de col
lectieve lastendruk ~mlaag) is volgens de commissie 
het navolgen waard. Deze discussie vond haar voort-
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zetting bij de uitvoerige bespreking van de uitvoe
ring van het regeeraccoord in het algemeen en de 
afslanking van de rijksoverheid in het bijzonder. Mede 
door persberichten over bezuinigingsmoeheid bij een 
deel van het kabinet en een deel van de Tweede Ka-
mer heeft dit geculmineerd in een brief aan de beide 
liberale fracties en de liberale bewindslieden. In de 
brief werd gepleit voor handhaving van de kerndoel
stellingen van het regeeraccoord, te weten verlaging 
van het financieringstekort en ten minste stabilisatie 
van de collectieve lastendruk. Eventueel dienen extra 
ombuigingen op de rijksbegroting te worden doorge
voerd. Op grond van de haar ter beschikking staande 
gegevens vreesde de commissie tevens voor een misluk
king van de afslankingsoperatie en heeft zij in ge
noemde brief haar diepe bezorgdheid daarover uitge
sproken. 
De commissie heeft vervolgens met genoegen kunnen 
constateren dat het kabinet voorstellen tot lasten
verlichting heeft gedaan. 
In aanwezigheid van de heer De Vries, lid van het 
Europees Parlement, heeft de commissie zich gebogen 
over de Europese markt en het Europees landbouwbeleid. 
Geconcludeerd werd dat ook de Europese landbouw markt
gericht dient te functioneren; de commissie zal trach
ten met anderen in de partij tot de formulering van 
een liberaal standpunt ter zake te komen. 
Naar aanleiding van een in voorbereiding zijnd artikel 
over de privatisering in Nederland heeft de commissie 
uitvoerig stilgestaan bij de verschillende aspecten 
hiervan, zoals uitbesteding van accountantsdiensten en 
overheidsadviesdiensten, BTW-problematiek, rechtsposi
tionele consequenties en de verschillende NV-vormen. 
De commissie heeft de indruk gekregen dat het kabinet 
met de privatisering voortgang boekt. 
De steunverlening aan Fokker is door de commissie met 
gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds werd erkend 
dat er verschillen zijn met RSV, anderzijds ontwaarde 
de commissie in de kabinetsplannen voor Fokker RSV
achtige trekjes. 
Tot slot zij gememoreerd dat de commissie kort 
aandacht heeft besteed aan een veelheid van diverse 
onderwerpen, zoals de voorstellen ?an de conmissie
Dekker over de gezondheidszorg, de aanwending van de 
belastingmeevaller van 2 miljard, het Electricitei~s
plan en de Electriciteitswet-1987. 
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1 • SAMENS'rELLING in 1987. 

leden:. de henn Den Boer (voorzit te) en Bakker ( seaeta.ris), 

mavr. ltcppellOJ. en de heren Van La.wick, Ostenderf, 

PortheiDe, Sl:Jaep, Va.n de Ven, Ver.rtegen en Wol te::s. 

De aa-nstelling van de cODIIIi.ssie 1.s in het ve::sla.gjaa:z: 

niet ~igd.. 

adv. leden: de heer De Gmve (Tveede Aa.mer), de heer Van Tets 

(3:erste K.a.mar, tot juni) en de heren 3nakman en Van 

Grasfelland (Ee:r:ste Iramsr, vamt september). 

De Staatasec::ata:is van ?1 nanciin de heer Koxa.:ing heeft enkele 

-vergaderil:2gen vau de commissie ~pwoond. 

2. 'VEiiC'..ADERmt:E!N 

De bel.astil:lgcommissie is in 1987 tien maal plem..i.r bi3een geveest, 

in het gebouw van de Tveede Xame: te 's-GJ:a.venbage. In de zcmar

maa.IIden heei't. een uit enkele ledtul 'bestaa.nde subcommissie een 

tweetal extr.a. -vergaderil:lgen gewfjd aan de bespreking van. de vets

voor.stellen inzake de deeJ.llemine;=s:vrt..jstelling in de vem:lOotscha.ps

belasting. 1la. atloop van de regu.liere juni-verga.dering heei't o-ver

leg met de belastingcommissie van de JOVD pla.a.tsgehad.. 

De vergaderingen zijn alle gewljd geweest aan de bespreld.l:lg va.n. en 

de advisering over actuele politieke omwikkelingen op het !i3cale 

te::& in. 

De voorstellen tot vereenvoudiging van de loon- en :inkomstellbelas

t~ ( doo:r: de commissie-Cart ) liepen als een ::'Ode d.:ra.ad. door d.a 

in het ver-sla.gjam:' gehouden bijeenkomsten. 

De wetsvoorstellen jnzake de deelmmillgsvrjjstellillg in de veml.Oot

scha.psbela.sting en het Voorontwerp w.n wet B:rede Rer.marderil:l.g 

onderhoudavoorzieningen en spaarvormen hebben eveneens een :promi

nente plaats in de bespreki.tlgen gehad. 
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Andere behandel de o%3de:wel:pen wcrdsn hierot1der pm:rtagewijs weerge

gevwn: 

- mul tila.tuaal bijsta.nd.sve:dl:ag OESO 

- regeling stock-options 

- wijziging onroerend goedbelasting 

- voorlopige aa.nslag:t:ageling inJcozmltenbelasting/premieh.e!'ting 

- admi ni atra:t~ verplichtingen en sancties 

- na~ing en a.dmi.ni.stratievw boeten (voorstellen cie. Simons) 

- rulingbel.eid 

- regelillg inkoop ei89n aalldelen 

- initiatietvetsontwerp herkapita.liaatie 

- beçoting Financiln 

- JO'VD-belastingt'esolutie 

Heemskerk, december 1987, 
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JAARVERSLAG 198'1 
V AM DE COMMISSIE MIDDEN- EN KLEINBEDRIJP 

De Commissie is in het verslagjaar acht maal bijeen geweest en heeft 
zich in deze bijeenkomsten gebogen over een hoeveelheid van onderwerpen 
die het belang van het MKB regarderen. 
Regelmatig werd aandacht besteed aan de voorbereiding van een Themadag 
MKB. Het Hoofdbestuur heeft zich inmiddels bereid verklaard de benodigde 
financiële middelen ter beschikking te stellen. Het ligt in de bedoeling 
om in 1989 één centrale manifestatie te houden voor ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf. 
In Vrijheid en Democratie is reeds aandacht geVl'aagd voor het belang 
van het midden- en kleinbedrijf in de nationale economie. Ook zal ter 
voorbereiding van de Themadag een bijeenkomst worden gehouden met 
V.V.D.wethouders die de mkb-portefeuille beheren. 

Het paracommercialisme is vele malen onderwerp van bespreking geweest. 
Regelmatig is bij staatssecretaris Evenhuis aangedrongen op het nemen 
van maatregelen. De Commissie verklaart zich gelukkig met het feit dat 
de staatssecretaris inmiddels een brief aan de Kamer heeft geschreven 
waarin hij zijn beleidsvoomemens ten aanzien van dit onderwerp uiteen 
zet. In de opvatting van de Commissie is enige amendering van de beleidsvoornemens 
gewenst maar kan zich voor het overige vinden in de uitgangspunten zoals 
verwoord in eerdergenoemde brief. 

Ook over het vestigingsbeleid is vele malen gesproken en met name is 
uitvoerig behandeld de relatie tussen vestigingsregelingen en detailhandelsonderwijs/ 
vakcursussen. In de loop van 1988 is een beleidsanalyse van de staatssecretaris 
te verwachten aan de ha..'ld wa.arve.n de discussie zal worèen voortgezet. 
De Commissie is het met de staatssecretaris eens dat terughoudendheid 
past bij het entameren van nieuwe vestigingsregelingen. 

In aanwezigheid van mr. F .H.G. Grave is gediscussieerd over de voorstellen 
van de Commissie-Oort. Overeengekomen is de gedachtenwisseling voort 
te zetten zodra het Regeringsstandpunt bekend is. De voorlopige opvatting 
van de Commissie is dat in geval de doelstellingen van de Commissie-
Oort worden gerealiseerd een beperkt nadelig inkomenseffect aanvaardbaar 
moet worden geacht. 

In het verslagjaar heeft de Commissie zich ook gebogen over het consumentenbeleid 
mede bezien in het licht van het EEG-beleid terzake. Besloten is om in 
1988 aan de hand van het Partijprogramma het consumentenbeleid te 
evalueren. 

Met de heer drs. G. de Vries is gesproken over de aandacht van het Europees 
Parlement voor het mkb. Het Europese jaar voor het mkb is uitvoerig 
aan de orde geweest. Geconcludeerd werd dat de belangstelling binnen 
Europa voor het mkb toeneemt maar dat nog een lange weg moet worden 
gegaan eer het mkb de aandacht krijgt waarop het, gezien zijn enorm 
belang, recht heeft. 

De Commissie heeft de Commissie Ruimtelijke Ordening verzocht betrokken 
te worden, gezien de economische belangen die hierbij aan de orde zijn, 
in de discussie over de concept Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. De 
Commissie Ruimtelijke Ordening heeft positief op ons verzoek gereageerd 
en onze Commissie zal vertegenwoordigd worden door de heer C.M. Barning. 
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Met staatssecretaris Evenhuis is naar· aanleiding van het verschijnen van 
de Miljoenennota 1988 overleg gepleegd over de beleidsvoornemens van 
de Regering met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf. In dit gesprek 
is uitvoerig stil gestaan bij de winkelsluitingswet. Met name kwam aan 
de orde de maatschappelijke ontwikkelingen die de huidige winkelsluitingwet 
dreigen te achterhalen. De Commissie is het met de staatssecretaris eens 
dat een realistische benadering gewenst is, mede in het belang van de 
continuïteit van de detailhandel. Tevens zal er meer ruimte moeten komen 
voor plaatselijke regelgeving, aldus de Commissie. De leden van de Commissie 
realiseren zich evenwel dat het voor de bewindsman en de heer Van Erp 
niet eenvoudig is om een soepelerer openstelling van winkels te verdedigen 
en wil haar erkentelijkheid uitspreken voor de politieke moed van de staatssecretaris 
en voor de loyale wijze waarop de heer Van Erp het beleid steunt. Het 
was overigens niet de eerste keer dat met de staatssecretaris over actuele 
onderwerpen overleg werd gepleegd tijdens een Commissie-vergadering. 

Andere onderwerpen die besproken zijn hebben betrekking op de naburige 
rechten, perifere detailhandelsvestigingen en de tijdelijke tegemoetkoming 
ziektekosten zelfstandigen. 
Over de concept-nota "Ruim baan voor ondernemen" heeft de Commissie 
zich positief uitgesproken. In het komende jaar zal zij nog uitgebreid over 
de inhoud van de nota van gedachten wisselen. 

De samenstelling van de Commissie in het verslagjaar was als volgt: 

C.P .M. Barning, voorzitter 
Mr. L. Antonini, secretaris 
Dr:;;. H.G. v~"'l der Bend 
W.B.J. Bout 
B.J.E. Lambers 
Drs. A.J.G. Leyten 
G. van der Veen 
D. Wolf 
Mr. G. van Woerkom 

De heer J.F.B. van Rey moest in verband met zijn werkzaamheden als 
lid van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies vaak verstek 
laten gaan bij onze vergaderingen. 
De heer mr. G.B. Nijhuis nam alleen dan deel aan vergaderingen als er 
een onderwerp geagendeerd was waarbij zijn deskundige inbreng van belang 
was. E.e.a. vloeit voort uit het feit dat door een vermindering van het 
aantal zetels van de Partij in de Tweede Kamer een andere werkverdeling 
tot stand moest worden gebracht tussen de Kamerleden. 

De Commissie dankt tot slot de staatssecretaris voor zijn coöperatieve 
houding ten opzichte van de Commissie alsmede de heer Van Erp voor 
zijn inzet en in dit verband wordt de hoop uitgesproken om het komende 
jaar op dezelfde wijze te kunnen samenwerken. 
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JAARVERSLAG COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID OVER 1987. 

1. Samenstelling commissie. 
leden: 

2. 

3. 

mevr. J.M. Appel, mevr. J.E. de Bruin-Scheepens, 
mevr. A.C.J.J. Fenijn-van Delft, J.H.J. Gilbars (secretaris), 
J. Hoevens, A.L.C.S. Lantain (voorzitter), H.M.Th. Lemmen, 
H.W.P.P. Schmit, T. Thalhammer, H.V. Vrind. 

De heer Sinninghe Damsté nam m.i.v. maart 1987 afscheid als 
secretaris en lid van de commissie. 

Adviserende leden: 
- Eerste Kamer 
- Tweede Kamer 

H.F. Heijmans, mevr. Vonhoff-Luijendijk. 
mevr. M.M.H. Kamp, R.L.O. Linschoten, 
G.B. Nijhuis. 

- Europees Parlement: mevr. J.E.S. Larive. 

Verszaderinszen. 
De commissie vergaderde op: 28 januari 1 september 

24 februari 30 september 
31 maart 27 oktober 
26 mei 25 november 
30 jun i 15 december 

BesEreken onderwer2en: 
De volgende onderwerpen zijn in de commissie aan de orde geweest: 

Januari het beleid m.b.t. minimumloon en minimum
uitkering. 

Februari 

Maart 

Mei 

Jun i 

September 

September 

November 

- misbruik en fraudebeleid. 
- commissie Oort 
- decentralisatie Arbvo. 
- Jeugdwerkgarantieplan. 
- werkgelegenheidsbeleid. 
- Bruto-netto traject. 
- Herintreding vrouwen. 
- verhaalsplicht in de bijstand. 
- werkgelegenheidsbeleid. 
- Ambtenarenoverleg. 
- bezuinigingen en werkgelegenheid. 
- Voorbereiding Algemene politieke en 

financiële beschouwingen. 
- Basisinkomen. 
- Begroting Sociale Zaken 1988. 
- verplichte beroepskeuze-test. 
- weduwnaarspensioen 

Iedere vergadering is uitgebreid aandacht besteed aan de 
sociale actualiteit. 
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COMMISSIE VOLKSHUISVESTING 

1.1. Voorzitter: Will c. van Rossum 
secretaris: mr A.Th.G.M. de Lange 

JAARVERSLAG 1987 

Leden: P.J. v.d. Broek, H.J.J. Bruning, mevrouw A. van 
Leeuwen-Gijsberts, mevrouw drs c. de Leve-Haagman, 
mr N.L.M. Tilli, mevrouw mr W.M.C. de Vreij-Vringer 
ir P.A. van Wijnen. 

Adviserende leden Tweede Kamerfractie: 
Ing. L.M. de Beer, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink en 
mr H.Th.M. Lauxtermann 

Adviserende leden Eerste Kamerfractie: 
mr H.P. Talsma en drs T.C. Braakman 

1.2. Voor de verkiezingen van de Eerste Kamer op 9 juni 1987 heeft 
de heer Jhr mr G.O.J. van Tets zich niet meer kandidaat 
gesteld. Als adviserend lid namens de Eerste Kamerfractie 
zijn de heren mr H.P. Talsma en drs T.C. Braakman aangewezen. 

Na zijn herbenoeming als lid van de Tweede Kamer woont de 
heer mr H.Th.M. Lauxtermann de vergaderingen van de 
Commissie weer als adviserend lid bij. 

De heer Will c. van Rossum ~n.mevrouw mr W.M.C. de Vreij
Vringer hebben namens de Commissie zitting in de werkgroep 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. De heer mr A.Th.G.M. de 
Lange is plaatsvervangend lid van deze werkgroep. 

Op verzoek van de Commissie heeft de heer mr A.F. Cocheret 
de la Morinière de vergaderingen van de Commissie als adviseur 
bijgewoond. 

2.1. De Commissie kwam gedurende het verslagjaar negen maal 
bijeen in het kader van haar maandelijkse vergaderingen. 
Daarnaast werd op 19 mei en 13 oktober overleg gevoerd met 
minister drs E.H.T.M. Nijpels en op 10 februari met staats
secretaris drs E. Heerma. 
Op 20 januari woonde de Commissie, op uitnodiging van 
minister Nijpels, een presentatie bij over de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening in het gebouw van de Rijks
planologische Dienst. 

3.1. op 22 mei organiseerde de Commissie in het Jaarbeurs 
Congrescentrum in Utrecht een thema-avond Volkshuisvesting. 
Centraal op deze avond stond het subsidie-instrumentarium in 
de volkshuisvesting. 
Inleidingen werden verzorgd door de leden mevrouw A. van Leeuwen 
Gijsberts, mevrouw mr W.M.C. de Vreij-Vringer en de heer 
ir P.A. van Wijnen 
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4.1. Veel aandacht werd ook dit jaar besteed aan de invulling en 
formulering van een nota: "Naar een liberale 
Volkshuisvestingsmarkt". De Commissie hoopt in het voorjaar 
van 1988 de resultaten daarvan te publiceren. 
Evenals in 1986 was de discussie over een liberale 
volkshuisvestingsmarkt een vast agendapunt op de agenda van de 
maandelijkse vergaderingen. 

5.1. Voorts werden gedurende het verslagjaar de volgende onderwerpen 
besproken: 
- volkshuisvestingsaspecten Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
- deregulering Woningwet 
- mededingsproblematiek in de bouw 
- huurbeleid 1986-1987 
- begroting VROM 1988 
- intergemeentelijk risiscofonds. 

6.1. De Commissie is de adviserende leden erkentelijk voor hun 
waardevolle, constructieve en informatieve bijdragen aan 
haar werkzaamheden in dit verslagjaar. 

7.1. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van de 
commissie op 8 december 1987. 
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VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
KOMMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING JAARVERSLAG 1987. 

De kommissie had in 1987 een hoge vergaderfrekwentie. Zij kwam elf maal 
bijeen. De data waren 20 en 22 januari, 17 februari, 10 maart, 12 mei, 
16 juni, 6 juli, 31 augustus, 13 oktober, 10 november en 8 december. 

De eerste bijeenkomst betrof een uitnodiging van de minister van Volks: 
huisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer, de heer drs. E.H.T.M. 
Nijpels aan de partijkommissies Ruimtelijke Ordening, Milieuhygiëne, 
Volkshuisvesting en Landbouw en Visserij. 
Uitgangspunt was een presentatie over en rond de formulering van de Vierde 
nota over de Ruimtelijke Ordening. Met grote waardering wordt op deze bij
eenkomst teruggezien. 

Hoofdpunt van de vergadering van 22 J?nuari was het 'meerjarenprogramma 
Natuur- en landschapsbehoud 1987-1991. 

De bijeenkomst van 17 februari stond in het teken van de 'struktuurschets 
Stedelijke Gebieden'. Gediskussieerd werd over de aspekten, waar komt het 
geld vandaan ten behoeve van de viet grote steden. 

Hoofdpunt van gedachtenwisseling in de vergadering van 10 maart was de zoge
naamde 'eenbesluitswetgeving', waarbij een aantal - met name planologiese -
maatregelen in één procedure ten opzichte van elkaar kunnen worden afgewogen 
en geregeld. 

In de vergadering van 12 mei stonden centraal de wetgeving op het gebied van 
de ruimtelijke ordening en het milieMbeheer, dit naar aanleiding van de mest
problematiek in de landbouw. Het betrof met name de 'botsing' tussen het in 
toenemende mate globaal willen regelen tegenover het steeds meer gedetailleer
de. Een zelfde gedachtenwisseling vond plaats aangaande, in hoeverre moeten 
detailhandelvestigingen op industrieterreinen worden toegelaten. Is dit een 
specifiek gemeentelijke aangelegenheid of moeten ook de provincie en het rijk 
regelend optreden. 

In de bijeenkomst van 16 juni vormde.het 'grote stedenbeleid' het hoofdpunt van 
de agenda. De fraktie van de Tweede Kamer werd nadrukkelijk op de konsekwen
ties gewezen, wanneer niet duidelijk is waar de financiële middelen vandaan 
komen. 

Maandag 6 juli stond in het teken van de voortgang van dè Vierde nota over de 
~uimtelijke Ordening. Op zijn ministerie werd hierover van gedachten gewisseld 
met de minister van VROM, de heer drs. E.H.T.M. Nijpels. 

Het belangrijkste onderwerp van de vergadering van 31 augustus betrof een deel 
van de inhoudelijke voorbereiding van de themadag over de ruimtelijke ordening, 
te organiseren door de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD op 10 

·oktober 1987 te Utrecht. Een vorm van een goede samenwerking. Het was een prima 
dag. 

Door een aantal inelkaar grijpende oorzaken, kon de vastgestelde maar nog net 
niet helemaal geregelde ekskursie van de kommissie naar Zeeuws Vlaanderen geen 
doorgang vinden, op 4 september. 

In de vergader~g.van 13 oktober werd gediskussieerd over de eerder genoemde 
themadag van de Vereniging van Staten- en Raadsleden op 10 oktober. Gevonden 
werd, dat er geen diskussie mag ontstaan randstad - overig Nederland. Algemeen 
was men van mening, dat er keuzes moeten worden gemaakt, zowel internationaal 
als nationaal gezien. 
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2. jrvsl. 1987 komm. R.O. 

De Rijksbegroting 1988 van het ministerie van VROM, alsmede de meerjaren
programma's Natuur- en Landschapsbehoud en Openluchtrekreatie van het minis
terie van Landbouw en Visserij vormden de belangrijkste gesprekspunten in de 
vergadering van 10 november. Ook werd aandacht besteed aan het fenomeen 
'Leefmilieuverordening'. 

De voorgaande gesprekspunten herhaalden zich in de vergadering van 8 december. 
In deze bijeenkomst werden tevens· bepaald de vergaderdata voor 1988, alsmede 
de hoofdpunten voor het jaarprogramma. 

In het bizonder op initiatief van de kommissie werd in 1987 gevormd de werk
groep ad-hoc 'Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening'. Hierin zijn vertegen
woordigd de kommissies Landbouw en Visserij, Midden- en Kleinbedrijf, Milieu
hygiëne, Ruimtelijke Ordeni:1g, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, alsme
de een lid van de VVD-fraktie van de Tweede Kamer. 

De kommissie werd begin 1987 met twee leden uitgebreid. Zij bestaat nu uit elf 
leden en vijf adviserende leden vanuit de Tweede en Eerste Kamer en het Euro
pese Parlement. 

W.W.F. Moret sekretaris. 

De Wijk, 31 december 1987. 
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C 0 M M I S S I E M I L I E U H Y G I E N E 

Verslag over het jaar 1987 

Samenvatting 

De commissie kwam negen maal in vergadering bijeen in het gebouw van 
de Tweede Kamer. Steeds waren daarbij één of meer leden der V.V.D. 
fractie uit deze Kamer aanwezig. De commissie moest dit jaar de 
aanwezigheid van leden der Eerste Kamer ontberen. In tegenstelling 
tot andere partijcommissies mist de commissie Milieuhygiene ook 
contacten met de fractie van Liberaal-Democraten in het Europees 
Parlement. 

Daarentegen heeft de commissie veel belangstelling ondervonden van de 
minister van V.R.O.M. Twee avonden beraadslaagde de commissie met de 
Heer Nijpels op diens ministerie. Bovendien organiseerde de minister 
een avond voor diverse partijcommissies, w.aarin hij een uiteenzet~ing 
gaf over de in voorbereiding zijnde Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening. · 

Twee vergaderingen van de commissie waren ten dele gecombineerd met 
soortgelijke bijeenkomsten van een andere partijcornmissie. Toe dit 
nuttig contact wordt ook bijgedragen door het periodiek overleg dat 
de voorzitter van de commissie onderhoudt met zijn collega's van 
resp. Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Waterstaat en Volkshuisvesting. 
Eén lid van de commissie nam deel aan een door de commissie R.O. 
ingestelde werkgroep terzake van de Vierde Nota. 

In het verslagjaar is de commissie afgeweken van haar gewoonte om 
eenmaal per jaar een avond te beleggen voor leden van Staten en 
Raden. Jegens de Vereniging van Staten- en Raadsleden heeft de 
commissie haar bereidheid uitgesproken bij te dragen aan door deze 
vereniging te entameren activiteiten terzake van de Milieuhygiene, 
maar daarvan is het dit jaar niet gekomen. 

Kort verslag der bijeenkomsten 

20 jan. 
17 febr. 

17 mrt 

28 apr. 

19 mei 

16 juni 

Diverse onderwerpen. 
Inleiding door het adviserend commissielid te Veldhuis over 
"Handhaving Milieubeleid". 
Inleiding door de commissieleden Visser en de Vrey over 
"Energie en Milieuhygiene". 
Inleiding door mevr. J.J. van Nievelt-Volmuller over 
"Gemeenten en de Wee. Geluidhinder" 
Inleiding door het lid der commissie Vermeer over "Landbouw 
en Milieuhygiene". 
Gezamenlijke bijeenkomst ~et de commissie Ruimtelijke 
Ordening. 
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29 juni 
1 sept. 
22 sept. 
20 okt. 

24 nov. 

15 dec. 

2 

Bezoek aan minister Nijpels. 
Uiteenzetting door minister Nijpels over de Vierde Nota R.O. 
Diverse onderwerpen. 
Inleiding door het lid der commissie ~aterman over "Rest-
stoffen". . 
Gezamenlijke bijeenkomst met de commissie Verkeer & ~ater
staat, waarbij de Heer mr A.P. v.d. Berge een inleiding 
hield over ''Waterbeheer". 
Inleiding door mevr. mr M. Daalmeyer over "Handhaving van 
Milieuvoorschriften". 

Samenstelling der commissie 

Aan het einde van het verslagjaar was de commissie als volgt samenge
steld: 

ir G. Kingma, Berg en Dal - voorzitter 
drs J. de Blecourt-Maas, Winterswijk secretaris 
ir J.C. Abrahamse, Vlaardingen 
drs F.H. Meppelder, Rijswijk 
ing. A.H. Vermeer, Swifterbant 
M. Visser, Zwijndrecht 
drs G.A. de Vrey, Hoofddorp 
R.E. Waterman, Delft 

De Heer Vermeer trad tijdens het verslagjaar toe. Hij nam de plaats 
in van de Heer ir dr L.H.J. Wachters die, wegens verandering van 
werkkring, zich g~noodzaakt zag zijn lidmaatschap te beeindigen. De 
commissie verheugde zich enkele malen .in de aanwezigheid van haar 
oud-lid mr D.H. Kok, die als deskundige optrad. 

Als "adviserend leden" traden op de Tweede Kamer leden dr R. 3raaQS 
en mr A.J. te Veldhuis. 
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Jaarverslag van de Commissie Landbouw en Visserij van de VVD 1987. 
-------------------------------------------------------------------------------
Samenstelling in het verslagjaar: 
c. Geerligs (voorzitter), D.E. de Hoop, J.Th. Keisers, Ing. F. Kersbergen, 
Drs. A.J.G. Leyten, Prof.dr. S.L. Louwes, J.G. Termeer-van Valburg, M.J. Varekamp, 
Ir. P. Alberti. J. den Ouden, F. Mulder, Joh. Panman (tot 1-9-1987), Ir. J.J. 
Helder (secretaris tot 1-9-1987), Ir. W.G. de Raad (vanaf 1-9-1987, tevens 
secretaris). 
Adviserende leden: P.M. Blauw, Ir. D. Luteijn, Ir. H.J. Louwes, J. Hommes (sinds 
1-11-1987). 
De commissie is in 1987 7 maal bijeen geweest: 3 februari, 3 maart, 6 mei, 
2 juni, 1 september, 6 oktober, gekoppeld met een bezoek aan Nedalco, en 
3 november. 
Vers 1 ag 198 7 

~§:l~~~~Q~~~~l~i~ 
Het EG-landbouwbeleid heeft geen enkele keer op de agenda ontbroken. Prijsvoor
stellen, socio-structurele maatregelen, renationalistische tendensen, braak
legging en extensiveringsmaatregelen vormden zoal de gespreksthema's. Hoewel 
de commissie een meer marktgericht beleid voorstaat, heeft zij grote zorg uit
gesproken over de gevolgen op korte termijn voor vele ondernemers in land- en 
tuinbouw. In i987 hebben vooral de akkerbouw-, fok-, varkenshouderij- en de 
vollegrondsgroenteteeltsectoren het zwaar te verduren gehad, waarbij de moeilijke 
periode voor de akkerbouw en varkenshouderij nog lang niet voorbij is. Volgens 
de commissie ontbreekt het in het Europese beleid aan een goed sociaal onder
steunend beleid. Dat geldt vooral voor de akkerbouw, omdat hier in tegenstelling 
tot de melkveehouderij geen warme sanering via quotumhandel plaatsvindt. De 
commissie blijft het betreuren dat de Europese Commissie geen stimulansen geeft 
voor de aanwending van agrarische produkten als grondstof voor de bic-industriële 
verwerking (ethanol, vezels, papier). Alleen als in die richting initiatieven 
worden ontwikkeld blijft er perspectief voor de akkerbouw in Europa. 
M.b.t. het zuivelbeleid blijft de commissie van mening dat de contingentering 
op den duur zal moeten verdwijnen, echter op korte termijn zal handhaving nodig 
blijven i.v.m. het ontbreken van een goed (prijsdaling?) alternatief. Verhandel
baarheid van quota wordt voorgestaan (liefst in EG-verband), verruiming van de 
mogelijkheden tot een Europese opkoopregeling is nodig, terwijl in het quote
ringssysteem het B-systeem (nu nog A) de voorkeur heeft (minder afdracht aan 
Brussel). 
Nationaal beleid ----------------
a. mestwetgeving 
De meeste aandacht kregen de verschillende onderdelen in het nationeel land
bouwbeleid. Het akkerbouwsectorplan van de VVD kreeg veel aandacht alsmede ook 
het mestwetgevingsbeleid. De commissie heeft tezamen met de milieucommissie 
een informatie-avond gehad met Minister Nijpels op het Ministerie van Vrom 
alsmede heeft een delegatie uit de commissie met Minister Nijpels een gesprek 
gehad. Het standpunt van de landbouwcommissie is dat de noodzakelijke maatregelen 
beter onderbouwd, meer gefaseerd en meer op basis van eigen verantwoordelijk
heid moeten plaatsen. De financiële ondersteuning vanuit het Kabinet (vooral 
Ministerie van Landbouw) is onvoldoende. In het verslagjaar zijn in deze dis
cussie de fasering, de normering, de verwerkingsmogelijkheden, het heffingsysteem 
en het uitrijverbod dan ook veelvuldig aan de orde geweest. Door de commissie 
is ook aandacht gevraagd voor de toenemende regelgeving op dit terrein van 
provinciale en gemeentelijke overheden. Geconstateerd is dat op het Ministerie 
van Vrom te weinig kennis over en gevoel voor de agrarische sector aanwezig is. 
b. fiscaal beleid 

Fiscale behandeling van quota, afschaffing WIR op melkvee, drieledige functie 
van het inkomen, zelfstandigenstatuut, BTW-forfait, voorstellen Commissie Oort, 
etc. zijn alle zaken die bij herhaling aan de orde zijn geweest. De commissie 
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blijft van mening dat het Kabinet op dit terrein ernst moet maken met haar 
toezeggingen een ondernemersvriendelijk beleid te zullen voeren. Bij voort
during is daarop gewezen (o.a. landbouwbegroting). Compensatie van nadelige 
gevolgen voor de agrarische sector van allerlei maatregelen in de fiscale 
sfeer blijft nodig. In ruimere zin is ook over lastenverlichting gesproken, 
waarbij zaken aan de orde zijn geweest zoals privatisering van de voorlichting 
en onderzoek, bezuiniging SEV, vermindering landinrichting, keuringskosten, 
etc. Vooral t.o.v. andere EG-partners (o.a. Duitsland) loopt Nederland steeds 
meer achter. 
c. landinrichting/peilverlaging veenweidegebied/4° nota ruimtelijke ordening 
Ook aan dit brede scala is aandacht besteed waarbij via commissielid Keijsers 
inbreng is geleverd in de standpuntbepaling en themadag over de 4° nota RO. 
d. milieubeleid etc. 
Naast mest en verzuring heeft het milieubeleid ook invloed op zaken als gewas
beschermingsmiddelenbeleid, AM-beleid, e.d. Daarnaast heeft de commissie aan
dacht geschonken aan zaken zoals hormoonbeleid, mogelijkheden van biotechnologie 
(bezoek Nedalco), Swill-mesters en welzijnswet. De commissie blijft van mening 
dat op basis van een lange termijnbeleid afspraken gemaakt moeten worden met 
de overheid. Alleen dan weten betrok~en waaraan ze toe zijn. Dan kun je daarvoor 
je maatregelen treffen. Daarnaast blijft het nodig dat er internationaal gelijk
luidende afspraken worden gemaakt om Nederland niet in een nadelige concurren
tiepositie te brengen. M.b.t. de discussie over de toepassing van groeihormonen 
blijft de commissie van mening dat het verbod per 1-1-1~ door moet gaan, 
terwijl de discussie over het gebruik van BST nog niet tot een duidelijk stand
punt heeft geleid. 
e. onderwijs 
De commissie heeft in dit verslagjaar ook de nodige aandacht besteed aan het 
agrarisch onderwijs. Daarbij is vooral gesproken over de AOC-vorming en de 
daarbij behorende scholenfusies (denominatieprobleem). 
Tenslotte ---------
De commissie is verheugd dat in de politiek (troonrede, algemene beschouwingen) 
de land- en tuinbouw weer de nodige (noodzakelijke) aandacht heeft gekregen. 
Dat is niet uit luxe, maar vanwege de dringende noodzaak gezien de situatie 
binnen de sector. 

Ir. W.G. de Raad 
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JAARVERSLAG 1987 COMMISSIE VERKEER EN WATERSTAAT 

Algemeen 
De commissie vergaderde tienmaal, altijd in aanwezigheid van één of meer 
volksvertegenwoordigers. Eenmaal was mevrouw Smit te gast, éénmaal werd 
samen met de commissie milieuhygiëne vergaderd. 
In augustus weed een bezoek gebracht aan het mengvoederbedrijf Cehave te 
Veghel, alwaar uitleg werd gegeven over de continue aanvoer, verwerking 
en afvoer van grondstoffen en eindprodukten in een geintegreerd logistiek 
proces. Een inspirerend gebeuren, maar tevens een altijd weer opkomend 
gevoel van onmacht bij de constatering dat knelpunten in de infrastruc
tuur jaar in jaar uit onopgelost blijven. 

Werkzaamheden 
Thema-avond verkeer en waterstaat (6 februari) 
Het programma voor deze thema-avond betrof de nieuwe Wet Personenvervoer 
(ingangsdatum 1 januari 1988) en de nota van onze commissie "Een liberale 
visie op Verkeer en Waterstaat". Ruim 30 partijgenoten voelden zich hier
door aangetrokken. ter bevordering van hun betrokkenheid werden enkele 
stellingen uitgedeeld. Deze zijn aan dit verslag toegevoegd om een beeld 
te geven van de gespreksstof. De ingewijde lezer zal begrijpen dat een 
levendige discussie ontstond. 

Mobiliteit en financiering infrastructuur 
Filevorming niet alleen op de wegen maar ook op de burelen van hen die 
bij dit onderwerp betrokken zijn. De commissie besprak deze materie di
verse malen, o.a. ook met mevrouw Smit. Geleidelijk drong het inzicht dat 
meer investeringen in infrastructuur absoluut nodig zijn voor de voort
gang van de economie tot meer politici door, waardoor de weg geplaveid 
werd voor een besluit over de financiering hiervan. 
De commissie is en blijft van opvatting dat de financiering van infra
structuur primair de verantwoordelijkheid is van de overheid. Binnen dit 
kader past een gebruiksheffing zeer wel in de liberale visie, op voor
waarde dat de opbrengst hiervan volledig wordt aangewend voor de infra
structuur. 

' De dit jaar genomen kabinestbesluiten kunnen vanuit deze visie gunstig 
beoordeeld worden. 

. ·, 

Binnenvaart 
De overcapaciteit enerzijds en de bedrijfscultuur van de vervoerders d1e 
na de schippersbeurs lading zoeken anderzijds verhinderen een doelmatige 
ontwikkeling van de binnenvaard. Een verlader die zelf een efficiënt ver
voer wil verzorgen wordt door de schippers als bedreiging ervaren. Dit 
heeft geleid tot boycot-acties en diverse terreurdaden. Geen goed woord 
hiervoor. Aan oplossingen voor de problemen zal gewerkt moeten worden. 
Enkele suggesties z1jn in de commissie besproken. Uitvoering hiervan zal 
het Rijk mogelijk geld kosten, maar tot een gezondere marksituatie leiden 

Overige onderwerpen 
Met de commissie milieuhygiëne werd gesproken over het waterbeheer, na 
een inleiding door de heer Van de Berge, dijkgraaf van Delfland. De on
derwaterbodem verontreiniging kwam bij die gelegenheid ter sprake, even
als eerder met mevrouw Smit. 
Regelmatig kwam ook de liberalisering van het vervoer in Europa ter spra
ke. Grote zorg blijft bestaan over het realiseren hiervan, waarbij ook de 
harmonisering een rol speelt. Een kleine stap vooruit werd aan het einde 
van het jaar gezet door de aanvaarding van een overeenkomst m.b.t. libe
ralisering van de luchtvaart. 

Den Haag 
14 december 1987 

B. van Königslöw 
secretaris 
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THEMA-AVOND VERKEER EN WATERSTAAT 

6 februari 1987 

STELLINGEN 

1) Financiering infrastructuur algemeen 

De huidige economische ontwikkeling kan niet volledig vorm krijgen zolang 

belangrijke infrastructurele knelpunten bestaan. De positieve externe 

effecten van infrastructuurverbetering rechtvaardigen daarom financiering 

uit de algemene middelen (zie kernpunten 5.4.1. en 5.4.2. Liberale Visie). 

Een verhoging van de overheidsinvesteringen gericht op de oplossing van 

infrastructuurknelpunten moet een even hoge prioriteit krijgen als 

algemene belastingverlaging. 

2) Financiêle bijdragen uit de private sector. 

Bijdragen uit de private sector aan de financiering van infrastructuur 

moeten door liberalen positief beoordeeld worden.Ten eerste geven 

dergelijke bijdragen een signaal uit de markt, te vergelijken met het 

prijssignaal. Ten tweede vormen zij een middel om te komen tot een meer 

proportionele verdeling van de kosten over de belanghebbenden. 

(zie 5.4.5. Liberale Visie). 

3) Bereikbaarheid binnensteden 

Het stedelijk verkeers- en verveersbeleid moet met de belangen van het 

bedrijfsleven rekening houden, zowel omwille van de economische ontwikke

ling als omwille van een evenwicht tussen woonfuncties en werkfuncties. 

4) Bereikbaarheid binnensteden 

Gemeenten die een goede bereikbaarheid van hun stadscentra voor zakelijk 

verkeer en winkelend publiek van belang vinden, handelen in overeenstem

ming met liberale economische opvattingen wanneer zij: 

a) langparkeren per tijdseenheid duurder maken dan kortparkeren; 

b) van belanghebbenden (bedrijven, instellingen, bewoners) een bijdrage 

vragen in de kosten van parkeervoorzieningen. 

5) Bestuurlijke bevoegdheden/verkeersveiligheid 

De verdeling van bestuurlijke bevoegdheden over Rijk, provincies en 

gemeenten dient deze overheidelichamen in staat te stellen hun eigen 

sturende rol m.b.t. verkeer en vervoer goed uit te voeren. Als concret1 

uitwerking hiervan dient het Rijk taken op het gebied van de verkeers

veiligheid te decentraliseren. 
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie~&, 

COMMISSIE ONDERWIJS 1987-1988 stuk 011 

14 januari 1988 

JAARVERSLAG 1987 van de Commissie Onderwijs 

Op 19 december 1986 kwam de tekst beschikbaar van het Concept 
Voorstel van Wet houdende wijziging van de Wet op het Voort
gezet Onderwijs en de Wet op het Basisonderwijs in verband 
met invoering van basisvorming in het voortgezet onder#ijs 
en de invoering van eindtermen in het basisonderwijs en 
het voortgezet onderwijs. 
In het Regeeraccoord 1986 is vastgelegd dat het advies van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over 
basisvorming zal·worden vertaald in wetgeving. Voor de VVD 
is daarmee een gelegenheid gegeven om bij te dragen aan 
beëindiging van het slepende debat over de middenschool. 
Het is derhalve niet verwonderlijk dat het overgrote deel 
van de tijd en de aandacht van de Commissie Onderwijs 
in 1987 gewijd was aan het onderwerp· basisvorming. 

Op 11 april 1987 werd in samenwerking met de Kamercentrale 
Utrecht een themadag basisvorming georganiseerd waaraan 
ongeveer 130 nartijleden deelnamen. De uitkomsten daarvan 
zijn ter kennis gebracht van het Hoofdbestuur, de voorzitters 
van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer. Op de Algemene 
Vergadering van 16 mei 1987 kondigde de voorzitter aan dat 
na aanbieding van het ontwerp van wet aan het Parlement 
een vijftal regionale bijeenkomsten zal worden belegd om 
vervolg te geven aan de themadag in april 1987. 
Op 11 december 1987 is het wetsvoorstel basisvorming open
baar geworden. De Commissie Onderwijs gaat het land in. 

Naast de begeleiding van de wetgeving in verband met basis
vorming heeft de Commissie Onderwijs haar aandacht gegeven 
aan de actualiteit, steeds in samenspraak met het dagelijks 
bestuur van de partij en de leden die in de Eerste en 
Tweede Kamer onderwijs in hun portefeuille hebben. 

De samenstelling van de Commissie Onderdijs is in 1987 
niet gewijzigd. 

H. Alting, secretaris. 
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Commissie ~elzijn en Volksgezondheid 

Jaarverslag 1987. 

. ~ \. •. . '.• ' .. . .. .. · . . :. :.•'t:. 

In de eerste helft van het verslagjaar is door de leden van de Commissie van 

harte meegewerkt aan het voorbereiden van de inhoud van de themadag volks

gezondheid, die op zaterdag 23 mei in Amsterdam voortvarend . ..,erd georganiseerd 

door de kamercentrale Amsterdam. Hoofdmoot van de themadag ~as geschrift 

nr. 61 van de 'l'eldersstichting "E:en concurrerend recept voor de Neder"landse 

gezondheidszorg". Aanhakend op dit geschrift en op de voorstellen van de 

Commissie-Dekker' produceerde de Commissie èen vijftal stellingen, die vol

doende stof tot gesprek tot gevolg hadden. 

~et de ~e!:"leden ~er'd van gedachten gewisseld over de z.g.n. affaire 

3cerema/Vendex, ever de contracten ziekenfondsen/kcnoraria specialisten 

en over- de ·.o~el::ijnsvoorzieningen in het algemeen en de jeugèhulpverleni::-,g 

in het bijzonder. 

Advies ·.o~erd 1 . .li tget:racht over- de nota "Alcohol en samenleving". 

:n de t"o~~eede helft van het verslagjaar is de naèr-~ in de ad·Jiser-ing komen 

te liggen 'oij de vcors":ell.en van Cernmissie-Dekker, die zulke i::g:-:.jpende ge-

velgen zullen hebben. Aan de kamer-fr-acties is geadviseerd vooral •tcor-":du.:-e::è .: 

liber-ale uitgangspunten tegen het licht van de voor-stellen te houden. 

In de november--ver-gader-ing is r-uimte gegeven aan de inbr-eng •tan een ver-

tegenwoordiging van het Hoofdbestuur van de Vr-ot:o~~en i:1 de V. V. 'J., die de 

specifieke betr-okker~eid van vrouwen in het !:"apçort-Qekker- heef~ gemist. 

De beg:-oting van het Ministerie van '11. V .C. voor 1388 ·o~~erd ve!""rclge!":.S neg •tar: 

kr-itische kant-tekeningen voorzien, zodanig dat de fracties daar~ee hun ·roer-

deel kunnen doen. 

Er zijn 6 ve~gade~i~~~n gehouden, te~~ijl ook dco~ de meeste leden de ~hema-

dag wer-d bijge~oond. 

In de laatste ver-gadering van 1987 is afscheid genomen van een zeer- verdien

stelijk lid van de Commissie, drs. ~.N. Bax, die 17 jaar lar~ zijn beste 

krachten heeft gegeven aan de advieswerkzaamheden van de Commissie. 
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CIE CULTUUR EN MEDIABELEID VVD 

JAARVERSLAG 1987 

De commissie komt maandelijks,elke vierde dinsdag, in 
vergadering bijeen. De samenstelling van de cie. is in 
1987 niet gewijzigd. 

Vele onderwerpen kwamen aan de orde in de vergaderingen 
van de commissie, te weten: 
-de notitie kunstonderwijs van Mw. van Campen 
-het beleid t.a.v. de beeldende kunst 
-de P.C.Hooftprijs 
-wet tot vervangingvan de monumentenwet 
-intellectuele bescherming eigendomsrechten 
-museumbeleid van het kabinet 
-de Rijksbegroting m.b.t. kunst 
-herschikking van middelen door de Raad voor de Kunst 
-verzameladvies toneelgezeldschappen en meerjarige 
toneelprojekten 1988-- 1991 

-Cultuur zonder grenzen door de wetenschappelijke raad 
voor het regeringsbeleid 

-problematiek Stads en Universiteitsbibliotheek Amsterdam 
-reorganisatie van de direktie Musea,monumenten en Archieven. 

In de toekomst zal de minister niet meer over deskundige 
adviseurs kunnen beschikken 

-bespreking resoluties kunst en kultuur,aangenomen op het 
JOVD-congres maart 1987 

-de cie heeft zich ingezet om een verkiezingsbelofte te 
realiseren, t.w. de uitgave van een Chinees-Nederlands 
wccrdQnhoQk, in bij2onder voor het onderwijs aan chinese 
kinderen in Nederland. Deze moeite zal hopelijk in 1988 
beloond worden. 

De leden en de adviserende leden van de commissie cultuur 
en mediabeleid hebben een aantal instellingen in het land 
bezocht. 
Op 4 juni bracht de cie. een bezoek aan Den Haag. 
Bezocht werden (het nog in aanbouw zijnde) danstheater 
en de muziekgehoorzaal,de Haagsche comedie en het gemeente 
museum.Tijdens de bezoeken was er uitgebreid gelegenheid 
tot discussie over het beleid. 

Op 18 sept. bracht de cie. een bezoek aan Leeuwarden waar 
bezoeken en gesprekken plaatsvonden bij de Fryske 
Kultuerried, radio Fryslan,St.Taal en Kultuur en in het 
museum Het Princessenhof. 

secretaris: Frans Bleijerveld 
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Jaarvers lag· van de· VVD-patti j commissie Elomo-aange legenheden 

Het afgelopen jaar heeft de commissie maandelijks vergaderd. 
De bestaansnoodzaak is ook in 1987 -helaas- onverminderd 
aangetoond. Het nog steeds uitblijven van een Wet ~elijke 
Behandeling -ondanks pogingen om tot een dergelijke wet 
te komen , ook vanuit onze partij- alsmede het daardoor 
publiekelijk vogelvrij verklaren van homoseksuele medeburgers 
daar waar sprake is van onheuse bejegening of agressie, dan 
wel diskriminatie die direkt gerelateerd kan worden aan de 
homoseksualiteit van de slachtoffers, had mede tot gevolg 
dat diverse voorbeelden van daadwerkelijke diskriminatie 
de commissie bereikten. Omdat het bestrijden van diskrimina
tie cq de ondersteuning van slachtoffers niet tot de primaire 
taken van de partijcommissie behoort werd in voorkomende 
situaties kontakt gezocht met de VVD homowerkgroep die in 
dezen een landelijke funktie vervult. 

Gezien de aktualiteit die zich onder andere uit in een 
toenemende openlijke diskriminatie jegens homoseksuelen 
acht de commissie het dringend gewenst dat er in 1988 een 
deugdelijke Wet Gelijke 3ehandeling komt, zoals in het re
geerakkoord is overeengekomen. Terzake heeft de commissie 
VVD politici geadviseerd. Binnen de commissie bestaat 
overigens waardering voor het VVD concept aangaande een 
~et Gelijke 8ehandeling. 

Terzake van de problematiek rondom Aids en ARC is door de 
commissie aandacht geschonken aan de nota "Aids problematiek 
in Nederland", welke onder verantwoordelijkheid van staat
sekretaris Dees tot stand gekomen is.Een door de partij
commissie in samenwerking met het partijsekretariaat georga
niseerde informatiedag voor gemeenteraadsleden over lokaal 
Aidsbeleid moest a.g.v. zeer geringe belangstelling van onze 
politici worden geannuleerd. 

Door de commissie is verschillende keren deskundige inbreng 
geleverd op verzoek van lokale VVD politici bij de tot stand
koming van plaatselijke homo-emancipatienota's. 

Evenals in voorgaande jaren hadden ook in 1987 nuttige kon
takten plaats met homogroepen van verschillende politieke 
partijen, met de Nederlandse Vereniging tot Integratie van 
Homoseksualiteit COC e.a. 

Per 31 december 1987 maakten van de commissie deel uit: Mevr. 
;,.L. • .:.v.d. Stoel (vz), ;,1evr.A.C. Langelaar, ~1r. A.J.Kokshoorn, 
Dr. A.P.J. van der Burg, B.Wastieaux, Drs. K.S.Roza (sekr. ). 
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VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
PARTIJCOMMISSIE JEUGDBELEID 

JAARvERSLAG 1987 

In 1987 hee~t een onderwerp als een rode draad door het werK 
ven de commissie gelopen, te weten de jeugdhulpverlening. 
Det dit onderwerp zo in de belangstelling staat wordt 
veroorzaakt door een aanta~ Feiten. Ten eerste is er het 
Feit dat er initiatie~voorstel ven wet van de PvdA met 
betrekking tot de jeugdhulpverlening is en dat het voorstel 
ven het Kabinet op zich laat wachten. Het initiatie~ 

voorstel is in de commissie uitgebreid besproken. Qp ter
mijn, dat wil zeggen vene~ 1991, gaat dit voorstel uit ven 
decentralisering. Deze gedachte spreeKt de commissie aan. De 
verdergaende bureaucratisering die uit het voorstel spreeKt, 
door de instelling ven Jeugdhulpadviesteems (JHAT's) wijst 
de commissie a~. Het voorstel ven het kabinet zal het 
komende jaar behandeld worden in de commissie. Een tweede 
espeet dat aan de orde is geweest is de reeltie tussen het 
speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening. Hierover hee~t 
de commissie twee notities opgesteld. Met de commissie 
onderwijs is over dit onderwerp contact geweest. Ten slotte 
is ooK in het Kader ven de jeugdhulpverlening gesproken over 
bezuinigingen. Het probleem dat de commissie signaleert is 
dat er een aantal operaties door elkaar lopen, te weten: 
Decentralisering, wetgeving, bezuiniging en herschikking. 

Een tweede belangrijke hoo~dmoot ven het werk van de 
commissie is dat wat steeds wordt samengevet onder "ad hoc 
onderwerpen uit de Tweede Kamer". Aktuele politieK 
onderwerpen worden dan door de. commissie behandeld op een 
moment dat het nog relevant is. De inbreng van de 
adviserende leden is daarbij groot. Tevens kunnen zij de 
discussies van de commissie gebruiKen bij de Formulering van 
het VVD-standpunt. Onder deze noemer hebben grote delen van 
de discussie over de jeugdhulpverlening plaatsgevonden, 
steeds inhaKend op de recenste ontwiKkelingen. Maar ooK zijn 
in september de gevolgen van de miljoenen-nota voor het 
jeugdbeleid besproKen, zoals de bezuinigingen op de 
jeugdhulpverlening, de eventuele a~scha~Fing van het mini
mum-jeugdloon en de gevolgen voor de (semi-)residentiele 
voorzieningen. 

Verder zijn door de commissie de volgende onderwerpen 
behandeld: 
a. Kinderopvang: 

Veelal wordt kinderopvang vanuit de emancipatie-optieK 
benaderd. De commissie is van mening dat dit niet de 
enige invalshoeK mag zijn. OoK het belang van het kind 
moet in het oog gehouden worden. De commissie is het dan 
ooK eens met de zienswijze van de Raad voor het Jeugdbe
leid die stelt dat kinderopvang een aanvullende op~oe
dings- en opvangsituatie is onder verantwoordelijkheid 
van de ouders en die het kind centraal stelt. 

b. Demogra~ische ontwikkelingen: 
De ontgroening en vergrijzing van de samenleving kunnen 
in ~inanciele zin elkaar niet in evenwicht houden. Er 
zijn ontwikkelingen die het niet verantwoord maKen om de 
middelen die voor jeugdigen beschikbaar zijn evenredig 
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met de deling ven hun eental te verminderen. Te denKen 
velt deerbij een de toename ven de een-ouder-gezinnen, 
stijging ven het eental allochtone jongerenen negatieve 
ontwiKKeling van de jeugdcriminaliteit. De Kosten in het 
onderwijs zullen per saldo misschien lager uitvallen, 
meer als gevolg van de vermindering van het aantal 
leerlingen zullen de Kosten per leerlino stijgen. 

c. Het rapport van de commissie DeKKer (volKsgezondheid) : 
De commissie vraagt aandacht voor de toeganKelijKheid ven 
voorzieningen door jeugdigen. Met name deer waar het gaat 
om zaKen die in de aanvullende verzeKeringss~eer liggen 
en ouders beslissen om niet voor deze aanvullende 
verzeKering te Kiezen. 

d. Euthanasie en jeugdigen: 
OoK in 1986 is dit punt el onderwerp ven behandeling 
geweest in de commissie. In het voorjaar ven 1987 hee~t 

de Raad voor de VolKsgezondheid een advies opgesteld. De 
commissie is het eens met dit advies dat op een goede 
wijze reKening houdt met de belangen van jeugdigen in 
gevel van euthanasie. Daarnaest moet ooK reKening gehou
den worden met de rechten en plichten van ouders geKop
peld een de vrijheden ven de Kinderen. 

e- Gevolgen/a~sche~~ino minimum jeugdloon: 
De commissie merKt hierover op dat de volwassenheid 
steeds eerder wordt bereiKt (denK ooK aan verlaging 
meerderjerigheidsgrens). maar dat deer in Fineneiele zin 
vaaK weinig tegenover staat, weerdoor er een 
spanningsveld ontstaat. De commissie is ven meni. dat er 
een duidelijK verschil moet bestaan tussen een uitKering 
en het minimumjeugdloon op de het werken aantrekKelijK te 
maKen. 

Frans BacKhuijs, 
secretaris. 
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Bijlage V 

OVERZICHT VERBRUIK PROPAGANDAMATERIAAL TIJDENS STATENCAMPAGNE 

affiches groot 
affiches middel 
affiches klein 
cijferstickers 
themaposters 4 soorten 

ballonnen 
bierviltjes 
bloknootjes 
bureaubloes 
buttons 
eau de colognedoekjes 
lucifers 
paperclips plastic 
plastic tassen 
snoepgoed 
spaakreflectoren 
stickerkaarten 
stickers VVD 
stickers Vrouwen 
aanmeldingskaarten 
bierviltjes 
suikerzakjes 
kogelpuzzeltjes 
aanstekers 
speldjes 
ijskrabbers 
spaarvarkens 
cadeau-kaartjes 

euthanasie, rapport 
liberaal manifest 
referendum ja/neen/geen 
verkiezingsprogramma '86-'90 

bierglazen 
haarbanden 
jacks . 
rozetten 
shawls 
stropdassen 
vlaggen 
tafeldoek per 1 .5 meter 
tafelvlag met stand 
magneetbord 
grote ballonnen 
calculator 
mokken 

recht op àe vrouw af 
verkort programma 
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6.570 
25.350 

.22.075 
1 os 
840 

66.200 
21.600 

6.350 
1 49 

11 • 800 
14.200 
27.850 
20.600 
27.650 

108.300 
30 

3.015 
130.250 
14.000 

3.400 
21.600 
16.000 

1 • 6 80 
1 • 1 6 8 
1 • 1 2 6 
1 • 660 

11 5 
1 • 3 0 0 

54 
343 

3 
2.200 

630 
22 

331 
686 
493 

1 . 0 98 
1 4 
60 

267 
5 

59 
152 
764 

10.225 
7.500 



briefpapier 
enveloppen 114x162 mm 
enveloppen 162x229 mm 
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31 . 000 
70.500 
19.500 
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