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1. TEN GELEIDE 

Het hoofdbestuur biedt hierbij het 43ste jaarverslag aan. 1990 
is voor de partij een bewogen jaar geweest. Dit verslag staat 
dan ook in het teken van die bewogenheid. Maar ook is het een 
weergave van al die handelingen die perspectief bieden voor de 
toekomst. 

De VVD als kiesvereniging heeft in het verslagjaar te maken 
gehad met drie verkiezingen. Een, de raadsverkiezingen, op 21 
maart en de twee overige in een voorbereidende fase voor 
verkiezingen in 1991: de staten- en de Eerste-Kamerverkiezing. 
Door vrijwilligers en professionals is daartoe veel werk 
verzet. 

Twee belangrijke gebeurtenissen Z1Jn voorts van grote 
betekenis gebleken. Joris Voorhoeve is afgetreden als politiek 
leider tevens voorzitter van de Tweede-Kamerfractie en 
opgevolgd door Frits Bolkestein. 
Een wisseling die door leden en niet-leden op geheel eigen 
wijze is ervaren. Grote emoties hebben zich daarbij ontladen. 
Emoties die ook verband houden met de voortdurende neergang in 
ledental en kiezerstal van de VVD sedert 1982. Ook het feit 
dat de partij geen regeringsverantwoordelijkheid meer draagt 
is daaraan debet. Het omschakelingsproces naar de oppositierol 
heeft velen moeite gekost. Maar een liberaal perspectief 
blijft. 

Vanuit dat besef heeft de algemene vergadering vastgelegd dat 
een commissie zich met dat toekomstperspectief moet 
bezighouden. Achterom zien in verwondering mag, maar het moet 
niet te lang duren. De ingestelde commissie Hoofdlijnen is met 
grote voortvarendheid aan het werk gegaan en zij is 
eendrachtig met een nota gekomen met als titel "Ongebroken 
lijnen - een liberaal perspectief". Lijnen vanuit het 
verleden, het liberale erfgoed, getrokken naar een toekomst 
die én voor liberalen maar ook voor anderen hoopvol moet zijn. 
En dat juist in een tijd dat grote veranderingen zich voordoen 
in Oost-Europa en het Midden-Oosten. 

Dit jaarverslag is geschreven in een periode dat een oorlog 
zich heeft voltrokken. 
Meer dan ooit zullen liberalen én in Nederland én in Europa én 
in de wereld gehouden zijn hun idealen uit te dragen. Die 
idealen zijn onvreemdbaar maar het verwezenlijken van die 
beginselen wordt iedere keer van buitenaf bedreigd. 
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Daarom ook is het hoopvol dat bij de statenverkiezi~oen van 6 
maart jl. de VVD de positie van derde grote partij van het 
land heeft weten te behouden en zij zelfs versterkt uit de 
verkiezingsstrijd te voorschijn is gekomen. Omgezet naar 
Tweede-Kamersamenstelling zelfs een stijging van 22 naar 24 
zetel;;; i 
Terwijl het aantal statenzetels gelijk is gebleven. Terecht 
kan dan ook worden gesteld dat steeds meer stemmen opgaan voor 
het liberalisme. 
De "VVD. De enige liberale partij van Nederland" heeft die 
stemmen tot zich getrokken. Een krachtige VVD is meer dan ooit 
geboden. 

's-Gravenhage, 18 maart 1991 
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Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris. 



2. RAADSVERKIEZINGEN 

In het 42ste Jaarverslag werd reeds melding gemaakt 7an de 
voorbereidingen voor de raadsverkiezingen van 1990. 

Anders dan in 1986 stonden deze verkiezingen op zichzelf. Er 
was dientengevolge minder sprake van een mogelijke vertekening 
van het beeld. Zeker: de landspolitiek speelde een rol, in het 
bijzonder de omschakeling van de VVD als regeringspartij naar 
oppositiepartij. Maar de plaatselijke VVD moest het toch 
voornamelijk hebben van het oordeel van de kiezers in de 
gemeenten over het functioneren van de zittende VVD
raadsleden. 

Het was te verwachten dat het uiteindelijke resultaat t.o.v. 
1986 zou tegenvallen. Werden in 1986 1681 VVD-leden op VVD
lijsten verkozen, in 1990 bedroeg het aantal dat op deze wijze 
de eindstreep passeerde 1425. Een gevoelig verlies. Daarbij 
werd het verlies vertekend door het feit dat sedert 1986 het 
aantal gemeenten was ingekrompen maar het totale aantal 
raadszetels was toegenomen van 10.355 naar 10.455. 
Ook was het evident dat niet in alle gemeenten de VVD 
achteruitging in zetels. In 92 gemeenten kwamen meer VVD'ers 
in de raad dan er voor 1990 zitting hadden. 

Op 6 februari was de dag van de kandidaatstelling. Om alle 
lijsten conform de voorschriften vlekkeloos in te dienen werd 
o.a. door de secretarissen van de afdelingen zeer veel 
tijdrovend werk verzet. En dit ondanks het feit dat de 
herziene Kieswet van 1989 die voorschriften had vereenvoudigd. 
Zo goed mogelijk werd vanuit het algemeen secretariaat, o.a. 
door het verstrekken van richtlijnen, ondersteuning gegeven. 

Hoewel bij raadsverkiezingen zich immer vreemde situaties 
voordeden, was 1990 wat dat betreft een dieptepunt. Of dit nu 
kwam door de eveneens herziene toepassing van de kiesbesluiten 
of dat toch andere redenen een rol speelden, onttrok zich aan 
de waarneming. Maar in verschillende gemeenten kwamen er 
klachten van zodanige aard dat procedures aanhangig werden 
gemaakt bij de Raad van State. Soms leidden uitspraken van dit 
hoge college tot een wederom naar de stembus roepen van de 
kiezers; soms moest worden overgeteld. 
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Uiteindelijk was het resultaat voor de VVD als vol~t~ .. 
Meer of minder zeteltal zeteltal verlies of % achteruit 
verlies dan 1986 1990 winst aan gartg of 
landel. gem zetels vooruit-

gang in 
zetels 

- Groningen 37 32 5 - 13,51 
- Friesland 69 59 - 10 - 14,92 
+ Drenthe 97 81 - 16 - 16,49 
- Overijssel 99 84 - 15 - 15,15 
+ Gelderland 219 184 - 35 - 15,98 
+ Utrecht 155 126 - 29 - 18,71 
- N-Holland 273 235 - 38 - 13,92 
+ Z-Holland 368 310 - 58 - 15 76 
- Zeeland 75 64 - 11 - 14.67 
- N-Brabant 205 177 - 28 - 13,66 
+ Limburg 63 50 - 13 - 20,63 
- Flevoland 21 23 + 2 + 9,52 

Totaal 1681 1425 - 256 - 15,23 

Dat de positieve actie enige vruchten afwierp viel wellicht te 
verwachten. En inderdaad circa 25% van de gekozen raadsleden 
was een vrouw (in 1986 ca. 23%), maar het aantal vrouwelijke 
wethouders ging van ca. 25% naar ca. 24%. Dus de conclusie was 
wellicht gewettigd: met de actie is het "pas op de plaats". 

Was het opkomstpercentage in 1986 nog 72,8%, in 1990 bedroeg 
dit 61,5%. Een ontwikkeling die bij alle politieke partijen 
reden ~~f tot grote bezorgdheid. 
Ook veel potentiële VVD-kiezers bleven thuis. De VVD verloor 
dus bij deze raadsverkiezingen 256 zetels, waarbij 
verhoudingsgewijs het verlies in provincies als Limburg, 
Utrecht en Drenthe bijzonder groot was. 
Landelijk vertaald, was de VVD teruggegaan van 18,8% in 1986 
naar 14,6% in 1990. 

Het ondervolgende staatje geeft vergelijkenderwijs de cijfers 
voor de verschillende partijen als trend weer: 

1990 1986 
CDA 32,7 31,6 
PvdA 24,8 33,4 
VVD 14,7 17,6 
D66 12,5 5,6 
Groen Links 6,9 5,4 
SGP/PGV/RPF 5,9 4,7 
Centrum Dem. 1,1 0,2 
overige 1,4 1,5 

Voor de gebeurtenissen in de campagne, die aan dit resultaat 
vooraf ging, wordt verwezen naar paragraaf 18. Voorts werd een 
verslag opgenomen in Vrijheid en Democratie nr. 1385, van 
april, blz. 11. 
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3. VOORBEREIDING STATENVERKIEZINGEN EN EERSTE
KAMERVERKIEZING 

Nog ten tijde van de campagne voor de raadsverkiezingen werd 
de partij gewezen op de noodzaak zich voor te bereiden op de 
etatenverkiezingen en de Eerste-Kamerverkiezing van 1991. Een 
gevolg van de zeer lange procedures die de VVD ter zake kent. 

Statenverkiezingen 

Al eerder is aangeduid dat de herziene Kieswet een aantal zeer 
fundamentele veranderingen in het kiesstelsel heeft 
aangebracht. Te meer geldt dit voor de procedure kandidaat
stelling leden van provinciale staten. 
De Kieswet laat thans aan de provinciale staten over om voor 
de eigen provincie te bepalen of er meer dan een kieskring zal 
zijn. Daarbij zij aangetekend dat in die provincies waar meer 
dan een rijkekieskring is gelegen deze kieskringen in ieder 
geval ook provinciale kieskring zullen zijn. 

In een vroeg stadium had de VVD de leden van provinciale 
staten gewezen op de noodzaak om beslissingen te nemen. In de 
meeste gevallen waren de andere politieke partijen nog niet zo 
ver in het denken. Daar waar nog geen beslissing inzake de 
kieskringen werd genomen bleef de oude situatie gelden tot en 
met een dag na de verkiezingen. Dus 7 maart 1991. 
Maar in de overgrote meerderheid van de provincies werden wel 
besluiten genomen, die er toe leidden dat in zes van de twaalf 
provincies geen sprake meer was van meer dan een kieskring. 
Een aanmerkelijk vereenvoudiging van de VVD-procedure en van 
de administratieve afhandeling waren het gevolg. In Noord
Holland en Overijssel bleven de kieskringen nog ongewijzigd, 
terwijl in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant alleen de 
bij de wet voorgeschreven rijkekieskringen als statenkies
kringen functioneerden. Anders was het gesteld in Limburg waar 
de staten besloten het gebied van de provincie te verdelen in 
vijf kieskringen. De toekomst zou uitwijzen of de beslissing 
wel zo verstandig was. 
In het kader van deregulering is het beperken van de 
administratieve rompslomp ook bij verkiezingen immers zeer aan 
te bevelen. De toegevoegde waarde van het hebben van meer dan 
één kieskring is zeer arbitrair. 

In het februarinummer van Vrijheid en Democratie (blz. 8) 
publiceerde het hoofdbestuur de voor deze verkiezingen 
geldende termijn en tijdstippen. Tevens werden de leden 
opgeroepen om voor 1 september aan het bestuur van hun 
afdeling namen te noemen van personen die zij wensten voor te 
dragen als voorlopige kandidaten voor de provinciale staten 
van de provincie waarin hun woonplaats lag. 

Nog voor 1 april dienden voorzover noodzakelijk (Noord
Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) de besturen van de 
provinciecentrales te worden geformeerd. In de overige 
provincies werd het kamercentralebestuur tevens bestuur van de 
provinciecentrale. 
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Op basis van een door het hoofdbestuur verstrekte uitgebreide 
procedurebeschrijving werd in alle provincies na de 
raadsverkiezingen met grote energie en in goede harmonie 
sarner.çe\~erkt om de altijd gevoelige materie van het kandidaat 
stellen tot een goed einde te brengen. Doordat het reglement 
PS nog niet door de algemene vergadering was gewijzigd moest 
soms meer op basis van het gezonde verstand dan op basis van 
feitelijk achterhaalde reglementaire bepalingen worden 
gewerkt. 

De technische adviezen weken in de twaalf provincies in 
zoverre niet van elkaar af dat overal de provinciecentrales 
voor hun provincie één lijstaanvoerder voorstelden. 
De technische adviezen werden allen door het hoofdbestuur in 
augustus goedgekeurd. Wel werd Limburg gewezen op het feit dat 
de zeer gespreide lijst qua volgorde van zitting nemende 
kandidaten wellicht niet overeen zou stemmen met de uitslag 
van de verkiezingen omdat de kieskringen ongelijk in 
keizersaantallen waren. 

In de periode 1 t/m 9 september vergaderden de afdelingen over 
de vraag welke voorlopige kandidaten zij wensten voor te 
dragen. Voor 1 oktober werd vervolgens de groslijst door het 
bestuur van de provinciecentrale samengesteld. De afdelingen 
waren vervolgens weer aan de beurt om de advieslijsten op te 
stellen terwijl, zo er statencentrales waren, deze in de 
periode 23 oktober t/m 7 november op basis van voornoemde 
advieslijsten hun advieslijsten samenstelden. 
In alle provinciecentrales werd tenslotte voor 23 december de 
definj.tieve lijst door de centralevergadering vastgesteld. Van 
de mogelijkheid om bij het hoofdbestuur te klagen werd geen 
gebruik gemaakt, hetgeen er op zou kunnen wijzen dat allen 
zich in de resultaten konden vinden. 
De procedure was voor de partij daarmee afgerond. Wel zouden 
de secretarissen in 1991 hebben te zorgen voor de 
administratieve afronding hetgeen in ieder geval, ondanks de 
vereenvoudiging van de Kieswet, nog veel werk zou betekenen. 

Eerste-Kamerverkiezing 

Ook voor de procedure EK gold dat voor de eerste maal 
gehandeld diende te worden op basis van de herziene Kieswet. 
In de praktijk was dit nauwelijks van invloed op de bestaande 
procedure EK binnen de VVD. Al reeds enige jaren volgde de 
partij de gedragslijn dat één lijst gelijkluidend voor alle 
provincies op de dag van de kandidaatstelling werd ingediend. 

Het technisch advies werd als reglementair gebruikelijk 
voorgelegd aan de algemene vergadering (de 43ste jaarlijkse 
algemene vergadering). 
Zonder wijziging werd het voorstel van het hoofdbestuur 
aangenomen. Het technisch advies ging uit van een lijst van 30 
kandidaten; ruimschoots voldoende om bij een mogelijk te 
verkrijgen aantal zetels van 12 of meer, een aantal van 18 of 
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minder reserve kandidaten echter de hand te houden. 

Voor 1 december werden de leden opgeroepen namen van 
voorlopige kandidaten aan het bestuur van hun afdeling mede te 
delen. De besturen van afdelingen en centrales hadden 
inmiddel3 een uitgebreide procedurebeschrijving ontvangen. 
Eveneens was inmiddels de algemeen secretaris ertoe overgegaan 
de zittende leden de bekende vraag te stellen of zij bereid 
waren wederom een kandidatuur in overweging te nemen. 
Van die twaalf zittende leden beantwoordde een drietal deze 
vraag ontkennend, te weten (in alfabetische volgorde) drs.T.C. 
Braakman, mevr.mr.E. Veder-Smit en mevr.L. Vonhoff-Luijendijk. 
De overige zittende leden werden dus overeenkomstig de 
reglementaire bepalingen direct opgenomen in de groslijst. 
Die groslijst werd door het hoofdbestuur vastgesteld in zijn 
vergadering van 17 december, waarna direct tot verzending aan 
de besturen van afdelingen en centrales werd overgegaan. In 
Vrijheid en Democratie zou eerst in januari 1991 publikatie 
plaatsvinden. 

In totaal werden 35 voorlopige kandidaten door de afdelingen 
opgegeven, hetzij voor een verkiesbare, hetzij voor een 
onverkiesbare plaats. 
Deze opgave werd daarmee sedert 1981 
1981 92 kandidaten (waaronder 
1982 62 kandidaten (waaronder 
1986 23 kandidaten (waaronder 
1990 35 kandidaten (waaronder 
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als volgt: 
14 vrouwen) 

7 vrouwen) 
3 vrouwen) 
6 vrouwen) 



4. 43STE JAARLIJKSE ALGEMENE ~~Q~DERING 
(83ste algemene vergadering) 

In 1965 werd voor het eerst een algemene vergadering te Zwolle 
gehouden. Dat was een kwart eeuw lang meteen de enige algemene 
vergaue~lng die ooit in die IJsselstad plaats vond. Dus werd 
het de hoogste tijd om hierin verandering te brengen. 
Daarbij was ook nog van belang dat in Zwolle Thorbecke werd 
geboren in 1798. 
En ook dat (toekomstige) feit verdiende een aanloop tot een 
viering te krijgen (Een Thorbeckiaanse bi-centinairel). 
En zo kwamen de afgevaardigden op 18 en 19 mei 1990 bijeen in 
de Buitensociëteit. 
Op deze algemene vergadering waren 367 van de 586 afdelingen 
vertegenwoordigd, een percentage van 62,63%. De op een na 
hoogste vertegenwoordigingagraad sedert de 31ste jaarlijkse 
algemene vergadering (voordien werd het percentage nimmer 
bijgehouden). 
Het overzicht is als volgt: 
31ste jaarlijkse algemene vergadering 
32ste 
33ste 
34ste 
35ste 
36ste 
37ste 
38ste 
39ste 
40ste 
41ste 
42ste 
43ste 

56,46 
57,57 
45,77 
39,64 
39,14 
47,99 
42,51 
46,44 
43,74 
43,69 
72,18 
32,45 
62,63 

(1978) 
(1979) 
(1980) 
(1981) 
(1982) 
(1983) 
(1984) 
(1985) 
(1986) 
(1987) 
(1988) 
(1989) 
(1990) 

De beschrijvingsbrief voor deze vergadering werd gepubliceerd 
in Vrijheid en Democratie nr. 1382 van januari, bijlage. 
De gebruikelijke bescheiden inzake het financiële verslag over 
1989 met de prognoses voor 1990 werden gepubliceerd in een 
bijlage van Vrijheid en Democratie nr. 1385 van april waarin 
ook alle amendementen en moties waren opgenomen. 

Deze jaarlijkse algemene vergadering was dus een bijzondere, 
maar helaas niet vanwege de eerder genoemde intenties. Op 30 
april had de heer Voorhoeve het politiek leiderschap gekoppeld 
aan het Tweede-Kamerfractievoorzitterschap overgedragen aan de 
heer Bolkestein. Die wisseling veroorzaakte binnen en buiten 
de partij een hevige commotie, waarbij het hoofdbestuur, in de 
personen die de functies van resp. voorzitter, ondervoorzitter 
en penningmeester bekleden een bijzondere rol bij die 
wisseling werd toegedicht. 
Een ongekend harde vergadering op de vrijdagavond was het 
gevolg. Naast afgevaardigden hadden zeer veel overige 
partijleden die avond op de stoelen en in de gangen plaats 
genomen. Het geheel leverde een aanblik op die in de 
geschiedenis van de partij zijn weerga niet kende. Onder de 
titel ''Terugblik op een zware avond" schreef de hoofdredacteur 
in Vrijheid en Democratie op welke wijze de opgekropte emoties 
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naar buiten kwamen. 
Die emoties betroffen vooral het hoofdbestuur. Feit~lijk werd 
het hoofdbestuur datgene verweten dat het in 1987 als verwijt 
te horen had gekregen: "Hoofdbestuur ga de partij besturen". 
Nu het hoofdbestuur juist door hervormingsmaatregelen bezig 
was orde op zaken te stellen kwam het verwijt van een te veel 
besturen misplaatst over. De enige motie die tenslotte in 
stemming werd gebracht, werd met zeer grote meerderheid 
verworpen. Door die motie te verwerpen stelde de algemene 
vergadering dat er geen sprake was van een vertrouwensbreuk 
tussen hoofdbestuur en de leden. De vraag liet zich stellen of 
er toch niet enige discrepantie bestond tussen de 
afgevaardigden enerzijds (circa 400) en de overige aanwezigen 
(circa 800). Want hoe anders was het karakter van de 
vergadering op de zaterdag toen voornamelijk afgevaardigden 
aanwezig waren. De emoties waren er blijkbaar uit en het 
gezond verstand begon de overhand te krijgen. 
Zou Thorbecke dan toch zegevieren? 

Dat was feitelijk reeds vrijdagmiddag begonnen. Want er werd 
degelijk en constructief gehandeld bij het grote aantal 
voorstellen dat het hoofdbestuur de algemene vergadering had 
voorgelegd. De uitvoerige besluitenlijst met de door het 
hoofdbestuur gedane toezeggingen werd gepubliceerd in Vrijheid 
en Democratie nr. 1387 van juni, blz. 2 (zie bijlage I van dit 
Jaarverslag). 
Belangrijke onderwerpen waren daarbij: 

het aanvaarden van het verenigingsplan; 
het instellen van de commissie Hoofdlijnen; 
het onderzoek naar de mate waarin leden behoefte hebben 
om Vrijheid en Democratie te ontvangen; 
het verhogen van de contributie m.i.v. 1 januari 1991 
met het amendement Zaanstad/Hulst-Hontenisse inzake de 
verdeling van de contributie-opbrengst; 
het instemmen met de notitie van het hoofdbestuur om op 
termijn over te kunnen gaan tot benoeming van een 
voorzitter van de VVD wiens voor de VVD ter beschikking 
staande tijd niet bepaald wordt door de tijd die hij aan 
zijn professionele (externe) werkzaamheden moet 
besteden; 
het goedkeuren van het Technisch Advies EK '91. 

Naast deze onderwerpen waarvan de behandeling zeer veel tijd 
in beslag nam door het voeren van soms uitgebreide discussies 
en het houden van diepgaande inleidingen, deed zich ook nog 
het fenomeen voor van verkiezingen voor het lidmaatschap van 
het hoofdbestuur. 
De functies van ondervoorzitter en penningmeester waren 
reglementair vacant. Het hoofdbestuur stelde voor zowel 
mr.I.W. Opstelten als drs.P. Reasenaar te herkandideren. De 
algemene vergadering besloot zonder stemming (onder toepassing 
van art. 73 hr.) de voordracht te volgen en hen daardoor te 
verkiezen. Anders was het gesteld met de invulling van drie 
vacatures van secretaris voor de organisatie. 
Eén vacature dateerde uit 1989, de tweede ontstond door het 
periodiek aftreden van J.D. Blaauw (met de reglementaire 
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mogelijkheid van herverkiezing), de derde ontstond door het 
periodiek aftreden van drs.B.J.M. Verwaayen (de l~~+Qte was 
echter reglementair niet meer herkiesbaar). 
Naast de door het hoofdbestuur gestelde kandidaten: ,J. D •. 
BLaauw, H. Huijbregts-Schiedon en mr.H.Th.M. Lauxtermann 
werden nog acht overige kandidaten door de ledenvergaderingen 
van aidelingen gesteld (zie Vrijheid en Democratie nr. 1362 
van januari, bijlage III). Er moesten dus stemmingen volgen, 
die uiteindelijk resulteerden in de verkiezing van J.D. 
Blaauw, F.M. Roscam Abbing-Bos en R. Verdijk. 
Zonder stemming werd ook nog aangewezen drs.L.P. Stoel als 
opvolger van mevr.A. den Ottelander als adviseur van het 
hoofdbestuur in de functie van "lid van de VVD jonger dan 30 
jaar" (art. 23.4 onder 3 van de statuten). 

Het afscheid van drs.B.J.M. Verwaayen na een lidmaatschap van 
het hoofdbestuur van zeven "lange jaren", betekende meer dan 
het einde van het bekleden van zomaar een functie binnen de 
partij. In Vrijheid en Democratie nr. 1386 van mei, blz. 5, 
was daartoe reeds een aanzet gegeven in een artikel waarin van 
de hand van Hugo Dittmar de kwaliteiten van de "man van de 
propaganda en public relations" terecht indringend werden 
omschreven. 
Voor deze bestuurder gold dat hij zijn functie vervulde door 
"een ruime partijervaring, een minitieus inschattinga
vermogen in onderlinge verhoudingen en grote loyaliteit op de 
juiste plaats". 

De vergadering bleek het nadat de voorzitter van de partij op 
geheel eigen wijze de betekenis van de heer Verwaayen voor het 
functioneren van hoofdbestuur en partij had belicht met die 
zienswijze eens te zijn. Ook hij werd opgenomen in de lijst 
van ho<;.ders van de VVD-Thorbeckepenning. 

Op de vrijdagavond hield mr.drs.F. Bolkestein zijn maiden
speech als nieuwe politieke leider van de partij. De essentie 
van zijn toespraak werd afgedrukt in Vrijheid en Democratie 
nr. 1387 van juni, blz. 3. Vooral de volgende passage uit die 
redevoering was treffend. 
"Vijftig jaar geleden gingen de lichten uit in Europa. Nu gaan 
de lichten aan in Oost-Europa. Wat leven wij in een 
fantastische tijdl Wie had dat kunnen denken? Havel - drager 
van de Erasmusprijs - van dissident tot president. De 
Berlijnse muur is weg. De Duitse eenwording is op handen. 
Gorbatsjov moet luisteren naar een fluitconcert op het Rode 
Plein. De grote overwinnaars in Oost-Europa zijn de liberale 
beginselen: vrijheid, democratie en een liberaal economisch 
stelsel. De vrijheid gaat in het blauw gekleed, van Moskou tot 
Managua. Wereldwijd beleeft het liberalisme een hoog 
conjunctuur. Daar moet de VVD in delen". 

Woorden die door de daarop volgende gebeurtenissen in de 
wereld wellicht tijdelijk overschaduwd zouden worden. 
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Ook de voorzitter, dr L. Ginjaar, sprak als gebruikelijk voor 
de vrijdagavond de vergadering toe. Zijn toespraak w~rd 
integraal eveneens in eerder genoemde uitgave van Vrijheid en 
Democratie opgenomen. 
In het slot van zijn rede doelde hij op de afgetreden 
politieke leider, dr.ir.J.J.C. Voorhoeve in onder meer de 
volgende passage: 
"Hij heeft met grote inzet bijna vier jaar leiding gegeven aan 
de Tweede-Kamerfractie. Hij heeft dat gedaan in een tijd 
waarin de VVD het als kleinste coalitiepartner niet 
gemakkelijk had. Integendeel. En waarbij interne spanningen 
eveneens niet uitbleven. De heer Voorhoeve heeft daarbij 
nimmer zichzelve gezocht". 

Op de algemene vergadering voerden voorts drs.G.M. de Vries 
als vertegenwoordiger van de VVD-leden in het Europese 
Parlement, M. Rutte als voorzitter van de JOVD en als 
laatste - zoals inmiddels traditie geworden - de voorzitter 
van de Eerste-Kamerfractie, ir.D. Luteijn, het woord. Ook hun 
redevoeringen werden, zij het in verkorte vorm, afgedrukt in 
de reeds eerder genoemde uitgave van Vrijheid en Democratie. 

Door de tijdsdruk bleek het onmogelijk alle geagendeerde 
onderwerpen te behandelen. Deze werden verwezen naar een 
buitengewone algemene vergadering, in september te houden. Wel 
werden conform het voorstel van het hoofdbestuur de leden en 
plaatsvervangende leden van de commissie van Beroep benoemd. 
Voorzitter bleef mr.J.M. Polak (voor de laatste maal). Nieuw 
werden benoemd T. Blom-de Koek van Leeuwen en mr.F. Korthals 
Altes, terwijl als plaatsvervangende leden werden benoemd c.q. 
herbenoemd prof.mr.M.C.B. Burkens, J.L. Niemantsverdriet
Leenheer en mr.H.C.G.L. Polak. 

Eerder werd reeds melding gemaakt van het feit dat de algemene 
vergadering instemde met de contributieverhoging. Daarmee 
stond ook het financiële beleid ter discussie. De 
penningmeester drs.P. Reasenaar smaakte het genoegen zeer veel 
waardering te ontvangen voor het door hem gevoerde beheer. 
Zeker de financiën waren nog niet geheel en al op orde, maar 
het cumulatieve tekort werd thans in verhoogd tempo verminderd 
met de mogelijkheid om in 1992 de balans in evenwicht te 
hebben. De rekening en verantwoording van de penningmeester 
over 1989 werd dan ook goedgekeurd op basis van het verslag 
van de commissie van drie leden ter voorlichting van de 
algemene vergadering bij de behandeling van genoemde rekening 
en verantwoording. 
De controle door voornoemde commissie werd verricht door de 
leden drs.M. Brouwer-van Wijk, drs.Th.A.J. Meijs en ir.T. 
Thalhammer. 
Tot leden en resp. plaatsvervangende leden van deze commissie 
voor de controle over 1990 werden benoemd c.q. herbenoemd: 
drs.M. Brouwer-van Wijk, W. Donker, drs.Th.A.J. Meijs, ir.J. 
Boeve, W.J.M. Bregman-Kaaks en M.H.G.C. Kleijn-v.d. Wulp. 
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5. 84STE ALGEMENE VERGADERING 
(buitengewone algemene vergadering) 

In 1990 werd één buitengewone algemene vergadering gehouden 
nl. de 84ste algemene vergadering op 8 september in Schouwburg 
't GooilÄnd te Hilversum. 

Vertegenwoordigd waren 122 van de 585 afdelingen = 20,85%. 

Deze algemene vergadering was nodig omdat de 43ste jaarlijkse 
algemene vergadering een aantal onderwerpen {zoals het 
"automatisch" lidmaatschap van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden en diverse reglementswijzigingen - waaronder het 
reglement TK - niet had kunnen behandelen tengevolge van 
tijdgebrek. 

Op de voorstellen hadden de afdelingen en centrales reeds 
kunnen amenderen. Wel werd een nota van wijziging inzake het 
genoemde automatisch lidmaatschap door het hoofdbestuur in 
samenwerking met het bestuur van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden ingediend. 
De beschrijvingsbrief voor deze vergadering werd gepubliceerd 
in Vrijheid en Democratie nr. 1387 van juni - bijlage. 

De vergadering had een uitzonderlijk voorspoedig verloop. 
Hoewel er nog stevig werd gediscussieerd over al dan niet een 
verplichting voor staten- en raadsleden om boven het door hen 
verschuldigde contributiebedrag een toeslag voor het werk van 
de Vereniging van Staten- en Raadsleden te betalen, stemde de 
vergadering in met de nota van wijziging. 
Op zich zeer fundamentele belaidsverandering waarvan wellicht 
menig r1 Let aanwezig lid de draagwijdte ontging. 

Van nog meer fundamentele aard was het aanvaarden van een 
nieuw reglement op de kandidaatstelling van Tweede-Kamerleden. 
Jaren van discussie - zeker sedert 1975 - gingen aan de 
beslissing vooraf. Immer was de partij met zichzelf in 
discussie over de vraag wie en op welke wijze wezenlijk 
verantwoordelijk was voor het ontwerp van een lijst. Daarbij 
werd gevoegd het feit dat de kandidaatstellingsprocedures bij 
de VVD, zeer gedetailleerd, wellicht zeer democratisch en 
wellicht zeer onoverzichtelijk waren, waarbij het zo geheten 
Moddermansysteem feitelijk aan de meest verantwoording 
dragende instanties de bevoegdheid tot het aanbrengen van 
veranderingen ontnam. Ook de positie van de algemene 
vergadering en daarmee verbonden die van de verkiezingsraad 
stond ter discussie. Met slechts enkele wijzigingen o.a. die 
t.a.v. de mogelijkheid voor het hoofdbestuur om nog in een 
laatste stadium een verandering in de lijst aan te brengen, 
werd het reglement door de algemene vergadering met zeer grote 
meerderheid vastgesteld. 
De definitieve versie werd gepubliceerd in het in december 
uitgebrachte {2e druk) Vademecum voor de bestuurders van de 
VVD, blz. 196 e.v. 
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Met deze aanvaarding bracht de algemene vergadering, na jaren 
van experimenteren, wellicht de meest cruciale wijz~ging aan 
in procedures die de VVD als kiesvereniging steeds als haar 
eerste taak had te beschouwen. En daarmee werd deze algemene 
vergadering de belangrijkste die in de afgelopen decennia werd 
gehouder ... 

Voorts werd een aanvulling in hoofdstuk X van het 
huishoudelijk reglement gerealiseerd inzake de landelijke 
commissie Jongerenbeleid. Die commissie kreeg dezelfde 
structuur als de LPC en de LCV. Ten slotte boog de vergadering 
zich ook over taak en functie van de partijraad. De discussie 
was overigens reeds maanden in de partij gevoerd. Ook hier 
werd met enige wijzigingen het voorstel van het hoofdbestuur 
gevolgd. De partijraad werd een slagvaardige instantie, meer 
beperkt in ledental, en meer ingeschakeld bij voorbereidingen 
t.b.v. een algemene vergadering. 

Een "vrolijke" noot op die vergadering was het feit dat de 
algemeen secretaris door de vergadering in het zonnetje werd 
gezet omdat hij zonder onderbreking voor de veertigste maal 
achter de "blauwe" tafel plaats had genomen tijdens een 
algemene vergadering. Hij constateerde dat van die veertig 
vergaderingen er een zeer groot aantal was besteed aan 
reglementswijzigingen waarbij hij de partij toewenste dat de 
toekomst er vooral een voor de partij zou zijn van discussie 
en standpunt-bepaling over nog belangrijker zaken. 

De besluitenlijst van deze vergadering werd gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie nr. 1389 van oktober, blz. 12. Op die 
blz. verscheen tevens een korte impressie van deze zeer 
hoopgevende vergadering die qua sfeer in positieve zin afstak 
t.o.v. veel vergaderingen in het jongste verleden. 
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6. AFDELINGEN 

Het aantal afdelingen nam, evenals in 1989, af en wel met 14. 
Veranderingen vonden hoofdzakelijk plaats door wijzigingen van 
de rijkskiaskringen alsmede gemeentelijke herindelingen. 

Resultaat van een en ander was dat het afdelingenbestand per 
31 december 1990: 571 bedroeg (in 1989: 585). 

Kamercentrale 's-Hertogenbosch (A) : t.g.v. W1JZ1g1ng van de 
rijkskiaskring werden de afdelingen Boxtel- incl. Esch en 
Liempde-en Haaren (voorheen KC Tilburg (B)) bij de KC Den 
Bosch gevoegd. Helvoirt (voorheen behorende bij Oisterwijk 
kc=B) werd bij Vught gevoegd. Deze afdelingen zijn 
ondergebracht in de oe Den Bosch en Ommelanden. 

Kamercentrale Tilburg (B): t.g.v. wijzigir:; van de 
rijkskiaskring werden de afdelingen Waalw~jk, Sprang-Capelle, 
Waspik en Drunen-incl. Heusden- (voorheen.behorende tot kc Den 
Bosch en oe Midden-Langstraat) bij de kc Tilburg gevoegd. 
Hooge en Lage Mierde (voorheen behorende bij afd Bladel kc =A) 
en Oost-West en Middelbeers (voorheen behorende bij afd. 
Oirschot kc=A) werden bij Hilvarenbeek gevoegd. Deze 
afdelingen zijn ondergebracht in de oe Midden-Brabant. 

De afdeling Sprang-Capelle/Waspik werd gesplitst in twee 
zelfstandige afdelingen. 

De afdelingen Aalburg, Woudrichem, Werkendam en Dussen 
(voorheen behorende tot de kc Den Bosch en oe Land van Altena) 
zijn gevoegd bij de kc Tilburg en de oe Baronie van Breda. 

's-Gravenmoer (voorheen behorende bij afd. Oosterhout kc=B en 
oe = Baronie van Breda) werd gevoegd bij de afdeling Dongen 
kc= B en oe= Midden Brabant. 

De afdelingen Klundert en Zevenbergen verhuisden van de oe 
Westelijk Noord-Brabant naar de oe= Baronie van Breda. 

Kamercentrale Gelderland (C enD): t.g.v. wijziging van de 
rijkekieskring verhuisden van de rijkekieskring Nijmegen naar 
de rijkekieskring Arnhem: de afdelingen Winterswijk, 
Lichtenvoorde, Ruurlo, Groenlo, Eibergen, Neede, Borculo, 
Aalten (tezamen de oe= Oost-Achterhoek), de afdelingen 
Doetinchem- incl Wehl -, Dinxperlo, Hengelo (Gld.), 
Doesburg - incl. Angerlo - Hummelo en Keppel, Gendringen, 
Bergh, Didam, Zevenaar/Rijnwaarden, Duiven, Westervoort, 
Wisch, Zelhem (tezamen de oe= Montferland) en de afdelingen 
Gendt, Bemmel, Huissen, Elst, Valburg, Heteren, Dodewaard 
(tezamen de oe= Over-Betuwe). 

De afdeling Rossum/Heerewaarden werd t.g.v. interne 
tegenstellingen opgesplitst in twee zelfstandige afdelingen 
met als oprichtingsjaar 1974. 
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Kamercentrale Amsterdam (I): de wijkafdelingen die vorig jaar 
in eerste instantie zelfstandig waren geworden zijn omgevormd 
tot onderafdelingen met beperkte zelfstandigheid. 

Kamercentrale Leiden (G): De afdelingen Hazerswoude, Koudekerk 
ad Rijn en Benthuizen werden samengevoegd tot de afdeling 
Rijneveld.De afdelingen Braassemermeer (Leimuiden en 
Rijnsaterwoude ) en Woubrugge - incl. Hoogmade - werden 
samengevoegd tot de afdeling Jacobswoude. 

De afdeling Zevenhuizen (Zevenhuizen en Moerkapelle) kreeg als 
naam Moerhuizen. 

Kamercentrale Den Helder (J): de afdeling Landsmeer werd 
uitgebreid met een gedeelte van de afdeling Ilpendam. 
De afdelingen Warmer (Warmer en Jisp) en Wijdewarmer (voorheen 
behorende tot de afdeling Purmerend) samengevoegd tot de 
afdeling Wormerland. De afdelingen Monnikendam/Marken 
(Monnikendam, Marken, Katwoude), Broek in Waterland en een 
gedeelte van Ilpendam en Landsmeer werden samengevoegd tot de 
afdeling Waterland. 

Kamercentrale Limburg (R): De afdeling Horn (voorheen 
behorende bij Roermond ) werd gevoegd bij de afdeling Leudal. 

Totaal aantal afdelingen (*=incl. Buitenland): 
A 45 K 24 
B 44 (*46) L 22 
c 55 M 38 
D 26 N 30 
E 1 0 44 
F 1 p 25 (*27) 
G 45 (*46) Q 34 
H 46 R 41 (*42) 
I 1 s 5 
J 44 

TOTAAL: 571 (*INCL BUITENLAND 577) 

Door de mogelijkheid een en ander te automatiseren was het 
weer mogelijk om een beeld te krijgen van het insturen van het 
jaarverslag en financieel verslag van de afdelingen, na 
vaststelling door de ledenvergaderingen van de afdelingen. Het 
betrof hierbij steeds gegevens inzake 1989. 
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Een volgens overzicht geeft een indicatie in hoeverre de 
afdelingen hun reglementaire verplichtingen zijn nagekomen 
(gerangschikt per kamercentrale, voor de betekenis van de 
letters wordt verwezen naar paragraaf 12). 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 
Q 
R 
s 

20 van de 45 
14 van de 46 
15 van de 55 
15 van de 26 

1 van de 1 
1 van de 1 

15 van de 46 
25 van de 46 

1 van de 1 
15 van de 44 
10 van de 24 

9 van de 22 
25 van de 38 

3 van de 30 
15 van de 44 

5 van de 27 
15 van de 34 
19 van de 42 

4 van de 5 

(44,44%) 
(30,43%) 
(27,27%) 
(57,69%) 
(100%) 
(100%) 
(32,61%) 
(54,35%) 
(100%) 
(34,09%) 
(41,67%) 
(40,91%) 
(65,79%) 
(10,00%) 
(34,09%) 
(18,52%) 
(44,12%) 
(45,24%) 
(80,00%) 

227 van de 585 afdelingen voldeden dus aan die verplichting of 
wel 38,80%. Een zeer slecht resultaat, hetgeen mede kan 
betekenen dat er sprake is van teruggang in het 
organisatorisch vermogen bij de afdelingen. 
Ook de wijzigingen in de secretariaten kunnen hieraan debet 
zijn. Deze wijzigingen in het secretarissenbestand namen 
t.o.v. 1989 opmerkelijk toe. 
was in 1982 = 45,03% 

1983 = 22,22% 
1984 = 34,14% 
1985 = 31,42% 
1986 = 35,11% 
1987 = 28,15% 
1988 = 35,24% 
1989 = 29,05% 
1990 = 40,45% 

De afdelingen waren in 1990 betrokken bij de raadsverkiezingen 
(zie de paragrafen 2 en 18) en bij de voorbereidingen Staten
verkiezingen en verkiezing Eerste Kamer. Voorts hadden zeer 
veel afdelingen te maken met gemeentelijke herindelingen, die 
vaak na maart 1990 resulteerden in uitgestelde 
raadsverkiezingen. 

Voor de beeldvorming inzake activiteiten van afdelingen z~Jn 
overigens ook de ondervolgende cijfers relevant. Dit jaar werd 
duidelijk door de afdelingen minder gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid bij het algemeen secretariaat zelfklevende 
etiketten te bestellen om verzending van poststukken te 
vergemakkelijken. 
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DOOR AFDELINGEN BESTELDE ZELFKLEVENDE ADRESDRAGERS IN 1990 

MAAND 1 2 3 4 TOTAAL 

JAN 10352 7825 5090 10265 33.532 
FEB 10450 7328 4850 7901 30.529 
MRT 7208 4020 3766 5962 20.956 
APR 4277 3581 3258 5277 16.393 
MEI 2824 3717 3426 4092 14.059 
JUN 3050 3081 3014 5416 14.561 
JUL 1475 3917 1738 1775 8905 
AUG 3089 1830 2455 4347 11.721 
SEP 2499 2917 4767 4269 14.452 
OKT 7140 7410 3803 7978 26.331 
NOV 5065 3538 3028 5370 17.001 
DEC 3317 493 669 2648 7.127 

TOTAAL 60.746 49.657 39.864 65.300 215.567 

maandgemiddelde: 17.964 

Naast deze adresdragers worden ook adresdragers voor 
periodieken verzorgd, alsmede incidentele bestellingen. 

jaar 

1988 
1989 
1990 

VERGELIJK MET VOORGAANDE JAREN EN GEMIDDELD 
AANTAL BESTELDE ZELFKLEVENDE 

ADRESDRAGERS PER LID 

leden 1 2 3 4 totaal 

68.735 58.084 83.386 50.508 72.842 264.820 
64.554 64.694 55.001 57.474 56.987 234.156 
59.047 60.746 49.657 39.864 65.300 215.562 

1. = inclusief gezinsleden op naam gesorteerd 
2. = inclusief gezinsleden op postcode gesorteerd 
3. = exclusief gezinsleden op naam gesorteerd 
4. = exclusief gezinsleden op postcode gesorteerd 

gem 

3,85 
3,62 
3,65 

Op basis van het aantal van 577 afdelingen is een onderzoek verricht 
naar hun omvang en stemwaarden. In bijlage V worden in een tabel en 
een grafiek deze gegevens in beeld gebracht. 
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Na analyse van deze gegevens kan een aantal conclusies worden 
getrokken: 
399 afdelingen = 69,2% van het aantal afdelingen heet't een ledental 
t/m 100 leden; 

die afdelingen brengen maximaal twee stemmen uit op een 
~.'~,r~trale- c.q. algemene vergadering. 
In totaal zijn deze afdelingen goed voor 584 van de mogelijke 
1457 uit te brengen stemmen op een algemene vergadering (= 
40,08%); 
afdelingen met een bestand van 101 t/m 500 leden (in totaal 
172) brengen in totaal 737 stemmen uit; 
de drie stedelijke kamercentrales tevens afdelingen zijn goed 
voor het uitbrengen van 98 stemmen (of 6,73% van het totaal 
aantal stemmen). 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen een indicatie zijn voor het 
eventueel aanpassen van reglementaire verplichtingen (daarbij te 
denken aan het reglement GR) aan de mogelijkheden die een kleine 
afdeling (dus bijna 70% van alle afdelingen) heeft om 
organisatorisch te bestaan. Ook kunnen deze uitkomsten relevant zijn 
als het gaat om de vraag hoe de geldmiddelen, in casu hoe de 24% van 
de contributie-opbrengst voor de afdelingen wellicht anders verdeeld 
kan worden. 
Een kleinere afdeling heeft immers relatief meer kosten dan de 
afdelingen (178) die beschikken over een ledental van 101 of meer. 
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7. ONDERCENTRALES 

Het aantal ondercentrales nam in 1990 verder af met 2, doordat de 
ondercentrales Midden-Langstraat en Land van Altena t.g.v. de 
wijziging van de grenzen van de rijkskiaskringen werden 
opgeheven.Het aantal ondercentrales kwam daarmee op 95. 
De oe Eindhoven e.o. werd genaamd oe regio Eindhoven Kempenland. 

's-Hertogenbosch 
Tilburg 
Gelderland 
Rotterdam 
's-Gravenhage 
Leiden 
Dordrecht 
Amsterdam 
Den Helder 
Haarlem 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Groningen 
Drenthe 
Limburg 
Flevoland 
Totaal 
* Inclusief die in het 

4 
4* 

11 
1 
1 
8 

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

95 
buitenland. 

Naar het zich laat aanzien zal het aantal ondercentrales nog verder 
afnemen, omdat door het wegvallen in de meeste provincies van de 
statenkieskringen de kamercentrales zich beraden op het doelmatig 
functioneren van de ondercentrales waarbij het trekken van 
"natuurlijke" grenzen een belangrijk uitgangspunt is om zo de totale 
organisatie van de kamercentrale op peil te houden. 

De ondercentrales dienden evenals de afdelingen te voldoen aan de 
reglementaire verplichting jaarverslag en financieel verslag bij het 
hoofdbestuur in te leveren. 

37 van de 95 ondercentrales kwamen in 1990 deze verplichting na 
(38,95%). 

Het percentage mutaties in het secretarissenbestand bedroeg 16,30%. 
Dat was t.o.v. 1989 (21,64%) een afname. 

De ondercentrales waren in tegenstelling tot het verleden (b.v. 
staten '87) niet of nauwelijks bij deze procedure betrokken. Uit de 
verslagen kan geconcludeerd worden dat de activiteiten van de 
ondercentrales aanmerkelijk minder worden. 
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8. KAMERCENTRALES 

Voor de 18 kamercentrales was ook 1990 een arbeidsintensief jaar. 
Zij dienden zich bezig te houden met het begeleiden van de 
raadsverkiezingen (daarbij problemen op te lossen in de afdelingen), 
met da '.loorbereiding van de Statenverkiezingen - voor de 
kamercentrales c.q. provinciecentrales een hoofdtaak en met de 
voorbereiding van de Eerste-Kamerverkiezing (zie paragraaf 3). 
Daarnaast hadden zij als dé overkoepelende organen binnen de partij 
grote bemoeienis met propaganda en vorming en scholing. In een 
enkele kamercentrale dienden ook raadsverkiezingen in het najaar te 
worden begeleid. 

Zoals steeds is continuïteit van de desbetreffende functionarissen 
van de kamercentrales onontbeerlijk voor het goed functioneren. Het 
aantal mutaties in de besturen geeft daartoe mede een indicatie: 
was in 1985 = 33,33% 

1986 = 27,78% 
1987 = 44,44% 
1988 = 38,88% 
1989 = 55,55% 
1990 = 16,66% 

Gelukkig een opmerkelijke afname t.o.v. 1989. 

Het hoofdbestuur 
Achtereenvolgens 
21 januari 
11 september 
12 september 
18 september 

9 oktober 
23 okto~,~r 

24 oktober 
30 oktober 
31 oktober 

6 november 
7 november 

13 november 
14 november 
20 november 
21 november 
27 november 
11 december 
12 december 

bezocht wederom in het najaar de kamercentrales. 
werden bezocht: 

KC Groningen (uitgesteld bezoek) 
KC Flevoland 
KC Haarlem 
KC Drenthe 
KC Limburg 
KC Den Helder 
KC Groningen 
KC Tilburg 
KC Friesland 
KC Rotterdam 
KC Overijssel 
KC 's-Hertogenbosch 
KC Amsterdam 
KC Zeeland 
KC 's-Gravenhage 
KC Leiden 
KC Gelderland 
KC Dordrecht 

Het bezoek aan de KC Utrecht kon helaas door omstandigheden geen 
doorgang vinden. 
Bij die bezoeken kreeg het hoofdbestuur als steeds een uitstekende 
indruk van de bij de deelnemers levende wensen. Ook problemen zowel 
van politieke als organisatorische aard werden vaak op zeer 
duidelijke en openhartige wijze naar voren gebracht. Nieuw was dat 
ook vertegenwoordigers van de Tweede-Kamerfractie bij het bezoek 
waren ingeschakeld, hetgeen voor de beantwoording van vragen op 
politiek terrein zeer zinvol bleek te zijn. 
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9. HOOFDBESTUUR 

1990 was het eerste volledige jaar dat het hoofdbestuur "nieuwe 
stijl" functioneerde. 
Het hoofdbestuur kwam gemiddeld ten minste twee maal per maand 
bijeen en wel op de volgende data: 
8 januari, 29 januari, 19 februari, 5 maart, 22 maart, 26 maart, 9 
april, 23 april, 1 mei, 7 mei, 14 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 9 
juli, 20 augustus, 3 september, 17 september, 1 oktober, 22 oktober, 
5 november, 19 november, 3 december en 17 december. 
In totaal 24 vergaderingen. 

De vergadering van 5 november was een bijzondere omdat het 
hoofdbestuur de commissie Hoofdlijnen (zie paragraaf 15) ontving 
voor een bespreking van de door die commissie opgestelde nota. Naast 
de vermelde vergaderingen waren er bijeenkomsten waaraan het 
hoofdbestuur in zijn geheel of vertegenwoordigd door een aantal van 
zijn leden deelnam. 
Zo werd op 30 maart van gedachten gewisseld met de Organisatie 
Vrouwen in de VVD mede met het oog op de mogelijkheid t.b.v. die 
organisatie subsidie te ontvangen met als doel een data-bank te 
realiseren en met als resultaat een vademecum uitbrengen voor 
vrouwen over vrouwen. Eveneens maar dan op 9 april werd met het 
bestuur van de Vereniging van Staten- en Raadsleden van gedachten 
gewisseld. Met de JOVD werd overeenkomstig het jaarlijkse gebruik 
een bijeenkomst belegd op 22 oktober voorafgaande aan de 
hoofdbestuursvergadering. 

In de vergaderingen van het hoofdbestuur kwamen - gelet op de 
besluitenlijsten van die vergaderingen - o.a. de volgende 
onderwerpen aan bod: 

de oprichting van de D.W. Dettmeijerstichting ten behoeve van 
liberale activiteiten in het buitenland, in het bijzonder in 
Oost- en Midden Europa; 
de vaststelling van de beschrijvingsbrief voor de 43ste 
jaarlijkse algemene vergadering; 
royementskwesties in diverse afdelingen i.v.m. de 
raadsverkiezingen; 
de vorming van een campagneteam t.b.v. de raadsverkiezingen; 
de opstelling van een concept-reglement TK; 
de voorbereiding van themadagen; 
de oprichting van de Oudstichting en de Van Rielstichting 
t.b.v. resp. voor het onderbrengen van de medewerkers van het 
algemeen secretariaat en de overige aan de VVD gelieerde 
instellingen en van de huisvesting van de partij (het 
Thorbeckehuis); 
vaststelling procedure Statenverkiezingen '91; 
benoemingen van leden van de commissies van advies (ex art. 60 
hr. ) ; 
het besluit tot viering van het jubileum van de Haya van 
Somerenstichting; 
besluiten tot toekenning van een VVD-Thorbeckepenning; 
de vastlegging van de financiële resultaten 1989; 
de aanvulling op de beschrijvingsbrief voor de 43ste JAV; 
de vaststelling van de agenda voor de partijraad van 7 april; 
de voorbereiding t.a.v. het congres van de ELD te Shannon 
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(o.a. delegatie benoeming); 
de activiteiten in Oost-Europa i.h.b. die in r:smeniê; 
vaststelling van de statencampagne; 
de voorbereiding van het gesprek van het hoofdbestuur met de 
Tweede-Kamerfractie n.a.v. het aftreden van de heer Voorhoeve 
op 30 april als politiek leider tevens voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie; 
de wijze waarop hoofdbestuursleden de pers tegemoet dienen te 
treden; 
het instellen van een begeleidingscommissie Positieve Actie; 
het concept-programma voor de topkadertraining; 
het benoemen van leden van de commissie Hoofdlijnen; 
het vaststellen van de beschrijvingsbrief voor de 84ste 
algemene vergadering van 8 september; 
de vaststelling van de plaatst voor de 45ste jaarlijkse 
algemene vergadering; 
de vaststelling van de verdeling binnen het hoofdbestuur van 
de diverse portefeuilles over de leden; 
de nabeschouwing van de 43ste JAV; 
de bijzondere aandacht van het hoofdbestuur voor het zuiden; 
de opzet van de bezoeken aan de kamercentrales in het najaar 
van 1990; 
het gesprek met de commissie van Beroep over de taakstelling 
van deze commissie; 
vaststelling activiteitenschema 1991; 
de opzet inzake een "talentenbank"; 
de vaststelling van de begroting '91; 
het kandideren van leden van het hoofdbestuur voor de 44ste 
JAV; 
de contacten met de ELD en de LI; 
het besluit tot uitbreiding van het Thorbeckehuis; 
de vaststelling van de agenda voor de partijraad van 22 
st::}:)tember; 
de vaststelling van voorwaarden om t.z.t. over te gaan tot een 
zgn. gehonoreerd voorzitterschap; 
het aangaan van een "proefhuwelijk" met het reclamebureau 
PPGH/JWT; 
het opstellen van een reglement van orde partijraad; 
vaststellen procedure EK; 
vaststellen van het werkplan '91 inzake het jongerenbeleid; 
vaststelling beschrijvingsbrieven voor de 85ste algemene 
vergadering en de 44ste jaarlijkse algemene vergadering (86ste 
algemene vergadering); 
vaststellen van de groslijst EK. 

In de 43ste jaarlijkse algemene vergadering onderging het 
hoofdbestuur qua samenstelling de volgende wijzigingen: de bestaande 
vacature en de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van de 
heer Verwaayen (zie ook paragraaf 4) werden vervuld door mevrouw 
Roscam Abbing-Bos en de heer Verdijk. 

Het in 1989 geformaliseerde periodiek overleg van het hoofdbestuur 
met de voorzitters van de kamercentrales werd in 1990 voortgezet. Op 
de volgende data werd in vertrouwelijke sfeer vaak op indringende 
wijze van gedachten gewisseld, te weten: 24 februari, 21 april, 2 
mei, 30 juni, 1 september, 20 oktober en 1 december. 
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Door het hoofdbestuur werden in 1990 aan de volgende leden de VVD
Thorbeckepenningen uitgereikt: 
H.J. Blekman te Epe; drs.A.M. Bom te Naarden; R.A.A. Budel te 
Drunen; J.R. Bijkersmate Leeuwarden; A.C. van Driel te Opynen; 
mevr.A.F.M. Hamm-Tonnaer te Amsterdam; mr.drs.J.J. Hartman te 
AlmerP! .J.D. Kochheim te Alblasserdam; baron H. van Lawick te 's
Gravenhage; ir.M.H.C. Lodewijks te Roermond; Joh.L. Lutjeharros te 
Hardenberg; H.J. Maten te Veessen; mevr.mr.A. Nieuwenhuis-Nagtglas 
Boot te Haren; mevr.N. van der Pol-van den Dorpel te Rotterdam; 
K.J. Timmerman te Meppel; drs.B.J.M. Verwaayen te Wateringen; 
C.A.H. van Vliet te Leeuwarden; A. Wedekind te Haren; 
mevr.G. Wichers-Janssens te Ulrum. 

Het hoofdbestuur bestond op 31 december uit de volgende leden (met 
de taakverdeling als na de 43ste JAV vastgesteld): 
1. dr L. Ginjaar, voorzitter 

nevenfuncties: 

algehele leiding 
politieke contacten met fracties en 
bewindslieden 
contacten met LI en ELD 
personeelsbeleid algemeen secretariaat 
interne en externe communicatie 

curator Teldersstichting 
bestuurslid ELD 

2. mr.I.W. Opstelten, ondervoorzitter 

nevenfuncties: 

plaatsvervanger van de voorzitter 
schriftelijke informatiestromen binnen de 
partij, zoals Vrijheid en Democratie (in het 
kader van de interne en externe communicatie) 

plv. bestuurslid ELD 
voorzitter Redactieraad Vrijheid en Democratie 
curator Teldersstichting 

3. drs.P. Ressenaar, penningmeester 
financieel beheer van de partij 

4. J.D. Blaauw, secretaris voor organisatie 

nevenfuncties: 

coördinatie van de organisatorische activiteiten 
van de partij op internationaal terrein 
contacten met besturen van liberale partijen in 
het buitenland 
betrekkingen met de bijzondere groepen (art. 
78.1 hr.) Groep Nederland van de LI 

bestuurslid LI 
bestuurslid ELD 
adviserend bestuurslid Groep Nederland van de LI 

5. mevr.A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, secretaris voor de 
organisatie 
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nevenfunctie: 

betrekkingen met de bijzondere groepen (art. 
78.1 hr.) Orgar.l.aatie Vrouwer! : . ::la VVD en de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
betrekkingen met de bijzondere g~oep (art. 79 
hr) de JOVD 
coördinatie van het jongerenbeleid 

voorzitter van de LCJ 
adviserend bestuurslid van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 
adviserend bestuurslid van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD 

6. mevr.J.C. van Dijk-Sturm, secretaris voor de organisatie 
toezicht op voortgang van statuten en 
reglementsaanpassingen 

7. drs.M.A.J. Knip, secretaris voor de organisatie 
oplossen organisatorische problemen in 
afdelingen en centrales 
interne en externe communicatie 

8. drs.J. Gmelich Meijling, secretaris voor de organisatie 
oplossen organisatorische problemen in 
afdelingen en centrales 

9. mevr.M.J.H. den Ouden-Dekkers, secretaris v0nr de organisatie 
coördinatie inhoudelijke discus~ie binnen de 
partij 

10. mevr.F.M. Roscam Abbing-Bos, secretaris voor de organisatie 
coördinatie van de partijcommissies 

11. drs.F.G.J. Steenmeijer, secretaris voor de organisatie 
vorming en scholing in de partij 
inhoudelijke discussie in de partij 

nevenfuncties: 
voorzitter Stuurgroep Vorming en Scholing 
voorzitter LCV 

12. R.C.H. Verdijk, secretaris voor de organisatie 

nevenfunctie: 

zorg voor voorlichting vanuit de partij, 
propaganda en campagnes 
interne en externe communicatie 

voorzitter van de LPC 

13. mr.O. Vogelenzang, secretaris voor de organisatie 
zorg voor de financiën 
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10. PARTIJRADEN 

In 1989 werd een tweetal bijeenkomsten van de partijraad belegd. De 
partijraad vergaderde op 7 april te Amersfoort en op 22 september te 
Utrecht. 

De vergadering van 7 april diende ter voorbereiding van de 43ste 
jaarlijkse algemene vergadering. Die van 22 september was de 
reguliere bijeenkomst i.v.m. Troonrede en Miljoenennota. 

Van het aantal leden dat de partijraad telde was op 7 april 58,33%, 
en op 22 september 48,55% aanwezig. 
Helaas werd daarmee niet bereikt dat het gem. aantal aanwezige 
partijraadsleden uit 1989 werd overtroffen. Feitelijk was er sprake 
van terugval op het oude niveau. 
Ondervolgend overzicht (met tussen haakjes het aantal bijeenkomsten, 
bevestigt deze constatering. 

Presentiegraad 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
totaal gem. 

leden partijraad: 
46,56 
52,02 
48,42 
54,48 
61,96 
58,64 
50,89 
52,79 
60,36 
50,80 
70,61 
53,54 
55,24 

3 ) 
2) 
2) 
2) 
3) 
3 ) 
4) 
2) 
2) 
3 ) 
3) 

( 2 ) 
( 31) 

Of het feit dat geen besloten vergaderingen werden gehouden van 
invloed was op de daling van de presentiegraad onttrekt zich aan de 
waarneming. Met de vergadering van 22 september kwam een einde aan 
de partijraad "oude stijl". Immers de 84ste algemene vergadering 
(zie paragraaf 5) besloot tot een fundamentele wijziging die ook 
betrekking had op de samenstelling van de raad. 
Het aantal leden werd beperkt tot de voorzitters van de 
kamercentrales (met stemrecht), de door de centralevergaderingen van 
de kamercentrales aangewezen leden naar rato van het ledenbestand 
(met stemrecht), de voorzitter van de partij en twee leden van het 
hoofdbestuur (zonder stemrecht), de voorzitters van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD en de Vereniging van Staten- en Raadsleden (zonder 
stemrecht), de beide voorzitters van de fracties in de Staten
Generaal en de vertegenwoordiger van de VVD-leden in het Europese 
Parlement (zonder stemrecht), het aangewezen lid van de VVD jonger 
dan 30 jaar als adviseur van het hoofdbestuur (zonder stemrecht) en 
de ereleden van de partij (zonder stemrecht). 
Daarnaast behielden c.q. kregen q.q. de voorzitters van de 
commissies van advies (ex art. 60 hr), de overige leden van het 
hoofdbestuur, de VVD-leden van de fracties in de Staten-Generaal en 
het Europese Parlement de mogelijkheid in een vergadering van de 
raad het woord te voeren en daarmee het recht om aanwezig te zijn. 
Bij reglement van orde zou nog nader geregeld worden op welke wijze 
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inhoud kon worden gegeven aan de begrippen openbare en besloten 
vergadering. De reglementswijziging werd verwerkt. .;.u ilet Vademecum 
voor de bestuurders van de VVD (2e druk, blz. 118 er. 119). 

In de vcrgadering van 7 april werd stilgestaan bij de uitslag van de 
raads~.rcrJdezingen van 21 maart, maar werd tevens de blik gericht op 
de toekomst, zowel politiek als organisatorisch. De heer Voorhoeve 
sprak (zo zou later blijken) de partij voor de laatste maal als 
politiek leider toe. Hij stelde dat de VVD als immer een 
vooruitziende partij was. "Te vroeg gelijk hebben maakt een partij 
niet populair", maar het was juist de VVD die in de jaren zeventig 
voor beperking van de overheid pleitte. Het CDA zag zulks eerst in 
1982 in, terwijl de PvdA hopelijk in de toekomst zich tot die 
gedachte zou bekeren". (Inmiddels is de voorspelling uitgekomen). 
Partijvoorzitter, dr L. Ginjaar, wees in zijn toespraak op het feit 
dat het liberale erfgoed van Thorbecke het best in handen was bij de 
VVD. Immers "een zo groot mogelijke vrijheid van de mens, zowel in 
geestelijk als staatkundig als in materieel opzicht, is een 
onmisbare voorwaarde voor zijn ontplooiing. De vrijheid komt ieder 
mens toe zonder vorm van discriminatie". Wel diende men eensgezind 
te zijn. Zakelijke kritiek was welkom, maar het spelen op personen 
was te verwerpen. Als zich zulks toch voordeed, dan was dat in feite 
"een belediging aan het adres van al die hardwerkende VVD'ers, die 
zich elke dag opnieuw weer inzetten voor de VVD". 

Kritiek werd op die partijraad geuit in de richting van de fractie. 
Want was het in 1989 verstandig geweest om al in een vroeg stadium 
bij de campagne TK een keuze te maken voor het CDA als wederom 
toekomstig coalitiepartner. Die vraagstelling werd gedaan op deze 
vergadering mede in het kader van de discussie over koers van en 
communicatie binnen de partij. In dat kader werd op zakelijke 
gronden P-en levendige en fundamentele discussie gevoerd, die 
wellicht voor mening buitenstaander als hard over kwam. Maar, gelet 
op de eerder geciteerde woorden van de partijvoorzitter: de bal 
spelende en niet de man. Hetgeen ook gold voor het geven van de 
adviezen van de partijraad t.a.v. voorstellen, amendementen en 
moties t.b.v. de 43ste jaarlijkse algemene vergadering. 
De voorzitter van de kamercentrale Leiden, de heer Haafkens, 
constateerde na afloop: "dit was terecht dus geen "klapjesdag" (voor 
een verslag wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1385, van 
april, blz. 1 en 2). 

Anders was het gesteld met de bijeenkomst van 22 september. De 
nieuwe politieke leider Bolkestein viel in zijn toespraak gelijk het 
kabinet aan op de summiere en niet doortimmerde begroting voor 1991. 
Vooral wees hij op weer het terugkeren van de "koppeling". Was 
daarom de overstap van het CDA naar de PvdA nodig! Want ook het CDA 
droeg ten volle de verantwoordelijkheid voor dit kabinetsbeleid. 
Voorts besteedde Bolkestein veel aandacht aan de ontstane 
Golfcrisis. Hij meende "in zekere zin is het beter dat het conflict 
nu is gekomen dan over vijf jaar, want dan zou de Iraakse economie 
zich hebben hersteld van de oorlog met Iran. Irak zou dan veel 
sterker zijn geweest dan nu. Het zou misschien hebben beschikt over 
een atoombom" 1 
In dat kader hekelde hij tevens de verbrokkeling in het Europees 
beleid inzake de Golfcrisis. "Mocht het - wat niemand hoopt - tot 
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een ingrijpen gewapenderhand komen, dan zal Nederland zich daarop 
moeten voorbereiden en dan niet vanuit de achterho~J~". (In het 
licht van wat later geschiedde een duidelijke aanwijzing voor het 
kabinet). 

Voord t.ter Ginjaar wees op het feit dat de VVD als enige werkelijke 
oppositiepartij direct het voornemen van het kabinet van Prinsjesdag 
van commentaar had voorzien. "Omdat wij de enige partij zijn die 
ondubbelzinnige stelling neemt tegen het gammele financiële beleid 
van dit kabinet". 
En inzake het eigen VVD beleid merkte hij op "Waarom zouden wij 
zwalken in de richting van een beleid dat nu al niet blijkt te 
deugen? Wij zijn toch geen CDA dat het zwalken tot politiek beginsel 
heeft verheven". Een levendige discussie volgde. Waarmee nog eens -
ondanks bestaande twijfels over het nut van het houden van zo'n 
bijeenkomst - werd bewezen dat de reguliere bijeenkomst nuttig was 
voor een gedachtenwisseling tussen parlementariërs en de leden van 
de VVD over "al datgene dat ons beroert". (Zie voor verslagen van de 
bijeenkomst Vrijheid en Democratie nr, 1389 van oktober, blz. 3 en 
4) • 
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11. ALGEMEEN SECRETARIAAT 

De reeds in 1989 voelbaar geworden bezuinigingen hielden ook in 1990 
hun greep op het algemeen secretariaat. Wat dat betr~ft was het een 
van de moeilijkste jaren van het voorbij decennium. 

Maar ook in ander opzicht was het een "gevoelig" jaar. Twee trouwe 
medewerkers verlieten het Thorbeckehuis om elders een werkkring te 
aanvaarden. 

Hugo Dittmar aanvaardde per 1 september de functie van directeur van 
Cinevideo te Almere. Zijn vertrek, na nog in besloten kring zijn 12~ 
jarig jubileum te hebben gevierd, ging bepaald niet ongemerkt 
voorbij. 
Op 4 september stond het Thorbeckehuis open voor allen, binnen en 
buiten de partij, die op een of andere wijze uitdrukking wilde geven 
aan hun grote waardering voor persoon en werk van Hugo Dittmar 
sedert 1978. Public relations, campagnes, propaganda, waren 
trefwoorden waaraan hij op geheel eigen wijze inhoud gaf. Daarmee 
schaarde hij zich in de rij van de grote professionals die de partij 
in reeksen van jaren op dit terrein kende. 

Leen van Vlaardingen, Ton Ten Bruggencate en nu ook Hugo Dittmar 
zullen begrippen blijven zolang de geschiedenis van de partij 
geschreven zal worden. 

Ook Sandra Boot verliet het Thorbeckehuis. Zij aanvaardde een 
functie bij de staf van de Tweede-Kamerfractie vaû d~ VVD. Jarenlang 
(1976) diende zij de partij op verschillende posten. Velen in de 
partij hebben haar zo leren kennen, waarbij haar inzet, loyaliteit 
en uitstekend begrip voor menselijke verhoudingen opvielen. De 
part.i~ i.s ook deze medewerker zeer veel dank verschuldigd. 
Eveneens verliet Henk van Vliet het Thorbeckehuis. Als schoonmaker 
en assistent van de huismeester werd hij niet vervangen. Het is 
opmerkelijk dat in een tijd van werkloosheid het een groot probleem 
is om op adequaat niveau medewerkers voor deze functie aan te 
trekken. 

Dick van Kalkeren wisselde Z~Jn functie om van adjunct-secretaris 
voor vorming en scholing voor die van adjunct-secretaris voor public 
relations, campagnes en propaganda. In zijn oude functie werd hij 
opgevolgd door Caroline Kwekkeboom. 
De spreekbeurtencoördinatie kwam te berusten bij de nieuwe 
functionaris Ineke Sybesma. 
Voorts werd ten behoeve van de o.w. Dettmeijerstichting tijdelijk 
aangetrokken Henriette de Ruiter. 

Al die wijzigingen waren van grote invloed op het functioneren van 
het centrale-apparaat. Daarbij gevoegd het chronisch tekort aan 
mankracht deed 1990 dus een bijzonder jaar zijn. Alle medewerkers 
hebben zich naar ieders vermogen ingezet om zo veel als doenlijk de 
service aan de partij te blijven geven. Een service die overigens 
nimmer dezelfde kan zijn als die waar de partij feitelijk - gelet op 
het ledental - om vraagt. Dan is 22 formatieplaatsen pas een 
adequaat aantal. 
Aan het eind van 1990 was het aantal echter 15. Het hoofdbestuur nam 
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de beslissing om in 1991 het aantal te verhogen tot 16~ 
formatieplaatsen. 

Sedert 1983 wordt van enige handelingen van het algemeen 
secretariaat een overzicht gegeven. 
Aan aantallen fotokopieën, ontvangen brieven en verzonden brieven 
zijn uitvoeringsbesluiten verbonden. Daarmee zijn zij in belangrijke 
mate een indicatie voor hetgeen de partij c.q. het hoofdbestuur van 
het algemeen secretariaat vraagt. 
Het ondervolgende overzicht laat aan duidelijkheid niets te wensen 
over. 

Overzicht aantal fotokopieën gem. per maand: 
1983 88.977 
1984 101.642 
1985 147.046 
1986 98.405 
1987 66.877 
1988 95.409 
1989 81.507 
1990 61.543 

Overzicht aantal ontvangen brieven per jaar: 
1983 7.103 
1984 7.084 
1985 7.059 
1986 6.994 
1987 5.153 
1988 5.272 
1989 3.209 
1990 3.076 

Overzicht aantal verzonden brieven per jaar: 
1983 3.647 
1984 4.191 
1985 4.816 
1986 3.958 
1987 3.916 
1988 3.659 
1989 3.480 
1990 3.535 

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 84 brieven doorgezonden naar de Tweede-Kamerfractie omdat de 
inhoud betrekking had op het door deze fractie gevoerde beleid. 

Het aantal mutaties bedroeg in 1990 15.675 voor het totale 
ledenbestand waarvan 6.985 een verhuizing betrof. Waarmee werd 
aangetoond dat op een bestand van ca. 59.000 leden ca. 12% van de 
VVD'ers een ander domicilie verkreeg. (Totale Nederlandse bevolking 
ca. 4%). 
Mutaties in een zo complex ledenbestand als dat van een politieke 
partij laten zich door de aard van de mutaties overigens zeer slecht 
vergelijken met die van andere (semi) vrijwilligersorganisaties. 
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Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat aan de ja4bulange 
discussie over het vraagstuk of de VVD nog langer bewoonster zal 
zijn van het pand Koninginnegracht 57 een einde is gekomen. Het 
hoofdbestuur heeft besloten tot uitbreiding van het Thorbeckehuis 
over t~ gaan. 

Per 31 december waren de volgende medewerkers in dienst van de 
partij: 
J.J. Alberts, W.J.A. van den Berg, mevr.P.G.M. Beijersbergen, 
mevr.P. van Bemmelen-van Duijn, A.W. Dijk, mevr.E. Gans, mevr.C.M.T. 
de Goede-Ammerlaan, D. van Kalkeren, mevr.G.J. Koopman-Stieber, 
mevr.C. Kwekkeboom, mevr.A. ter Marsch, mevr.C. de Ruiter, mevr.H. 
de Ruiter, mevr.F.L. Sybesma, mevr.mr.M.Th.M. Tangel, mevr.M.J. 
Wassenaar, mr.D.W. Zwart. 
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12. LEDENBESTAND 

Ook in 1990 moest helaas vastgesteld worden dat het netto-verlies 
van leden bleef aanhouden. 
Dit was temeer opmerkelijk omdat de partij in oppositie in casu de 
VVD immer ledenwinst boekte zolang geen 
regeringsverantwoordelijkheid werd gedragen. 

Het grootste netto-verlies werd geleden in de eerste helft van het 
jaar nl. 3675 leden, terwijl over het hele jaar het verlies 5507 
bedroeg. 
Met andere woorden 66,73% van het verlies werd geleden in de periode 
januari t/m juni 1990. Maar het netto-verlies van 5507 leden was 
zowel in absoluut aantal als procentueel (8,53) hoger dan in 1989. 

Het volgende overzicht van de ledenbestanden (sedert de invoering 
van de centrale-contributieheffing) brengt de ontwikkeling in die 
bestanden nadrukkelijk in beeld: 

ledentallen per 31 december in de jaren 1972 t/m 1990 
-----------------------------------------------------

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

41.536 68.414 78.759 82.831 87.571 97.396 * 
+64,71 +15,12 +5,17 + 5,72 + 11,22 ** 
+64,71 +89,62 +99,42 +110,83 +134,49 *** 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

100.510 92.314 85.881 92.830 102.888 95.528 * 
+ 3,28 - 8,15 -6,97 + 8,09 + 10,83 7,15 ** 
+142,18 +122,25 +106,76 +123,47 +147,71 +129,99 *** 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

89.120 86.821 84.617 76.282 68.735 64.554 * 
6,71 2,58 2,54 9,85 9,89 6,08 ** 

+114,56 +109,03 +103,72 + 83,65 + 65,48 + 55,42 *** 

1990 

59.047 * 
8,53 ** 

+ 42,16 *** 

* aantal leden 
** % stijging of teruggang 

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

Het verlies van 8,53% t.o.v. 1989 is overigens het landelijk 
gemiddelde. Bij vergelijking tussen de ontwikkelingen in de 19 
rijkskieskringen (de 18 kamercentrales) ontstaat een 
gedifferentieerd beeld (zie tabel 1). 
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De betekenis der letters in de volgende tabellen i!.'~~ 
A 's-Hertogenbosch H Dordrecht 
B Tilb~rg I Amsterdam 
C Gelderland (Arnhem) J Den Helder 
D Gelderland (Nijmegen) K Haarlem 
E Rott...;..r.:lam L Zeeland 
F 's-Gravenhage M Utrecht 
G Leiden N Friesland 

Tabel 1 

'89 

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

Q 
R 
s 
w 

Tot. 

leden 
'90 

3394 
3098 
4791 
3084 
1342 
2621 
6526 
5347 
1403 
3536 
5088 
2093 
5989 
2895 
3760 
?~r:;7 

3175 
2515 

791 
249 

64554 

leden verlies 
c.q. winst 

2837 - 557 
3102 + 4 
5885 +1094 
1316 -1768 
1205 - 137 
2292 - 329 
6063 - 463 
4841 - 506 
1334 69 
3266 - 270 
4618 - 470 
1957 - 136 
5413 - 576 
2710 - 185 
3390 - 370 
2568 - 289 
3007 - 168 
2268 - 247 

754 37 
221 28 

59047 5507 

% achter
uitgang 
c.q. voor
uitgang 

- 16,41 
+ 0,13 
+ 22,83 
- 57,33 
- 10,21 
- 12,55 

7,09 
9,46 
4,92 
7,64 
9,24 
6,50 
9,62 
6,39 
9,84 

- 10,12 
5,29 
9,82 
4,68 

- 11,24 

8,53 

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

en USA 

+ = meer verl. 
- = minder verl. 
dan land. gem. 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

I 

Voortgang en/of verlies in de kamercentrales Gelderland (Arnhem en 
Nijmewgen), Den Bosch en Tilburg was mede een gevolg van de 
herindeling van de rijkekieskringen in voornoemde gebieden. Maar ook 
al zou met deze verschuivingen in de afdelingenbestanden rekening 
worden gehouden dan nog werden er in totaal grote verliezen geleden. 
Procentueel werden voorts zeer grote verliezen geleden in Rotterdam, 
Dordrecht, Haarlem, Utrecht, Overijssel, Groningen, Limburg en 
bovenal in 's-Gravenhage (12,55%). 
Daarentegen waren de verliezen in Leiden, Amsterdam, Den Helder, 
Friesland, Drenthe 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 
-------

verdeling 
leden '89 
~ over kc's 

A 5,26 
B 4,80 
c 7,42 
D 4,78 
E 2,08 
F 4,06 
G 10,10 
H 8,28 
I 2,17 
J 5,48 
K 7,88 
L 3,24 
M 9,28 
N 4,48 
0 5,82 
p 4,43 
Q 4,92 
R 3,90 
s 1,23 
w 0,39 

Tot. 100,00 

verdeling 
leden '90 
% over kc's 

4,80 
5,25 
9,97 
2,23 
2,04 
3,88 

10,27 
8,20 
2,26 
5,53 
7,82 
3,31 
9,17 
4,59 
5,74 
4,35 
5,09 
3,84 
1,28 
0,38 

100,00 

negatieve/positieve 
verschuiving 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

I 

In bijlage II van dit verslag is het overzicht opgenomen per 
categorie-leden waarbij vergelijking met de situatie in 1989 
mogelijk is door weergave van de ledenoverzichten per 31 december 
1989 en 1990. 

De ledenontwikkeling sedert 1986 wordt weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3 

ONTWIKKELING BRUTO/NETTO LEDENVERLIES '86-'90 

jaar aantal bruto bruto netto % achter 
leden aanm. afm. verl. uitgang 

1986 84.617 
1987 76.282 2.508 10.843 8.335 9,85 
1988 68.735 2.102 9.649 7.547 9,89 
1989 64.554 5.026 9.207 4.181 6,08 
1990 59.047 2.906 8.413 5.507 8,53 

59.047 12.542 38.112 25.570 30,22 

Het netto-verlies komt steeds tot stand vanuit een situatie waarbij 
zowel sprake is van aanmelding als van afvoering. In 1990 waren dat 
resp. 2.906 aanmeldingen waar 8.413 afvoeringen tegenover stonden. 
De totale achteruitgang sedert 1986 in ledental bedroeg 30,22%. 
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38.112 afvoeringen waar 12.542 aanmeldingen tegenover stonden. 
Totaal 50.654 mutaties! 
De verhouding tussen opgevoerde en afgevoerde leden wordt duidelijk 
in de understaande tabel: 

Tabel ~ 

jaar: 
1987 
1988 
1989 
1990 

opgevoerde leden 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

afgevoerde leden 
4,32 
4,59 
1,83 
2,90 

Overigens is deze ontwikkeling niet voor alle categorieën 
(contributie-betalers) dezelfde. Dit blijkt uit tabel 5. 

Tabel 5 

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

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
**************************************************************A 
0,07 0,12 0,13 0,13 0,12 0,14 0,14 0,17 
B 0,07 0,34 0,66 0,14 0,29 0,23 0,16 0,09 
c 1,17 5,04 6,08 4,08 3,75 4,51 5,05 4,12 
D 72,86 62,93 61,52 61,74 61,51 60,15 58,96 58,21 
E** 9,37 13,80 13,39 15,76 16,46 16,48 16,64 17,86 
F 16,46 17,77 18,22 18,15 17,87 18,49 19,05 19,55 

100 100 100 100 100 100 100 100 

19bl 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
************************************************************* 
A 0,20 0,19 0,19 0,21 0,23 0,23 0,25 0,28 
B 0,06 0,11 0,26 0,15 0,07 0,05 0,09 0,05 
c 3,02 3,96 5,40 4,60 4,05 3,46 3,48 2,78 
D 57,72 56,79 55,66 54,75 54,01 53,58 52,97 53,31 
E**19,08 19,24 18,95 20,31 21,64 22,29 22,79 23,98 
F 19,92 19,71 19,54 19,98 20,00 20,39 20,42 20,60 

-------------------------------------------------------------
100 100 100 100 100 100 100 100 

1989 1990 1991 gem. o.d. jaren 
**************************************** 
A 0,30 0,31 0,35 0,20 
B 0,08 0,06 0,03 0,14 
c 2,76 2,61 1,78 3,77 
D 52,02 51,78 50,36 57,41 
E**24,11 24,36 26,42 19,09 
F 20,73 20,88 21,06 19,39 

100 100 100 100 
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* peildatum 1 januari van het opvolgende jaar 
VERKLARING VAN LETTERS: 
A = ereleden en leden van verdienste 
B = aspirant-leden (16 - 18 jaar) 
C = leden 18 t/m 26 jaar 
D = lede~ 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 de jaren sedert 1984 het 
aandeel van de groepen E en F is toegenomen; daarentegen is sprake 
van een afname in het procentuele aandeel van de groepen C en D. 
Het bestand ondergaat dus duidelijk een vergrijzing die ten dele 
samenvalt met de vergrijzing van de samenleving. De gezinsleden 
omvatten ca. 1/5 van het bestand. In deze groep bevinden zich 
overigens ook leden in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar, maar evident 
is dat deze categorie F het meest vrouwelijke leden omvat, omdat in 
veel gevallen sprake is van één hoofdlidmaatschap per gezin. 

Sedert 1984 wordt 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 rijkekieskringen weer, waarbij tevens het verlies 
of de winst per kamercentrale is weergegeven en het procentuele 
aandeel van de vrouwelijke leden t.o.v. het totale ledenbestand van 
een kamercentrale. 

Tabel 6 
-------

vrouw. vrouw. verlies/ % achter- + = meer 
leden leden winst uitgang c.q. - =minder 
'89 '90 voortgang dan land. 

verlies 
gem. 

A 1.035 864 - 171 - 16,52 + 
B 912 931 + 19 + 2,08 
c 1. 734 2.039 + 305 + 17,59 
D 944 405 - 539 - 57,10 + 
E 441 400 41 9,30 + 
F 1.153 1.023 - 130 - 11,77 + 
G 2.171 2.005 - 166 7,65 
H 1. 729 1.577 - 152 8,79 + 
I 485 481 4 0,82 
J 1. 094 1.029 65 5,94 
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K 
L 
M 
N 
0 
p 
Q 
R 
s 
w 

1. 710 
639 

2.140 
937 

1. 257 
l.f'Of; 

1.138 
751 
248 

78 

Tot. 21.682 

Tabel 7 

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

Q 
R 
s 
w 

% gedeelte 
vr. leden 
van kc '89 

30,49 
29,44 
36,19 
30,61 
32,86 
43,99 
33,27 
32,34 
34,57 
30,94 
33,61 
30,53 
35r73 
32,37 
33,43 
38,01 
35,84 
29,86 
31,35 
31,33 

Tot.33,59 

1.562 
605 

1. 975 
875 

1.151 
984 

1.081 
679 
241 

75 

19.982 

% gedeelte 
vr. leden 
van kc '90 

30,45 
30,01 
34,65 
30,78 
33,20 
44,63 
33,07 
32,58 
36,06 
31,51 
33,82 
30,91 
36,49 
32,29 
33,95 
38,32 
35,95 
29,94 
31,96 
33,93 

33,84 

- 148 
34 

- 165 
62 

- 106 
- 102 

57 
72 

7 
3 

8,65 
5,32 
7,71 
6,62 
8,43 
9,39 
5,01 
9,59 
2,82 
3,85 

+ 

+ 
+ 

+ 

-1.700 - 7,84 I 

verdeling 
vr. leden '89 
% over kc's 

4,77 
4,21 
8,00 
4,35 
2,03 
5,32 

10,01 
7,97 
2,24 
5,05 
7,89 
2,95 
9,87 
4,32 
5,80 
5,01 
5,25 
3,46 
1,14 
0,36 

100,00 

verdeling neg. 
vr. leden '90 pos. 
% over kc's vers. 

4,32 
4,66 

10,20 
2,03 
2,00 
5112 

10,03 
7,89 
2,41 
5115 
7,82 
3,03 
9,88 
4,38 
5,76 
4,92 
5,41 
3,40 
1,21 
0,38 

100,00 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

I 

In de kamercentrales 's-Gravenhage, Utrecht, Groningen, Arnhem, 
Drenthe en Amsterdam worden als immer procentueel van het 
ledenbestand per kamercentrale de hoogste aantallen vrouwelijke 
leden aangetroffen, terwijl in Den Bosch, Tilburg, Nijmegen, Zeeland 
en bovenal Limburg de vertegenwoordiging ver onder het landelijk 
gemiddelde blijft. 

Gelet op de betekenis die aan het jongerenbeleid binnen de VVD wordt 
toegekend (zie paragraaf 20) is het van enige importantie om tevens 
een inzicht te hebben in het aandeel van de jonge leden (16 tlm 27 
jaar) in de totaliteit van het ledenbestand. 
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Tot voor dit jaar is het technisch onmogelijk geweest om exact te 
vermelden hoeveel jonge leden de 'I!VD telt. 
Thans blijkt dat 1935 leden vallen in de categorieën aspirant
leden, leden t/m 27 jaar en gezinsleden. 
Dit aantal wijkt aanmerkelijk af van de voor 1990 geschatte 
gegev-=~n"l. Wel is geconstateerd dat juist in 1990 sprake is geweest 
van een uitstroom van jonge leden. 
Maar van circa 9000 leden in de categorie gezinsleden is het 
geboortejaar onbekend. Onder die negenduizend bevinden zich 
ongetwijfeld ca. 2000 jongeren, zodat het totale aantal meer dan 
4000 jongeren bedraagt. 
Deze 1935 vormen slechts 3,28% van het totale ledenbestand. Eens te 
meer blijkt mede uit dit gegeven de vergrijzing in het ledenbestand. 

Tenslotte is het van belang dat bij de ontvangst van de 
contributiegelden niet het aantal leden bepalend is, maar het aantal 
inningen. 
In 1990 werden ca. 63.214 inningen geregistreerd, dus beduidend meer 
dan het aantal van 59.047 leden zou doen vermoeden. 
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13. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN IN AFDELINGEN EN CENTRALES EN DE 
ÇOMMISSIE VAN BEROEP (art. 32 5tatuten) 

Het oplossen van problemen in afdelingen en centralP.s 

Op 71 ma~rt vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De 
kandidaatstellingsprocedures die daaraan voorafgingen leverden in 
een aantal afdelingen problemen op. In enkele gemeenten kwam het 
zover dat men met een niet-VVD-lijst aan de verkiezingen deelnam. 
Het hoofdbestuur besloot daarop in twee afdelingen, te weten Goirle 
en Nijmegen, over te gaan tot de ontzetting uit het lidmaatschap van 
die leden van de VVD die op een dergelijke lijst een kandidatuur 
voor de gemeenteraad hadden aanvaard. De betrokken leden uit de 
afdeling Nijmegen gingen tegen deze hoofdbestuursbeslissing in 
beroep bij de commissie van Beroep. 

In het hoofdbestuur zijn twee leden belast met het oplossen van 
organisatieproblemen: drs.M.A.J. Knip en drs.J. Gmelich Meijling. 
Zij kwamen een aantal malen in actie en slaagde erin afdelingen weer 
in het goede spoor te krijgen. Een bemiddelingspoging in Wieringen 
duurt nog voort. 

Geconstateerd moet worden dat door het aantal mutaties dat in 
afdelingsbesturen optreedt de onervarenheid van bestuursleden 
relatief toeneemt: een probleem dat zich ook in het verleden al 
voordeed. Teneinde dit enigszins op te vangen verscheen eind 1990 
het "Vademecum voor de bestuurders" voor het eerst in één uitgave 
samen met de statuten en reglementen van de VVD en de verwante 
organisaties. Het spreekt vanzelf dat ook voor de Haya van 
Somerenstichting hierbij een taak is weggelegd. 

Ook dit jaar steeg het aantal afdelingen met een eigen 
rechtspersoonlijkheid. Door een tweetal afdelingen en een 
ondercentrale werden de statuten aan het hoofdbestuur voor de 
noodzakelijke goedkeuring voorgelegd. 

Commissie van Beroep 

De samenstelling van de Commissie wijzigde zich in het verslagjaar 
wegens het periodiek aftreden van twee van haar leden en een van 
haar adviserende leden. 
Op voordracht van het hoofdbestuur benoemde de algemene vergadering 
op 18 mei twee nieuwe leden en een nieuw plaatsvervangend lid. De 
samenstelling van de Commissie van Beroep was ultimo 1990 als volgt: 
mr.J.M. Polak te Ede, voorzitter, mevr.T. Blom-de Koek van Leeuwen 
te Oegstgeest en mr.F. Korthals Altes te Rotterdam (leden) en 
prof.mr.M.C.B. Burkens te Leersum, mevr.J.L. Niemantsverdriet
Leenheer te Westerschouwen en mr.H.C.G.L. Polak te Rotterdam (plv. 
leden). 

De Commissie kwam in het verslagjaar éénmaal bijeen. Behandeld 
werden twee beroepen. In de eerste zaak betrof het een beroep tegen 
de ontzetting uit het lidmaatschap door de ledenvergadering van een 
afdeling van een van de zittende raadsleden. Achtergrond was een 
conflict om het fractie- voorzitterschap tussen de twee aanwezige 
raadsleden. 
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De Commissie van Beroep honoreerde het beroep en oordeelde dat de 
ontzetting uit het lidmaatschap niet in stand kon blijven omdat naar 
het oordeel van de commissie niet het uiterste was gedaan om tot een 
minnelijke schikking te geraken terwijl bovendien door het bestuur 
van de afdeling ontoelaatbare druk op de ledenvergadering was 
uitgeoefend om de ontzetting uit te spreken. 

In de tweede kwestie werd beroep ingesteld door een viertal leden 
van de afdeling Nijmegen tegen het besluit van het hoofdbestuur tot 
hun ontzetting uit het lidmaatschap van de VVD. De Commissie van 
Beroep achtte het beroep ongegrond. Het hoofdbestuursbesluit was 
gebaseerd op de reeds een aantal jaren gehanteerde gedragslijn dat 
het onverenigbaar wordt geacht met het lidmaatschap van de VVD 
wanneer leden een kandidatuur aanvaarden op een niet-VVD-lijst in 
een gemeente waarin door de VVD met een eigen lijst aan de 
gemeenteraadsverkiezingen wordt deelgenomen. De Commissie van Beroep 
achtte in de onderhavige kwestie dat niet van zodanige bijzondere 
omstandigheden sprake was dat van deze gedragslijn zou moeten worden 
afgeweken. 

Met name de eerste uitspraak wekte nogal wat beroering bij de 
betrokkenen. Dit kwam aan de orde in een gesprek dat een aantal 
leden van het hoofdbestuur, mede naar aanleiding van een uitspraak 
van de commissie in 1989, eind 1990 met de commissie van Beroep 
voerde. De Commissie zegde daarbij toe in een notitie uiteen te 
zullen zetten op welke wijze de toetsing door de Commissie 
plaatsvindt. 
Het hoofdbestuur zal na de ontvangst van deze notitie nagaan of en 
zo ja in welke zin wijziging van de betreffende bepalingen wenselijk 
c.q. mogelijk is. 
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14. COMMISSIES VAN ADVIES (ART. 60 HR) 

De 22 partijcommissies zijn over het jaar 1990 in t·)taal 186 maal 
bij elkaar geweest; gemiddeld per commissie 8 maal per jaar. 

De pr.''="""~"'f'euillehoudster mw. Den Ouden-Dekkers heeft haar taak 
overgedragen aan mw. Roscam Abbing-Bos. Zij heeft vanaf november 
maandelijks een vergadering bijgewoond. 
Op 26 november zijn alle voorzitters van de commissies bijeen
geweest voor het overleg met de portefeuillehoudster. Hierin werden 
met name gedachten uitgewisseld omtrent de taken van de 
partijcommissies. 

Een overzicht van de jaarverslagen van deze commissies is opgenomen 
als bijlage III. 

In het vervolg op het verenigingsplan is de "cluster inhoudelijke 
discussie" samengesteld. 
De cluster heeft in 1990 vijf maal vergaderd, t.w.: 
9 april, 28 mei, 20 augustus, 5 november en 3 december. 

Op 12 mei is er een themadag "Oost-Europa" georganiseerd in The 
President Hotel te Maarssen. 

Op 24 november heeft de themadag "Integratie Ruimtelijke Ordening, 
Milieubeleid, Landbouw en Waterhuishouding" plaats gevonden. Deze 
werd gehouden in het Agoratheater te Lelystad en stond onder 
voorzitterschap van de heer Van Aardenne. 
Aan deze themadag hebben ± 85 personen deelgenomen. 
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15. COMMISSIES EN WERKGROEPEN AD HOC 

a. Begeleidingscommissie Positieve Actie 

Op 29 januari nam het hoofdbestuur de principe-beslissing tot het 
instell0n van de Begeleidingscommissie Positieve Actie; in de daarop 
volgende maanden vond de personele invulling plaats; de commissie 
kwam in het verslagjaar éénmaal bijeen. 

In 1988 en 1989 beschikte de VVD dankzij de subsidieregeling van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken over een emancipatiewerkster, 
rnevr.drs. Katrien van den Berg. Tot haar werkzaamheden behoorde o.a. 
het opstellen van een Beleidsplan voor Positieve Actie, een plan dat 
voorziet in het systematisch uitvoeren van maatregelen die zullen 
bijdragen aan een mentaliteit in de VVD waardoor het percentage 
vrouwen in politieke en bestuurlijke functies toeneemt. 

Het spreekt vanzelf dat de doelstelling van dit plan, n.l. het 
lange-termijn-streven naar evenredige vertegenwoordiging van mannen 
en vrouwen in bovengenoemde functies niet in een periode van twee 
jaar kan worden bereikt. 
Om te voorkomen dat na het vertrek van de emancipatiewerkster de 
aandacht van het hoofdbestuur en de partij voor het aangenomen 
Beleidsplan voor Positieve Actie zou verflauwen, stelde het 
hoofdbestuur de Begeleidingscommissie in. Deze commissie heeft tot 
taak de doelstellingen van Positieve Actie te behartigen met name op 
het terrein van de drie aandachtsvelden: publiciteit, vorming en 
scholing en organisatie. Daarnaast zal de Begeleidingscommissie ook 
het kwantitatieve aspect van Positieve Actie, namelJjk de evenredige 
vertegenwoordiging, in de gaten houden. 

De ondervoorzitter van de partij, Ivo Opstelten, zit de commissie 
voor. 
De commissie bestaat voorts uit (alfabetische volgorde): 
Ans van den Berg te 's-Gravenhage; Anneke Blommers-Biezeno te Soest; 
Els Blonet-Heijnekamp te Bathmen, Jan van Heukelum te Vries; 
Margreet van Loon-Buddingh te Emmen; Rein Verdijk te Nijmegen en 
Tineke Tangel als ambtelijk secretaris. 

b. Commissie Hoofdlijnen 

In paragraaf 4 werd reeds gewezen op het ontstaan van de commissie 
Hoofdlijnen. Het hoofdbestuur benoemde in zijn vergadering van 25 
juni de leden van de commissie. 
De samenstelling werd als volgt: 
rnr.H.R. Nerd, voorzitter, drs.G.M.V. van Aardenne, rnevr.A. van den 
Berg, mevr.drs.J.E. de Bruin-Scheepens, dr K. Groenveld, adviseur, 
J.J. van Heukelum, mr.F. Korthals Altes, mevr.mr.J.E.S. Larive, 
mr.A. Steinz, rnevr.A.L.E.C. van der Stoel, J.W. Verbeek, H.J.L. 
Vonhoff, H.J.T. Wilroer en W.J.A. van den Berg als ambtelijk 
secretaris. Voorts verzorgde rnevr.P.G.M. Beijersbergen de 
administratieve ondersteuning. 

De commissie ook wel naar haar voorzitter, de commissie Nord 
genoemd, kreeg de volgende opdracht mee: 
"het opstellen van een nota op hoofdlijnen, bevattende een adequate, 

41 



liberale beantwoording van inhoudeliike uitdagingen waar de VVD in 
de komende jaren voor komt te staan, die als handvat kan dienen voor 
verdere discussie binnen de partij en uitgangspunt zal zijn voor de 
opstelling van het verkiezingsprogramma 1994-1998". 

Naar !1~ar installatie door de voorzitter van de partij, dr L. 
Ginjaar, vergaderde de commissie in de zeer korte tijd die haar was 
gegeven (in november publikatie) op de volgende data: 
5 juli, 18 juli, 8 augustus, 30 augustus, 12 september, 19 
september, 27 september, 10 oktober, 15 oktober en 24 oktober. 
Totaal tien vergaderingen. In de vergaderingen van oktober werd tot 
de definitieve versie gekomen, waarna op 5 november op een 
vergadering van het hoofdbestuur de nota werd gepresenteerd. Het 
hoofdbestuur had op die bijeenkomst de taak deze te toetsen aan de 
Beginselverklaring. Die toetsing doorstond de commissie glansrijk. 
In Vrijheid en Democratie werd de nota, voorzien van de titel 
''Ongebroken lijnen - een liberaal perspectief", als bijlage in de 
vorm van een brochure gepubliceerd. Circa 48 uur voor dat alle leden 
van de VVD er van hadden kunnen kennisnemen werd in Nieuwspoort een 
persconferentie gehouden op 20 november. Op die zelfde dag was een 
samenspraak georganiseerd met hoofdbestuur, kamerfracties en 
voorzitters van de kamercentrales ter introductie van de nota. 
Op 21 november volgden commentaren in de diverse bladen, waarbij 
bleek dat men soms de nota ook gelezen had, soms was wellicht het 
kaft meer bekend dan de inhoud. 
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16. BIJZONDERE GROEPEN (ART. 78.1 HR) 

Ook in 1990 zetten de bijzondere groepen, naar eigen aard en 
betekenis, hun werkzaamheden voort. De ontwikkeling van hun 
ledenbestand bleef qua omvang en positie eveneens verschillen tonen. 

In totaal waren in 1990 4900 VVD-leden verbonden met een of meer van 
deze groepen. 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

aantal VVD-leden 
3938 
4710 
5479 
5390 
5341 
4976 
4900 

% van het VVD bestand 
4,42 
5,42 
6,48 
7,07 
7,77 
7,71 
8,30 

Absoluut was sprake van een verdere teruggang van deze groepen nl. 
2962 aangeslatenen bij de Organisatie Vrouwen in de VVD, 1784 leden 
van de Vereniging van Staten- en Raadsleden en 164 van de Groep 
Nederland. Wel nam procentueel hun aantal t.o.v. het totale 
ledenbestand van de VVD toe. 

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 1 januari 1990 was het landelijk bestuur als volgt samengesteld: 
drs.J.M. de Vries, voorzitter; E.A. Blonet-Heijnekamp, vice
voorzitter; mr.E. Duyfjes-Vos, penningmeester, mr.A.J. Snoep-Mook, 
secretaris; J. Weeder-van 't Hof, 2e secretaris en secretaris 
organisatie; J.A.M. Robertson-Olgers, secretaris politiek; drs.H.L. 
Pieters, secretaris propaganda en pr en hoofdredacteur van de 
Liberale Vrouw; D. van de Plas-van de Plas, secretaris vorming en 
scholing, J.J.F. Biewenga-Lubbers, secretaris externe vertegen
woordigingen. De administratieve kracht was R. Neuenburg. 

Op de jaarvergadering in mei trad af mr.A.J. Snoop-Mook en op de AR
vergadering in september trad af J.A.M. Robertson-Olgers. 
Toegetreden tot het bestuur zijn A. Voets-de Wit als secretaris 
intern, w. Maris-Dikker secretaris politiek en C.A. Buursema-Kassel, 
secretaris. 

Het landelijk bestuur vergaderde 8 maal. Bij een aantal 
vergaderingen was de adviseur vanuit het hoofdbestuur van de VVD, 
mevr.A.A. Aeyelts Averink-Winsemius aanwezig. De adviseurs van de 
Vrouwen in de VVD uit de Tweede Kamer bezochten de vergaderingen om 
over politieke zaken van gedachten te wisselen. De voorzitter 
vertegenwoordigde als adviseur de Organisatie in het hoofdbestuur 
van de VVD. 
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In de partijraad hadden op 1 januari namens de Organisatie zitting: 
mevr.Th.L. Blom-de Koek van Leeuwen, drs.J.E. de Bru~n-Scheepens, 
mvr.J.A.M. Robertson-Olgers, mevr.mr.E. Ouyfjes-Vos en de voorzitter 
van de Crganisatie, mevr.drs.J.M. de Vries. 
De secretaris vorming en scholing en de secretaris propaganda en PR 
waren actief betrokken bij het werk van de LCV resp. LPC. 

De voorzitter en de secretaris politiek woonden de vergaderingen bij 
van het Politiek Vrouwen Overleg; het voorzitterschap en het 
secretariaat berustte bij het CDA. Voorts was de Organisatie 
vertegenwoordigd in het Breed Platform Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid, de Associatie voor Herverdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid en het Landelijk Platform Kinderopvang. Tevens was 
de Organisatie vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de 
Nederlandse Vrouwen Raad door mr.E. Ouyfjes-Vos en in het dagelijks 
bestuur door A. Salverda-van der Kar. 

De adviesraad van de Organisatie Vrouwen in de VVD vergaderde vijf 
maal: de vergaderingen waren gewijd aan huishoudelijke, 
organisatorische en politieke zaken, waarbij soms een inleiding werd 
gehouden door een Tweede-Kamerlid. In juni werd een vergadering 
gehouden met leden van de provinciale besturen met als onderwerp 
Sociale Vernieuwing. 

Het jaarlijks congres werd op 9 en 10 februari in Lunteren gehouden 
met de titel "Aktieve Vrouw". 
Inleiders waren mevr.J.C. van Dijk-Sturm, drs.J.P.C. Oieleman en 
mevr.M. van den Brandeler. 
Het project van de emancipatiewerker Positieve Actie leidde tot een 
beleidsplan Positieve Actie waarbij een begeleiding~commissie 
Positieve Actie werd ingesteld (zie paragraaf 15). 

Het kwartaalblad "de Liberale Vrouw" kwam viermaal per jaar uit. Het 
informatieblad "Intern" aan alle aangeslatenen werd twee maal 
verstuurd. Met ingang van het volgend jaar zal i.v.m. 
kostenbesparing "de Liberale Vrouw" op een andere manier worden 
opgezet en verspreid. 

Voor een uitgebreider verslag wordt verwezen naar het jaarverslag 
van de Organisatie Vrouwen in de VVO. 

b. Vereniging van Staten- en Raadsleden 

Voor de Vereniging van Staten- en Raadsleden was 1990 een hectisch 
jaar; veel draaide om de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, 
terwijl daarnaast ook activiteiten ten behoeve van de 
Statenverkiezingen 1991 werden afgerond door de vaststelling van de 
Leidraad Provincieprogramma op 17 februari. Oe drukte als gevolg van 
de reguliere gemeenteraadsverkiezingen trad vooral op in de periode 
na de verkiezingen en vervolgens na de installatie van de nieuwe 
raden. De bedrijvigheid viel in twee richtingen uiteen. Enerzijds 
moest in een korte tijd worden verzameld en verwerkt wie waar in de 
raad was verkozen, terwijl anderzijds adviezen in het kader van 
collegevorming en het eventueel aanvragen van hertelling en 
herstemming moesten worden gegeven. In enkele gevallen leverde 
hertelling, evenals het ene geval van herstemming, een extra zetel 
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voor de VVD op. Ten behoeve van de collegevorming werd o.a. een 
notitie uitgebracht, terwijl daarnaast een 
voorlichtinga/discussiebijeenkomst over dat onderwerp werd 
georganiseerd. Vervolgens moest na de installatie van de raden 
worden achterhaald wie fractievoorzitter en wie wethouder (met welke 
portefeu.i.lles) waren geworden. De Verenigingamedewerkers slaagden, 
mede dankzij hulp van andere medewerkers in het Thorbeckehuis, de 
klussen adequaat te klaren. 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was voor de VVD, ondanks 
enige lichtpuntjes, niet een bijzonder positieve. Ten opzichte van 
1986 was verder verlies geleden, waarmee de trend werd gevolgd. 
Echter, mede dankzij de met de Haya van Somerenstichting opgezette 
succesvolle Leergang Gemeenteraad, kan de kwaliteit het 
kwantitatieve verlies ten dele compenseren. 
Verlies, dat gold ook ten aanzien van het ledental van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden. Voorspelbaar en voorzien verlies, dat al 
in 1989 aanleiding vormde om met het hoofdbestuur van de VVD in 
overleg te treden over de problematiek van het relatief hoge 
percentage VVD-gemeentebestuurders dat, hoewel voordeel trekkend uit 
de Verenigingsactiviteiten, geen lid is van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. Na ampele discussie in de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden en binnen de VVD besloot de VVD in een 
buitengewone algemene vergadering op 8 september 1990 tot wijziging 
van haar huishoudelijk reglement, waardoor in beginsel alle VVD
gemeente- en provinciebestuurders een financiële bijdrage aan de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden gaan betalen. De nieuwe 
situatie zal ingaan op 1 januari 1992, waarbij tot de 
raadsverkiezingen in 1994 een overgangsregeling zal gelden. In 1991 
zal de Vereniging van Staten- en Raadsleden de noodzakelijke 
wijzigingen in haar statuten doorvoeren. 
Eind 1990 kende de Vereniging van Staten- en Raadsleden 1340 gewone, 
439 buitengewone en 5 ereleden; 495 liberale provincie-, maar vooral 
gemeentebestuurders, waren geen lid. 

Op een tweetal momenten vonden in 1990 bestuursmutaties plaats. Aan 
het begin van het jaar bestond het bestuur uit de heren J.W.Remkes 
(voorzitter), mr J.H.Ekkers (secretaris), jhr R.G.P.Sandberg tot 
Essenburg (penningmeester), A.Auer (Noord-Holland), mr 
M.J.J.M.Boelen {Zuid-Holland), M.J.W.M.Brooijmans (Noord-Brabant), 
K.H.Bruinewoud (Flevoland), J.van Deerneveld (Overijssel), J.de 
Groot (Gelderland) en H.F.Tijdens (Zeeland) en de dames A.van den 
Berg (ondervoorzitter), C.P.Th.Dijkstra-Janssen {Limburg), mr 
C.J.Geldorp-Pantekoek {Drenthe), mr E.Korthuis-Elion (Utrecht), 
P.van Zandbergen-Scheffer (Friesland), P.T.Siertsema-Smid 
(Groningen) en A.A.Aeyelts Averink-Winsemius {lid van advies namens 
het hoofdbestuur van de VVD). Op 17 februari werd mevrouw Siertsema 
opgevolgd door de heer H.Rosing. Op 3 november volgde de heer Auer 
de heer Ekkers op als secretaris, terwijl de heer drs J.H.Frijlink 
het nieuwe bestuurslid Noord-Holland werd. De heer Brooijmans werd 
opgevolgd door de heer F.T.J.M.Backhuijs en de heer Tijdens door 
mevrouw A.T.J.Bax-Broeckaert. Door een wijziging van de statuten kon 
een vijfde lid van het dagelijks bestuur worden benoemd. Dat werd 
mevrouw N.H.van den Broek-Laman Trip. 
De personele bezetting van het bureau (de heer A.W.Dijk, adjunct
secretaris, en mevrouw C.M.T.de Goede-Ammerlaan, administratrice) 
onderging geen verandering. 
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Naast een aantal regionale bijeenkomsten organisee1ua de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden ook landelijk een en ander. Zoals al 
vermeld, werd op 17 februari de Leidraad Provincieptogramma 
vastgesteld, waarmee ook een einde kwam aan de werkzaamheden van de 
comm.i~~s:.e Provincieprogramma 1991. In deze vergadering werd tevens 
uitvoerig met de leden gesproken over vormen van automatisch 
lidmaatschap. 
Op 24 maart vond de reeds genoemde morgen over collegevorming 
plaats. 
De jaarlijkse statendag werd op 21 september in Gelderland gehouden. 
Bezoeken werden gebracht aan de KEMA, Burgers' Bush, de Hoge Veluwe 
en het Hubertusslot. 
Een bijeenkomst over klantvriendelijkheid en horizontale en 
verticale relaties tussen fracties in oktober moest helaas worden 
geannuleerd; in die periode waren te veel andere partij
activiteiten. 
De bijeenkomst voor burgemeesters was op 2 november, waarbij 's 
morgens een bezoek werd gebracht aan de Nederlandse Politie Academie 
(informatie over opleiding en allerlei ontwikkelingen), en 's 
middags met VVD-Tweede Kamerlid de heer mr H.E.Koning over diverse 
voor burgemeesters relevante zaken werd gesproken. 
Het jaarlijks congres op 2 en 3 november werd op vrijdagavond 
toegesproken door politiek leider, de heer mr drs F.Bolkestein, 
terwijl de zaterdag na de jaarvergadering in het teken stond van de 
(on)wenselijkheid van reclame op lokale/regionale radio en 
televisie. 
Op 2 april en 29 oktober was er regulier overleg tu~sen de 
gedeputeerden, de commissarissen van de Koningin, de voorzitters van 
de Eerste- en Tweede-Kamerfractie, de voorzitter van de partij en de 
voorzitter en secretaris van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden. Op 19 mei werd in een extra overleg gesproken over de 
voorbereidingen van de etatenverkiezingen 1991, terwijl op 18 juni 
een overleg werd gehouden tussen de gedeputeerden, de commissarissen 
van de Koningin, de leden van de werkgroep die advies had 
uitgebracht over "Montijn", en de voorzitter en secretaris over het 
binnenlands bestuur en de toekomst van de provincie. 
De lage opkomst bij de verkiezingen en de hoge score van extreem 
rechts vormden aanleiding voor een overleg op 3 april met de VVD
lijstaanvoerders in de gemeenten waar extreem rechts succes had 
gehaald, om een gezamenlijke strategie te bespreken. Bij dit overleg 
waren ook twee Rotterdamse deelgemeenteraadsfracties en het 
hoofdbestuur van de VVD vertegenwoordigd. De discussie vond o.a. 
plaats aan de hand van een eerder door de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden uitgebracht advies. 

In maart werd door een werkgroep geadviseerd over de 
Montijnproblematiek. Een andere werkgroep bracht in oktober een 
advies uit over de wijze waarop gemeenten een positieve invulling 
kunnen geven aan vredesbeleid, dit naar aanleiding van een discussie 
tijdens het congres in 1989. Ter voorbereiding van de 
burgemeestersdag is een werkgroep in het leven geroepen. Na de 
Leergang Gemeenteraad werd in de zomer een nieuwe samenwerking met 
de Haya van Somerenstichting gestart: de Statencursus. Net voor het 
einde van het jaar kwam de syllabus gereed. In enkele 
partijcommissies hadden Verenigingavertegenwoordigers zitting. 
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De Vereniging van Staten- en Raadsleden was betrokken bij het 
wethoudersproject van het SIOO, terwijl bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten enkele nieuwe leden voor het wethoudersoverleg 
werden voorgedragen. 

De mdL~Liële rechtspositie van gekozen gemeente- en 
provinciebestuurders bleef hoog op de agenda van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. Naar aanleiding van een notitie van de 
Minister van Binnenlandse Zaken werd op initiatief van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden in maart door de bestuurdersorganisaties 
van CDA, PvdA en VVD een gezamenlijke brief aan de minister 
gestuurd. Op 3 september vond over de problematiek een overleg 
plaats tussen de minister en de staatssecretaris enerzijds en de 
bestuurdersorganisaties van CDA, PvdA, VVD en D66 anderzijds. Na dit 
overleg werd door de vier organisaties besloten een gezamenlijke 
brief aan de Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken van de Tweede 
Kamer te sturen als reactie op een aanvullende brief van de minister 
op de notitie van haar ambtsvoorganger. 

Provincie & Gemeente verscheen in 1990 tienmaal. Over een breed 
scala onderwerpen werd gepubliceerd, terwijl ook de diverse 
Verenigingsactiviteiten ruime aandacht kregen. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de 
Vereniging van Staten- en_Raadsleden van de VVD over 1989/1990. 

c. Groep Nederland van de Liberale Internationale 

De Groep Nederland van de Liberale Internationale organiseerde in 
1990 de volgende lezingen: 

op 18 januari rond het thema "de Duitse kwestie" met als 
sprekers: prof. Heinz Falk, voormalig lid van de Academie van 
wetenschappen van de DDR en sinds 1989 werkzaam in de 
Bondsrepubliek; dr Irmer, lid van de Bundestag te Bonn. De 
recente crisis in de DDR en de verwikkelingen rond de 
"Wiedervereinigung" stonden centraal in beide voordrachten, 
gevolgd door een levendige discussie met de talrijke 
aanwezigen (+ 65). 
op 18 juni rond het thema "Zuid-Afrika - Waarheen?" met als 
spreker de ambassadeur van Zuid-Afrika de heer A.E. Nothnagel. 
De volgende punten kwamen aan de orde: het effect van 
sancties, de toekomstige rol van het ANC en die van Mandela, 
de culturele achtergrond van de verschillende 
bevolkingsgroepen. Ook hier was de opkomst groot (+ 70); 
op 12 september rond het thema "milieu" met als sprekers het 
Tweede-Kamerlid mr.A.J. te Veldhuis; in een helder betoog 
zette hij het liberale standpunt t.a.v. het milieu & groei 
uiteen. Deze bijeenkomst was tevens de delegatievergadering 
ter voorbereiding van het a.s. LI congres in Finland. 
van 4 t/m 6 oktober vond in Espoo nabij Helsinki in Finland 
het jaarlijkse LI congres plaats met als hoofdthema "Duurzame 
economische groei en milieu". Jan te Veldhuis hield een 
"keynote speech" waarin hij ondermeer pleitte voor de 
instelling van een VN-veiligheidsraad voor het milieu. 
Internationaal secretaris, Jan Dirk Blaauw, gaf als voorzitter 
van het comité voor de mensenrechten van de LI ruime aandacht 
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aan de mensenrechtensituatie in ondermeer Roemenië. Voorts 
stond het congres in het teken van de Duitse hAreniging en de 
Icaakse inval in Koeweit. Er waren namens de LIGN 12 leden 
naar Helsinki afgevaardigd. Het congres in 1991 zal in Luzern 
(Zwitserland) gehouden worden met als thema "Minorities". 
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17. VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Het ledenblad heeft in 1990 nog meer dan in voorgaande jaren in het 
teken gestaan van de Europees economische eenwording met een ruime 
blik daarbij over de EG-grenzen naar de zich moeizaam 
democratiserende landen in het Oostblok. De opbouw van politieke 
partijen, maar ook de weg naar de eerste vrije verkiezingen van 
Tsjechoslowakije, Hongarije, maar vooral Roemenië kregen volop 
belangstelling. 

Het was geen zonnig VVD-jaar, moest worden geconstateerd bij het 
doorbladeren van de 10 nummers die werden uitgegeven, onder meer 
door het overlijden van mr. Annelien Kappeyne van de Coppello en mr. 
Frits Portheine, twee mensen die onlosmakelijk gedurende hun hele 
leven met het liberalisme waren verbonden. Het Verenigingsplan werd 
aangenomen. Hieruit vloeide voort dat er een onafhankelijk 
lezersonderzoek naar Vrijheid en Democratie zou worden gedaan, 
waardoor een beter beeld zou kunnen worden gevormd welke onderwerpen 
de leden het meest interesseren. De resultaten van dit onderzoek 
worden op de algemene vergadering van 26 en 27 april a.s. bekend 
gemaakt. 
Op die resultaten zal ook worden gewacht met het bijeenroepen van de 
redactieraad en het houden van een redactievergadering. 

Zoals gebruikelijk werd ruime aandacht besteed aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 1990 en de resultaten daarvan. 
De fracties, de Organisatie Vrouwen in de VVD, het reeds genoemde 
Eurokatern en het regiokatern vulden een groot deel van de pagina's. 
Ook legde de redactie een sterk accent op de presentatie van de 
nieuwe politieke leider, Frits Bolkestein. 
Bij de goede resultaten van de Haya van Somerenstichting met haar 
landelijk opgezette cursus gemeenteraad werd uitvoerig stilgestaan. 
De laatste maanden van het kalenderjaar is veel aandacht besteed aan 
het rapport in wording van de commissie Hoofdlijnen, dat geheel werd 
bijgevoegd bij het november- nummer, zodat daarna de discussie in de 
partij kon beginnen over: "Ongebroken lijnen - een liberaal 
perspectief". 
Het vertrek van Ed Nijpels naar Breda, Loek Hermans naar Zwolle en 
Joris Voorhoeve naar Clingendael maakte het noodzakelijk om tweemaal 
binnen een jaar een overzicht te publiceren van de taken der Tweede
Kamerfractieleden. 

De redactie heeft er ook dit jaar naar gestreefd - in samenwerking 
met de LPC - om vooral via het regiokatern haar berichtgeving niet 
alleen op "Den Haag" af te stemmen. 
Van themadagen, partijraden en (bijzondere) algemene vergaderingen 
werden - zoals gebruikelijk - verslagen gemaakt. 
Het aantal ingezonden brieven, die thans wat uitvoeriger dan de 
voormalige 100 woorden worden geplaatst neemt - ondanks het krimpend 
ledental- elk jaar toe. 
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In afwachting van de wensen van de leden, verwoord in het 
lezersonderzoek, heeft de redactie het afgelopen Jaar nog de "oude" 
koers aangehouden. Deze was gebaseerd op de eigen enquêtes in 1985 
door de KC Haarlem en de KC Amsterdam (via de Vrije Amsterdammer). 
Zodra de wensen van de leden duidelijk zijn, zal na overleg met het 
hoofd:.-,_.;"tuur en de redactieraad door de redactie de koers worden 
bijgesteld. 
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18. PUBLIC RELATIONS, VOORLICHTING EN CAMPAGNES 

Het jaar 1990 werd voor wat betreft public relations, voorlichting 
en campagne gekarakteriseerd door de voorbereidingen t.b.v. de 
statencampagne 1991 en de beginnende samenwerking ~et een voor de 
VVD nieuw reclame-bureau. 

Provinciale statencampagne. 

Het traject dat in 1990 werd afgelegd ter voorbereiding van de 
provinciale statencampagne bestond met name uit het vastellen van 
het campagneplan en het treffen van voorbereidingen t.b.v. de 
uitvoering ervan. 
Het concept-plan werd voor het eerst besproken in de p.r.-cluster op 
20 augustus en ter kennisgeving aan het hoofdbestuur gezonden. 
Adviezen op het concept-plan werden 
ingewonnen bij de LPC, bij de p.r.-cluster, bij het 
gedeputeerdeoverleg en bij het KC-voorzittersoverleg. Op 5 november 
stelde het hoofdbestuur het definitieve plan vast, waarna op 29 
november het vastgestelde plan van een verdere organisatorische 
uitwerking werd voorzien in de LPC. 

Uitgangspunten bij de formulering van de taak-opdracht voor deze 
campagne waren: 
- het zo snel mogelijk terugwinnen van kiezers die om welke 

reden dan ook sinds 1982 hun stem niet meer uitgebracht 
hebben op de VVD; 

- het aandeel van de + 150.000 potentiële VVD-kiezers veilig 
stellen uit de groep, die valt onder de toename va11 het 
totaal kiezersbestand; 

- een pittige campagne voeren met zowel landelijke als 
provinciale issues; 

- rekening houden met de vaak vruchtbare samenwerking met PvdA 
en CDA op provinciaal niveau; 

- het centraal aanreiken van ideeën en diensten waar op 
provinciaal niveau naar believen gebruik van gemaakt kan 
worden. 

T.b.v. de volgende campagne-onderdelen werd door het nieuwe reclame
bureau in de voorbereidingsfase professionele ondersteuning gegeven: 
- het ontwerpen van een speciale provinciale verkiezingskrant; 
- produceren van een video-clip t.b.v. zendtijd voor politieke 

partijen en gebruik als campagne-video; 
- de promo-tour voor bestuurders en campagnisten; 
- de media-campagne; 
- de aanmaak van een nieuwe huisfolder; 
- het ontwerpen van glansdrukken voor advertentiekaders en 

logo's 

Samenwerking reclamebureau. 

Eind 1990 is de VVD een voorlopige samenwerking aangegaan met het 
full-service reclamebureau PPGH/JWT uit Amsterdam. 
Opdracht aan dit bureau was het ontwikkelen van een communicatie
strategie voor de korte en de lange termijn. 
Hiertoe is het bureau in december gestart met een kwalitatief 
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onderzoek naar het beeld dat VVD-leden en niet V'7D~ ~.~den, kiezers en 
niet VVD-kiezers hebben van de VVD. Dit vond plaats in de vorm van 
groepsdiscussies in den lande. 
Het onderzoek werd nog niet in 1990 afgerond. Zoals reeds beschreven 
leverde PPGH/JWT de professionele ondersteuning bij enkele campagne
onderci~l~n van de statencampagne. 
Op 15 december resulteerde dit in een advertentie in de grote 
landelijke dagbladen waarbij, passend in de door PPGH/JWT 
ontwikkelde filosofie, de VVD de voorgestelde beperking aftrek 
hypotheeklasten afwees. Het bureau verzorgde een presentatie aan het 
hoofdbestuur, aan enkele (staf-)leden van de Tweede-Kamerfractie en 
aan de Landelijke Propaganda Commissie. In deze presentatie stelde 
PPGH/JWT zich voor, presenteerde de voorlopige uitslagen van het 
kwalitatief onderzoek, gaf een nadere toelichting op de ontwikkelde 
filosofie en schetste een scala van mogelijke reclame-uitingen. 

Partij Politieke Participatie (PPP). 

Tweemaal kwamen in 1990 p.r.-functionarissen van de politieke 
partijen bijeen teneinde te brain-stormen over de wijze waarop de 
burger beter kan worden betrokken bij politieke partijen. M.a.w. wat 
"heeft" een Nederlander aan het lidmaatschap van een politieke 
partij. 
Deze bijeenkomsten, welke plaats vonden onder coördinatie van de 
Stichting Burgerschapskunde (SBK), werden bijgewoond door een VVD
vertegenwoordiger. 
De mogelijk hieruit voortvloeiende campagne staat bekend onder de 
naam Partij Politieke Participatie (PPP). 

LPC-vergaderingen 

De Le.··.dclijke Propaganda Commissie kwam in 1990 bijeen op: 10 
januari, 26 februari, 9 mei, 26 juni, 5 september, 17 oktober en 29 
november. 
Op 20 december vond een bijzondere LPC-vergadering plaats waarbij 
PPGH/JWT een presentatie verzorgde. 

T.V.-uitzendingen. 

In de zendtijd voor politieke partijen werd aan de VVD zendtijd 
toegewezen door het Commissariaat voor de Media op: 17 januari, 14 
maart, 9 mei. 5 september, 5 oktober, 31 oktober, 30 november en 26 
december (werd na ruiling met de PvdA 28 december). 
De uitzendingen vonden plaats op Nederland 3, tot en met 9 mei van 
19.49 - 19.59 uur, de overige uitzendingen van 19.54 - 19.59 uur. 

De radio-uitzendingen vonden één maal per twee weken plaats op radio 
5 van 18.20 - 18.30 uur. 
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Herindelingsverkiezingen. 

In het kader van gemeentelijke herindelingen werden in een drietal 
gebieden in het land verkiezingen gehouden. De VVD r.am aàn deze 
verkiezingen deel. 
Op ct~ ~Lute avonden voorafgaande aan de verkiezingsdatum sprak de 
locale lijsttrekker, alsmede de VVD-fractieleider in de Tweede
Kamer, Frits Bolkestein. Op alle grote avonden was de opkomst goed 
te noemen. 

locatie 
Waterland 
Roermond e.o. 
Zevenhuizen e.o. 

grote avond 
5 november 
21 november 
26 november 

verkiezingsdatum 
7 november 
28 november 
28 november 

De stembusuitslagen gaven voor de VVD een licht verlies tot 
stabilisatie te zien. 

Wisseling van de wacht. 

Na ruim 12 1/2 jaar zich op zeer intensieve, kundige en enthousiaste 
wijze ingezet te hebben voor de public relations van de VVD, nam op 
4 september de heer H.M.G. Dittmar met een goed bezochte receptie 
afscheid van de VVD. Op deze receptie werd de heer D. van Kalkeren 
welkom geheten als zijn opvolger. 
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19. VORMING EN SCHOLING 

De Landelijke Commissie voor Vorming en Scholing is 0p 7 maart, 
9 mei, 19 september en 28 november bijeen geweest ir. het Jaarbeurs 
Congrescentrum te Utrecht. 

De stuurgroep van de Haya van Somerenstichting heeft op 
10 januari, 7 maart, 28 maart, 9 mei, 22 augustus, 19 september, 10 
oktober en 28 november vergaderd. 

Alle bijeenkomsten stonden onder voorzitterschap van 
drs. F.G.J. Steenmeijer, hoofdbestuurslid belast met vorming en 
scholing. De samenstelling van de stuurgroep was op 31 december als volgt 
drs. F.G.J. Steenmeijer (voorzitter), 
Caroline Kwekkaboom (secretaris), 
J.N.J. van den Broek, 
G.C.A. ten Doeschate-Buurman, 
R.W.A. Klaassen, 
drs. P.J.H.M. Luijten, 
H.F. Dijkstal (adviserend lid) en 
Marie-José Wassenaar (verslaglegging). 

De stuurgroep heeft op 29 en 20 juni in het "Kerckebosch" te Zeist 
een retraîte-weekend gehad. Aan de orde waren de activering van de 
LCV, het toelatingsbeleid voor cursussen, de rol van de Haya van 
Somerenstichting bij themadagen, vervolg van de Topkadertraining en 
vaststelling van deelnemers t.a.v. de jubileumviering. Teneinde de 
problematiek ten aanzien van de vorming en scholing apart onder de 
loep te nemen, werd de werkgroep "vorming en scholing 2000" 
opgericht. 

Van ~L~ "~.-:ergang Gemeenteraad", het cursusaanbod in samenwerking met 
de Vereniging van Staten- en Raadsleden, zijn de volgende cursussen 
georganiseerd. 

- Seminar Strategische beleidsbepaling; 
Op 10, 15, 17, 22 en 24 februari in Rotterdam, Eindhoven, Assen, 
Nijmegen en Amstelveen. 
In totaal hebben er 96 cursisten aan deelgenomen. 

- Onderhandelen voor Gemeenteraadsleden; 
Op 10, 17, 24 februari en 3 maart in Utrecht, Rotterdam, Assen, 
Eindhoven, Arnhem en Amstelveen. 
In totaal hebben er 123 cursisten aan deelgenomen. 

- Gemeenteraadscursus "4 grote steden". 
Op 13 en 20 februari in Utrecht. 
Totaal hebben er 32 cursisten aan deelgenomen. 

- De Gemeenteraadscursus. 
In totaal werd deze cursus in de maanden januari, februari en 
maart 38x georganiseerd op verschillende lokaties; het aantal 
deelnemers voor deze cursus bedroeg 535. 
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- De Vaktechnische cursussen. 
Aan het aanbod van deze cursussen hebben 99 cursisten deel
genomen. Deze cursussen zijn in september, oktober en 
november op verschillende lokaties georganiseerd. 

De ~~~sisten konden zich inschrijven voor Algemeen Bestuur, 
Gemeentefinanciën; Economische Zaken; Ruimtelijke Ordening en 
Milieu; Personeel, Automatisering en Organisatie; Volksgezond
heid, Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn; Volkshuisvesting en 
Openbare werken. 

Voorts organiseerde de Haya van Somerenstichting uit haar cursus
aanbod de volgende cursussen: 

Van de basiscursussen: 
De bestuurderscursus in september, oktober en november in De Bilt, 
Rotterdam, Zwolle en Leiden. In totaal hebben 106 cursisten hier
aan deelgenomen. 

Van de middenkadercursussen: 
Forumtraining op 19 en 20 januari voor 13 cursisten te Arnhem. 

De Topkadertraining '89/'90 is onder voorzitterschap van 
drs. L.M.L.H.A. Hermans op 12, 13 en 14 januari afgerond. De 
evaluatiegesprekken met de cursisten hebben op 21 en 28 april 
plaatsgevonden. 

De Topkadertraining 1990 heeft op 12/13/14 oktober; 16/17/18 
november; 30 november/! en 2 december plaatsgevonden. Het thema voor 
de drie weekenden was "Sociale Vernieuwing", waarbij de volgende 
onderwerpen uitgebreid aan de orde zijn geweest: 
- De nota van prof. Idenburg, 
- Stads- en Dorpsvernieuwing, 
- integratie, 
- scholing en arbeidsmarkt, 
- sociale vernieuwing in breed perspectief. 
Voorts zijn de 30 cursisten door de trainers R.W.A. Klaassen en 
J. Broekhuis getraind in communicatieve vaardigheden (presentatie
discussie- en forumtechnieken). 
De weekenden werden door drs. L.M.L.H.A. Hermans voorgezeten. 

De Landelijke bijeenkomst voor vormings- en scholingsfunctionaris
sen heeft op 20 januari plaatsgevonden. Het programma vond in de 
ochtend plaats en werd met een lunch afgesloten. 
Er werd gesproken over de cursus Liberalisme I en Liberalisme II, de 
Leergang Gemeenteraad, Training Onderhandelen, de Vaktechnische 
cursussen, de inhoudelijke discussie in de VVD en de rol van de Haya 
van Somerenstichting hierin. 
Zo'n 75 belangstellenden hebben deze dag in de Reehorst te Ede 
bijgewoond. 
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Op 15 september vierde de Haya van Somerenstichting naar 15-jarig 
bestaan in "congrescentrum Engels" te Rotterdam. 
Als biJzondere gasten waren B. Westerberg en J. Zitontersky uit 
respectievelijk Zweden en de Verenigde Staten uitgenodigd. Deze dag 
droeg he+ karakter van een feestelijk symposium gewijd aan het thema 
sociale vernieuwing. 
In totaal hebben 150 personen deze dag bijgewoond. 
In dit verslagjaar werd in samenwerking met de Teldersstichting de 
cursus Liberalisme II opgestart. Voor een aantal VVD-leden (uit de 
Eerste Kamer, Tweede Kamer en van het hoofdbestuur) heeft een 
proefcursus op 20 januari plaatsgevonden. 
De cursus is op 4 verschillende plaatsen georganiseerd: 
op 26 en 27 oktober te Amsterdam, 2 en 3 november te Oudenbosch, 
9 en 10 november te 's-Hertogenbosch en op 23 en 24 november te 
Zwolle. 
In totaal hebben 75 cursisten aan deze cursus deelgenomen. 

De stuurgroep heeft op 8 oktober de kamercentrale Tilburg en op 16 
oktober de kamercentrale 's-Hertogenbosch een bezoek gebracht. Doel 
van deze bijeenkomsten was het uitwisselen van gedachten met alle 
vormings- en scholingsfunctionarissen over vorming en scholing. Deze 
bezoeken waren de eerste twee van de serie bezoeken van de 
stuurgroep aan alle kamercentrales. 

De stuurgroep en LCV hebben in dit verslag jaar voorbereidingen 
getroffen t.a.v. een nieuwe opzet voor het cursusaanbod voor 1991; 
het opzetten van een vervolgcursus van de topkadertraining; het 
opzetten van een nieuwe PR-cursus; een mediatraining voor Eerste 
Kamer, Tweede Kamer en hoofdbestuursleden; een mediatraining voor 
alle lijsttrekkers in verband met de Statenverkiezingen 1991 en een 
nieuwe Statencursus voor (aankomende) statenleden. 
Voorts heeft de LCV een notitie aan het hoofdbestuur uitgebracht 
over het toelatingsbeleid t.a.v. cursussen. 

De stuurgroep heeft een oproep voor trainers van communicatieve 
vaardigheden geplaatst. Hieruit is een werkgroep van 7 personen 
gevormd die de syllabi gaat herschrijven. Dezelfde groep gaat ook de 
trainingen geven. 

De Haya van Somerenstichting heeft ± 1500 certificaten uitgereikt, 
waarbij het 1000ste certificaat tijdens de jubileumviering 
15 september officieel door de heer dr L. Ginjaar aan 
mevrouw A. van der Houwen-Lelieveld is overhandigd. 
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20. JONGERENBELEID EN SWO VVD/JOVD 

Het jongerenbeleid van de VVD is een tweesporenbeleid; enerzijds 
binnen de VVD, anderzijds in samenwerking met de JCVD. 
Enkele wijzigingen in de statuten en reglementen van de VVD 
betreff~nde de samenstelling van het hoofdbestuur, de positie van de 
LCJ en het belasten van bestuursleden in afdelingen en centrales met 
de taak jongerenbeleid, maakten het mogelijk dat op 23 juni 1989 de 
samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD '90-'95 werd vastgesteld. Met 
ingang van 1 januari 1990 is deze, sterk vereenvoudigde, SWO van 
kracht geworden. De overeenkomst richt zich op samenwerking op een 
aantal terreinen van het jongerenbeleid. 
In de bij SWO ingestelde commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD hebben 
zitting mevrouw A.C. den Ottelander en de heren J.W. Remkes en 
N.R.N. de La Rive Box namens de VVD, de heren E. Balemans, 
drs.M.J.L.M. Gubbels en H. Kuipers namens de JOVD. Voorzitter is de 
heer drs.L.M.L.H.A. Hermans. 
De commissie kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen te weten op 15 
februari en 13 december. De aandacht richtte zich vooral op de 
opvang van jongeren. 
Overleg tussen de hoofdbesturen van VVD en JOVD vond plaats op 22 
oktober; de portefeuillehouders binnen beide besturen hadden in het 
afgelopen jaar regelmatig contact over de samenwerking in het kader 
van de SWO. 
Het hoofdbestuurslid belast met jongerenbeleid bezocht de congressen 
van de JOVD. 

De topkadertraining jongeren VVD/JOVD, wederom voorbereid door een 
werkgroep bestaande uit VVD-jongeren en JOVD-leden, vond plaats op 7 
en 8 april te Borne. Onderwerp: "Menselijk leven - maatschappelijke 
gevolgen van bio(medische) technieken". 

De lanàelijke commissie Jongerenbeleid (LCJ) vergaderde in het 
verslagjaar tweemaal nl. op 18 juni en 26 november. Op de jaarlijkse 
algemene vergadering te Zwolle trad mevrouw A.C. den Ottelander af 
als "jongerenadviseur van het hoofdbestuur", zij werd opgevolgd door 
de heer L.P. Stoel. Per 1 oktober werd de heer D. van Kalkeren als 
adjunct-secretaris o.a. belast met jongerenbeleid, opgevolgd door 
mevrouw C. Kwekkeboom. 

Binnen de VVD wordt in toenemende mate aandacht besteed aan 
begeleiding van jongeren m.n. op het gebied van vorming en scholing. 
Deelname van jonge leden aan cursussen van de Haya van 
Somerenstichting wordt zoveel mogelijk bevorderd o.m. door 
tegemoetkoming in cursuskosten. 
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21. FRACTIES IN DE STATEN-GENERAAL EN IN HET EUROPEES PARLEMENT 

Sedert enige jaren nemen de VVD-fracties in het de Staten-Generaal 
en het Europees Parlement deel aan het opstellen ~raH dit verslag. 
Ook thans geven deze bijdragen een globale indruk van hun werkwijze 
en hnl1. r~oblemen. 

a. Eerste Kamer 

De samenstelling van de fractie onderging geen 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 worden toegezonden. Daarbij 
let de Eerste Kamer vooral op grondwettelijke toelaatbaarheid, 
rechtmatigheid en doelmatigheid en overigens ook op juridische 
correctheid. In toenemende mate is de fractie genoodzaakt 
voorstellen meer in detail in beschouwing te nemen. De oorzaak 
daarvan is ondermeer gelegen in het grote aantal amendementen dat in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal op wetsvoorstellen wordt 
aangebracht. Naast de behandeling van wetsvoorstellen worden de 
beleidsdebatten gevoerd. 

De fractie vergaderde in het algemeen op dinsdag, voorafgaande aan 
de op die dag gehouden wekelijkse openbare vergadering van de Kamer 
en omstreeks eenmaal per maand - al dan niet bovendien - op de eraan 
voorafgaande maandagavond. Voor de op maandagavond gehouden 
vergaderingen werd een lid van de fractie van Liber·:ta I-Democraten in 
het Europees Parlement uitgenodigd. 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 b0schikten, was het resultaat dat de vaste afspraak werd 
gemaaKt dat de leden als contactpersoon (in tegenstelling tot de 
taakopvatting van adviserend lid) optreden en kennis nemen van de 
hun toegezonden stukken. 

Namens de Eerste-Kamerfractie heeft de heer J.W. Verbeek zitting in 
de Raad van Europa (vice-president van de assemblee) en in de West
Europese Unie. De heer J.A. van Graafeiland vertegenwoordigt de 
fractie in de Noord Atlantische Assemblee, De heren Y.P.W. van der 
Werff en A. van Boven vertegenwoordigden de fractie in de Benelux 
Raad. De heer A. van Boven vertegenwoordigt de fractie in de 
interparlementaire Commissie Nederlandse Taalunie. 

Op 31 december was de fractie als volgt samengesteld: 
ir.D. Luteijn te Goes, 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 Burgh 
Haamstede; 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. 
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b. Tweede Kamer 

Samenstelling fractie: 
Bij aanvang van het verslagjaar is de 22-leden tellende fractie als 
volgt samengesteld: 
P.M. Rlauw, mr.drs.F. Bolkestein, drs.D.J.D. Dees, H.F. Dijkstal, J. 
Franssen, mevr.drs.N.J. Ginjaar-Maas, mr.F.H.G. de Grave, mevr.S. 
van Heernskerck Pillis-Duvekot, drs.L.M.L.H.A. Hermans, rnevr.A. 
Jorritsma-Lebbink, mr.H.E. Koning, dr.R.W. de Korte, rnr.A.H. 
Korthals, rnr.F. Korthals Altes, R.L.O. Linschoten, rnr.G.B. Nijhuis, 
drs.E.H.T.M. Nijpels, mevr.E. Terpstra, rnr.A.J. te Veldhuis, 
dr.ir.J.J.C. Voorhoeve, drs.F.W. Weisglas en rnr.J.G.C. Wiebenga. 

In de loop van het jaar vertrekken de volgende leden: 
mr.G.B. Nijhuis, drs.E.H.T.M. Nijpels, rnr.F.H.G. de Grave en 
drs.L.M.L.H.A. Hermans. Zij worden respectievelijk opgevolgd door 
A.A.M.E. van Erp, mevr.drs.M.M.H. Kamp, J.D. Blaauw en rnevr.drs.N. 
Rempt-Halrnmans de Jongh. 

Fractiebestuur: 
Bij aanvang van het verslagjaar is het bestuur als volgt 
samengesteld: 
voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
secretaris-personeel 
penningmeester 

de 
de 
de 
de 
de 

heer 
heer 
heer 
heer 
heer 

dr.ir.J.J.C. Voorhoeve 
drs.L.M.L.H.A. Hermans 
J. Franssen 
H.F. Dijkstal 
rnr.A.H. Korthals 

In de loop van het jaar vinden de volgende wijzigingen plaats: 
op 30 april worden de fractie en enkele hoofdbestuursleden 
voor een extra vergadering bijeen geroepen. In deze 
vergadering legt de heer Voorhoeve zijn functie als voorzitter 
neer. De fractie kiest in deze vergadering tot haar voorzitter 
de heer Bolkestein; 
na de aankondiging van zijn vertrek door de vice-voorzitter, 
de heer Hermans, kiest de fractie op 4 september tot haar 
vice-voorzitter de heer Dijkstal. In de ontstane vacature 
wordt voorzien door de benoeming van mevrouw E. Terpstra als 
lid. 

Fractievergaderingen 

Tijdens de plenaire kamervergaderingen heeft de fractie, zoals 
gebruikelijk, iedere dinsdagochtend vergaderd. Daarnaast wordt 
regelrnatig op woensdagmiddag een themavergadering belegd. 

Bijzondere vergaderingen: 
30 april voor de voorzitterwisseling; 
22/23 juni een fractie/hoofdbestuur-weekend 
15 mei een fractie/hoofdbestuur-vergadering 
31 augustus fractiedag. 

Contacten met partijgeledingen 

De diverse partijcongressen, landelijk en in internationaal 
verband worden door fractieleden bijgewoond. Zo ook de 
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congressen van de Vrouwen in de VVD en de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. 
De hoofdbestuursvergaderingen worden door de fractie
voorzitter of zijn plaatsvervanger bijgewoond. 
Alle fractieleden wonen als adviseur tal van vergad~ringen van 
partijcommissies bij. 
Au&~ de door het hoofdbestuur ingestelde bijzondere clusters 
worden per cluster twee fractieleden toegevoegd. 
Vanaf september is gestart met het bijwonen van circa twee 
fractieleden van de bijeenkomsten tussen KC-besturen en het 
hoofdbestuur. 
Aan de door de Haya van Somerenstichting georganiseerde 
kadertrainingen wordt door een aantal fractieleden meegewerkt 
als inleider of voorzitter. 
De fractie verleende ondersteuning aan de Dettmeijerstichting, 
voor de hulpactie aan liberalen in Roemenië, door zowel de 
ambtelijk secretaris als de beleidsmedewerker buitenland twee 
weken uit te lenen voor een project ter plaatse. 

Diversen 

De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van Eerste- en Tweede
Kamerfractie wordt dit verslagjaar in de vorm van een 
nieuwjaarsborrel in januari gehouden in aanwezigheid van het 
hoofdbestuur en de VVD-leden uit het Europese Parlement. 
De fractie is in de loop van het jaar gestart met een 
hernieuwde uitgave van de VVD-Expresse. Hiervoor wordt in 
september de mr. Annelien Kappeyne van de Coppellostichting 
opgericht. 
De TV-spots, voor de in het kader van de zendtijd voor 
politieke partijen aan de VVD (meerdere malen per jaar) 
toegewezen zendtijd, zijn een co-produktie van fractie en 
:: . ::-tij. 
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
wordt door alle fractieleden intensief ondersteund. 
Ter gelegenheid van Koninginnedag wordt aan het fractielid 
mr.J.G.C. Wiebengade orde in de Nederlandse Leeuw uitgereikt. 
Met de diverse belangenorganisaties en bedrijven wordt of op 
uitnodiging van betrokkenen of op initiatief van fractieleden 
intensief contact gehouden door gesprekken, werkbezoeken e.d. 
De fractie ontving dit verslagjaar 616 brieven en via het 
partijbureau 84. 
Het aantal door fractieleden ontvangen groepen bedroeg 52. 

c. Europees Parlement 

Het jaar 1990 was een keerpunt in de ontwikkeling van Europa. Door 
de Europese Conferentie van Staatshoofden en regeringsleiders werd 
besloten op het eind van 1990 onder het Italiaanse voorzitterschap 
een regeringsconferentie bijeen te roepen ter uitwerking van een 
aanvulling op de Verdragen over een Europese Economisch-Monetaire en 
een Politieke Unie. Dat zal volgens alle betrokkenen niet kunnen 
zonder een grondige herziening van de werking en de bevoegdheden van 
de Instellingen van de Gemeenschap, in het bijzonder door 
versterking van die van het Europese Parlement. Het is verheugend te 
constateren dat de nationale parlementen die stelling, na een 
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aanvankelijk antagonisme, nu onderschrijven. Vanuit democratisch 
oogpunt gaat het niet aan dat de nationale soevereiniteit wordt 
overgedragen aan de Europese Gemeenschap zonder een adequate 
parlementaire controle. 
De parlementen (voor Nederland: Eerste- en Tweede-Kamerleden) 
gezamen~ijk hebben dat onderschreven en bevestigd op een 
conferentie, "Assizen" genaamd, in Rome eind november. De liberale 
afgevaardigden hebben de slotconclusies van die conferentie 
goedgekeurd, evenals de andere Nederlandse afgevaardigden, behoudens 
de heer van Middelkoop van het GPV. 
In het jaar 1991 zullen door het Nederlandse voorzitterschap de 
resultaten van deze inter-gouvernementele conferenties ter 
ratificatie aan de nationale parlementen voorgelegd moeten worden, 
Het Europees Parlement kan slechts een advies geven. De huidige 
procedure is beslist beter dan zoals het is gegaan ter gelegenheid 
van de Europese Akte, die op 1 juli 1987 in werking is getreden, 
omdat er toen niet, zoals nu, voorafgaand overleg was geweest tussen 
de nationale en het Europees Parlement en niemand, ondanks 
fundamentele bezwaren van de liberalen het hele Akte Verdrag wilde 
verwerpen. Nu zijn er voordat de Intergoevernementele Conferentie's 
begonnen tenminste minimumvoorwaarden vastgelegd. 

Een jaarverslag van de wederwaardigheden in 1990 zou niet compleet 
zijn zonder melding te maken van de abortieve poging begin december 
van de voorzitter van de Liberale Fractie in het Europese Parlement, 
Valery d'Estaing, om met de gehele fractie aansluiting te zoeken bij 
de Christen-Democraten. Dankzij tactvol, doch ferm, optreden van 
VVD-lijsttrekker Gijs de Vries werd deze poging zonder al te veel 
schade de kop ingedrukt. Toch blijft de positie van de liberale 
fractie, de derde in grootte in het Europees Parlement, moeizaam 
omdat een vrij hechte coalitie tussen democraten en conservatieven 
anderzi.jds stand houdt. Dit wordt niet veroorzaakt door een 
samenwerking op regeringsniveau, zoals in Nederland, België en 
Luxemburg, want de "regering" van Europa, de Europese Commissie, is 
een afspiegelingscollege van de regeringen van de lid-staten, maar 
door de noodzaak van de samenwerkingaprocedure tussen Raad, 
Commissie en Parlement als verwoord in de Europese Akte. De 
amendementen van het Europees Parlement op voorstellen van de 
Europese Commissie moeten in een tweede lezing tenminste met 260 
stemmen worden aangenomen. Zij kunnen dan door de Raad alleen met 
unanimiteit verworpen worden. 

De situatie in Oost Europa en later in het jaar in de Golfregio door 
de inname van Koeweit door Irak vereiste veel aandacht van het 
parlement. De eenwording van Duitsland bracht in versnelde procedure 
een aanzienlijke werklast met zich mee, omdat voor de voormalige DDR 
een omvangrijk pakket van uitzonderingen op de toepassing van het 
Gemeenschaperecht vastgelegd diende te worden. 

Op partijniveau werd in 1990 een zeer positieve ervaring opgedaan 
met de organisatie van de uitwerking van het Europees beleid op drie 
niveaus: in de partijcommissie Europese Zaken, die als alle 
partijcommissies eenmaal per twee maanden in het gebouw van de 
Tweede Kamer bijeenkomst; 
in de Eurocontactgroep van de kamercentrales, ingesteld ter 
vervanging van de toevoeging van de VVD-leden in het Europese 
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Parlement aan de kamercentrales, dat voor drie leden in 18 
kamercentrales niet meer effectlef wds, die tweemaä..< ~n Utrecht 
bijeen kwam; 
en in de overleggen van leden van Tweede Kamer, Eerste Kamer en 
Europees Parlement, die vanaf het zomerreces intensief overleg heeft 
gevoerd ~n zo een gecoördineerd optreden tijdens de "Assizen" heeft 
bewerkstelligd. 

Half november werd een kaderconferentie te Heelsum gehouden over 
Europese politiek, waaraan meer dan vijftig VVD leden met groot 
enthousiasme en inzet deelnamen. Na drie inleidingen door de heren 
Van Beuge, directeur-generaal Europese Samenwerking van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, Oort, lid van de Raad van Bestuur 
van ABN/AMRO en hoogleraar economie en Varekamp, voorzitter van het 
Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, ontstond een levendige 
discussie o.l.v. prof. Van Schendelen, gevolgd door een rollenspel 
opgesteld door het Instituut Clingendael. 

De gezamenlijke activiteiten van de drie VVD-leden van het Europese 
Parlement waren intensiever dan in de in 1989 afgelopen 
mandaatsperiade omdat elk van hen natuurlijk meer taken te vervullen 
heeft dan dat met vijf leden het geval was. Niet alleen wordt 
tijdens de maandelijkse plenaire vergadering te Straatsburg met 
fractiemedewerker Alexander Beels en de dames Feldal en Arno 
bijeengekomen, tevens bespreken de drie leden de nationale en 
Europese politieke situatie gedurende de fractievergaderingen 
voorafgaande aan de plenaire zittingen. 

Eenmaal per jaar wordt door de leden, al hun medewerkers te 's
Gravenhage en Brussel gezamenlijk met de Nederlandse leden van de 
fractiestaf en de medewerkers van D66 fractielid Bertens alsmede hun 
families een buitendag gehouden. Dit jaar waren dat de Koninklijke 
kassen te Laeken en het amusementspark Walibi te Waver. Om hun grote 
inzet en toegewijdheid dienen hier vermeld te worden: 
Doosie Foldal, Brigitte Swagemakers, Marese Gerards, Heleen Jager, 
Sirnone Snijders-Wilthuis, Peter Smit, Annemieke Arno-van der Leeden, 
Coby Hocgendam en Dominiqua Coppens. 
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22. INTERNATIONALE BETREKKINGEN 

Naast de reeds bestaande internationale samenwerkingsverbanden voor 
betrekkingen in het internationale vlak, de Liberale Internationale 
en de Federatie van Liberale en Democratische partijen van de 
Europese Gemeenschap, is het internationale werkterrein van de VVD 
in 19~0 uitgebreid door de oprichting van de Dettmeijerstichting. 
Deze stichting houdt zich bezig met de ontwikkelen van relaties met 
liberale partijen en groeperingen in Midden- en Oost-Europa, waarbij 
het accent ligt op het geven van hulp, vorming en scholing, 
organiseren van seminars en congressen en wat dies meer zij. De 
Dettmeijerstichting heeft enige armslag, doordat er gerichte 
subsidiëring plaatsvindt vanuit de overheid. Het aantal 
partijgenoten dat ingeschakeld wordt bij het werk van de stichting 
is nog steeds groeiende. 

Liberale Internationale 

Het systeem van de troika bestaande uit senator Malagodi (afgetreden 
president), Adolfo Suarez (acting president) en Graf Lambsderf 
(president elect) heeft goed gefunctioneerd. Zowel het verdelen van 
werk, als het als troika tegelijkertijd optreden bij diverse 
gelegenheden heeft duidelijk verdiepend gewerkt v.w.b. de indruk die 
de LI heeft gevestigd. 
De LI heeft haar positie in Midden- en Zuid-Amerika geconsolideerd, 
waarbij het wisselen van positie van groeperingen in dat continent 
soms voor verrassingen heeft gezorgd. 
De meeste energie is gestoken in het aanknopen en verdiepen van de 
relaties met liberale partijen en groeperingen in Midden- en Oost
Europa. Vooral het grote aantal dat zich als liberaal afficheert 
maant tot voorzichtigheid en zorgvuldigheid. Toch zijn velen thans 
waarnemer bij de LI. 

De financiële situatie van de LI is verder verslechterd, mede door 
de kosten die voortvloeien uit het werk in Midden- en Oost-Europa, 
waarbij de liberale vrienden aldaar nauwelijks enige financiële 
ruimte hebben. Op korte termijn zullen er oplossingen moeten worden 
gevonden voor het aanboren van nieuwe middelen, daarnaast is een 
interne efficiency-operatie misschien geen luxe. 

Gedurende 1990 was de VVD vertegenwoordigd in: 
het Bureau door J.D. Blaauw in zijn functie van voorzitter van 
het Human Rights Committee; 
de Executieve door mr.H.P. Talsma, als Patron, door mr.drs.F. 
Bolkestein in zijn functie van een van de vice-presidenten, en 
door J.D. Blaauw in zijn functie van secretaris buitenland; 
in het Human Rights Committee door J.D. Blaauw als voorzitter. 

Vergaderingen van de Executieve 
a. 20 en 21 januari te Constanz. 

De belangrijke onderwerpen waren: 
de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa, met 
accent op de DDR, wegens het bezoek van het 
Bureau op 22 januari aan Oost-Berlijn, en 
Joegoslavië, waaraan door de president juist een 
bezoek was gebracht; 
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voorbereiding congres te EspooiHelsinki en de 
toekenning yan de "Prize for Fr 2: •• .:lom". Besloten 
werd dat de prijs zou worden toegekend aan 
Vaclav Havel, de president van Tsjechoslowakije; 
voorbereiding Liberal Leaders Meeting op 17 
februari te Berlijn. 

b. 16 en 17 juni Madrid. 
Naast de behandeling van routinezaken werd lang aandacht 
besteed aan: 

de ontwikkelingen in Midden- en Zuid-Amerika, 
mede met het oog op de aanstaande verkiezingen 
in een aantal staten; 
de verdere democratisering van landen in Midden
Europa, mede gestimuleerd door de aanwezigheid 
van een aantal vertegenwoordigers uit die 
landen; 
een scherpe verklaring werd uitgegeven waarbij 
het vernielen van partijkantoren en het 
gevangennemen van de leider van de PNL, 
Campeanu, door mijnwerkers in Bukarest werd 
veroordeeld. 

c. 3 oktober in Espoo/Helsinki. 
Het was slechts een korte, routine, vergadering parallel aan 
het congres. 

Congres in EspooiHelsinki 
Het vindt plaats van 4 - 6 oktober. Het was georganiseerd door de 
Centre Party, de Swedish Peoples Party en de Liberal Party. Het 
thema van het congres was "Milieu en groei". De heer mr.A.J. te 
Veldhuis was lid van het Theme Committee. Zeer veel toespraken 
werden gehouden, die ook als reactie bij de congresgangers had dat 
in de toekomst minder speeches moesten worden toegestaan. De 
discus~ie werd afgerond met het aanvaarden van de "Helsinki 
Deelaratien on Ecologically Sustainable Development", met als 
belangrijk politiek voorstel om te streven naar een UN Council for 
the Environment. Tevens werd besloten dat de liberale Internationale 
een Milieucommissie moest krijgen. 

Ook bij dit congres werden naar het hoofdonderwerp nog vele andere 
zaken besproken. Wederom was er een overvloed aan resoluties, zowel 
over het thema als over andere zaken, met name op het gebied van de 
mensenrechten. Van VVD-zijde was er een speech van de heer Te 
Veldhuis over het thema en van J.D. Blaauw rapporterend over de 
activiteiten van de Human Rights Committee. 

De delegatie van de VVD bestond uit de volgende leden: 
secretaris buitenland, J.D. Blaauw (delegatieleider), mr.A.J. _te 
Veldhuis, mevr.J.M. de Vries (voorz. Vrouwen VVD), mevr.E. de Roo 
van Alderwerelt-Hoog, F. de Roo van Alderwerelt, J. van Baalen, E. 
Bastiaans, mevr.E. Brandenburg, D. de Jong, mevr.R. Markerink-de 
Leede, mr.H.P. Talsma (patron LI), mevr.mr.W.K. Talsma-Rutgers. 

Verkiezingen in Midden- en Oost-Europa 
Door twee leden van de VVD, te weten mr.drs.F. Bolkestein en A.W. 
Kröner, werd deelgenomen aan een internationaal waarnemers team bij 
de verkiezingen in Hongarije in maart 1990. 
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In mei 1990 vormde een viertal leden van de VVD, te w~ten mr.H.R. 
Nord, mr.J.G.C. Wiebenga, drs.A.W. Kröner en mevr.drs.H. de Ruiter, 
de kern van een waarnemersgroep van de Liberale Internationale 
tijdens de verkiezingen in Roemenië in mei 1990. 

Federatie van Liberale en Democratische partijen van de Europese 
Gemeenschap (ELD) 
----------------------------------------------------------------
Het werk in de Federatie concentreerde zich overwegend op de 
ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa, op een herbezinning over 
het functioneren van de ELD en over de positie van de liberale 
fractie in het Europees Parlement. 
Daarnaast zorgde de kandidaatstelling voor het voorzitterschap, maar 
ook de invulling van een aantal staffuncties voor de nodige 
spanningen die de interne relaties onder druk zette. De nieuwe 
voorzitter, Willy de Clercq, heeft op zich genomen om de federatie 
weer wat vaart te geven, maar ook om de verhoudingen met de lid
partijen wat op te poetsen en de overheersende positie van de 
liberale fractie wat te relativeren. Van cruciaal belang hierbij is 
de financiële onderbouwing van de federatie. 

Vergaderingen van de Executieve 
a. 8 mei te Brussel. Voorbespreking kandidaatstelling voorzit~er 

en secretaris-generaal. Geen duidelijke conclusies. Overzicht 
van de financiële situatie, waaruit blijkt dat de Euro-fractie 
de financiële kurk is waar de ELD op drijft. 

b. 2 juli te Brussel. Nadere uitwerking van de besluiten die 
genomen zijn Shannon op het congres. Er wordt ingesteld een 
commissie institutionele zaken die een voorbereidende 
standpuntbepaling gaat formuleren voor de inbreng van de 
Assisen te Rome, in relatie tot de Intergoevermentele 
Conferenties over Europese Politieke Unie en de Economische 
Monetaire Unie. Een deel van het werk moet ook dienen als 
basis-document voor de Europese liberale leidersvergadering in 
Berlijn op 23 november. De VVD is in deze commissie 
vertegenwoordigd door J.D. Blaauw. Tevens wordt een commissie 
ingesteld om de reglementen aan een scherp onderzoek te 
onderwerpen en voorstellen uit te werken waar bijstelling 
nodig is. De VVD is in deze commissie vertegenwoordigd door 
drs.F.A. Wijsenbeek en W.J.A. van den Berg. 

c. 19 oktober te Brussel. Bespreking van het eindrapport van de 
commissie institutionele zaken, aanpassing en formulering van 
het basis-document voor de leiders-conferentie. 

d. 5 december te Parijs. Bespreking van het te houden congres in 
1991. De Parti Radical zal gastheer zijn, en het congres zal 
worden gehouden in Poitiers op 6 en 7 juni. Tevens werd een 
open discussie gehouden over nadere ontwikkelingen in de 
lidstaten, het Verenigd Koninkrijk is het bijzonder n.a.v. het 
terugtreden van de conservatieve leidster, Thatcher. 

Congres te Shannon 
Het congres vond plaats van 6 - 10 juni. Hoofdthema was de relatie 
met Midden- en Oost-Europa, doch ook voor de verkiezingen van een 
nieuwe voorzitter en secretaris-generaal nam veel tijd in beslag. In 
deze functies werden respectievelijk Willy de Clercq en Mario David 
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gekozen. 
Diverse onderwerpen werden belicht, accent kreeg dpin~lijk het 
zoeken naar een nieuw elan voor de ELD. Het onvoldoende aanwezig 
zijn van liberale Europarlementariers tekende de desinteresse van 
die zijde. Besloten werd de weg op te gaan van vernieuwing, en 
hiertoe een aantal commissies voorbereidend werk te laten doen. 

De delegatie van de VVD bestond uit de volgende leden: 
J.D. Blaauw (delegatieleider), H.M.G. Dittmar, mevr.mr.M.Th.M. 
Tangel, D.H. Kok, mevr.A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, mevr.J.C. van 
Dijk-Sturm, drs.M.A.J. Knip, ir.J. Mulder, mr.A.H. Korthals, R.L.O. 
Linschoten en mevr.S.A. Blaauw. 

Dettmeijerstichting 

Eind 1989 was het duidelijk dat de VVD niet slechts toeschouwer kon 
blijven bij de vele ontwikkelingen in Oost-Europa. De pas opgerichte 
liberale partijen in de prille democratieën aldaar behoeven 
ondersteuning en informatie op velerlei gebieden, zoals het vormen 
van een partijstructuur, het voeren van campagne, het functioneren 
van en in een democratie in het algemeen. 
Daarom is op 9 januari 1990 de D.W. Dettmeijerstichting opgericht. 
Hiermee is een zelfstandige organisatie in het leven geroepen, 
binnen het raamwerk van de VVD, met een eigen financiële 
onderbouwing. Los van de normale geldstromen kan nu een beroep 
worden gedaan op enerzijds partijleden en sympathisanten en 
anderzijds de overheid. 
De doelstelling van de o.w. Dettmeijerstichting luidt als volgt: 
"Het verrichten en doen verrichten, bevorderen en doen bevorderen 
van activiteiten, gericht op ontplooiing en ondersteuning van 
initiatieven in het buitenland inzake het doen handhaven van de 
mensenrechten, het doen ontstaan van de parlementaire democratie, 
ter uitdraging van de liberale gedachte in het algemeen en ten bate 
van liberale groeperingen en instellingen in andere landen dan 
Nederland, in het bijzonder - zulks in overeenstemming met de 
Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 als 
vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties -
in hun relatie tot en ten behoeve van de VVD." 

Per 1 augustus 1990 is als medewerkster van de o.w. 
Dettmeijerstichting drs. Henriëtte de Ruiter in dienst getreden. 
Bij het in praktijk brengen van bovenstaande doelstelling 
concentreerde de o.w. Dettmeijerstichting zich op Tsjechoslowakije, 
Hongarije en Roemenië, dit volgens de richtlijnen van de overheid. 
In het afgelopen jaar werden de volgende activiteiten ontplooid: 

Tsjechoslowakije 
In Tsjecho-Slowakije is een goed samenwerkingsverband tot stand 
gekomen met de pas opgerichte liberale partij van Bohemen en 
Moravië, de Liberalne Demokraticka Strana (LDS). Deze partij was 
voor de parlementaire verkiezingen in Tsjecho-Slowakije een 
samenwerkingsverband aangegaan met Burgerforum, maar heeft zich 
daarvan losgemaakt om zelfstandig de gemeenteraadsverkiezingen in te 
gaan in november 1990 onder de naam LDS. 
De eerste contacten werden gelegd in maart 1990, toen Pol de Beer 
namens de VVD het eerste congres bijwoonde van de LDS (toen nog CSDI 
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geheten). 
De aanwezigheid van buitenlandse gasten bij dit s0~rt gelegenheden 
bleek bijzonder belangrijk voor de LDS, en daarom bezocht op 8 
september 1990 Henriëtte de Ruiter het tweede congres van de LOS. In 
november 1990 was Pol de Beer aanwezig bij een persconferentie van 
de LDS in Praag. 

Om te inventariseren waar het meest behoefte aan was bezochten 
Tineke Tangel en Henriëtte de Ruiter in oktober 1991 de LOS opnieuw; 
ondertussen had de VVD ter materiële ondersteuning al twee 
copieermachines verstrekt aan de LDS. 
Henriëtte de Ruiter reisde naar diverse afdelingen van de LOS in 
Bohemen en sprak met de lokale leiders van de partij. 
Op grond van de aldus verkregen informatie werd op 19 januari 1991 
door de Dettmeijerstichting een seminar gemeentepolitiek 
georganiseerd in Praag, voor de pas gekozen gemeenteraadsleden van 
de LDS in Bohemen en Moravië. 

Het plan is om in 1991 in ieder geval het seminar gemeentepolitiek 
te herhalen, als de LOS-gemeenteraadsleden wat meer eigen politieke 
ervaring hebben. 

Hongarije 
In Hongarije bestaan twee liberale partijen, n.l. de Alliance of 
Free Dernocrats (SOS) en Fidesz, de liberale jongerenpartij. Deze 
partijen verkeren in een -andere positie dan de LOS in Tsjecho
Slowakije, want zij zijn de grootste oppositiepartijen. 
In oktober 1990 bracht Henriëtte de Ruiter een bezoek aan de 
internationaal secretaris van de SOS in Boedapest. 

Roemenië 
In Roemenië blijft de politieke situatie wat onduidelijk, maar 
vaststaat dat de liberale partij aldaar, de Particlul National 
Liberal (PNL), in een moeilijke positie verkeert. In mei 1990 vonden 
de verkiezingen plaats voor president, parlement en senaat. 
Op 18 maart 1990 bracht Artha Ament een bezoek aan de PNL. De VVD 
organiseerde twee transporten naar Boekarest om de PNL te 
bevoorraden voor de verkiezingscampagne. 
Voor de verkiezingen op 20 mei heeft de VVD een waarnemersdelegatie 
gestuurd, waaronder ook Henriëtte de Ruiter. Bij de 
mijnwerkersacties in juni 1990 werd een groot gedeelte van het door 
de VVD aan de PNL verstrekte materiaal vernietigd of in beslag 
genomen, en het is nog onduidelijk of inmiddels de democratie in 
Roemenië zover gevorderd is dat de hulp op dezelfde schaal 
voortgezet kan worden. 

Congressen en overige activiteiten. 
Op 12 mei 1990 organiseerde de o.w. Dettmeijerstichting een 
themadag Oost-Europa in Maarssen. 

Van 27 tot 29 september 1990 nam Henriëtte de Ruiter deel aan het 
congres "Minderheden in OOst-Europa" in Villach, Karinthië, 
georganiseerd door FPÖ en FNS. 

In oktober 1990 bezocht Henriëtte de Ruiter de Helsinki Citizens' 
Assembly in Praag. 
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Op 15 en 16 november 1990 bezocht Tineke Tangel de ELDR-conferentie 
in Warschau. 

Van 6 tnt en met 8 december 1990 nam Henriëtte de Ruiter deel aan 
het congres "Liberalisme in Oost-en Midden-Europa'', georganiseerd 
door ~~ ~NS te Athene. 
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23. PROF.MR.B.M. TELDERSSTICHTING 

Publikaties 

In 1990 publiceerde de prof.mr.B.M. Teldersstichting de volgende 
geschriften: 

geschrift 70: Liberalisme en Conservatisme; verslag van een 
symposium; 
redactie: dr K. Groenveld en drs.G.A. van der List. 

In november 1989 organiseerde de Teldersstichting, ter gelegenheid 
van haar 35-jarig bestaan, een symposium dat gewijd was aan 
liberalisme en conservatisme. De inleidingen werden gebundeld 
uitgegeven als geschrift 70. 

geschrift 71: Over ontgroening en vergrijzing; demografie en 
economisch draagvlak; 
werkgroep: mr.E.J.J.E. van Leeuwen-Schut (voorzitter), drs.A.F. 
Bakhoven, drs.J.E. de Bruin-Scheepens, prof.dr.J.A.A. van Doorn, dr 
K. Groenveld, drs.H. Kadiks, ir.L.J. Kolff, E.G. Terpstra, 
drs.G.J.S. Uhl, drs.L.A. Welters. 

De werkgroep rapporteert in dit geschrift over beleids- wijzigingen 
die noodzakelijk zijn in het licht van de ontgroening en vergrijzing 
van de Nederlandse bevolking. 

geschrift 72: De markt helpt mee; ontwikkelingssamenwerking in de 
jaren negentig; 
werkgroep: prof.dr.C.J. Oort (voorzitter), dr J.M. Goudswaard, 
ir.E.L.P. Hessing, prof.dr.C.J. Jepma, mr.I.M. de Jong, drs.G.A. van 
der List (secretaris), drs.F.W. Weisglas, drs.E.P. Wellenstein. 

In dit geschrift staat de vraag "hoe kan de kwaliteit van de 
ontwikkelingssamenwerking worden verbeterd?" centraal. De werkgroep 
formuleert een liberale visie op ontwikkelingssamen-werking en doet 
een aantal suggesties ter vergroting van de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het Nederlandse beleid ten opzichte van de 
Derde Wereld. 

geschrift 73: Onrustig ontslagrecht; commentaar op wetsontwerp 
21479; 
auteur: mr.R. Hansma. 

Een fundamentele herziening van het ontslagrecht is, mede met het 
oog op veranderde sociale normen en andere maatschappelijke 
ontwikkelingen, nodig. In geschrift 73 geeft de auteur aan hoe het 
ontslagrecht aangepast zou moeten worden. 

Syllabus Liberalisme; 
drs.G.A. van der List schreef een syllabus over het liberalisme. 
Deze syllabus zal door de Haya van Somerenstichting worden gebruikt 
bij de cursus Liberalisme II. 
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Filosofen van het hedendaags liberalisme; 
redactie: P.B. Cliteur en G.A. van der List; 
uitgeverij: Kok Agora, Kampen, ISBN 90 242 7669 1. 

Tijdens een bijeenkomst met een vijftigtal genodigden werd in mei 
1990 het eerste exemplaar van de bundel "Filosofen van het 
hedendaags liberalisme" aangeboden aan de voorzitter van de VVD
Tweede-Kamerfractie, mr.drs.F. Bolkestein. Deze bundel kwam tot 
stand door samenwerking van uitgeverij Kok Agora en de prof.mr.B.M. 
Teldersstichting en stond onder redactie van dr.P.B. Cliteur en 
drs.G.A. van der List. 
Verschillende auteurs schilderen in deze bundel een portret van de 
liberale filosofen John Rawls, Robert Nozick, Friedrich Hayek, Kar! 
Popper, Isaiah Berlin, Ralf Dahrendorf en Raymond Aron. 

Lopende projecten 

In dit verslagjaar waren de volgende projecten in behandeling: 
biografie van Haya van Someren; 
medische ethiek en techniek; 
rechtsbescherming tegen de overheid; 
constitutionele toetsing; 
infrastructuur en ruimtelijke ordening. 

Symposium 

In samenwerking met de VVD-partijcommissie Buitenlandse Zaken 
organiseerde de Teldersstichting het symposium "Implications of the 
Gulf Crisis for NATO". Internationale sprekers gaven hun visie op de 
Golfcrisis en de gevolgen hiervan voor de NATO. De inleiders waren 
dr. Peter Corterier, dr. Brian Field, Lt. Gen. Etienne Copel en 
mevrouw Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot. 

Curatorium van de prof.mr.B.M. Teldersstichting 

In 1990 verliet mr.drs.F. Bolkestein het curatorium. Mr.J.G.C. 
Wiebenga volgde hem op als vertegenwoordiger van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Op 31 december 1990 was het curatorium als volgt samengesteld: 

mr.drs.H. Langman (voorzitter); 
mr.K.H. Beyen (penningmeester); 
prof.dr.J.A.A. van Doorn; 
dr L. Ginjaar; 
dr J.M. Goudswaard; 
prof.dr.P. Korteweg; 
mr.E.J.J.E. van Leeuwen-Schut; 
mr.I.W. Opstelten; 
mr.J.M. Polak, 
prof.mr.W.J. Slagter; 
mr.H.P. Talsma; 
mr.J.G.C. Wiebenga; 
dr G. Zoutendijk. 
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Bureau van de Teldersstichting 

Op 1 juni verliet mevr.M.C.H. van der Luur (algemeen 
na ruim 20 jaar, de Teldersstichting. Het bureau was 

secretaresse), 
op 31 december 

1990 als volgt samengesteld: 
- dr K. Groenveld 
- mevr.ir.L.J. Kolff 
- drs.G.A. van der List 
- E. Bottinga-Lindhout 

Liberaal Reveil 

directeur 
wetenschappelijk 
wetenschappelijk 
secretaresse. 

medewerker 
medewerker 

In 1990 verscheen Liberaal Reveil zes maal. Het eerste nummer, dat 
in februari verscheen, was een themanummer en geheel gewijd aan "VVD 
en het liberalisme". 
Met dit eerste nummer werd een enquêteformulier meegezonden. 
Hierdoor trachtte de redactie inzicht te krijgen in de meningen en 
de wensen van de lezers van Liberaal Reveil, zodat in de toekomst 
zoveel mogelijk met deze wensen rekening gehouden kan worden. 

Mr.W.J. Geertsema en drs.P.J.H.M. Luijten waren voorzitter 
respectievelijk secretaris van het bestuur van de Stichting Liberaal 
Reveil. De penningmeester, mr.J.A. Reus, werd in november opgevolgd 
door mr.H.E. Koning. 
De redactie werd in 1990 wederom voorgezeten door drs.J.A. Weggemans 
en de eindredactie werd verzorgd door mevrouw ir.L.J. Kolff. 
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24. SLOT 

Het jaarverslag is een samenbundeling van feiten die tezamen een 
impressie dienen te geven van wat zich in hoofdzaak in 365 dagen 
voordoet in de VVD. 
Altijri een impressie, omdat het onmogelijk is alle handelingen te 
beschrijven. Veel afdelingen en centrales hebben echter een min of 
meer uitvoerig verslag. Voor het nageslacht zijn deze verslagen met 
dat van het hoofdbestuur kostbare documenten, die om 
geschiedschrijving te bedrijven onontbeerlijk zijn. 

Sedert meer dan een decennium onderhoudt de partij - in het 
bijzonder het algemeen secretariaat - goede contacten met het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) te 
Groningen. In belangrijke mate bevinden zich daar de archief
stukken van de partij. Ook dit jaarverslag zal een plaats krijgen 
bij het DNPP. 
Mede dankzij de goede samenwerking met voornoemd centrum is een 
inventarisatie van het archief mogelijk. In het Jaarboek van het 
DNPP over 1990 zal rubriekegawijze een uitgebreide opgave worden 
gepubliceerd van alle documenten. Het behoud van het liberale 
gedachtengoed is op die wijze verzekerd. 

Het kan en mag niet ontkend worden dat velen, èn leden èn kiezers, 
in de voorbije jaren hebben getwijfeld aan de mogelijkheden van de 
VVD. Wellicht zelfs aan haar bestaandsgrond. Een twijfel die 
volkomen misplaatst is. Want zoals Frits Bolkestein het heeft 
gesteld, na vijftig jaar gaan eindelijk in Europa de lampen aan. Dat 
is een blauw licht. De VVD zorgt dat het blauwe licht blijft branden 
in Nederland. Daartoe volgt zij haar eigen weg zoals de commissie 
Hoofdlijnen het heeft verwoord, onder de banier van het liberalisme, 
"door Huizinga zo prachtig gekenschetst als: al wat een vrij mens 
waardig is". 
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BIJLAGE I 

BESLUITEN en toezeggingen van het hoofdbestuur tijdens de 
43ste jaarlijkse algemene vergadering te Zwolle op 18 en 19 
mei 1990. 

1. De algemene vergadering nam kennis van het conform art. 
18.3 statuten door het hoofdbestuur uitgebrachte 
Jaarverslag. 

2. 

3. 

4. 

Tot lid van de Commissie van Beroep werden benoemd c.q. 
herbenoemd mr.J.M. Polak te Ede (voorzitter), mevr.T. 
Blom-de Koek van Leeuwen te 's-Gravenhage en mr.F. 
Korthals Altea te Rotterdam. Als plaatsvervangend lid 
werden benoemd c.q. herbenoemd prof.mr.M.C.B. Burkens te 
Leersum, mevr.J.L. Niemantsverdriet-Leenheer te 
Westerschouwen en mr.H.C.G.L. Polak te Rotterdam. 

Rekening en verantwoording en jaarverslag van de 
penningmeester over 1989 werden goedgekeurd. 

Besloten werd dat de algemene vergadering het 
Verenigingsplan goedkeurt met, conform de strekking van 
een motie van de kamercentrale Den Helder, inacht
neming van de volgende uitspraken. 

De discussie over de liberale hoofdlijnen wordt 
versneld. Het hoofdbestuur zal voor 1 juni een Commissie 
Hoofdlijnen instellen met als opdracht: 
1. op hoofdlijnen een aanzet te geven voor het 

liberale antwoord op actuele maatschappelijke 
vraagstukken; 

2. als uitgangspunten daarvoor mede te kiezen de 
liberale beginselen en het verkiezingsprogramma, 
omdat dat het laatste document is waarover de 
algemene vergadering politieke uitspraken heeft 
gedaan; 

3. de werkzaamheden af te ronden in september 1990 
zodat publikatie in Vrijheid en Democratie eind 
september/begin oktober kan plaatsvinden. 

Daarna vindt de behandelingaprocedure in de partij 
plaats, uitlopend in een algemene vergadering eind maart 
1991. 

Aangenomen werden een motie van de kamercentrale Den 
Belder en twee amendementen van de afdeling Bergen op 
Zoom over de financiële consequenties van de themadagen 
voor de kamercentrales; aan de kamercentrales zal een 
financiële tegemoetkoming van f 1.000,- per themacongres 
worden verstrekt. 

Overgenomen werd een motie van de kamercentrale Den 
Helder om de wijze van begeleiding van kamerleden (pt. 
3.2.5 Verenigingsplan) ook toepasbaar te doen zijn op 
andere geledingen in de partij. 

Toegezegd werd dat het hoofdbestuur een aanzet zal geven 
om op kleine schaal over te gaan tot de inrichting van 

.... 

5. 
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een deskundigenbestand. 

Besloten werd de eerste zin van punt 4.2.5 "Van 
kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen wordt 
verwacht dat zij cursussen, gelegen op terreinen die 
voor hun functioneren belangrijk zijn, hebben gevolgd;" 
te laten vervallen. 

Toegezegd werd dat er in de LCV meer bekendheid aan 
wordt gegeven dat voor die mensen, waarvoor de hoogte 
van de cursusbijdragen een wezenlijke en de enige 
belemmering is om deel te nemen, een voorziening 
mogelijk is. 

OVergenomen werd een motie van de kamercentrale Den 
Helder om op korte termijn een pakket aanbevelingen te 
ontwikkelen voor een ieder die met media te maken 
krijgt; dat een ieder die met de media te maken kan 
krijgen zeer dringend verzocht wordt aan dergelijke 
aanbevelingen (waaronder een cursus mediatraining) 
gehoor te geven en dat het zich conformeren aan deze 
aanbevelingen één van de aspecten is die moet meewegen 
bij het samenstellen van de advieslijst 
kandidaatstelling nieuwe stijl door het hoofdbestuur, 
een en ander met inachtneming van de financiële 
randvoorwaarden. 

Overgenomen werd de strekking van een motie van de 
kamercentrale Den Helder dat het hoofdbestuur 
voorwaarden zal scheppen om de communicatiekanalen in de 
partij van boven naar beneden en van beneden naar boven 
te intensiveren. 

Naar aanleiding van een motie van de kamercentrale Den 
Helder werd vastgesteld dat de partijraad uitsluitend 
conform art. 31.3 van de statuten krachtens bijzondere 
machtiging door de algemene vergadering besluiten kan 
nemen. 

Toegezegd werd de mogelijkheid te onderzoeken voor 
exploitatie van Vrijheid en Democratie door een 
commerciële uitgever met als randvoorwaarden de 
zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van de redactie. 
Aangenomen werd een motie van de afdeling Bussum om een 
onderzoek in te stellen naar de mate waarin lede1 
behoefte hebben aan de ontvangst van Vrijheid e~ 
Democratie. 

Toegezegd werd dat de verdeelsleutel van de contributie 
in het komend jaar besproken zal worden met· de penning
meesters van de kamercentrales en bij de bezoeken van 
het hoofdbestuur aan de kamercentrales om eventueel in 
de volgende jaarvergadering met een onderbouwd voorstel 
voor een bijstelling te komen. 

Verworpen werd een motie van de kamercentrale Amsterdam 
van de volgende inhoud: "De 43ste jaarlijkse algemene 
vergadering van de VVD bijeen op 18 en 19 mei 1990 te 



6. 

Zwolle; 
Gehoord de discussie over de ontwikkelingen in de 
partij, 
Besluit: 
1. Om voor 01 juli 1990 een commissie van goede 

diensten in te stellen bestaande uit personen die 
ln brede kring, binnen en buiten de VVD, politieke 
en maatschappelijke waardering genieten, 

2. Deze commissie als taakopdracht te geven: 
a. het in 1990 begeleiden van het hoofdbestuur bij 
het proces om de eenheid in de partij en het 
vertrouwen bij de kiezers en de leden te 
herstellen; 
b. de algemene vergadering in het najaar 1990 een 
advies voor te leggen over het te voeren 
politieke, bestuurlijke en organisatorische beleid 
voor de jaren 1991 en volgende; 

Bn gaat over tot de orde van de dag. 
Afdeling en kamercentrale Amsterdam." 

Besloten werd over te gaan tot een contributieverhoging 
conform het voorstel van het hoofdbestuur. 
Overgenomen werden amendementen van de afdeling Zaanstad 
en Hulst-Hontenisse c.s. tot wijziging van de 
contributieverdeelsleutel: hoofdbestuur 65%; afdeling 
24%; ondercentrales 3%; kamercentrales 8%. 
In de contributiebijsluiter zal erop gewezen worden dat 
ook studenten ouder dan 27 jaar in aanmerking kunnen 
komen voor een contributiereductie conform artikel 64.2 
hr. 

1. Besloten werd dat de reglementswijzigingen met 
betrekking tot de partijraad en de kandidaatstelling 
Tweede Kamer (alsmede de gedachtenwisseling over het 
automatisch lidmaatschap van de Vereniging van Staten
en Raadsleden en de reglementering LCJ) behandeld zullen 
worden in een buitengewone algemene vergadering die 
begin september (inmiddels vastgesteld op 8 september) 
behandeld zullen worden. 

8. Benoemd werden tot leden van de Commissie van drie ter 
voorlichting van de algemene vergadering bij de 
behandeling van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester over het jaar 1990 mevr.drs.M. Brouwer
van Wijk te Sneek, W. Donker te Lelystad en drs.Th.A.J. 
Meys te Amsterdam met als plv. leden ir.J. Boeve te 
Zuid-Beijerland, mevr.W.J.M. Dregman-Kaak te Roden en 
mevr.M.H.G.C. Kleyn-v.d. Wulp te 's-Gravenhage. 

9. Ingestemd werd met de notitie van het hoofdbestuur om op 
termijn over te kunnen gaan tot benoeming van een 
voorzitter wiens voor de VVD ter beschikking staande 
tijd niet bepaald wordt door de tijd die hij aan zijn 
professionele (externe) werkzaamheden moet besteden. De 
wijze van honorering van een dergelijke functionaris kan 
later bepaald worden. 

10. Besloten werd een telegram te zenden aan Hare Majesteit 
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12. 

de Koningin van de volgende inhoud: 
"De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op vrijdag 
18 en zaterdag 19 mei 1990 te Zwolle in jaarlijkse 
algemene vergadering bijeen, betuigt trouw en 
aanhankelijkheid aan Uwe Majesteit en Haar Huis". 

De algemene vergadering besloot het aa-·tal van 13 
hoofdbestuursleden ongewijzigd te latt<n; herkozen werden 
mr.I.W. Opstelten te 's-Gravenhage (on:iervoorzitter), 
dra. P. Reasenaar te • s-Gravenhage ( per.,üngmeester) en 
J.D. Blaauw te Zeist (secretaris voor de organisatie); 
verkozen werden mevr.F.M. Roscam Abbing-Bos te Rijswijk 
en R. Verdijk te Nijmegen (beiden secretarissen voor de 
organisatie). Benoemd werd L.P. Stoel te Sneek als 
adviseur van het hoofdbestuur (conform art. 23.4 onder 3 
at). 

Goedgekeurd werd het technisch advies voor de verkiezing 
van de leden van de Eerste Kamer in 1991. 

M.Th.M. Tangel. 



BIJLAGE II 

Lijst van leden per categorie 

1-1-1990 
soort leden 

kc. 06 91 92 93 94 95 96 

A 6 7 110 1943 567 733 28 
B 10 3 105 1819 494 648 19 
c 17 2 83 2089 1530 1030 40 
0 4 5 72 1745 560 673 24 
E 3 1 78 635 424 194 7 
F 10 0 91 876 1226 406 12 
G 16 9 199 3611 1296 1355 39 
H 27 0 106 2923 1071 1185 35 
I 1 1 104 680 433 169 15 
J 8 2 57 1983 731 725 30 
K 16 1 89 2504 1507 921 49 
L 6 2 29 1164 421 466 5 
M 17 1 173 3007 1488 1252 51 
N 6 0 34 1564 629 643 19 
0 13 0 108 1930 872 811 26 
p 14 1 96 1340 745 646 15 
Q 13 4 38 1517 815 767 21 
R 8 1 95 1496 286 610 19 
s 2 1 16 473 106 190 3 
w 2 0 4 120 64 54 5 
sub 199 41 1687 33419 15265 13478 462 

1-1-1991 
soort leden 

kc. 06 91 92 93 94 95 96 

A 6 2 72 1572 543 611 31 
B 11 5 74 1809 531 654 18 
c 21 0 61 2693 1778 1285 47 
0 3 2 33 719 269 276 14 
B 3 0 61 558 400 174 9 
F 10 0 32 742 1144 346 18 
G 18 3 142 3226 1349 1278 47 
H 30 0 64 2554 1060 1096 37 • I 1 0 61 664 412 181 15 
J 8 1 37 1756 762 677 25 
K 15 0 50 2161 1508 840 44 
L 7 0 22 1056 431 436 5 
M 17 1 109 2662 1450 1128 46 
N 6 0 30 1388 661 604 21 
0 13 0 59 1688 847 755 28 
p 13 0 50 1204 706 581 14 
Q 13 1 25 1389 829 728 22 
R 6 0 60 1350 286 549 17 
s 2 0 10 444 114 183 1 
w 2 0 1 105 56 51 6 
sub 205 15 1053 29140 15136 12433 465 
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VVD COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN 

Jaarverslag 1990 

Samenstelling 

Begin 1990 werd de commissie in nieuwe samenstelling door het hoofdbestuur 
benoemd. Als voorzitter werd opnieuw benoemd de heer mr. J.H.J. van Blomme
stein. Secretaris werd de heer mr. A.F. Peereboom Voller. 

Vergaderingen 

De commissie kwam in het verslagjaar zeven maal in vergadering bijeen. De 
opkomst van de leden was redelijk. De commissie heeft goed samengewerkt 
met de adviserende leden van de beide Kamers der Staten- Generaal. 

Onderwerpen 

De commissie heeft zich uitvoerig beziggehouden met het onderwerp sociale 
vernieuwing. Daarbij is gezocht naar een liberale vertaling van het begrip 
sociale vernieuwing. De nadruk werd in dit verband gelegd op decentralisa
tie. 
Het bestuur in stedelijke agglomeraties was een regelmatig op de agenda 
terugkerend onderwerp van bespreking. Bij dit onderwerp werd betrokken de 
herziening van de gemeentewet en de positie van de provincies. De commis
sie toonde zich voorstander van grootschaliger provincies. 
Europa en het binnenlands bestuur kreeg als punt van bespreking in dit ver
band eveneens ruime aandacht van de commissie. 
De commissie werkte mee aan de voorbereiding van een themacongres over de 
stimulerende liberale staat. Het themacongres over dat onderwerp werd ech
ter naar een later tijdstip verschoven. 
Andere onderwerpen waarmee de commissie zich in 1990, in overleg met de 
advi~erende leden heeft beziggehouden zijn: 
- Geaeentelijke herindeling 

Functionele decentralisatie (maatschappelijk middenveld) 
- Rechtspositie van politieke ambtsdragers 
- De financi!n van gemeenten en provincies 
- Het decoratiestelsel 
- Bestuurlijke vernieuwing (rapport van de Commissie-Deetman) 
- De begroting van Binnenlandse Zaken 
- De inhoud van het burgemeestersambt 
- Een liberale visie op ontwikkelingssamenwerking, vredesbeleid en mensen-

rechten op gemeentelijk niveau 
- Het rapport "Ongebroken lijnen" 

In het algemeen is de commissie erin geslaagd de behandeling van de ver
schillende onderwerpen zoveel mogelijk af te stemmen op de agenda van de 
Eerste en Tweede Kamer. De adviserende leden hebben op die manier gebruik 
kunnen maken van de opvattingen van de commissie. 

( 
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PARTUCOMMISSIE IUSTTTIE 

JAARVERSLAG 1990 

In het verslagjaar zijn twee nieuwe leden tot de commissie toeg··ireden, tt: weten mw. mr. 
M.J.F. Zeven-Postma en mr. J.H.C. van Zanen. 
Aan het einde van het verslagjaar heeft mw. mr. J. leemans de commissie verlaten; mw 
Leemans heeft seden de oprichting van de commissie in oktober 1977 van de commissie 
deel uitgemaakt. 

In 1990 is de commissie 11 maal bijeen geweest. In het verslagjaar is door de commissie 
aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

Anonieme verdachte 

Mede naar aanleiding van een wetsvoorstel met betrekking tot de verdachte die weigen zijn 
naam op te geven, heeft de commissie de voorkeur uitgesproken voor de invoering van een 
algemene identificatieplicht. Naar aanleiding van de interpellatie van de ministers van 
verkeer en waterstaat en van justitie heeft de commissie geconcludeerd dat bij een algemene 
identificatieplicht, op basis van bestaande documenten, effectiever kan worden opg;:treden bij 
anonieme verdachten. bij zwanrijders en bij het vreemdelingentoezicht. 

2 Henjenjog rechterlijke organisatie 

Het kabinetsstandpunt met betrekking tot de herziening van de rechterlijke organisatie is in 
een eerste orientatie binnen de commissie besproken. Van de griffie van de Tweede Kamer 
kan een inventarisatie worden tegemoet gezien waarin de discussiepunten naar aanleiding van 
het kabinetsstandpunt wordt samengevat. Aan de hand van deze ioventatisatie zal de 
commissie de verschillende punten opnemen in de agendaplanning. 

3 Het homo-buweljjk 

Dit onderwerp is een aantal malen in de commissie aan de orde gewei'St. De omm•ss•e 
heeft zich allereerst op het standpunt gesteld dat een centrale registra1i:; •·illl sar:. alevings
vormen dient te worden ingesteld; openstelling van het burgerlijk huw 'li;i voor ,. ~ere dan 
man/vrouw-relaties acht de commissie -mede op grond van historische overweeing<">l- niet de 
aangewezen weg. 

Vervolgens dient registratie van de samenleving uitsluitend richtsnoer te zijn bij het 
toekennen van gunstige (voorzieningen, huisvesting) als ongunstige (met name fiscale) 
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consequenties door de staat. Overigens meent de commissie dat het sluiten van een huwelijk, 
dan wel het registreren van een samenleving met het oog op bepaalde aanspraken dient te 
worden tegengegaan door een verregaande individualisering van dergelijke aanspraken. 

4 Cootractsadyocatuur 

Dit onderwerp is behandeld in het kader van het voorstel van Wet op de rechtshulp. De 
commissie heeft zich op het standpunt gesteld dat, indien op het terrein van de gefinancierde 
rechtshulp een open~inde regeling niet valt te vermijden, daarbij passende beheersinstru
melllen dienen te worden geschapen. 

S Pestrjjdjng discriminatie 

De commissie heeft erop geattendeerd dat noch in de bestaande, noch in de nieuw voorge
stelde weeteksten met betrekking tot discriminatie het al dan niet beledigende brakter van de 
discriminatie van belang is; zulks in tegenstelling 101 een aan~ uitlatingen van de minister 
van justitie, die juist op dit onderscheid de nadruk legde. 

Aan de hand van een notitie met betrekking 101 Groepsactie en class action heeft de 
commissie van gedachten gewisseld over de wenselijkheid om met een instrumelll als 
amerikaanse de class action toe een effectievere bestrijding van discriminatie in arbeidsrela
ties te geraken. Kenmerkend voor een class action is, dat de rechterlijke uitspraak in een 
dergelijke procedure ten uitvoer kan wordoe gelegd niet alleen tegenover de daadwerkelijke 
procespanijen, maar ook tussen personen en organisaties die met de procesoanijen sterke 
overeenkomst in belangen venonen. 

De commissie acht de tijd nog niet rijp voor introductie van een dergelijk americanisme. 
Ook in de Verenigde Staten heeft deze figuur 101 grote bijkomende problemen geleid, 
samenhangend met de sterk doorgescbocen juridificering van de samenleving. 

6 Slachtofferhulp 

Omtrent dit onderwerp is een wetsvoorstel besproken, waarmee beoogd wordt een bestaande 
praktijk binnen de politie en het openbaar ministerie een hechtere grondslag te bieden. 
Nuttig is, dat een regeling wordt getroffen voor de inzage van dossierstullen door de 
beledigde panij (juridisch jargon voor het slachtoffer). Opmerkelijk is voons dat voorzien 
werd in fondsvorming ten behoeve van instellingen die zich zullen gaan toeleggen op de 
ondersteuning van slachtoffers van strafbare feiten. 
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7 Herzienjog ontslagrecht 

De comm1ss1e heeft zich op het standpunt gesteld dat nog i~ onvoldoende mate wordt 
tegemoetgekomen aan de wens 101 liberalisering van de arb .. :;!sverhoudingen; volstrekt 
onaccepUbel is de handhaving van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. 

8 Computercriminaliteit 

De commissie heeft naar aanleiding van het desbetreffende wetsvoorstel aandacht gevraagd 
voor het punt van de medewerking van de eigenaar aan een strafrechtelijk onderzoek: het is 
zeer wel mogelijk dat door een dergelijk onderzoek informatie aan het licht komt waarop een 
verdenking tegen de eigenaar kan worden gebaseerd. De medewerking van de eigenaar is 
noodzakelijk om een dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. Dit kan bij toepassing van de 
regeling een probleem zijn. 

De comm1ss1e was van oordeel dat de in het wetsvoorstel opgenomen strafmaat voor 
inbreuken in systemen van twee jaar onbegrijpelijk is en niet in verhouding staat tot de 
voorgestelde strafmaat voor manipulatie met belaalpassen (zes jaar). Bij deze strafmaat zou 
aangesloten dienen te worden. 

9 Yerkeersaansprakeljjkhejd 

Besproken is een punt, dat reeds gedurende een groot aantal jaren om een oplossing vraagt. 
Naar algemeen maatschappelijk gevoelen werkt de bestaande, op de schuldvraag gebaseerde, 
aansprakelijkheidsregeling voor letselschade in het verkeer onrechtvaardig omdat hierdoor in 
een relatief groot aan~ gevallen van aanmerkelijke invaliditeitsschade geen voorziening 
wordt geboden. Verteersdeelname houdt een aan~ risico's in, die zouden dienen te worden 
opgevangen door alle verkeersdeelnemers in de vorm van een risico-aansprakelijkheid. In 
discussie is derhalve om bij letselschade in het verkeer niet de voorkeur rou dienen te 
worden gegeven aan een andere systematiek: bijvoorbeeld een algemene verkeenverzekering 
op grond waarvan ongeacht de schuldvraag uitkering plaatsvindt. 

De problematiek lijkt moeilijk oplosbaar, omdat bij wijziging van het bestaande stelsel in 
meer gevallen uitkering zal dienen plaats te vinden, zodat de verzekeringspremies zouden 
stijgen. Bovendien is bij de bestaande regeling regres mogelijk van uitkeringsins• .tnlies inge
volge de sociale zekerheidswetgeving op degene die "schuld" draagt aan het .mgeval, en 
voor deze mogelijkheid zou ook een alternatief geboden dienen te worden. 
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10 Koelpunten Yreemdelineenbelejd 

De commissie heeft zich in afwachting van een rapport van de Commissie analyse asielpro
cedure en opvang asielzoekers gebogen over de knelpunten in het vreemdelingenbeleid. 
Traditioneel liet in Nederland sterk de nadruk op de toelating van vreemdelingen: naast de 
stroom van asielzoekers uit de derde wereld moet voor de toekomst rekening worden 
gehouden met een grote toestroom van economische vluchtelingen uit Oost-Europa. De 
verwerking van de aanvragen is reeds jarenlang een groot probleem; dit probleem zal in de 
toekomst niet meer op te lossen zijn. 

Naast het toelatingsbeleid wordt gestreefd naar integratie van het vreemdelingenbeleid met 
andere beleidsterrein: bijvoorbeeld de bijstandverlening, de volkshuisvesting, en dergelijke. 
Uitgangspunt dient te zijn dat de beperkte opnamecapaciteit van de nederlandse samenleving 
moet worden gereserveerd voor diegenen, van wie op grond van een behoorlijk onderzoek is 
komen vast te staan dat zij als vluchteling dienen te worden toegelaten. 

11 Omnemine welierrechtelijk voordeel 

In een wetvoorstel wordt voorgesteld om de mogelijkheden voor het openbaar ministerie om 
in bet kader van een strafvervolging door middel van verbeurdverklaring wederrechtelijk 
voordeel te ontnemen te vergroten. Vanuit de commissie is erop gewezen dat dergelijke 
mogelijkheden met dermate ingewikkelde waarborgen dienen te zijn omkleed, dat zij 
nauwelijks uitvoerbaar zullen blijken; waar een dergelijk instrument dient te worden ingezet 
bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit verdient het de voorkeur om van fiscale 
mogelijkheden gebruik te maken. 

12 Justitiebegrotine 

De Justitiebegroting, en de inbreng van de leden van de n• Kamerfractie bij de behandeling 
daarvan, is in de commissie uitgebreid aan de orde geweest. 
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VVD Politieco .. issie secretariaat Korvetwal 9 
2~17 GR Leiden 
071-258726 (werk) 
0'1-2lll53 (huis) 

-------------------------------------------------------------
JAARVERSLAG POLITIBCOKKISSIB 1990 

In 1990 maakten de volgende leden deel uit van de VVD 
politiecommissie: 
de heren, De Vries (vz), Wijbenga (secr), Beuving, Van 
Capelle, Ekkers, Goekoop, van Harinxma, Van Belten, Kuntze, 
Zonnevylle, Dijkstal (adv.lid), Korthals (adv.lid) en 
Wiebenga (adv.lid). 

Gedurende het verslagjaar is de commissie negen maal bijeen 
geweest. Gemiddelde opkomst was ruim 60\. 

Vooral de volgende onderwerpen hebben sterk de aandacht van 
de coaaiasie gekregen: 
- reorganisatie politie 
- functioneel toezicht 
- ontwikkeling criminaliteit 
- VVD-nota Samenleving en veiligheid 

beleidsplan politie 1991 
- invoering politiekogel 
- project kwantificering politieproduct 

politiebudget 

De reorganisatie politie, en daarmee samenhangend het 
Voorontwerp Politiewet 1990 en de Wet tijdelijke 
voorzieningen reorganisatie politiebeatel, was een vast punt 
op de vergaderingen. De reorganisatie heeft én op de 
politie-organisatie én op de politiezorg een grote impact. 
Kritisch is het in gang zetten van het reorganisatieproces 
gevolgd. 

De discussie over functioneel toezicht (of gedifferentieerde 
politiezorg) en ontwikkeling criminaliteit werd ondersteund 
door gaatsprekers met specifieke deskundigheid op dat 
betreffende terrein. 

De politiespecialisten uit de Tweede Kamer waren iedere 
commissie vergadering vertegenwoordigd, zowel inbreng 
verlangend op diverse strucurele aspecten met betrekking tot 
de politie, als op de actualiteit van de dag. Op beide 
fronten is door de commissie inbreng verzorgd ter 
ondersteuning van de politieke meningsvorming. 



IMRVERSI.AG VVD BUITENLANDSE ZAKEN 
CQMU1§9E 199() 

1. Rqulah-e vergaderlogen 

De CollUD.i.ssie kwam na installatie in mei 1990 in totaal 9 maal, 
waarvan 6 maal I"egulair, bijeen. Ter vergadering dienden bij 
vOOI"tdurin& dooc Leden opgestelde ootidea i.uzake actuele 
Internationaal-politieke problemen. ledere notitie waa zodaoi1 
gecooclpieei"d, dat ei" vOOI" de betrokken Tweede Kamededen 
desaew~t "actiepunten" aan zouden kunnen worden ontleend. 
Oe vergadei"ingen wei"den bij voortdwin& dooc Leden van de 
Tweede Kamei" en een maal dooi" een lid van de Eerste Kamei" 
bijgewoond. 

2. Blj:zoodea-e verpderingeo 

In 1990 vond een drietal bijzondei"e Vei"gadei"ingen plaans. D.rs 
C.C. Sand~ van de Nedei"Iand.se Pennaoeote VerteJenwoordl
lini bij de NAVO In Brussel lichtte op 19 juni vooi" een 
gezamenlijke BZ/Defensfe COIDlll.b5iezlttlng de consequenties 
vao de ver-andueode veillghelds31ruatie In Eumpa VOOI" het 
NAVO-beleid toe. De n~sultateo ven de bijeenkomst wei"den in 
een uftgebi"eld v~laa vNtaelead. 

In $81DeDWei"ki~ met de Oer eosi~ en Europese Zaken 
ColllDlissies OI"&~Ulbcenie de BZ-Cie op 9 juli een werkbezoek 
aan het NAVO HoofdlcwMtiei" te Brussel, waai" diepgaand ovei" 
Europese veiligbeid na de val van de muUI", de NAVO strategie 
en de Nederlillldse inbi"eng in de NAVO op politiek en mHitaii" 
gebled werd gesproken. Inleidingen Wei"den gebouden dOOI" de 
Nederlandse, Westduitse en Amerikaanse Amb~ildews bij de 
NAVO, dooi" genen~al Hei"Weyei" (lid van NAVO's Militaii" Comité) 
en dOOI" NAVO Adjunct Secretaris-Generaal VOOI" Politieke Zaken 
Weaener. Ailll het weckbezoek werd dooi" alle betrokken Tweede 
Kamerleden deelgenomen.Na afloop verscheen een I"apport. 

In samenwerlting met de Telden; Stichting oi"geniseecde de BZ
Cie aan de vooravooei van een eerste debat ovei" de komende 
defensienota van Minister Tei" Beek op 12 september 1990 in bet 
Defenslevoorlicht:.ingscentnun van bet Ministerie van Defensie 
een lntenJationale IUDdetafel conferende over 'lmplications 
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of tbe Guif CI"isis foi" NATO'. Tijdeos de conf~eotie werden 
inleidingen gehouden door de W~tduitse NAA Secr-etaris 
Generaal Conerier, de Britse defensie-ecooûmie-expert Field en 
de Franse Lt Gener-aal Copel. De confer-eutie werd bijgewoond 
door de Ambesssdeurs van de VS, Canada., Luxembura en OmiUl 
en dooi" de defensietop (o.a. GenCI"aal Graaffen Secretaris
Genm-aal Patijn). 
De door VVD Tweede Kamerlid Vau Heemkerclt Pillis aeboudeo 
Inleiding vanode een liCbot vOOI" de boeg van de eerste 
defeosleoota~e.. Ander'e pan:ljen en ook bet kabinet 
werden bladoor vcrpUcbt allereerst t.e reagcrco op de 
uitspraken VIW de VVD, die dankzij de versteliteode werking van 
de rondetafei--ÇQnferentie in de media tei"echt war-en gekomen. 
Vool"t3 werd bij de conferentie de toon xezet voor de 'out~f
uea' d.l.scussle.. Een venlag van de coofereotie., die ceheel 
enern werd gcfluaoclcnl, went door Dr K. Groenveld 
&qJUbliceerd iu Uberaal Reveil 1990/5. 

3. Diversen 

De Voonittei" van de BZ-Cie, MI- j.G.N. de Hoop Scheffei",nam 
deel aan een eer-ste conferentie van Poolse liberalen te 
Warschau. Hij pi"eSideei"de tevens een deel van een VVD 

Themadal over Oost-Europa. Leden van de BZ Cie vei"VUlden 
div~ spi"eekbeunen ovei" het Midden-oosten, Oost-Europa en 
LatJjn:s-Amerlka. 
Voonitter en leden van de CoiDIDissle wenieo me~dere malen 
gensadpleead dooi" individuele Kamer-leden. 

4. Samrustrlllng 

De samenstelling dei" BZ-Cie was in 1990 al:~ volgt: MI- J.G.N. de 
Hoop Scheffei" (Voonittei"), R.D.Praaning(secreraris), Mr- .;)rs 

J.C.van Baaien. DI" A.C..A. Dake, M. Leopold-de Vos wt 
Nederveen Cappel, J. Manhelm, Drs J.W. van der Meulen, L. j. 
Mo~-Kedde, ~ K..A. Nedei"lof, Dr-s G.W.F. Vigeveno, M.A. Tb. 
Zoutendijk-Meijzs. 
Tijdens bet V~lagjaai" kondigde mevmuw Mout-Kedde haax
afscheld aan. De procedure om in baai" opvolging te vooi"zien 
wei"d direct gestart. 

*** 
RDP/0120WD, 08.01.1991 
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Verslag van de activiteiten van de VVD-Defensie Commissie over het jaar 1990 

I. Samenstelling 

2. 

Als gevolg van de verkiezingen, werd de Commissie opnieuw samengesteld. 
Onder dankzegging verlieten de volgende leden en adviseurs de Commissie: 

hh Boekholt, v. Dam, Smits, Spoelstra, Stuiver, mw. Wind. 
Als nieuwe leden/adviseurs werden toegevoegd: 

hh Schreuder, Balemans, de Rooy, Ploeg, Blaauw. 

Y~rgid~r~~b~mi 1221 
16/1 Tweede Kamer 10/7 Jan van Nassaustraat 9 
13/2 Tweede Kamer 14/8 Jan van Nassaustraat 9 
13/3 Tweede Kamer 11/9 Tweede Kamer 
10/4 Tweede Kamer 9/10 Tweede Kamer 
8/5 Tweede Kamer 13/11 Tweede Kamer 
12/6 Tweede Kamer 18/12 Tweede Kamer 

3. ~ 
Cie. Buitenland: Besloten werd 2 à 3 maal per jaar overleg te plegen. Op 
19 juni en 21 november vond plenair overleg plaats, mede op basis van een 
gespreksnotitie van deze Commissie. 
Voorts werd overleg gevoerd in de vorm van een werkgroep. 

JOVD: op 12 november werd overleg gevoerd met de JOVO over het uit
gangspunt van de dienstplicht. Afgesproken werd, het overleg in 1991 
voort te zetten. 

Afd. Bladel: Tweemaal werd mondeling overleg gevoerd met leden onder meer 
van de afdeling Bladel inzake hun denkbeelden over dienstplicht. 

4. Onderwerpen 
Onder meer werd stilgestaan bij: 

Defensie nota: door de Def.cle. werden de eerste uitgangspunten voor 
een VVD beleid op papier gezet. Een eerste nota verscheen in 
februari, waaraan in maart een "cover-note" werd toegevoegd. Eind 
1990 werd de aanzet gegeven voor een vervolgnotitie. Uitvoerig werd 
stilgestaan bij de vraag op welke wijze op het gestuntel van het 
kabinet moet worden ingegaan. 
Begrotingen 1990/1991 
Duitse hereniging 
De politieke situatle in de SU 
De NAVO strategie post CFE 
CFE: vragen als: 
• zijn de gesprekspartners in het Oostblok stabiel? 
• de unilaterale bezuinigingen der NAVO-landen 
andere int. overlegstructuren (CVSE, Start, SDI etc.) 
de structuur van de Europese veiligheid-organisatie 
onrust bij het defensiepersoneel door het onduidelijke beleid 
Oe situatie in het Mldden-Oosten en de inzet van HL-troepen 
WWOK 
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6. 

Dienstplicht discussie: over dit onderwerp werden twee notities 
opgesteld 
bestelling aanvalshelicopters 
aanschaf van een amphibisch transportschip 
reorganisaties bij Defensie 
militair straf- en tuchtrecht 
verificatie activiteiten 
Nederlandse activiteiten m.b.t. NBC-wapentechnologie 
oefeningen in BRD 
Operatie "deforger" 
samenstelling Oef. Commissie 
stakingsrecht voor militairen 
beklagrecht voor militairen 
industriële inschakeling Defensie 

Excursie 
Op 9 juni werd -samen met de Commissie Buitenland- deelgenomen aan een 
bezoek aan het NAVO hoofdkwartier. 
De geplande excursie naar de Koninklijke Marine kon i.v.m. drukke 
agenda's geen doorgang vinden. Het bezoek zal in 1991 worden afgelegd. 

7. Overige onderwerpen 
Themadag: 12 mei 1991 te Maarssen: aan deze zeer geslaagde themadag 
heeft de Defensie Commissie onder meer bij de voorbereiding en de 
organisatie een bijdrage geleverd. 
De Commissie heeft het op hoge prijs gesteld, dat mw. Roscam Abbink 
bereid bleek, bij het overleg met de JOVD over dienstplichtzaken 
aanwezig te zijn. 

8. Altendance 
Evenals voorgaande jaren werden de vergaderingen goed bezocht. Bij 
vrijwel alle vergaderlogen waren Eerste en Tweede Kamerleden aanwezig. 

9. Diversen 
Een groot aantal leden was niet gelukkig met de wijze waarop de leden, 
adviseurs en oud-leden werden ingelicht over de nieuwe samenstelling. 
Voorts vond men de wijze waarop oud-leden zijn bedankt voor hun inzet in 
de afgelopen jaren teleurstellend. 

Delft, 17/1/1991 /Gra r-
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JAARVERSLAG PARTIJCOMMISSIE ONTWIKKELINGSSAHENWERKJNG 1990. 

In 1990 heeft de PC/OS de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Ontwikkelingssamenwerking in de jaren negentig; 
2. Gedifferentieerde benadering van ontwikkelingslanden; 
3. Bevorderen van regionale samenwerking; 
4. Internationale schuldensituatie; 
5. Nota Pronk: een wereld van verschil; 
6. Begroting en meerjarenraming os 1990-1994; 

De bovengenoemde onderwerpen hebben een rol gespeeld bij het 
geven van diverse adviezen aan de leden van de fracties in 
de Eerste en Tweede Kamer. Van deze adviezen is in het 
algeaeen goed gebruik gemaakt. Er kan worden gesproken van 
een vruchtbare samenwerking aet de adviserende leden. 

Nadat in 1989 een opzet gemaakt was voor een notitie inzake 
ontwikkelingssamenwerking in de jaren negentig, kon de 
beoogde publicatie van de Teldersstichting in oktober worden 
afgerond. Geschrift kwaa ongeveer tegelijkertijd uit met de 
Nota Pronk en heeft een nuttige bijdrage geleverd aan het 
debat. 
De saaenstelling van de PC/OS heeft in 1990 een aantal 
wijzingen ondergaan. De heer Leerentveld nam afscheid als 
voorzitter. De heer Hessing volgde hem op. Tevens traden 
enkele enthousiaste nieuwe leden toe met kennis over 
internationale handel, financien en ailieu. 

De Nota Pronk "een wereld van verschil" heeft binnen de 
PC/OS ruime aandacht gekregen. Een aantal aspecten uit de 
Nota, die vanuit een liberale visie van belang zijn, zoals 
econoaische verzelfstanding, zullen door de PC/OS verder 
onder de loep worden genoaen. 

Ook de EG zal de koaende jaren op het gebied van 
ontwikkelingssaaenwerking de nodige aandacht vragen. Op dit 
moaent kan gewezen worden op de POPM-regeling in relatie tot 
de Cheysson-faciliteit. 

De ontwikkelingen in Oost-Europa hebben in 1990 een zodanige 
vlucht genoaen, dat zij moaenteel raken aan de marges van 
het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De discussie over de 
mogelijkheid de Tweede en Derde wereld met betrekking tot 
hulpbeleid over een kam te scheren is actueel. Hieraan zal 
vanuit de PC/OS nader aandacht worden besteed. 

Ook het onderwerp "milieu" zal steeds meer aandacht vragen, 
in het kader van het streven naar een wereldwijde duurzame 
ontwikkeling. 

's-Gravenhage, december 1990. 
Anne Marie Hey, 
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JAARVERSLAG VAN DE PARTIJCOHHISSIE EUROPESE ZAKEN VAN DE VVD 

OVER 1990 

In het eerste jaar van haar beataan ia de Partijca..!aaie Europese Zaken 

zeven .aal bijeengeka.en . De eerste vergadering van de cu .. iaaie vond 

plaats op 26 april 1990 . 

Naast de behandeling van de Europese~ actualiteiten heeft de ca..iasle 

haar verk~eden geconcentreerd op een aantal theaa'a • 

Zo heeft de voortgang bij de voltooiing van de interne .arkt en .eer in 

het bijzonder de achteratand bij de iaple.entatie van richtlijnen bij 

voortduring de aandacht van de co..iaaie gehad. 

Tevens heeft de co..iaaie zich tijdens het verslagjaar intensief bezigge

houden aet het onderwerp institutionele hervor.ingen • Dit mede aan de hand 

van de hierover verachenen EP - rapporten en notities • 

De ca..iaaie heeft voorts een bijdrage geleverd aan de standpuntbepaling 

inzake de in nove.ber 1990 te ao.e gehouden Conferentie van de Parle.enten 

van de Europese Ge.eenschap ( • de Assisen • ) . Aan dit onderwerp heeft de 

ca.aiaaie tijdens het ~rrecea een extra vergadering gewijd • 

In de herfat van 1990 heeft de co..iaaie aan de hand van een uitgebreide 

notitie het EG - beleid jegens Oost-Europa en de Sovjetunie behandeld • 

Verder heeft de bevordering van het publieke bewustzijn inzake Europese 

integratie de aandacht van de ca.aiaaie gehad • 

Door leden van de caa.iaaie ia deelgeno.en aan een aantal activiteiten 

vaaronder de the.adag Oost - Europa , het ge~nlijke werkbezoek van de 

partijca..taaiea Buitenlandse Zaken , Defensie en Europese Zaken aan het 

•AVO hoofdkwartier te Brussel , de rondetafel conferentie over de iapli

catiea van de Golfcriais voor de NAVO ala.ede de in nove.ber 1990 ge -

houden IICadercuraua Europa • 

De vergaderingen van de ca..iaaie verden bijgewoond door adviserende leden 

van het Europees Parle.ent , de Tweede IICa.er en de Eerste IICa.er • 

De ca.aiaaie ia als volgt aa.engesteld: ar D.H. Kok (voorzitter) , 

.evr.E.J. Brandenburg (secretaris ),dra J. de Boer , dra R.J.Goedbloed , 

Dr P.H. de Heer , ar J.M.A. Hoa.an , ar C.H.Kok ,C.li.M. Lustenhouver , 

ir J. Mulder , ar H.R. lOrd , ar dra R.ll. Visser 

E.J. Brandenburg 

secretaria 



COKRISSIE FINANCIEEL EN ECONOMISCHE ZA&EN 

Jaarverslag 1990 

1. Samenstelling per 31/12/1990 
drs P. Ressenaar (voorzitter), ir A.J. Korff (secretaris), 
drs G.M.V. van Aardenne, drs R.J.N. Abrahamsen, ir R.F. de 
Bruïne, mw drs R.M. ten Cate-Dhont, drs A.G. Egressy, drs 
r.A. Engering, N. Groot, mr drs J.J. Hartman, drs R.A. 
Heerze, H.N. Schaper, mr C.A. Troost, mr drs S.E. van Tuyll 
van Serooskerken. 
Adviserende leden: mr H.E. Koning, dr R.W. de Korte, mw drs 
N. Rempt-Halmmans de Jongh (allen Tweede Kamer), mr H.P. 
Talsma (Eerste Kamer), drs G.M. de Vries (Europees Parle
ment). 

2. Vergaderingen 
De commissie is in de verslagperiode 9 maal bijeen geweest en 
wel op 20 februari, 20 maart, 25 april, 16 mei, 19 juni, 19 
september, 16 october, 20 november en 18 december. 

3. Besproken onderwerpen 
oe cie heeft werkgroepen ingesteld voor de terreinen energie
beleid, industriebeleid en financiering infrastructuur. De 
rapporten zullen t.z.t. als aparte VVD-publicaties het licht 
zien. In het kort zijn de conclusies de volgende: 
Ener~iebe1eid. De rapportage was aan het einde van het 
vers agjaar nog nie: gereed. 
IndustrieSolitiek. Het overheidsbeleid moet er op gericht 
zijn dat e productiefactoren grond, arbeid, kapitaal en 
technologie in voldoende mate beschikbaar zijn. Het milieu
beleid moet rekening houden met buitenlandse ontwikkelingen 
op dat gebied. Het beleid t.a.v. ruimtelijke ordening en het 
verkeer&- en verveersbeleid mogen een gezond ondernemings
klimaat niet in de weg staan. Ondanks dat matching in sommige 
gevallen aanvaardbaar is, dient dit instrument in het 
algemeen te worden afgewezen. Het is niet de primaire taak 
van ondernemingen om een bijdrage te leveren aan de maakbare 
samenleving. 
Financiering infrastructuur. De investeringsselectie bij de 
overheid diFnt zoveel mogelijk te worden uitgevoerd volgens 
de maatstaven die ondernemingen hanteren. Er dient een 
scheiding te worden aangebracht tussen de gewone dienst en de 
kapitaaldienst. De overheid heeft te weinig budgettaire 
ruimte voor investeringen in de infrastructuur. Private 
financiering lijkt onder bepaalde voorwaarden haalbaar; 
exploitatie van bestaande investeringen door particuliere 
beleggers heeft daarbij de voorkeur. 

voorts is aan de hand van zowel de politieke actualiteit als 
geagendeerde punten tussen leden en adviserende leden over 
een veelheid van onderwerpen van gedachten gewisseld. Onder 
aeer is gesproken over de volgende onderwerpen. 
Economische situatie in Oost-Euro a. over dit onderwerp is 
en1ge ma en gesproken, mede n.a.v. een bijdrage van hr G.M. 
de Vries. De Duits/Duitse integratie wordt als onvermijdbaar 
gezien. Daarbij is een economisch belang van NL beheersing 
van inflatie en ren~e. De EG dient dan ook grote invloed te 
hebben op het integratieproces. Overigens moet worden bedacht 
dat de BRD in de voorgaande jaren geen al te actief en dyna- 82 

misch economisch beleid heeft gevoerd; daardoor heeft zij 
voldoende reserves om onder normale omstandigheden grote 
financiële offers te brengen om de DDR economisch te inte
greren. Verder is het politiek van belang dat landen als 
Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije niet geïsoleerd komen 
te staan zodat zij als tegenwicht tegen BRD+DDR kunnen 
fungeren. Zij dienen dus gesteund te worden op hun weg naar 
democratie en vrije markteconomie. De ru~te<lële steun moet 
zich richten op verbetering van de int astroetuur en 
management. Een eventueel lidmaatschap vao de EG kan de 
Oost-Europese landen zicht bieden op VErbetering van hun 
economie. 
Milieuheffingen en de collectieve lastendruk. De cie is van 
mening dat regulerende heffingen per definitie onder de CLD 
vallen. Voorts concludeert de cie dat indien regulerende 
heffingen worden opgelegd, hieraan een aantal voorwaarden 
moet worden verbonden. Zo dient onder meer de prijselasti
citeit hoog genoeg :e zijn om daadwerkelijk het gedrag te 
beïnvloeden. 
Beschermingsconstructies. Dit onderwerp is ook in 1989 
uitvoerig aan de orde geweest. Naar aanleiding van een 
toelichting van hr G.M. de Vries op de gedachten bij de 
Europese Commissie hierover concludeert de cie dat de steun 
aan het bedrijfsleven zowel in NL als in EC-verband verworden 
is tot specifieke s~eun. De belangen blijken echter te groot 
om ze politiek te negeren. Het gaat in feite om verdediging 
tegen Japan dat zijn eigen markt afsluit en er ook niet 
tegenop ziet de eerste 10 à 20 jaar verlies te leiden op 
investeringen in he: buitenland. Via het GATT-circuit zou 
Japan in het gareel moeten worden gedwongen. 
Euro ese interne markt en Economische en Monetaire Unie. De 
cie conc udeert o.m. dat wat betreft het begratingsbeleid 
niet meer bevoegdheden moeten worden overgedragen dan strikt 
noodzakelijk is. Wel zou op basis van vrijwilligheid regel
aatig EG-overleg ter zake kunnen plaats hebben. Eventueel kan 
de gulden financieringaregel als richtlijn worden gebruikt. 
Miljoenennot" · n. De cie heeft met instemming kennisgenomen 
van de reacti~ van de VVD-fractie op de Miljoenennota 1991. 
De cie is van oordeel dat de meevaller in de aardgasbaten 
t.g.v. •Irak• niet moet worden gebruikt voor het dichten van 
gaten in de rijksbegroting maar voor vermindering van de 
staatsschuld of het doen van productieve investeringen (cf 
het verkiezingsprogramma 1989). De hierdoor noodzakelijke 
ombuigingen dienen te worden gevonden in de subsidies 
volkshuisvesting, de WAO en de koppeling (b.v" w;-ardevast 
i.p.v~ loonvolgend). De cie heeft aarzelinge~ t .. v. index
leningen (negatieve beeldvorming in het b;.:.;..~ul.!ll j, opdrij
vende werking bij andere begrotingshoofdstukke•• g.v. zwakke 
budgetdiscipline). Gedacht zou kunnen worden aan ad-hoc
introductie op de onderhandse markt waarbij de index niet 
persé aan de inflatie gekoppeld behoeft te zijn. 
Armslag bele~~ingsfondsen. De cie concludeert dat de beleg
gingsmogeli j eden 'lan het ABP verruimd zouden moeten worden, 
d.w.z. dat in de beleggingsportefeuille het accent wat minder 
zou moeten liqqen op de categorie vastrentend en wat meer op 
de categorieh- .. utoerend goed en aandelen. Een goede sprei
ding van de risico's is daarbij geboden. 

A.J. Korff 
9/1/1991 



JAARVERSLAG 1990 YAM DE COltMISSIE 

VOOR HET IIIDDQ- EN KLEINBEDRIJF 

De Commissie is in het verslagjaar zeven maal bijeen geweest. 
Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest 
waren onder meer: 

Winkelsluitingswet 
In het verslagjaar is wederom vele malen over de wijziging 
van de winkelsluitingswet van gedachten gewisseld. Het 
compromis dat is bereikt om de winkels open te stellen tot 
18.30 uur biedt te weinig ruimte voor experimenten. De 
Commissie heeft bij de Fractie aangedrongen de mogelijkheid 
voor Gemeenten te experimenteren met flexibele winkelslui
tingstijden weer op te laten nemen in het wetsontwerp 
"Deregulering Gemeenten". 
De co .. issie heeft zelf de mogelijkheid besproken oa te komen 
tot een Raamwet waarin de Gemeenteraad beslist over de 
openingstijden van winkels, gehoord hebbende de Kamer van 
Koophandel. 

Vestigings-t 
Er is een compromis bereikt tussen Minister Andriessen en het 
VNO, NCW, KNOV en NCOV over de modernisering van de 
vestigingswetgeving. Het lijkt erop, volgens de co .. issie, dat 
de strijdbijl is begraven maar dat de knelpunten niet zijn 
opgelost. Zo is de vraag nog open hoe de modernisering van de 
vestigingaregelingen dient plaats te vinden; blijft er ruimte 
voor branches om in aanmerking te komen voor een vestigings
regeling? De co .. issie heeft besloten de discussie over dit 
onderwerp nauwlettend te blijven volgen. 

co .. issie Oort en gevolgen inkomen zelfstandige ondernemers 
Uitvoerig is stilgestaan bij de inkomenseffecten voor 
zelfstandigen in het kader van de fiscale maatregelen voort
vloeiende uit de aanbevelingen van de co .. issie Oort. Naar het 
zich laat aanzien zullen de negatieve effecten overheersen. In 
overleg met de Kamerleden is besloten vooralsnog hier niet te 
veel politieke nadruk op te leggen en de evaluatie door de 
Minister van Economische Zaken van de Dort-operatie af te 
wachten (eind 1990). 

Vereenvoudiging administratieve lasten bedrijfsleven 
Naar aanleiding van de rapportage van de Commissie Grapperhaus 
en ter voorbereiding van de UCV over dit onderwerp heeft de 
co .. issie bepleit dat de VVD met grote overtuigingskracht zich 
inzet voor een vereenvoudiging van de administratieve 
verplichtingen voor het bedrijfsleven. 
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Een heroverweging van de bestaande lastendruk dient plaats te 
vinden. De politiek dient zich niet te vervreemden van het 
bedrijfsleven. Het bedrijfsleven krijgt steeds grotere weerzin 
tegen de wetten die door de politiek vastgesteld worden en in 
de praktijk bijna onmogelijk zijn uit te voeren. 

Wet op de bedrijfsorganisatie 
De Commissie is van mening dat de PBO's positief benaderd 
dienen te worden. Het bestaansrecht moet erkend worden. 
Voorkomen evenwel dient te worden dat slecht functionerende 
PBO's negatieve uitstraling hebben op goed functionerende 
PBO's. De politiek zal hierop adequaat moeten reageren. 

Ook is in het verslagjaar van gedachten gewisseld over: 

voorgenomen harmonisatie BTW binnen de EG; 
naamgeving/beleidsvisie Commissie; 
MKB-wethoudersbijeenkomst/bijeenkomst Staten- en 
Raadsleden; 
Voorjaarsnota; 
miljoenennota 1991; 
aid-term review 

samenstelling co .. issie 
In het verslagjaar heeft de samenstelling van de Commissie 
zich gewijzigd. 
Oe heer C.P.M. Barning is per 1 oktober 1990 afgetreden als 
voorzitter en lid van de Commissie. Als zijn opvolger is 
benoemd de heer mr. G.U.N.L. van Woerkom. 
Ook de heer G. van der Veen nam per zelfde datum ontslag als 
lid. 
oe heer w. Bout is niet teruggekeerd in de Commissie. In zijn 
plaats is benoemd de heer W.C. Noordergraaf, de sector van de 
heer Bout, te weten de Kleinmetaal vertegenwoordigend. 
Toegetreden is de heer G.H. van Woudenbergh, voortkomende uit 
het slagersbedrijf. 
Als opvolger van de heer Van der Veen is benoemd de heer 
C.F.M. Slager, die het Toerisme zal vertegenwoordigen. 
Oe Commissie dankt de afgetreden leden voor de goed ... samen
werking en voor de vriendschappelijke banden die in de loop 
der jaren zijn gegroeid. 
Mw. Drs. N.L. Ginjaar-Maas en de heer A.A.M.E. v~n Erp is de 
Commissie zeer erkentelijk voor hun actieve bijdrage in het 
functioneren van de co .. issie. 

/3 
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De samenstelling van de Commissie per 31 december 1990 was als 
volgt: 

Mr. G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter 
Mr. L. Antonini, secretaris 
Drs. H.G. van der Bend 
Mr. J.S. van Dam 
B.J.E. LaJDbers 
Drs. A.J.G. Leijten 
w.c. Noordergraaf 
C.F.M. Slager 
G.H. van Woudenbergh 

-.;!~J.A6 

***************** 
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JAARVERSLAG VAN DE PARTIJCOMMISSIE BELASTINGEN 
OVER 1990-----------------

SAMENSTELLING 
In 1990 hebben de volgende personen deel u!.tgemaakt van de 
commissie: 
Mevrouw mr. E.J.J.E. van Leeuwen - Schut er d~ heren mr. J.G. 
Bakker, mr. P. den Boer (voorzitter), mr. ~.C. Drost, drs. 
B.C.J. van Gils, mr. F. Portheine, mr. K. ~~~ep, mr. M.P.K. 
van der Ven, G. Verstegen, drs. A.H.K. Vredenbregt 
(secretaris), drs. W. Wolters. 
Adviserende leden van de commissie waren de heren mr. H. 
Koning en mr. F. de Grave (beiden lid van de Tweede Kamer) en 
de heren drs. T.C. Braakman en J.A. van Graafeiland (beiden 
lid van de Eerste Kamer). 

De commissie is het verslagjaar in demissionaire status 
begonnen, immers na afloop van de Tweede Kamer verkiezingen 
waren alle partijcommissies ontbonden. Ondanks deze status 
hebben de commissieleden geprobeerd hun normale vergaderschema 
te continueren. 
Bij de herbenoeming van de commissie zijn twee voormalige 
leden op hun eigen verzoek niet opnieuw benoemd. Van de heer 
H. baron van Lawick en van de heer mr. C.W.K. Ostendorf heeft 
de commissie op 13 februari op feestelijke wijze afscheid 
genomen. Bij die gelegenheid is aan de heer van Lawick de 
Thorbeckepenning uitgereikt. 
Bij de herbenoeming van de commissie op 19 februari werd de 
heer van Gils voor de eerste maal benoemd tot lid van de 
commissie. 
Na de Gemeenteraads verkiezingen heeft de heer De Grave zijn 
lidmaatschap van de Tweede Kamer neergelegd in verband met 
zijn verkiezing tot wethouder van Amsterdam, daarmee 
be~indigde hij ook zijn werkzaamheden in het kader van onze 
commissie. 
In april werd de commissie opgeschrikt door het bericht van 
het overlijden van de heer Portheine. 
Na haar benoeming in de belastingherzieningscommissie Stevens 
werd mevrouw Van Leeuwen in mei benoemd tot lid van de 
belastingcommissie. Nog voor de zomer is ook de heer Drost 
benoemd tot lid van de commissie. 
In oktober heeft de heer Sneep node moeten besluiten zijn 
lidmaatschap van de commissie om gezondheidsredenen neer te 
moeten leggen. 

WERKZAAKHEDEN 
De commissie heeft in het verslagjaar acht keer vergaderd. 
De vergaderingen zijn alle gewijd geweest aan de bespreking 
van en advisering over actuele politieke ontwikkelingen op 
fiscaal terrein, daarnaast zijn ook diverse fiscale 
onderwerpen besproken waarbij de besluitvorming van de 
wetgever zich eerst na langere tijd zal manifesteren. 
Tijdens de vergaderingen is gesproken over de werkzaamheden 
van de commissie Stevens, voor zover dat op basis van openbare 
berichten mogelijk was. Nadat daartoe aanleiding leek te 
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beataan heeft de commissie een notitie geschreven over 
aspecten van een vermogenswinstbelasting. 
Diverse malen is gesproken over het fiscale verdragenbeleid 
van Nederland waarbij vooral het verdrag Nederland-Oostenrijk 
onderwerp ia geweest van bespreking. 
Vanuit de commissie is ten behoeve van de Tweede Kamerfractie 
een notitie geschreven over de wijzigingavoorstellen aangaande 
de regeling voor winst uit aanmerkelijk belang in de 
inkomstenbelasting. 
De fractie in de Eerste Kamer heeft speciale, schriftelijke. 
ondersteuning gehad aangaande de vooratellen tot wijziging van 
het regiem voor beleggingsinstellingen en over het wetsontwerp 
afschaffing aftrekbaarheid geldboetes. 
Daarnaast zijn o.a. ook het reiskostenforfait, de 
reorganisatie van de belastingdienst. de brede herwaardering. 
de miljoenennota, de WIR en het buurwaardeforfait diverse 
malen aan de orde geweest. 

De commissievoorzitter heeft diverse malen geparticipeerd in 
overleggen van voorzitters van de partijcommiasiea. Enkele 
leden hebben vergaderingen van de partijraad bijgewoond. 

drs. A.H.K. Vredenbregt 
secretaria 
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JAARVERSLAG 1990 PARTIJCOMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN DE 
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. 

AANDACHTSPUNTEN 

In 1990 heeft de partijcommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich 
beziggehouden met de volgende onderwerpen: 

l. Arbeidsongeschiktheid 
De Partijcommissie heeft door middel van een notitie Arbeidsongeschiktheid 
het Hoofdbestuur gevraagd een themadag te houden over dit onderwerp. In en 
vergadering heeft Mevr. Roscam·Abbing toegezegd het hoofdbestuur voor te 
leggen dat een informatieve bijeenkomst georganiseerd kan worden in 1991. 
Hierover is nog geen formeel antwoord bekend. 

2. Europees Sociaal Fonds 
De Partijcommissie heeft de Tweede Kamerfractie schriftelijk laten weten 
dat zij van mening is dat het ESF in geen geval uitgebreid dient te worden 
en dat de uitvoering van de regeling in Nederland bij voorkeur decentraal 
dient te geschieden. 

3. Sociale vernieuwing 
De Partijcommissie heeft in een brief aan de Tweede Kamerfractie te kennen 
gegeven dat zij van mening is dat het karakter van sociale vernieuwing 
dermate veel liberale trekken vertoont dat inhoudelijk gezien een 
positieve benadering van liberalen gewenst is. 

4. Begroting SozaW 
De Partijcommissie heeft de inbreng geleverd voor de schriftelijke 
vragenronde over de begroting, welke integraal zijn ingediend door de 
Tweede Kamerfractie. 

5. Overige onderwerpen Daarnaast heeft de Partijcommissie op basis van de 
actuele politiek haar inbreng aan de Tweede Kamerfractie geleverd op 
velerlei terreinen o.m. Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid, 
Tripsrtlsering Arbeidsvoorziening, WAGW, AAW herziening en 
Emancipatiebeleid. 

FUNCTIONEREN 

In 1990 heeft de Partijcommissie negen keer vergaderd en h .. bbP.n twee 
deelwerkgroepen (Arbeidsongeschiktheid en Sociale Vernieuwing) ~. tk een twee 
c.q.drie bijeenkomsten gehouden. Op bilaterale basis hebben een aantal 
partijcommissieleden diverse Kamerleden bezocht over zeer specifieke 
onderwerpen. 

In 1990 heeft de Partijcommissie een nieuwe voorzitter en een nieuwe 
secretaris benoemd. Bovendien is voor de eerste keer een vice-voorzitter en 
een plaatsvervangend secretaris benoemd. Een tweetal leden hebben hun 
lidmaatschap opgezegd. De Partijcommissie heeft het Hoofdbestuur gevraagd 
een drietal personen, welke als potentieel lid een aantal vergaderingen van 
de Partijcommissi~ hebben bijgewoond, te benoemen in de commissie. 



JAARVERSLAG ~ = COMMISSIE VOLKSHUISVESTING 

1. Voorzittera 
Mevrouw A. van Leeuwen-Gijaberts. 
Sinds februari 1990 is mevrouw Van Leeuwen officieel voor
zitter. 
Secretaris a 
Hoewel niet officieel benoemd, werd de functie van secre
taria vervuld door mevrouw mr.dra.D. de Groot. 
Leden a 
~ren L.M. de Beer, P.J. van den Broek, B.J.J. Bruning, 
Dra.N. Rietdijk, Ir.E. Storm, Kr.N.L.K. Tilli, Ir.P.A. van 
Wijnen, en de dames A. van Leeuwen-Gijaberta, Kr.P.G.Th.M. 
Visaer-van Daal. 
voorts werden de vergaderingen bijgewoond door de beer 
Kr.H.Th.M. Lauxstermann. 
In januari besloot mevrouw Mr. W.K.C. de Vreij-Vringer 
zich terug te trekken als lid. 
Adviserende leden Tweede Kamer: 
Mevrouw A. Jorritsma-Lebb~n de heer Dr.R.W. de Korte. 
Adviserend lid Eerste Kamera oe heer Mr.~. Talsma-.----

2. Gedurende het verslagjaar 1990 is de commissie volkshuis
vesting 10 keer bijeen geweest. 

c. 

3. Elke vergadering werd de actuele politieke situatie met 
betrekking tot de volkshuisvesting besproken. 
Er is uitvoerig aandacht beeteed aan de Nota Volkshuisves
ting in de Jaren Negentig, de Nota-Heerma, een allee om
vattende nota betreffende de volkahuievaating. Ket bat oog 
op de behandeling van deze nota in de Tweede Kamer aaakten 
de leden werkafspraken. Een ieder bacommentariaarde een 
deel daarvan. De opdracht was de belangrijkata politieke 
punten en de praktische problemen uit de nota te 
distilleren. 
In 1990 zijn er twee begrotingen volkshuiavesting bespro
ken, te weten die voor de jaren 1990 en 1991. 
Hieronder volgen de belangrijkste deel-onderwerpen, waar 
de commiaeie zich mee beziggehouden heeftr 
- eigen woningbezit in het algemeen; 
- stagnatie in de premie-koopwoningen; 
- huurwaardeforfait; 
- aftrekbaarheid hypotheekrente; 
- bouweparen; 
- gemeentegarantie; 

particuliere woningverbetering; 
- nota-bouwprognosesJ 
- huren; 
- huurbelasting; 
- huurliberalisatie; 
- individuele huursubsidie; 
- herziening Woningwet; 

Beslqit Woninggebonden Subsidies; 
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- netto-contante-waarde; 
Gemeentelijke Woningbedrijven; 
stadsvernieuwing; 

- maatschappelijk middenveld en de woningbouwcorporties; 
- Vierde Nota Ruimtelijke Ordening; 

Nationaal Milieubeleidsplan. 

Voorts hebben een aantal leden van de commissie een actie
ve bijdrage geleverd aan de cursus gemeenteraad voor ge
meenteraadsleden. 

Naast het onderwerp volkshuisvesting is in de 
vergaderingen van de commissie diverse keren de gang van 
zaken rond de benoeming van de leden aan de orde geweest. 
Deze is door de leden als teleurstellend ervaren. 

Zowel de leden als de adviserende leden hebben de samen
werking in de commissie als nuttig en waardevol ervaren. 
Het is voor de leden een stimulans, dat de Kamerleden 
gebruik maken van hun inbreng. 



THORBECKt HUIS 

Postadres Poc;lt)US 30tl36 ?~X> GV ·s Gmvffllhaye 

BeLoekatJre~ Kon1nqnu~Jra< hl 57 · s Gr avenhaqe 11 Volkspartij voor 
Vrijheid en 
Democratie Jeleloooo7o J61 3061 Jelela,o70 36082 76 

Cummissie Ruimtelijke Ordening secretariaat: sevenJ 17, 3155 BR Mäasland 

JAARVERSLAG 1990 

De commissie voor Ruimtelijke Orening, Natuurbehoud en Openluchtrecreatie is in 
1990 in vernieuwde samenstelling aan het werk gegaan. 
Na twee ministers van liberale huize op het departement was het even wennen aan het 
niet meer hebben van direkte lijnen naar de top van VROM. Door de voortzetting van 
deelname van de VVD in het Haagse college ontbrak ook de verbinding via commissie
lid Meijer met het departement. Helaas heeft commissielid Maris-Koster om gezond
heidsredenen niet kunnen deelnemen aan de diskossies in de commissie. De commissie 
heeft mede daardoor de inbreng van uit de hoek van de openluchtrecreatie node gemist. 

Drie leden van de commissie hadden zitting in de voorbereidingscommissie Tilernacon
gres Integratie ruimtelijk beleid. Dit bijzonder complexe probleem is aan de orde ge
steld op een goed bezochte dag op 24 november 1990 in Lelystad. 

De commissie kwam zesmaal bijeen. De geplande excursie naar Amsterdam kon helaas 
geen doorgang vinden. 
De eerste vergadering vond plaats op 3 april 1990. Gesproken is over hetgeen ons te 
wachten staat in 1990 en de ontwikkelingen betreffende uitwerking stedelijke agglome
ratie problematiek en mogelijke effekeen op het knooppuntenbeleid. 

16 mei 1990 is uitvoerig stilgestaan bij de inbreng van de VVD-fractie in de tweede 
ronde UCV betreffende de VIRO. De leden van de Werkgroep Themacongres brachten 
verslag uit van de eerste bijeenkomst en verzamelden ideeen uit de commissie. 

26 juni 1990 werd de Wet Openluchtrecreatie besproken aan de hand van een notitie. 
Met name kwam aan de orde de liberale wens tot vermindering van regeldichtheid en 
tot meer vrijheid van individueel handelen. N.a.v. de concept-notitie Tilernacongres In
tegratie ruimtelijk beleid werd stilgestaan bij de marktwerking in r.o. en milieu. 

23 oktober 1990 werd uitgebreid idedn gewisseld met de fraktie over het SVV-11. 
Daarbij werd ook getracht dwarsverbanden te leggen naar het r.o.beleid. 

20 november 1990 werd gesproken over de werkwijze van de commissie en over de 
relaties met andere velden, overstimulansen in het beleid en over de essenties van libe
raal handelen. Dit alles betrekking hebbende op het brede scala van rapponen, nota's, 
e.d. dat de Rijksoverheid produceen op het terrein van van r.o., milieu, vervoer, land
bouw en waterbeheer. 
Er werd overlegd met een delegatie van de commissie Landbouw over enige misver
standen t.a.v. organisatie en inhoud van het themacongres. 

18 december 1990 werd gesproken over de eerste reaktie betreffende de VINEX. Een 
aantal belangrijke nota's werd in het vooruitzichtgesteld. Voor 1991 is er voldoende 
werk aan de winkel voor de commissie. 

-I - jaarverslag 1990-àe RO 
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Jaarverslag 1990 Commissie voor de Milieuhygiëne 

Kijkend naar het kabinetsbeleid in 1990 op milieugebied lijkt 
het veel geblaat en weinig wol. 

Vergaderingen: In de negen maal dat de commissie bijeen is geweest 
werd uitvoerig met het kamerlid mr A.J. te Veldhuis gesproken 
over aktuele zaken. Regelmatig kwamen een aantal milieuproblemen 
terug zoals: 
- weinig vaart in de oplossing van de m~stproblematlek 
- de grootste veroorzaker van zure neer~lag in Nederland blijft 

buiten schot 
- de verschillende energie opties in relatie met milieu 
- afvalreglo's: verplaatsing van probleem van provincie- naar 

reglogrens 
- oplossing waterbodems komt overeen met "de wet van behoud 

van ellende" 
- handhaving moeilijk te hanteren 
- oneigelijke financiering brandstofheffing 

Gastspreker: De heer drs D. Logemann van de Stichting Natuur en 
Milieu. 

Onderwerpen: De volgende thema's werden besproken: 
- Samenvoeging afvastoffenwet en chemische afvalstoffenwet 
- NMP en NMP+ in hoofdlijnen 

De volgende thema's werden ingeleid door: 
- •drsG.A. de Vrey: "De waarheid omtrent de co 2 -uitstoot" 
- mr A.J. te Veldhuis: "Hllieuzorgsystemen in bedrijven: milieu-

jaarverslagen en externe audits" 
- mr H.E. Bierman-Beukerna toe Water: "Het internationale aspect 

bij handhaving" 
- drs D. Logemann: "Milieueffecten van mest en de effecten van 

de mestregelgeving" 
- mr A.J. te Veldhuis: "Verschillen in milieuaanpak tussen V.S. 

en Nederland" 
- drs J. de Bl~court-Maas: "Drink- en industriewater: naar een 

glasheldere toekomst" 

Leden: Gedurende de verslagperiode werd afscheid genomen van de 
----l-eden Ir G. Kingma(voorz.) en mr M. Visser. 

Voorts bezochten de volgende leden de vergaderingen: 
ir J.C. Abrahamse(nieuwe voorz.), drs J. de Blécourt-Haas(secr.) 
mw mr M. Daalmeyer, mr H.E. Bierman-Beukerna toe Water(nieuw lid) 
R. Haafkens(nieuw lid), drs f.H. Heppelder, ing. A.H. Vermeer, 
drs G.A. de Vrey, R.E. Waterman, het adviserend lid mr A.J. te 
Veldhuis en de fractiemedewerker drs Th.Udo. 

De commissie heeft een charter opgesteld over de commissie in het 
algemeen, over het functioneren van de commissie en over de leden 
van de commissie. 
De werkwijze van themagewijze aanpak zal ook in 1991 worden voort
gezet. 

drs J. de Bl~court-Maas, secretaris 



Jaarverslag 1990. 

van de commissie Landbouw en Visserij van de vvp. 

De commissie vergaderde in het verslagjaar tien keer, daarnaast 
werd een geslaagde excursie gehouden naar de IJsselmeerpolders. 
Bet voornaamste onderwerp waarmede de commissie zich in zijn 
vergaderingen bezig hield, was het ootwikkelen van een visie op de 
landbouwpolitiek op lange termijn. De ervaring leert dat dit een 
zeer moeilijke zaak is, niet in het minst omdat de ootwikkelingen op 
dit gebied worden beheerst door internationale invloeden. Ben van de 
voornaamste vraagstukken was of een oplossing van de problemen moet 
worden gezocht via een grotere invloed van het marktmechanisme of 
dat .eet worden gekozen voor produktiebeheersiog. De grootst 
aogelijke meerderheid van de commissie koos voor een grote invloed 
van het marktmechanisme. 
Andere onderwerpen die aan de orde kwamenz 

prijsvoorstellen van de Europese commissie 
de begroting van landbouw en visserij 
huisvestingsnormen plui.veehouderij 
Buropese overdraagbaarheid melkquota 
de situatie in de akkerbouw 
landbouwonderwijs 
insleep dierziekten na vervallen veterinaire grenscontroles 
tarieven voor bijzondere slachtingen 
toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen 
structuurnota landbouw 
mest- en milieuprobleaatiek. 

Daarnaast werd uitgebreid aandacht besteed aan actuele landbouw
politieke zaken. 
Tweede Kamerlid de heer P. Blauw woonde vrijwel alle vergaderingen 
van de comalaaie bij, evenals de heer D. Luteijo, die als adviserend 
(Berst Ka.erlid) aan de commissie is toegevoegd. 
Bet Tweede Kamerlid de heer te Veldhuis bezocht een enkele vergade
ring. Bet Tweede Kamerlid de heer J. Franssen was aanwezig bij de 
behandeling van het onderwerp over het landbouwonderwijs. 
Tijdens de excursie naar de IJsselmeerpolders werd van gedachten 
gewisseld .. t vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven over 
landbouwpolitieke onderwerpen. Daarnaast werd een bezoek gebracht 
aan een akkerbouwbedrijf met bloembollen- en pootaardappelteelt. 
Voorts werden bezoeken gebracht aan een tweetal bedrijven die worden 
ontwikkeld om aan landbouwproducten een meerwaarde toe te voegen. 
De lunch werd aangeboden door het provinciaal bestuur van Flevoland. 
Tijdens deze lunch werd van gedachten gewisseld met de VVD
gedeputeerde. 
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Jaarverslag 1990 commissie Verkeer en Waterstaat 

ALGEMEEN 
In februari. 4 maanden na het aantreden van de nieuwe regering. 
werd de commissie in zijn nieuwe samenstelling door het hoofdbestuur 
benoemd. Twee leden werden niet herbenoemd. waardoor de commissie op 
9 leden kwam. Het reeds eerder vastgestelde gemis aan deskundigheid 
op enkele onderdelen van het brede beleidsterrein verkeer en water
staat werd dit jaar dan ook des te meer gevoeld. 

De commissie kwam negen maal bijeen. Bijna alle vergaderingen werden 
ook door 66n of meer adviserende leden bezocht. die voor het bereiken 
van de vergadering vaak opmerkelijke vervoerprestaties leverden. 

WERKZAAMHEDEN 
,1990 stond in het teken van het Structuurschema Verkeer on Vervoer. 
In hot eerste halfjaar besteedde de commissie veel aandacht aan het 
opstellen van een notitie met uitgangspunten voor eon liberaal 
verkeers- en vervoersbeleid. Deze fungeerde als basis voor de 
beoordeling van het SVV, dat in juli verscheen. 

Op 29 augustus organiseerde de commissie een discussie-avond over het 
SVV. Vanuit zijn achtergrond als oud-wethouder verkeer in Utrecht 
verleende de heer Van Willigenburg medewerking door als gastspreker op 
te treden. De avond trok ongeveer 30 belangstellende VVP-leden. 
Verslag en conclusies van de bijeenkomst zijn toegezond~n aan het 
hoofdbestuur en aan de Tweede-Kamerfractie. 
Tevens ontving de commissie suggesties van enkele VVD-leden aangaande 
in het SVV op te nemen trac6'a. Deze leden konden hun auggesties eind 
september in een vergadering van de commisale toelichten. Ook hierover 
werd advtea uitgebracht aan beatuur en TK-fractie. 

Inhoudelijk blijkt de financiering van een betere infrastructuur en ee 
beter Openbaar Vervoer steeds het grootste probleem. zowel voor de 
commissie als (vooral) voor de regering. 

Qu.tlg 
De voorzitter en twee commissieleden namen deel ~an dP .oorbereiding 
van de themadag R.O .• milieu, landbouw en verkeer i::. ;:c,···l!lmber, terwijl 
~6n lid op de themadag de werkgroep verkeer mocht voorz~tten. 
Ook had 66n lid de eer deel uit te maken van de commissie Hoofdlijnen, 
die in november het rapport "Ongebroken Lijnen" uitbracht. 
In de vergaderingen werden verder de volgende onderwerpen besproken: 
kustveiligheid, binnenvaart. OV-studentenkaart, EG-vervoerbeleid. 

8. von K6nigal6w, secretaria commissie verkeer en waterstaat 
Rijswijk, 10 januari 1991 



Jaarw.r.lat v~ de oo.a1aa1e ondervijs 

De ~~eaia ia tijdene het afgelopen varalevjaar acht keer bijeenqeko
..n. Daarnaaat h .. tt de co .. iaaie verachillanda keren in kleinar 
"rband ve~a4er.s. lowel laden van de ller.te ale van de Tweede lll: ... r
traotie ha~ba~ ataada de vergedefinwen van de co .. ieeie bijgewoond. In 
de aa.a~ .. ia ia .. n bepaalde taa~erdeling a~g .. prokan. 
In bet verai .. jaar 1110 aijn in de oo..! .. ie de volgende onderwerpen 
aan de orde g-at1 vetavooratel hoger ondanrija en veteneobappalijk 
ondara~ r ~ljiavorair19 r heratruoturar1ng tweede ta .. voortgaset 
onde:rvijer baltoet1gift9 .. Y•t-r ,Sa atatlliJ an de opleidifl9 van leruenr 
eabaal~tiiJII in bet (baai•) opclervijer baroapaondenrljar ralatle 
ondanr1~e - ~idlàlarkt r hercriAntering atucUefinanclerint r reorganl
Mtia apati;~tJ t\llleen-balana en de rijksbegroting. IlO nodig h-ft 
de aa.a .. ia ov-r aa.alge onderverpen .. n notitie voor de fractie• 
OMMte d, 

8~ 

11 Volkspartij voor 
Vrijheid en 
Democratie 

Datum: 10 januari 1991 

OOHHISSIE WETENSCHAP EN TECHNOLOGIEBELEID (Comm. W&T) 

JAARVERSLAG 1990/PLANNING 1991 

--------------------------------------------------------------------
1. WEUZAAHHEDEN 1990 

De eomm. W&T h .. ft &ich de .. rata helft van 1990 gericht op de produktia van 
aijn tweede rapport: •concreet &icht op een nieuw onder&oaklandachap•. 
Dit rapport ia door de voor&itter met aijn brief van 8 juni 1990 aangeboden 
aan het Hoofdbaatuur VVD. Het hoofdbeatuur heeft toege&egd de eaaentia van 
dit rapport ale •blauw boekje• ta &ullan publiceren; de voor&itter van de 
caa.. W"T h .. ft daartoe op 13 aaptembar 1990 .. n verkorte en •populaire• 
verale van het rapport aangeboden aan het hoofdbeatuur maar daarbij tavana 
aangedrongen op publikatie van de onverkorte takat, gaaien de aktuala 
betakania daarvan voor de komende diacueale over de bahaaraatruktuur van da 
Nedarlandae univaraiteitan. 
Het hoofdbaatuur h .. ft aangekondigd intuaaan aan reactie op het rapport te 
&ullan vragen van de Fin.Economiacha partijcommiaaia. 

Het rapport •concreet &icht op .•••• • geeft vanuit liberale viala aan reeks 
beachouwingan en advia&an over de wetanechappelijka infraatruktuur in 
Nederland en over de taak van de overheid in&ake het wetanachapabalaid en 
het •beh .. r• van de inetallingan van wetanachappelijk ondarwija en 
ondar&oek. Br wordt daarbij gerefereerd aan het advlee van de comm. Maria en 
aan het &gn. THO-tDOdal. Aan de AWT (opvolger van de RAWBI wordt een 
belangrijke rol toe9adacht in de advleering over prioriteit&- en 
poatarioritaitaatalling en darhalve over de richtin9, waarin het 
wetanachappelijk ondar&oak &ich &ou moaten ontwikkelen. 

In het najaar 1990 heeft de Comm. W&T &ich verdiept in het Watanachapabudget 
1991 en het Balaidaovar&icht Technologie 1990-1991 teneinde de VVD-fractie 
2a ~~~:&mar (Mw. Ginjaar-Maaa) daarover te adviaaran en te aeaiateren bij de 
behandeling van dia nota•a in aan ucv. 

In 1990 heeft de aacretaria twee IDAal dealgenomen aan het '/oor&ittare
/aacratariaaanoverleg van de partijcoamiaaiaa -t het hoofdbaat·~ur. Daarbij 
blijkt, dat de -••te andere partijcommiaaiaa .. n aalllll8rkal.ljk grote..-a 
belangatelllng genieten van de lll:amar-ladan, dan de comm. W,l., dia &ich 
elachta kan verheugen in de - overigens gewaardeerde - belangatallinq van 
Mw. Ginjaar-Haaa. 

2. AXTIVITEITENPLAN 1991 

De comm. W&T ia voorn-na zich in 1991 te verdiapen in de volgende 
onderwarpen 1 

-Het Jaaradvlee RAWB, rapport RAWB no. 75. 
-De ondar&oekacholan in het wetanachappelijk ondarwija/ondar&oak; -d• aan 

de hand van het rapport Comm. Rinnooy Kan. 
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-Ganatiacha aanipulatia/modificatia in het mediach-biologiach ondar~oek. 
-De luropeacha aapakten van wetenachapabelaidJ hierbij ia inbreng gevraagd 

en in principe ook toagezegd van mw. Jaaaica Lariva en ~al contakt wordan 
gelegd .. t de partijcaa.iaaia luropaaa Zaken. 

-De VVD-nota Ongebroken Lijnen. 

N.B. De ca... W5T h .. tt in 1990 ~•er weinig belangatal1ing en raapona van 
het hoofdbaatuur VVD ontmoet op ~ijn adviezen/rapporten en ia daarom alechta 
z .. r .. tig ga.otiv .. rd om ~ijn aktivitaitan voort te ~attanl 

3 • SAHJ:NSTILLING 

De CO..iaaia waa par ultimo 1990 
-prof.dr.ir.A.R6rach, RvB TNO, 
-ar.J.H.Berg_, TIIO, 
-dra.G.M.V.van Aardanna 

aamengaateld ala volgt: 
voorzitter 
aacrataria 

-~.ir.I.J.M.da rarranta-Kock, Min. BiZa 
-dra.C.de Hart, ARRO 
-dra.H.J.tar Haega, CvB TU Bindhoven 
-A.A.Olijalagar, HIP 
-.w.dr.A.D.Wolff-Albara, WRR 

Adv. Lid. Mw.N.Ginjaar-Maaa. 

---------------------····----·-······ 
----------------------
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-~ Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Ca.aissie Welzijn en Volksgezondheid 

Jaarverslag 1990 

De eerste vergadering van de Commissie had plaats op 30 mei, aangezien 

het Hoofdbestuur pas op 23 april besluiten nam omtrent benoeming van leden 

in de partijcommissie. De wens van de commissie, schriftelijk voorgelegd 

aan het Hoofdbestuur, om twee commissies in te stellen, t.w. één voor 

Welzijn en één voor Volksgezondheid, werd ongemotiveerd ter zijde geschoven. 

Enkele nieuwe leden werden welkom geheten in de Ie vergadering. 

In de september-vergadering wordt afgesproken een aantal onderwerpen 

'bij de kop' te pakken, zoals'werken aan zorgvernieuwing', wetsvo->rstel 

21.357 opheffing contacteerplicht ziekenfondsverzekering, keuzen in de 

zorg - Cie. Dunning, kinderopvang. 

Een werkgroepje uit de commissie, o.l.v. Ruud Grove, rapporteert in de 

oktober-vergadering over 'werken aan zorgvernieuwing'. 

In de vergadering van november komt de begroting '91 expliciet aan de orde, 

terwijl er tevens voor- en tegenstanders blijken te zijn op het vraagpunt 

of alternatieve geneeswijze uit het ziekenfondspakket rnu~t, 

In de bijeenkomst van het Hoofdbestuur met de commissie-vo,•rzir_tf_ .:s op 

26 november komt de wenselijkheid naar voren om het onderwerp 'keuzen 

in de zorg' in 1991 flink onder de aandacht te brengen in het partijkader, 

b.v. in de vorm van een thema-congres. 

Het rapport-Nord 'Ongebroken lijnen' wordt in Ie aanleg doorgenomen in de 

december-vergadering, terwijl tevens de stelselwijziging en de zgn. 

'palit:!nl~nwt!t 1 besprokeu worden. 

Ed Haaksman, secretaris 



JAARVERSLAG COMMISSIE CULTTUUR EN MEDIABELEID VVD 

1990 

Over vele zaken betreffende het cultuur en mediabeleid werd in de commissie 
gesproken.In dit jaaroverzicht zullen alleen de belangrijkste punten genoemd 
worden. 
In dit jaar werd afscheid genomen van enkele leden uit de commissie, die de 
co .. issie een lange reeks van jaren met hun deskundigheid hebben gesteund. 
Te weten Hargriet van Boven (museum Den Bosch), Dick van Hourik (architecteur), 
en Carel Birnie (dans , muziek en opera ). Het afscheid vond plaats in het 
Nederlands Dans theater in Den Haag. 
Naast het afscheid uit de co .. issie was er ook een welkom aan de nieuwe leden 
te weten:Ans van den Berg (weth. Den Haag) en Joh.D. van Dijk (statenlid en 
onderwijsdeskundige I. 

Het auseua beleid kwam weer uitgebreid ter sprake in de commissie: moet een 
auseua in de gelegenheid gesteld worden om kunstvoorwerpen uit de collectie te 
verkopen om andere kunstvoorwerpen weer te kunnen aankopen. 
In aansluiting daarop werd uitgebreid gesproken over het door ons tweede 
kamerlid ingediende voorstel "Deltaplan voor het cultuurbehoud".Wat moeten de 
criteria zijn oa iets te willen behouden. 
Het beleid met betrekking tot de monumentenzorg is nog steed in beweging en 
geeft voldoende stof tot discussie. 
De evaluatie van het gevoerde beleid Beeldende kunst.Bouwkunst en Vormgeving 
1988 werd door het ainisterie vrij gegeven voor discussie. Waarbij de 
co .. issie gepleit heeft om bij decentralisatie ook de verantwoordelijkheid aan 
de gemeente te laten en niet weer aan allerlei subsidie stromen te gaan zitten 
morrelen. 
Het rapport "Kultuurdeelname• door H.Ganzeboom. Uit het rapport bleek dat het 
subsidie beleid niet echt tot een ander beleid heeft geleid. Haar we kunnen er 
nog moeilijk vanaf. 
De Regels betreffende aspecten van specifiek cultuurbeleid , om te komen tot 
een cultuurwet zijn besproken en de commissie was van mening dat regels voor 
een raamwetgeving moeilijk te maken zijn, als men beleid wil maken. 
De heer H.A.Abbing heeft een boek geschreven over"Een economie van de kunsten• 
Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.Hieruit blijkt dat de burgers steeds 
meer geld gaan uitgeven voor kunst en cultuur. 
De Nederlands-Vlaaase Taalunie zou veel meer kunnen doen. Het is belangrijk om 
de Nederlandse cultuur een stevige basis te geven, vooral in het licht van 
Europa 1992. Belgiê heeft al een aantal jaren een Vlaams huis in Amsterdam, 
aaar Nederland heeft nog steeds geen Nederlands huis in Brussel. 
Ook in dit kader kan de fila genoemd worden. Een aantal zaken op dit terrein 
moeten recht getrokken worden met het buitenland voor 1992. 
Een bezoek aan de provincie Gelderland, door de commissie gepland in oktober 
kon door •volle" agenda's van de commissieleden geen doorgang vinden. 
De co .. issie is bezig om een aantal regionale bijeenkomsten te gaan 
organiseren, met het doel meer aandacht te geven aan het liberale kunst en 
cultuurbeleid. Per provincie zullen zo'n 20 tot 30 personen uitgenodigd worden 
oa over dit onderwerp met de leden van de commissie van gedachten te wisselen. 
De eerste bijeenkomsten zullen in 1991 plaatsvinden. 
De commissie kwam in 1990 8 keer in vergadering bijeen. 

Frans Bleijerveld. 
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~ 1 "'"'''""'' """ "'''""' '" "'""''"'" 
Part i jcr.,:nmi ss ie Homo-aangelegenheden 

Jaarverslag over 1990 

In het afgelopen jaar is door de partijcommissie periodiek vergaderd 
behoudens gedurende de parlementaire recès-periode. 
De bestaansnoodzaak van deze commissie is ook in 1990 helaas onverminderd 
aangetoond. Het nog te lang uitblijven van een ontwerp-Wet Gelijke Behandeling 
- ondanks pogingen vanuit onze partij - alsmede het als gevolg van dat ont
breken publiekelijk vogelvrij verklaren van homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen daar waar sprake is van onheuse bejegening of agressie, dan wel dis
kriminatie die direkt gerelateerd kan worden aan de homoseksualiteit van de 
slachtoffers, had mede tot gevolg dat de commissie zich het afgelopen jaar 
met nadruk met de beoordeling van voorliggende ontwerpen van een WGH heeft 
bezig gehouden. Omdat het bestrijden van diskriminatie noch het verlenen van 
hulp aan slachtoffers tot de taakstelling van de commissie behoort, werd in 
voorkomende situaties kontakt opgenomen met de VVD homowerkgroep die in dezen 
een landelijke funktie vervult. 

Door de commissie is verschillende keren deskundig inbreng geleverd op verzoek 
van lokale VVD politici in kwesties van plaatselijke aard. Ook nam~n leden 
van de commissie deel aan diverse fora waarbij het beleid ten aanzien van 
minderheden in engere zin centraal stond. 

Externe kontakten hadden plaats met ondermeer de Nederlandse Vereniging tot 
Intergratie van Homoseksualiteit COC, homo-werkgroepen van andere politieke 
partijen en met de redaktie van de Gay-krant. 

/ 
Per 31 december 1990 was de commissie als volgt samengesteld: 
A.L.E.C. van der Stoel (voorzitter), A.C. Langelaar, mr. A.J. Kokshoorn, 
F. van Dorp en drs. K.S. Roza (sekretaris), H.J. Fellinger. 
Terwijl W. Kamp en ir. H. Stuart als meedraaiers de vergaderingen bijwoonden. 
Tot ons genoegen keerde mevrouw Rempt-Halmmans de Jong terug in d~ Tweede 
Kamer. Met haar zowel als met J. Franssen onderhoudt de commis~le ,.eriodiek 
kontakt. 

Amsterdam, 15 februari 1991. 



VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
PARTIJCOMMISSIE JEUGDBELEID 

JAARVERSLAG 1990. 

Bijlage blJ 9101~~-VH~ 

pegim• 1 

In 1990 is de commissie Jeugdbeleid 10 keer bij elkaar geweest 
Elke vergtodering ziJn aktuele onderwerpen op het terrein van c<, 
commissie met de eenwazige leden van de Tweede Kamer besproken. 

Een aantal onderwerpen ia uitvoerloer behandeld: 

Ale antwoord op een motie van de Tweede Kamer in 1985, 
verscheen de notitie 'Rechtspositie Minderjarigen' van de 
minister van Justitie. De commissie ia ven oordeel dat deze 
notitie geen uitvoering geeft aan hetgeen in de motie werd 
gevraagd. Er worden louter voorotallen gedaan a. dinoen niet te 
doen. Alo argument wordt het besleg op het Justitieel eppereet 
aangegeven. De commissie ia het niet eens met de stellino dat 
de verhouding oudera/kinderen zich er tegen zou varzetten dtot 
ziJ in een juridische procedure tegenover alktoer komen te 
staan. 
Nator de mening van de commissie ia de volgende procedure een 
werkbare oplossing. Verschillen ven mening hoevan niet per 
definitie aan de rechter te worden voorgelegd. Een eerste 
ingtong moeten jeugdigen hebben bij de hulpverlening. In dat 
traject kunnen al veel problemen opgelost worden. Deerne .eet 
de mogelijkheid beoteen voor een eigen rechtsingang voor die 
gevallen waarin de hulpverlening niet tot aanvaardbere oplos
singen ken komen en kinderen in hun belangen geschaad worden. 
Oe eigen rechteingang voor jeugdigen kan den els 
'correctiefactor' gelden. Wel moet er voor geweekt worden dat 
do ouderliJke macht overgaat naar de hulpverlener. In de 
situatie zoals hiervoor beschreven zullen niet zo heel veel 
kinderen gebruik maken ven de eigen rechtsingang, weermee de 
discussie over leeftijdsgrenzen in reletie tot de belasting ven 
de rechtopraak niet meer relevent ia. 

De herziening ven het strafrecht voor jeugdigen ia door de 
commissie behandeld. Oe hoofdlijnen worden onderschreven oMdat 
de jeugdige enerziJds eerder wordt eengesproken op zijn verant
woordelijkheid voor zijn daden en er anderzijds voldoende 
eendecht ia voor het pedegooioch aspect. In het biJzondar wordt 
els positief gezien dat de jeugdige op bepaalde punt ZELF 
bezweerschriften kan indienen. 

Het repport 'Jeugddeliquentie, preventie en strtof op meet' vton 
de Ratod voor het jeugdbeleid is door de commisale bestudeerd. 
Oe inhoud detorvton wordt onderschreven. Veel voorkomende crimi
naliteit bij jeugdigen vindt voor een groot deel haar oorsprong 
in de complexe socitotol-culturele verhoudingen die in een snel 
tempo de letotste decennia zijn ontstaan. Het gaat om weerden en 
normen: waarden zijn steeds minder uniform en herkenbaar met 
als gevolg dat ook normen minder duidelijk zijn. De toepassing 
ven het strafrecht biJ jeugdigen dient geminimaliseerd te 
worden en wordt eengevuld met administratief- en priveetrechte- 92 
lijke handhaving. Voorts wordt gewezen op de mogelijkheid van 
vroegtijdige herkenning in het onderwijs; het ochool-meetsc~-
peliJk ~~rk moet cloertoe verder ontwikkeld worden. Oorzaak ven 
problemen is onder endêre dat de overheid te veel neer zich 
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heeft toegetrokken. Meetregelen stuiten veek op financiäl 
problemen omdet koeten en opbrengeten op verschillende pltototsen 
vellen en duo niet tegen elkeer wegvellen. 

De discussie over een 'Integreel Jeugdbeleid' ia afgerond. Het 
onderwerp ie uitgebreid en complex. Ale gevolg daarvan ie er 
geen tofrondende notitie geschreven. De discussies hebben vol
doende bouwstenen opgeleverd die nutt~g zijn bij specifieke 
onderwerpen. 

Behalve de hiervoor genoemde onderwerpen 1e oov gesproken over 
jeugdhulpverlening, sociale vernieuwing, Jeugdige minderheden en 
het WRR-rapport Allochtonen-beleid. Gestart is met een diecussie 
over de kinderbescherming naar aanleiding ven het repport ven de 
commissie OiJsbera en het rapport 'Rechtzetten• van de subcommis
sie Kinderbescherming ven de Tweede Kamer. In 1991 wordt het 
regeringsstandpunt verwacht. 

F.Beckhuijo, 
secretarie. 

' 
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VERBRUIK PROPAGANDAMATERIAAL GR '90 
-----------------------------------
Op buitengewone wijze hebben de afdelingen zich ingezet bij 
deze verkiezingen ale de oazet van het propagandamateriaal 
daartoe een aanwijzing ie. 
Voor meer dan f 155.000,- zijn bestellingen gedaan, waarmee 
nog eens bewezen wordt welk een grote betekenis moet worden 
toegekend aan het hebben van een in eigen beheer goed 
functionerend verzendcentrum. 
Sedert 1978 ie de koeten/baten verhouding een uitermate 
gunstige. Ale een der weinige partijen slaagt de VVD er in de 
financiin terzake in evenwicht te houden. 

Bet volgende overzicht geeft een globale aanduiding aan van 
het gebruik. 

affiches groot 
affiches aiddel 
affiches klein 
affiches vrouwen 
affiches Joris Voorhoeve 
themapoeter 
omalagen VVD-logo 
aanmeldingakaarten 
aanstekere 
balpennen 
ballonnen 
ballon-stangen 
bierviltjee 
blocnote 
cadeaukaartjee 
kogel-puzzeltjee 
magie-golf 
paperclips 
snoepgoed 
spaarvarkens 
spakenflitsere 
epeelkaarten 
speldjee 
epiegeltjee 
stickerkaart 
etiekere 
suikerzakjee 
taseen 
ijskrabbere 
verkiezingsprogramma '89-'94 
haarbanden 
jacks 
parasols 
rozetten 
shawls 
VVD-vlaggen 
jongerenfolder 
vrouwenfolder 
enveloppen 
briefpapier 

7.000 
29.650 
23.950 

245 
50 

380 
24.350 

7.600 
743 

3.200 
107.500 
10.000 
30.400 

98 
6.900 
2.860 

75 meter 
25.200 

162.400 
34 

4.680 
172 
210 

1.258 
1.596 

217.250 
39.500 
18.300 

890 
950 
126 
439 

37 
795 

77 
78 

4.500 
5.950 

88.250 
77 .ooo 

Al met al een indrukwekkend aantal exemplaren. Bet verbruik ie 
groter dan in 1986 bij de raadsverkiezingen toen de campagne 
GR overigene meer een onderdeel was van de Tweede
Kamerverkiezing '86, enige maanden later. 

26 maart 1990 

93 
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lOMVANG VAN AFDELINGEN ' 

TABEL 

CUM CUM AANTAl AANTAl STEM TOTAAl 
% AANTAl lEDEN AFD INAV STEMAV 

107 62 1-25 62 1 621 
371 214 26-50 152 1 152 
56,5 326 51-75 112 2 224 
692 399 76-100 73 2 146 
778 449 101-125 50 3 150 
83,4 481 126-150 32 3 96 
879 507 151-175 26 4 104 
905 522 176-200 15 4 60 
93,1 537 201-250 15 5 75 
945 545 251-300 8 6 48 
965 557 301-350 12 7 84 
97,9 565 351-400 8 8 64 
98,6 569 401-450 4 9 36 
990 571 451-500 2 10 20 
99,5 574 501-1000 3 11-20 38 
99,8 576 1001-2000 2 21-40 52 

100,0 577 >2000 1 >40 46 
100,0 577 TOTAAl 577 1457 

aantallen per 31 december 1990 
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