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1. TEN GELEIDE 

Voor u ligt het jaarverslag van de VVD over 1992. Dit 
jaarverslag geeft zoveel als mogelijk de ontwikkelingen weer 
die met betrekking tot de VVD in het verslagjaar plaatsvonden. 
Alhoewel de VVD in 1992 oppositie-partij was, had de partij 
noch in de politieke discussie, noch in de publiciteit te 
maken met een verminderde invloed of aandacht. 

Het CDA-PvdA kabinet gaf dan ook alle ruimte voor een sterke 
oppositiepartij. Plannen met betrekking tot de herziening van 
de sociale zekerheid, de invulling van het in 1991 ingediende 
plan voor een nieuwe ziektekostenverzekering, begratings
perikelen voor 1993 die zo groot waren, dat er serieus gedacht 
werd aan de val van het kabinet, de hervorming van het 
voortgezet onderwijs en de veranderde taakstelling van de 
Nederlandse defensie zijn zo maar een paar onderwerpen welke 
in het verslagjaar in de beide kamers der Staten-Generaal 
speelden en de VVD alle ruimte gaf om haar liberale visie op 
de maatschappij uit te dragen. 

De VVD heeft ook in 1992 gestreefd naar een optimale inbreng 
op alle fronten. Dit jaarverslag is slechts een deel van 
datgene wat in 1992 plaatsvond. Het hoofdbestuur is echter van 
mening, dat met dit jaarverslag recht wordt gedaan aan de vele 
verschillende aspecten van de enige liberale partij van 
Nederland. 

Het hoofdbestuur 
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2. INHOUDELIJKE DISCUSSIE 

Inhoudelijke discussie binnen de VVD is een wat formele naam 
voor een zeer levendig begrip in de partij. De naamgeving 
inhoudelijke discussie suggereert zware discussies over zeer 
ingewikkelde onderwerpen. De activiteiten binnen deze 
portefeuille in het verslagjaar geven echter een duidelijk 
ander beeld te zien. Hoofdmoot van de activiteiten waren de 
drie door het hoofdbestuur georganiseerde themadagen over 
"keuze(n) in de gezondheidszorg (25 april), over Europa 
(9 mei) en over het Nederlands onderwijsbestel (31 oktober) 

Aanleiding voor de organisatie van de themadag over gezond
heidszorg was het verschijnen van het rapport van de 
staatscommissie Dunning, welke commissie de taakopdracht had 
gekregen: 

"om te bezien welke grenzen aan de toepassing van nieuwe 
medische technologieën bij patiënten moeten worden 
gesteld en hoe een maatschappelijk draagvlak gevonden 
kon worden voor de oplossing van de problemen, 
veroorzaakt door schaarste, rantsoenering van zorg en_ 
noodzakelijke selectie van patiënten". 

In Papendrecht kwamen op 25 april 150 VVD'ers bijeen om aan de 
hand van een op verzoek van het hoofdbestuur geschreven pre
advies uitvoering en diepgaand over de liberale invalshoek met 
betrekking tot deze problematiek te discussiëren. 

Ruim twee weken later, op 9 mei, was het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken het toneel van de VVD-themadag over de 
institutionele aspecten van het Europese integratieproces. 
Onder voorzitterschap van dr. K. Groenveld en aan de hand van 
een pre-advies gemaakt door een werkgroep onder leiding van de 
heer mr. dr. H.R. Nord gaven ruim 250 deelnemers richting aan 
de gedachten in de partij over de koers van Europa en de 
liberale inbreng hierbij, waarbij vooral de vraag of de 
bestuursvorm van het toekomstige Europa federaal of con
federaal zou moeten worden zeer diepgaand besproken werd. 

Onder leiding van mevrouw drs. N. Kroes discussieerden de 
aanwezigen op 31 oktober in Bodegraven over het onderwerp 
''Kwaliteit van het Onderwijs" waarbij, zo bleek uit de 
discussies, een duidelijk ''gat" in de huidige discussies over 
dit onderwerp werd aangeboord. Daar deze dag voornamelijk 
toegespitst was op het midden- en hoger onderwijs, zal naar 
verwachting in 1993 als vervolg op deze themadag nog een 
bijeenkomst plaatsvinden over kwaliteitseisen in het 
basisonderwijs. 

De conclusies van de verschillende themadagen werden 
voorgelegd aan de VVD partijraad, welk een zwaarwegend 
positief advies meegaf aan de verschillende conclusies ter 
verdere afhandeling in de VVD verkiezingsprogramma-commissie, 
welke in 1992 werd ingesteld. 

3 



Op 10 september bood de werkgroep Remkes haar discussie
rapport aan het hoofdbestuur aan. De werkgroep werd in 1991 
ingesteld door het hoofdbestuur met het verzoek een 
samenhangende liberale visie te ontwikkelen op het gebied van 
Landbouw, natuur en milieu, platteland. Door middel van 
inspraakmogelijkheden, gerichte verzoeken aan de VVD 
Provinciale Statenfracties alsmede aan belangengroeperingen, 
heeft de werkgroep een duidelijk beeld geschapen van de 
problematiek, waarbij mogelijke oplossingen aangedragen 
werden. De behandeling van dit rapport zal buiten dit 
verslagjaar plaatsvinden. 

Het cluster Inhoudelijke discussie, door het hoofdbestuur 
ingesteld ter voorbereiding van de Inhoudelijke discussie, 
kwam in 1992 9 maal bijeen. Mevrouw F.M. Roscam Abbing- Bos 
was het gehele verslagjaar als portefeuillehouder in het 
hoofdbestuur, voorzitter van dit cluster. 

Het Interstedelijk Overleg Etnische Medelanders (I.O.E.M.), 
een overlegorgaan op multi-disciplinair gebied welk zich 
bezighoudt met de problematiek van de allochtone medelanders 
in de Nederlandse samenleving bewees ook in 1992 zijn waarde 
in de discussies over minderheden in Nederland. Dit Inter
stedelijk overleg is in het verleden opgericht om, zonder het 
reglementaire keurslijf van partijcornmissies, de onderhavige 
problematiek te kunnen bespreken en daar waar nodig advies uit 
te brengen naar het hoofdbestuur alsmede de verschillende VVD 
fracties. In dit Interstedelijk overleg hebben vertegen
woordigers van verschillende allochtone bevolkingsgroepen 
zitting, met name uit de grote steden. 
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3. 45ste JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
(87ste algemene vergadering) 

Op 22 en 23 mei 1992 vond in "De Flint" in Amersfoort de 
jaarlijkse algemene vergadering plaats. Tijdens deze 
vergaderingen waren 181 van 585 afdelingen vertegenwoordigd. 
Een aanwezigheidsgraad van 30,94% hetgeen meer is dan tijdens 
de JAV van 1991. 

De beschrijvingsbrief voor deze vergadering werd gepubliceerd 
in Vrijheid en Democratie nr. 1402 van januari. In Vrijheid en 
Democratie van april, nr. 1404, werden de door de afdelingen 
en centrales ingediende moties en amendementen gepubliceerd. 

De jaarvergadering kenmerkte zich door een aantal inhoudelijke 
en organisatorische wijzigingen. Organisatorisch vanwege het 
feit dat de hoofdbestuursleden pas bij de behandeling van 
onderwerpen die hun eigen portefeuille raken op het podium 
plaatsnemen en verder de discussie uit de zaal volgden. De 
discussie vond voornamelijk via het spreekgestoelte op het 
podium plaats en, behalve voor korte interruptie, werd geen_ 
gebruik gemaakt van zaalmicrofoons. Ook was voor het eerst een 
on-line-verbinding met de ledenadministratie aanwezig zodat 
afdelingsbestuursleden met vragen over het ledenbestand 
rechtstreeks informatie konden krijgen. Een inhoudelijke 
vernieuwing was de politieke invulling van de vrijdagavond. 
Teneinde gehoor te geven aan het verzoek van de afdeling 
Roermond om aandacht te besteden aan de 
minderhedenproblematiek vond een forumdiscussie plaats onder 
leiding van w. Bernboom met als deelnemers de heer Van Dalen, 
voorzitter MHP, de heer Shahid, wetenschappelijk 
hoofdmedewerker RU Leiden, mevr. Tümer, Vrouwenvakschool 
Amsterdam en de heer Dijkstal, VVD-Tweede-Kamerlid. 
Ook werd tijdens die avond de nieuwe huisstijl gepresenteerd. 

Belangrijke onderwerpen die tijdens deze jaarvergadering aan 
de orde kwamen, waren het algemene beleid van het hoofdbestuur 
waarbij tal van onderwerpen waaronder Vrijheid en Democratie 
en de Dettmeijerstichting de revue passeerden. 
Na een grondige voorbereiding werd gepoogd een al jarenlang 
lopende discussie af te ronden met de invoering van een nieuwe 
verdeelsleutel van de contributie-opbrengst. Hierop werd een 
aantal wijzigingsvoorstellen ingediend maar noch hiervoor noch 
voor het voorstel zelf bleek een meerderheid te bestaan zodat 
voor de komende jaren de huidige verdeelsleutel gehandhaafd 
zal blijven. 

Tijdens de periodieke verkiezing van de leden van het 
hoofdbestuur werden herbenoemd mevr.A.A. Aeyelts Averink
Winsemius te Krimpen a/d IJssel, drs.M.A.J. Knip te Emmeloord 
en mevr.F.M. Roscam Abbing-Bos te Rijswijk. Besloten werd het 
aantal leden van het hoofdbestuur met een te verminderen en 
vast te stellen op 12. 
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Redevoeringen werden op vrijdagavond gehouden door de 
partijvoorzitter, mr E.J.J.E. van Leeuwen-Schut, de 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, mr drs.F. Bolkestein en 
drs.G.M. de Vries, vertegenwoordiger van de VVD-leden in het 
Europese Parlement. Op zaterdagochtend werd gesproken door C. 
Schagen, voorzitter van de JOVD en de fractievoorzitter in de 
Eerste Kamer, ir D. Luteijn. 

De rekening en verantwoording van de penningmeester over 1991 
werd 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: ir J. Boeve te Zuid-Beijerland, w. Donker te Lelystad 
en mevr.M.H.G.L. Klein-van de Wulp te 's-Gravenhage. 
Tot leden en resp. plaatsvervangende leden van deze commissie 
voor de controle over 1992 werden benoemd c.q. herbenoemd 
mevr.W.J.M. Bregman-Kaaks te Roden, ir.J. Boeve te Zuid
Beijerland, mevr.M.H.G.L. Klein-van de Wulp te 's-Gravenhage; 
plv. leden R.B. Pier te Tietjerkstradeel, J.R.A. Raasfeld te 
Amsterdam en ing. P.H. Tirion te Oosterbeek. _ 
Voor verslaglegging wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie 
nr. 1406 van juni (voor de besluitenlijst naar bijlage I). 
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4. HOOFDBESTUUR 

Het hoofdbestuur vergaderde in 1992 in totaal 20 maal. Onder 
leiding van de nieuwe partijvoorzitter kregen de vergaderingen 
een kort en bondig karakter waarin de hoofdlijnen centraal 
stonden en minder aandacht werd besteed aan details. 

Op 23 maart werd in de hoofdbestuursvergadering rapport 
uitgebracht namens het adviesbureau Boer & Croon door de heer 
drs F.A. Croon. De aanbevelingen, die daarin naar voren werden 
gebracht, werden in zijn algemeenheid onderschreven door het 
hoofdbestuur in de extra vergadering voorafgaand aan de 
retraitebijeenkomst. 

Op 27 maart vond in Garderen een zgn. hoofdbestuursretraite 
plaats onder leiding van twee externe deskundigen (Frits 
Philips en Tineke van der Vorst) waarin het eigen functioneren 
van het hoofdbestuur onder de loep werd genomen en lijnen 
werden uitgezet naar de toekomst. 

Naast de gebruikelijke bestuurlijke onderwerpen kwamen op de 
agenda van de hoofdbestuursvergaderingen in 1992 de volgende 
belangwekkende onderwerpen voor: 

de status van de uitspraken van de partijraad; 
voorbereiding van themadagen en partijraden en de 
behandeling van de daar te behandelen notities; 
het beleid voor positieve actie; 
de instelling van de commissie Verkiezingsprogramma. 

In de tweede helft van 1992 werd de opzet van de 
hoofdbestuursvergaderingen gewijzigd en vond in elke 
vergadering een zgn. strategische discussie plaats aan de hand 
van een beleidsnota van een van de portefeuillehouders. In dat 
kader werd gesproken over de partijcommissies, vorming en 
scholing en de financiën. 

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering werd door het 
aftreden van mr 0 Vogelenzang het hoofdbestuur met een persoon 
verkleind; zijn vacature werd niet vervuld. 

Op 24 augustus deelde de heer R.C.H. Verdijk, tot op dat 
moment belast met propaganda en voorlichting, mee dat hij het 
lidmaatschap van het hoofdbestuur beëindigde. Zijn 
portefeuille werd waargenomen door drs M.A.J. Knip. 

Het in 1989 geformaliseerde periodiek overleg van het 
hoofdbestuur met de voorzitters van de kamercentrales werd 
voortgezet. Er vond een zevental bijeenkomsten plaats waarvan 
er een het karakter had van een trainingabijeenkomst voor 
contacten met de media; één bijeenkomst werd speciaal 
bijeengeroepen voor het plegen van overleg over de vervulling 
van de vacatures in het hoofdbestuur tijdens de JAV van 1993. 
Naast de verplichte agendapunten en de bespreking van de 
politieke toestand was de viering van het 45-jarig jubileum in 
Groningen een terugkerend punt op de agenda evenals talent
management. De commissie Tweede Kamer werd ontvangen om van 
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gedachten te wisselen over de voorbereiding van de 
kandidaatstelling en het scenario in geval van een 
kabinetscrisis kwam ter sprake. De nota over het functioneren 
van de partij commissies werd aan de orde gesteld en er vond 
een rapportage plaats over de aanbevelingen van het 
onderzoeksbureau Boer & Croon. 

Naar aanleiding van de zorgelijke financiële situatie bij de 
Dettmeijerstichting vond een extra vergadering op 22 mei 
plaats in De Flint in Amersfoort voorafgaande aan de algemene 
vergadering. Besloten werd een wijziging aan te brengen in de 
taakverdeling binnen het hoofdbestuur waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de Dettmeijerstichting ging berusten 
bij de partijvoorzitter. 

Op 22 juni vergadert het hoofdbestuur als bestuur van de 
volgende stichtingen: prof mr P.J. Oudstichting, de D.W. 
Dettmeijerstichting, de A.W. Abspoelstichting en de mr Hans 
van Rielstichting. Besloten werd over te gaan tot ontbinding 
van deze stichtingen. 

Door het hoofdbestuur werden in 1992 aan de volgende leden de 
VVD-Thorbeckepenning uitgereikt: 
M.A. Krens te Tilburg; mr.G. Kroeb te Groningen; G.C. van Raan 
te Harlingen; mevr.A. Smits-Orie te Leiderdorp; mevr.mr. A.G. 
Verbeek-Ohr te Rotterdam; J.A. van de Wijk te Marum. 

Het hoofdbestuur bestond op 31 december uit de volgende leden 
met de taakverdeling zoals vastgesteld na de JAV en na het 
tussentijds aftreden van de heer R.C.H. Verdijk. 
mr.E.J.J.E. van Leeuwen-Schut, voorzitter; mr.r.w. Opstelten, 
ondervoorzitter; drs.P. Ressenaar, penningmeester; 
secretarissen voor de organisatie: mevr.A.A. Aeyelts Averink
Winsemius, J.D. Blaauw, mevr.J.C. van Dijk-Sturm, drs.J. 
Gmelich Meijling, drs.M.A.J. Knip, mevr.F.M. Roscam Abbing
Bos, drs.F.G.J. Steenmeijer en drs. P.A. van Vugt. 
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5. AFDELINGEN 

Het aantal afdelingen nam in 1992 niet verder af doch bleef 
stabiel op 570. Wel vonden enige kleine grenscorrecties plaats 
tussen afdelingen. In de kamercentrale Leiden werd de naam van 
de afdeling Rijneveld veranderd in Rijnwoude. 

In de afdeling Schermer werd in het najaar -t.g.v. 
gemeentelijke herindeling- tussentijdse 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

Totaal aantal afdelingen (*=incl. Buitenland): 
A 45 K 24 
B 43 (*45) 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: 570 (*INCL BUITENLAND 576) 

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 1991. 

Een volgend 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 13). 

A 17 van de 45 (37,77%) 
B 18 van de 46 (39,13%) 
c 22 van de 55 (40,00%) 
D 6 van de 26 (23,07%) 
E 1 van de 1 (100 %) 
F 1 van de 1 (100 %) 
G 15 van de 46 (32,60%) 
H 21 van de 46 (45,65%) 
I 1 van de 1 (100 %) 
J 17 van de 44 (38,63%) 
K 8 van de 24 (33,33%) 
L 11 van de 22 (50,00%) 
M 29 van de 38 (76,31%) 
N 5 van de 30 (16,66%) 
0 16 van de 44 (36,36%) 
p 7 van de 27 (25,92%) 
Q 23 van de 34 (67,64%) 
R 10 van de 42 (23,80%) 
s 5 van de 5 (100, %) 
TOTAAL 224 van de 570 
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224 van de 570 afdelingen voldeden dus aan die verplichting of 
wel 39,29%. Een iets minder resultaat dan in 1991 (40,76%). 
Ten opzichte van vorig jaar werd met name een slechter 
resultaat genoteerd voor de kamercentrales Gelderland (Arnhem) 
Leiden, Haarlem, Utrecht, Overijssel en Limburg. 

In 1992 werd het door wijzigingen in de programmatuur voor de 
ledenadministratie behalve de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester, ook mogelijk de bestuursleden te registreren 
voor de functies vorming en scholing en pr en voorlichting. 
Uitbreiding wordt nog verwacht voor de functie jongerenbeleid. 
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6. ONDERCENTRALES 

Het aantal ondercentrales bleef in 1992 gelijk aan het aantal 
in 1991 , namelijk 91. 
Te weten: 

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

TOTAAL 

4 
4* 

11 
1 
1 
9* 

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

91 

* Inclusief 1 afdeling in het buitenland. 

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

22 van de 91 ondercentrales kwamen in 1992 deze verplichting 
na (24,17%) een slechter resultaat dan in 1991 (30,76%). 
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7. KAMERCENTRALES 

In 1992 hadden de kamercentrales de gelegenheid om, na het 
arbeidsintensieve jaar 1991 met de Statenverkiezingen, de 
aandacht wat meer op de eigen organisatie te richten. In een 
aantal kamercentrales zagen beleidsnotities het licht terwijl 
in andere het accent extra werd gelegd op vorming en scholing 
of op het zo belangrijke onderwerp talent-management dat nu in 
de praktijk gestalte moet krijgen. 

Ook dit jaar vond weer een aantal mutaties in de KC-besturen 
plaats. Opvallend was echter dat het voorzittersbestand het 
meest stabiel bleef; daarin vonden in 1992 geen mutaties 
plaats. 

In het eerste gedeelte van het jaar werd de 
kennismakingsteurnee afgesloten die de partijvoorzitter langs 
de kamercentrales maakte: 
29 januari 
5 februari 
19 februari 
11 maart 
18 maart 
1 april 
8 april 
15 april 
25 juni 

KC Groningen 
KC Den Helder 
KC Rotterdam 
KC Dordrecht 
KC Friesland 
KC Den Haag 
KC Gelderland 
KC Drenthe 
KC Amsterdam 

In de tweede helft van 1992 vond geen tournee langs de 
kamercentrales plaats. 
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8. ALGEMEEN SECRETARIAAT 

In 1992 deden zich een aantal mutaties voor in het 
' medewerkersbestand. Anita van der Helm, secretaresse bij de 

Haya van Somerenstichting, verliet het Thorbeckehuis; zij 
aanvaardde een baan in het bedrijfsleven. Bij het afsluiten 
van het verslagjaar was nog niet permanent in haar opvolging 
voorzien. 

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
verliet per 1 februari Tineke de Goede-Ammerlaan het 
Thorbeckehuis en "haar" Vereniging van Staten- en Raadsleden 
waarvoor zij gedurende bijna 20 jaar werkzaam was geweest. 
In haar opvolging kon worden voorzien door het aantrekken van 
Marjan de Goede die vanaf de zijlijn al lange tijd bekend was 
met het werk van de Vereniging. 

Het algemeen secretariaat had in het verslagjaar meer dan in 
voorgaande jaren te kampen met ziekte. De algemeen secretaris, 
Wim van den Berg, werd begin maart ziek. Zijn werkzaamheden 
werden enerzijds opgevangen door de adjunct-algemeen 
secretaris, Tineke Tangel, anderzijds moesten niet
reglementair voorgeschreven werkzaamheden op een wat lager 
pitje worden gezet. Speciaal ten behoeve van het redigeren in 
definitieve vorm van de Richtlijnen Kandidaatstelling 
Gemeenteraad (op basis van de aangenomen moties en 
amendementen door de algemene vergadering) was in de periode 6 
juli 1992 tot 1 februari 1993 Mijke Ketting bij het algemeen 
secretariaat werkzaam. 

Meint Waterlander, die in 1991 op ''uitleenbasis" door de 
Tweede-Kamerfractie de gelederen kwam versterken als adjunct
secretaris voor public relations, campagnes en propaganda trad 
per 1 maart in vaste dienst bij de VVD. 

Henriette de Ruiter die werkzaamheden verrichtte ten behoeve 
van de Dettmeijerstichting werd eind juni ziek. De lopende 
projecten werden met behulp van derden afgerond. 
Ook Dick van Kalkeren was sinds september afwezig wegens 
ziekte; zijn werkzaamheden werden op tijdelijke basis 
overgenomen door Petra Ginjaar. 

In maart werd door het bureau Boer & Croon Management 
Consultants BV te Amsterdam aan het hoofdbestuur rapport 
uitgebracht over een onderzoek naar het functioneren van het 
algemeen secretariaat. De aanbevelingen, waarin een actief 
aanname-, opleidings-, begeleidings- en doorstroombeleid voor 
de stafmedewerkers een van de centrale aanbevelingen was 
werden door het hoofdbestuur aanvaard en in het Medewerkers 
Overleg Thorbeckehuis besproken. 
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Sedert 1983 wordt in het jaarverslag van enige handelingen van 
het algemeen secretariaat een overzicht gegeven. Thans wordt 
volstaan met de ontwikkeling in de laatste vijf jaar. 

Overzicht 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

aantal fotokopieën gemiddeld per maand: 
95.409 
81.507 
61.543 
70.924 
72.955 

Overzicht aantal ontvangen brieven per jaar: 
1988 5.272 

3.209 
3.076 
2.093 
2.278 

1989 
1990 
1991 
1992 

Overzicht aantal verzonden brieven per jaar: 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

3.659 
3.480 
3.535 
3.363 
3.169 

Met betrekking tot de brieven dient vermeld te worden dat 
daarin niet zijn begrepen ontvangen mutatie-formulieren, 
folders, drukwerk en verzonden convocaten, mededelingen etc. 
Van de ontvangen brieven werden 211 brieven doorgezonden naar 
de Tweede-Kamerfractie omdat de inhoud betrekking had op het 
door deze fractie gevoerde beleid. 

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 Bernmelen-van Duijn, A.W. Dijk, mevr. R. Dijkrnan, 
mevr.E. Gans, mevr.M. de Goede, mevr.M.A.M. Goergen-Coenen, 
ir. D. van Kalkeren, mevr.G.J. Koopman-Stieber, mevr.A. ter 
Marsch, R.M. Neuerburg-Dèny, drs.L.H.M. Osterholt, mevr.C. de 
Ruiter, mevr.H. de Ruiter, mevr.F.L. Sybesma, mevr.mr.M.Th.M. 
Tangel, R.E. de Wit, M. Waterlander, mr.o.w. Zwart. 
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9.PARTIJRADEN 

De partijraad kwam in 1992 vier keer bijeen en wel op 
04 april, 13 juni, 19 september en 12 december. 

Op 4 april werd er door de partijraad onder meer gesproken 
over het pre-advies met betrekking tot de Kerntaken van de 
Overheid, waarbij tevens een interessante discussie ontstond 
over de taak van de lagere overheden. Daarnaast werden de 
uitkomsten van de in 1991 gehouden themadag "Ontgroening en 
Vergrijzing besproken (en overgenomen). 

Op 13 juni kwam de partijraad bijeen te Apeldoorn, waar onder 
meer de volgende items besproken werden; 
- conclusies van de VVD themadag over de keuze in de (gezond

heids-) zorg van 25 april en de 
- uitkomsten VVD themadag over de institutionele aspecten van 

het Europese Integratieproces. Na discussie werden de 
uitkomsten door de partijraad overgenomen en met een 
zwaarwegend advies doorgestuurd naar de VVD verkiezings
programcommissie, die later in het jaar ingesteld werd ter
voorbereiding van het VVD verkiezingsprogramma voor 1994-
1998. 

De partijraad van 19 september werd gehouden in de Jaarbeurs 
te Utrecht. Deze partijraad, traditiegetrouw gehouden op de 
eerste zaterdag na Prinsjesdag, stond vooral in het teken van 
de miljoenennota van de regering voor het nieuwe parlementaire 
jaar en de visie van de VVD op deze beleidsvoornemens. 
In het middaggedeelte van deze partijraad werd een pre-advies 
besproken van de werkgroep Defensie over de dienstplicht, welk 
rapport de titel "defensie langs nieuwe lijnen" meekreeg. 

Op 12 december werden, wederom in 't Spant in Bussum, 
naast de actuele politiek, tevens de uitkomsten van de VVD 
themadag over de Kwaliteit van het Onderwijs besproken. De 
partijraad onderschreef de conclusies van de themadag, waarna 
deze zij~ doorgestuurd naar de VVD verkiezingsprogram
commissie. Ook werden er op deze partijraad notities met 
betrekking tot het Nederlandse industriebeleid en een notitie 
over de internationale fiscale concurrentiepositie van 
Nederland besproken, van commentaar voorzien, aangenomen en 
doorgezonden naar de verkiezings-programcommissie. 

15 



10. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN IN AFDELINGEN EN CENTRALES 

Ook dit jaar hadden twee hoofdbestuursleden de portefeuille 
van trouble-shooter: drs J.C. Gmelich Meijling en drs M.A.J. 
Knip. Zij kwamen o.a. in actie in: Den Helder, Groningen en de 
oe. West-Friesland. De problemen in Veghel werden opgelost. 

Sinds de kandidaatstelling voor leden van de gemeenteraad in 
1990 is ook in elk KC-bestuur een zgn. trouble-shooter actief, 
die ~waakt'' over de afdelingen in het eigen gebied. Op 15 juni 
werd een bijeenkomst gehouden met deze functionarissen waarin 
afspraken werden gemaakt over de wijze van aanpak bij 
geconstateerde conflicten. Het beleid van het hoofdbestuur is 
erop gericht slechts dan actief in een bepaalde kwestie te 
interveniëren wanneer door de betrokkene of de betrokken 
afdeling om bemiddeling wordt gevraagd. Vaak zal het voorkomen 
dat problemen in eerste instantie binnen de kamercentrale 
worden gesignaleerd. Het hoofdbestuur heeft aan de KC-trouble
shooters verzocht om in voorkomende gevallen in een vroeg 
stadium het hoofdbestuur te informeren om te voorkomen dat 
zaken escaleren. Wanneer betrokkenen zich richten tot het 
hoofdbestuur vindt altijd overleg plaats met de trouble
shooter uit de betreffende kamercentrale. 

Commissie van Beroep 

De commissie van Beroep onderging in het verslagjaar geen 
wijziging en bestond uit: J.M. Polak te Ede, voorzitter, 
mevr.T. Blom-de Koek van Leeuwen te Oegstgeest en mr F. 
Korthals Altes te Rotterdam (leden) met als plaatsvervangende 
leden prof mr M.C.B. Burkens te Leersum, mevr.J.L. 
Niemantsverdriet-Leenheer te Westerschouwen en mr H.C.H.L. 
Polak te Rotterdam. 

De commissie kwam in het verslagjaar niet bijeen. 
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11. LEDENBESTAND 

In 1992 kon voor het eerst sedert jaren een zekere verbetering 
geconstateerd worden m.b.t. tot de ontwikkeling van het 
ledenbestand. Het ledenaantal nam weliswaar nog af met 1900 
(3,42%), dat was in 1991 nog 3393 (5,75%), maar dit werd 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de jaarlijkse royering van 
wanbetalers nl. 1606 leden (84,5%) die per 1 oktober werden 
afgevoerd, dat waren in 1991 1817 leden (34,1%). 

Indien de (niet absolute) ontwikkeling van het ledenbestand 
louter bekeken wordt aan de hand van de inkomende 
schriftelijke en telefonische aan- en afmeldingen, dan wordt 
het herstel zichtbaar. 

aanmeldingen afmeldingen netto 
1991 
1992 

1948 3410 1462 
2510 2619 109 

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 1992 
-----------------------------------------------------

1972 1973 1974 1975 

41.536 68.414 78.759 82.831 
+64,71 +15,12 +5,17 
+64,71 +89,62 +99,42 

1978 1979 1980 1981 

100.510 92.314 85.881 92.830 
+ 3,28 - 8,15 -6,97 + 8,09 
+142,18 +122,2 +106,76 +123,47 

1984 1985 1986 1987 

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

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

1990 1991 1992 

59.047 55.654 53.754* 
8,53 5,75 3.22** 

+ 42,16 + 33,99 + 29,42*** 

* aantal leden 
** % stijging of teruggang 

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

17 

1976 1977 

87.571 97.396 
+ 5,72 + 11,22 
+110,83 +134,49 

1982 1983 

102.888 95.528 
+ 10,83 7,15 
+147,71 +129,99 

1988 1989 

68.735 64.554 
9,89 6,08 

+ 65,48 + 55,42 

* 
** 
*** 

* 
** 
*** 

* 
** 
*** 



Het verlies van 3,22% t.o.v. 1991 is overigens het landelijk 
gemiddelde. Bij vergelijking tussen de ontwikkelingen in de 19 
rijkskieskringen (de 18 kamercentrales) ontstaat een 
gedifferentieerd beeld (zie tabel 1). 

De betekenis der letters in de volgende tabellen is: 
A 's-Hertogenbosch H Dordrecht 
B Tilburg I Amsterdam 
C Gelderland (Arnhem) J Den Helder 
D Gelderland (Nijmegen) K Haarlem 
E Rotterdam L Zeeland 
F 's-Gravenhage M Utrecht 
G Leiden N Friesland 

Tabel 1 
-------

leden leden verlies % achter-
92 91 uitgang 

A 2517 2617 - 100 3,82 
B 2827 2904 77 2,65 
c 5390 5569 - 179 3,21 
D 1162 1238 76 6,13 
E 1129 1164 35 3,00 
F 2047 2105 58 2,75 
G 5512 5759 - 247 4,28 
H 4448 4595 - 147 3,19 
I 1254 1290 36 2,79 
J 2989 3069 80 2,60 
K 4129 4318 - 189 4,37 
L 1784 1850 66 3,56 
M 4882 5084 - 202 3,97 
N 2455 2566 - 111 4,32 
0 3152 3177 25 0.78 
p 2357 2435 78 3,20 
Q 2803 2901 98 3,37 
R 1959 2082 - 123 5,90 
s 760 742 18 2,42 
w 199 189 10 5,29 

TL 53754 55654 -1900 3,42 

0 Overijssel 
P Groningen 
Q Drenthe 
R Limburg 
S Flevoland 
W Algemeen 

+ = meer verl. 
- = minder verl. 

dan land. gem. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

I 

Procentueel werden zeer grote verliezen geleden in Leiden, 
Haarlem, Friesland en Limburg. Het hoogste verlies werd 
geleden in Gelderland (Nijmegen) . 6,13% . . 
Zeer opvallend is het geringe verlies in Drenthe. 

De ledenontwikkeling sedert 1986 wordt weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 
-------

ONTWIKKELING BRUTO/NETTO LEDENVERLIES '86-'92 

jaar aantal bruto bruto netto % achter 
leden aan.m. 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 
1991 55.654 1. 940 5.333 3.339 5,75 
1992 53.754 3.370 5.270 1. 900 3,42 
------------------------------------------------------------

53.754 17.852 48.715 30.809 36,40 

Het ledenverloop in de laatste 5 jaar uitgesplitst per 
karnercentrale, wordt hieronder weergegeven. 

Tabel 3 

(Aantallen leden per 1 januari van het genoemde jaar.) 

!WD-LEDENVERLOOP 1989--1993 • I 

!Kc NAAM 
JAAR !I 198911 199011 199111 199211 1993lr AFNAME 

A DEN BOSCH 3684 3394 2837 2619 2517 31.7 
B TILBURG 3173 3098 3102 2900 2827 10.9 
CD GELDERLAND 8431 7875 7201 6806 6552 22.3 
E ROTIERDAM 1478 1342 1205 1167 1129 23.6 
F DEN HAAG 2848 2621 2292 2108 2047 28.1 
G LEIDEN 6857 6526 6063 5755 5512 19.6 
H DORDRECHT 5696 5347 4841 4597 4448 21.9 
I AMSTERDAM 1571 1403 1334 1284 1254 20.2 
J DEN HELDER 3785 3536 3266 3071 2989 21.0 
K HAARLEM 5444 5088 4618 4312 4129 24.2 
L ZEELAND 2217 2093 1957 1848 1784 19.5 
M UTRECHT 6335 5989 5413 5090 4882 22.9 
N FRIESLAND 3094 2895 2710 2570 2455 20.7 
0 OVERIJSEL 3918 3760 3390 3173 3152 19.6 
p GRONINGEN 3129 2857 2568 2438 2357 24.7 
a DRENTHE 3370 3175 3007 2899 2803 16.8 
R LIMBURG 2628 2515 2268 2084 1959 25.5 
s FLEVOLAND 804 791 754 743 760 5.5 
w ALGEMEEN 273 249 221 192 198 27.5 

TOTAAL 68735 64554 59047 55656 53754 21.8 
DZ/93 
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In dit overzicht blijkt dat de teruggang in ledenaantal 
procentueel met name in de kamercentrales Den Bosch en Den 
Haag het hoogste is en dat in de kamercentrales Flevoland en 
Tilburg het verlies relatief beperkt is gebleven. Het ledental 
is in de afgelopen vijf jaar landelijk gedaald met 21.8 %. 

De verhouding tussen opgevoerde en afgevoerde leden wordt 
duidelijk in de onderstaande tabel: 

Tabel 4 

jaar 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

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

afgevoerde leden 
4,32 
4,59 
1,83 
2,90 
2,74 
1,56 

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 
B 0,07 
c 1,17 
D 72,86 
E** 9,37 
F 16,46 

0,12 
0,34 
5,04 

62,93 
13,80 
17,77 

0,13 
0,66 
6,08 

61,52 
13,39 
18,22 

0,13 
0,14 
4,08 

61,74 
15,76 
18,15 

0,12 
0,29 
3,75 

61,51 
16,46 
17,87 

0,14 
0,23 
4,51 

60,15 
16,48 
18,49 

0,14 
0,16 
5,05 

58,96 
16,64 
19,05 

0,17 
0,09 
4,12 

58,21 
17,86 
19,55 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
************************************************************* 
A 0,20 
B 0,06 
c 3,02 
D 57,72 
E**19,08 
F 19,92 

100 

0,19 
0,11 
3,96 

56,79 
19,24 
19,71 

100 

0,19 
0,26 
5,40 

55,66 
18,95 
19,54 

100 

0,21 
0,15 
4,60 

54,75 
20,31 
19,98 

100 

0,23 
0,07 
4,05 

54,01 
21,64 
20,00 

100 

20 

0,23 
0,05 
3,46 

53,58 
22,29 
20,39 

100 

0,25 
0,09 
3,48 

52,97 
22,79 
20,42 

100 

0,28 
0,05 
2,78 

53,31 
23,98 
20,60 

100 



1989 1990 1991 1992 
*********************************** 
A 0,30 0,31 0,35 0,37 
B 0,08 0,06 0,03 0,85 
c 2,76 2' 61 1,78 1,13 
D 52,02 51,78 50,36 50,36 
E**24,11 24,36 26,42 26,71 
F 20,73 20,88 21,06 20,58 
-----------------------------------

100 100 100 100 

* peildatum 31 december van het lopende jaar. 

VERKLARING VAN LETTERS: 
A = ereleden en leden van verdienste 
B = aspirant-leden (< 18 jaar) 
C = leden 18 t/m 26 jaar 
D = leden 27 t/m 64 jaar 
E = leden 65 jaar en ouder en ** ingevolge artikel 64.2 h.r. 

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

Per 1 november 1991 is de betekenis: 
A = ereleden en leden van verdienste 
B = aspirant-leden (< 18 jaar) en leden van 18 t/m 23 jaar 
c = leden 24 t/m 26 jaar 
D = leden 27 t/m 64 jaar 
E = leden 65 jaar en ouder en ** ingevolge artikel 64.2 h.r. 

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

Uit de aantallen in tabel 5 blijkt een duidelijke vergijzing 
van het ledenbestand in 15 jaar tijd. Categorie D (27-64jr) 
afname van 72,86% naar 50,36% en categorie E (65+) toename van 
9,37% naar 26,71%. Zie ook tabel 7. 

Sedert 1984 wordt een peiling gehouden inzake de opbouw van 
het ledenbestand naar sexe. In tabel 6 op de volgende pagina 
wordt de verdeling van de vrouwelijke leden over de 
verschillende rijkskieskringen weergegeven, waarbij tevens het 
verlies of de winst per kamercentrale is weergegeven. 
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Tabel 6 
vrouw. vrouw. 
leden leden 
'91 '92 

A 805 768 
B 880 844 
c 1.937 1.882 
D 376 355 
E 380 363 
F 937 889 
G 1.912 1.822 
H 1. 486 1.429 
I 453 420 
J 955 916 
K 1.449 1.381 
L 578 554 
M 1.847 1.775 
N 838 806 
0 1.081 1.063 
p 933 908 
Q 1.048 1.009 
R 617 582 
s 213 241 
w 60 60 
TL 18.803 18.067 

verlies/ % 
winst 

39 
36 
55 
21 
17 
48 
90 
57 
33 
39 
68 
24 
72 
32 
18 
25 
39 
35 

+ 28 
0 

736 

achter-
uitgang c.q. 
voortgang 

4,84 
4,09 
2,83 
5,58 
4,47 
5,12 
4,70 
3,83 
7,28 
4,08 
4,69 
4,15 
3,89 
3,81 
1,66 
2,67 
3,72 
5,67 

+ 13,14 
0,00 
3,91 

+ = meer 
- = minder 
dan land. 
verlies 
gemid. 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

I 

In april 1992 is er, evenals in oktober 1991 (zie jaarverslag 
over 1991), een telling verricht naar de verdeling in 
leeftijdsgroepen. In deze telling werden de leeftijdsgroepen 
50-64 en 65+ verder onderverdeeld in 50-59, 60-69, 70-79, en 
80+ om een nog duidelijke beeld te krijgen over de 
leeftijdsopbouw. 

.. .. . . . . ... ~ . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

···•·· ·••· >APRIL1992 LEDENBESTA 
Leeftijdsopbouw (april1992) 

LEEFTIJD MAN VROUW TOTAAL 
onbekend 2456 3784 6240 

<18 19 9 28 
18-29 1829 563 2392 
30-39 3635 1304 4939 
40-49 7959 3160 11119 S0-$9(11 l'Jl) 

50-59 7308 2750 10058 
60-69 6302 2520 8822 
70-79 5244 2646 7890 

60- 69 (I H'll) 

80+ 2172 1980 4152 
TOTAAL 36924 18716 55640 versie: DZ/24-Feb-93 
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Uit bovenstaande gegevens blijkt dat 21.7% van de leden 70 
jaar of ouder zijn terwijl slechts 4,4% van de leden jonger 
zijn dan 30 jaar. Een model dat zowel uit oogpunt van 
financiën als de instandhouding van de organisatie grote 
zorgen baart. 

In 1992 werden ca. 55.160 inningen geregistreerd, dus 
beduidend meer dan het aantal van 53.754 leden zou doen 
vermoeden. Het verschil ontstaat doordat leden het 
lidmaatschap opzeggen of overlijden nadat de contributie reeds 
was voldaan. 
Het was in 1992 t.g.v. van een nieuw systeem van contributie
innen, voor het eerst mogelijk het aantal giften en het 
gemiddeld betaalde bedrag }er kamercentrale te registreren. In 
tabel 8 wordt het resultaat over 1992 (per 1 november 1992) 
weergegeven. In totaal werd ca fl 541.000,-- aan giften 
ontvangen die door het hoofdbestuur geheel aan de afdelingen 
werden afgedragen. In de jaren hiervoor werd jaarlijks ca fl 
250.000,-- ontvangen. 

Tabel 8 

I!TOTAALGlFTENIN 1992····' 
DZJ92 

8 1 2 3 2:1 1:3 (2:1):(1:3) 
NAAM AANTAL BETAALD TOTAAL GEM GIFT %LEDEN INDEX 

GIFTEN BEDRAG LEDEN BEDRAG MET GIFT GIFTEN 
A DEN BOSCH 561 21438 2680 38.2 20.9 1.83 
B TILBURG 596 27392 2928 46.0 20.4 2.26 
c GLDARNHEM 1602 56297 5600 35.1 28.6 1.23 
D GLD NIJMEGEN 259 11058 1239 42.7 20.9 2.04 
E ROTIERDAM 338 15383 1161 45.5 29.1 1.56 
F DEN HAAG 698 24811 2113 35.5 33.0 1.08 
G LEIDEN 1461 60201 57n 41.2 25.3 1.63 
H DORDRECHT 1112 44745 4604 40.2 24.2 1.67 
I AMSTERDAM 334 16651 1336 49.9 25.0 1.99 
J DEN HELDER 710 26808 3100 37.8 22.9 1.65 
K HAARLEM 1292 49392 4314 38.2 29.9 1.28 
L ZEELAND 427 16690 1892 39.1 22.6 1.73 
M UTRECHT 1234 47731 5110 38.7 24.1 1.60 
N FRIESLAND 641 22666 2569 35.4 25.0 1.42 
0 OVERIJSSEL 787 29541 3208 37.5 24.5 1.53 
p GRONINGEN 577 20183 2460 35.0 23.5 1.49 
Q DRENTHE 749 28502 2907 38.1 25.8 1.48 
R LIMBURG 376 15448 2088 41.1 18.0 2.28 
s FLEVOLAND 162 6190 779 38.2 20.8 1.84 

SUBTOTAAL 13916 541127 55865 38.9 24.9 1.56 
w ALGEMEEN 16 1140 204 71.3 7.8 9.08 

TOTAAL GEN. 13932 542267 56069 38.9 24.8 1.57 
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Uit deze cijfers blijkt dat in de kamercentrale Amsterdam 
bijna fl 50,-- per lid (t.o.v. het aantal leden die in deze 
kamercentrale een gift deden) werd betaald. Landelijk werd er 
gemiddeld fl 38.90 betaald. Het percentage van de leden binnen 
de kamercentrale die een gift betaalde was in de kamercentrale 
Den Haag het hoogste nl 33,0%. Het landelijk gemiddelde 
bedroeg 24.8%. 

Indien deze aantallen in verhouding tot elkaar worden 
gebracht, dan valt op dat in de kamercentrales Tilburg en 
Limburg door een relatief klein percentage van de leden een 
hoog gemiddeld bedrag bij elkaar wordt gebracht. 

Tenslotte zij hier vermeld dat door de medewerksters van de 
ledenadministratie in 1992 de volgende aantallen handmatige 
mutaties zijn uitgevoerd in de computeradministratie. 

Tabel 9 

Aantallen en percentages handmatige mutaties in 
ledenadministratie. 

TOTAAL OPVOERING AFVOERING 

14.543 4.131 4.015 

100% 28,4% 27,6% 
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12. COMMISSIES EN WERKGROEPEN AD HOC 

Commissie Tweede Kamer 

Ingesteld in 1991 is de commissie Tweede Kamer in het 
verslagjaar met voortvarendheid haar werkzaamheden begonnen. 
Hoewel de commissie formeel pas een taak heeft na de 
publikatie van de groslijst is men, vooruitlopend op de dan te 
houden gesprekken, begonnen met het voeren van oriënterende 
kennismakingsgesprekken met mogelijke kandidaten voor het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer die onder haar aandacht 
werden gebracht. De commissie kwam hiertoe in de 
verslagperiode veertien maal bijeen. 

Begeleidingscommissie Positieve Actie 

De Begeleidingscommissie Positieve Actie kreeg in het 
verslagjaar een nieuwe voorzitter, mevr.D.H.J. Kroos-van der 
Meij. 
Onder haar bezielende leiding werd een aantal activiteiten ter 
hand genomen, voortvloeiend uit het "Voorstel ter vergroting 
van de participatie van vrouwen in de gemeenteraadsfracties in 
1994"; dit voorstel werd door het hoofdbestuur goedgekeurd. 
Basis van dit voorstel werd gevormd door gedetailleerd 
cijfermateriaal dat werd opgesteld door een lid van de 
Begeleidingscommissie, mevr.drs M.M. de Mol de Mooij. 

Ter verwerking van dit voorstel werd een folder "Vrouwelijke 
VVD-raadsleden gevraagd" uitgebracht. Bovendien werden door 
een delegatie van de Begeleidingscommissie een zestal bezoeken 
gebracht aan besturen van die kamercentrales waar, blijkens de 
cijfers, de participatie van vrouwen aan de politiek erg laag 
lag. 
Daarbij werd o.a. gewezen op de aanwezigheid van de Almanak 
van vrouwelijke VVD-leden die nog te weinig bekendheid geniet. 
Ook werden suggesties gedaan voor activiteiten, door de 
kamercentrales te ontplooien, om de belangstelling van vrouwen 
voor het raadslidmaatschap te stimuleren. 
Voorts werd vanuit de commissie een inbreng geleverd bij de 
avonden over talent-management die in het land werden 
gehouden. 

De commissie kwam in het verslagjaar viermaal plenair bijeen 
en bestond per 31 december uit: 
D.H.J. Kroos-van der Meij, voorzitter, mevr.mr M.Th.M. Tangel, 
secretaris, mevr.A. van den Berg, C.A. Buursema-Kassel, J.J. 
van Heukelum, M. van Loon-Buddingh, mevr.drs M.M. de Mol de 
Mooij en mr I.W. Opstelten. 
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13. COMMISSIES VAN ADVIES (conform artikel 60 hr.) 

De 22 partijcommissies van advies vergaderden in 1992 203 
maal, wat neerkomt op een gemiddelde van ruim 9 ve:gaderingen 
per commissie. De meeste vergaderingen van de comm~ssies 
vonden plaats in het gebouw van de Tweede Kamer, waardoor de 
aanwezigheids- frequentie van de adviserende leden gunstig 
beïnvloed werd. 

In het begin van het verslagjaar werd het aantal leden van een 
commissie stringenter dan voorheen gebonden aan een maximum en 
werd ook een richtlijn voor de maximale duur van een 
commissie-lidmaatschap ingevoerd. 

Voor de exacte inhoudelijke invulling van de verschillende 
commissies wordt graag verwezen naar de jaarverslagen van de 
commissies, welke als bijlage bij dit jaarverslag zijn 
opgenomen. 

Het hoofdbestuur heeft in 1992 een eerste aanzet gegeven voor 
de evaluatie van de werkzaamheden van de partijcommissies en 
een mogelijke andere invulling van de werkzaamheden van deze 
adviescommissies. Punten die hierbij een rol zouden kunnen 
spelen, werden besproken in het jaarlijks overleg tussen een 
delegatie van het hoofdbestuur en de partijcommissie
voorzittersi-secretarissen op 22 oktober 1992. Onafhankelijk 
van dit overleg, werden tevens de leden van de VVD fracties in 
de Eerste -en Tweede Kamer om hun mening gevraagd over het 
functioneren van de commissies en werden suggesties en 
aanbevelingen meegenomen in de notitie, welke op 16 november 
1992 in het hoofdbestuur werd besproken en aangenomen. Aan het 
eind van het jaar was het rapport gereed voor verzending aan 
de partijcommissies. 
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14. BIJZONDERE GROEPEN (ART. 78.1 H.R.) 

a. Organisatie Vrouwen in de VVD 

Op 1 januari 1992 was het landelijk bestuur als volgt 
samengesteld: drs J.M. de Vries (voorzitter), E.A. Blonet
Heijnekamp (vice-voorzitter), H.L. van Eesteren- Smith 
(penningmeester), C.A. Buursema- Kassel (secretaris), A. 
Voets- de Wit (2e secretaris), w. Maris-Dikker (secretaris 
politiek), drs H. Heemskerk- Nusselder (secretaris politiek), 
D. van der Plas - van der Plas (secretaris vorming en 
scholing), C. Roemers- de Jong (secretaris PR en propaganda) 
en L.H. Traas- van Vianen (adviseur Liberale Vrouw en V&D). 
R.M. Neuerburg - Dénis was administratief medewerkster. 

Op de jaarvergadering in mei traden af mr E. Duyfjes - Vos als 
penningmeester en drs H.L. Pieters als hoofdredacteur van de 
Liberale Vrouw. 

Het landelijk bestuur vergaderde 10 maal. Bij een aantal 
vergaderingen was de adviseur vanuit het hoofdbestuur van d~ 
VVD, mevrouw A.A. Aeyelts Averink - Winsemius aanwezig. De 
adviseurs van de Organisatie 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. 

In de partijraad had namens de Organisatie zitting: 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 (drs J.M. 
de Vries en W. Maris -Dikker); het voorzitterschap en het 
secretariaat berustte bij de PvdA. Voorts was de Organisatie 
vertegenwoordigd in het Breed Platform Vrouwen voor 
Economische Zelfstandigheid (drs J. Grernrnée- Schaafsma), de 
Associatie voor Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid 
(C.A. Buursema- Kassel), Arachne, Vrouwen adviesbureau 
overheidsbeleid (D. van der Plas - van der Plas, "Meer vrouwen 
in de schoolleiding" (drs J.M. de Vries), ''1994, Vrouwen 
kiezen in de politiek" (C.A. Buursema- Kassel). Tevens was de 
Organisatie vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de 
Nederlandse Vrouwen Raad door E.A. Blonet - Heijnekarnp en D. 
van der Plas - van der Plas. 

De adviesraad van de Organisatie Vrouwen in de VVD vergaderde 
vier maal: de vergaderingen waren gewijd aan huishoudelijke, 
organistarische en politieke zaken, waarbij soms een inleiding 
werd gehouden door een Tweede-Kamerlid. 

De jaarvergadering van onze Organisatie was gewijd aan 
positieve actie. Drie sprekers (mevrouw A.C. van Kampen, 
wethouder PvdA te Den Haag, de heer N. Maas, wethouder te 
Dordrecht en mevrouw D. Kroos -van der Meij, voorzitter 
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commissie positieve actie) belichtten van verschillende zijden 
hoe meer vrouwen benaderd en geactiveerd kunnen worden om 
actief deel te nemen aan de politiek. 

De "Liberale Vrouw" werd gratis verspreid naar alle 
aangeslotenen. Jaarlijks wordt bekeken of we op deze manier 
verder kunnen gaan. 

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

b. Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD 

Voor de Vereniging van Staten- en Raadsleden begon het jaar 
met spanning. Per 1 januari was het automatisch lidmaatschap 
effectief geworden en het was maar de vraag hoe dat zou 
uitpakken. Over het algemeen kan worden geconcludeerd, dat het 
resultaat positief is. Slechts een zeer gering aantal 
gemeentebestuurders maakte gebruik van de nadrukkelijk bekend 
gemaakte ontheffingsregeling. Per 31 december 1992 kende de
Vereniging van Staten- en Raadsleden 5 ereleden, 1735 gewone 
leden, 317 buitengewone leden en 82 abonnees op Provincie & 
Gemeente. 
In 1992 vond wederom een statutenwijziging plaats, waardoor de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden ook een platform voor 
waterschapsbestuurders kan worden, iets waaraan tijdens een 
informatieavond over de Waterschapswet behoefte bleek te 
bestaan. 

Het bestuur van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
bestond begin 1992 uit de dames mevrouw N.H.van den Broek
Laman Trip (voorzitter), A.van den Berg (ondervoorzitter), 
A.T.J.Bax-Broeckaert (Zeeland), J.A.H.Ceha-Konings (Limburg), 
mr C.J.Geldorp-Pantekoek (Drenthe), drs M.A.Toorop (Flevoland) 
en P.van zandbergen-Scheffer (Friesland) en de heren A.Auer 
(secretaris), jhr R.G.P.Sandberg tot Essenburg 
(penningmeester) en drs E.Haaksman (lid dagelijks bestuur) 
F.T.J.M.Backhuijs (Noord-Brabant), mr M.J.J.M.Boelen (Zuid
Holland), drs J.H.Frijlink (Noord-Holland), J.de Groot 
(Gelderland), mr A.Ph.Hertog (Overijssel), J.C.de Lang 
(Utrecht) en H.Rosing (Groningen). Lid van advies namens het 
hoofdbestuur van de VVD was mevrouw A.A.Aeyelts Averink
Winsemius. Tijdens de jaarvergadering op 11 april werden de 
heren Frijlink en Sandberg opgevolgd door respectievelijk de 
heren G.J.A.M.Nijpels en W.I.I.van Beek. Tijdens de 
buitengewone algemene vergadering op 6 november werd mevrouw 
Geldorp opgevolgd door mevrouw drs A.de Widt-Nieuwenhuizen. 
De personele bezetting van het bureau onderging een wisseling. 
Mevrouw C.T.M.de Goede-Ammerlaan (administratrice) ging per 1 
februari met pensioen en werd opgevolgd door mevrouw M.de 
Goede, die per 1 januari in dienst was getreden. De heer 
A.W.Dijk (adjunct-secretaris) was op 1 april 121/ 2 jaar 
werkzaam voor de Vereniging van Staten- en Raadsleden. 
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In 1992 organiseerde de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van de VVD naast een groot aantal regionale/provinciale 
bijeenkomsten ook weer enkele landelijke activiteiten. 
Op 24 en 25 januari was er als coproduktie met de VVD en de 
Prof.Mr.B.M.Teldersstichting en in samenwerking met de Haya 
van Somerenstichting een klankbordconferentie over de 
problematiek van grote-stadsregio's en landsdelen. Basis voor 
de discussie vormde een door een werkgroep opgesteld pré
advies ''Interlokaal en Bovenlokaal" alsmede inleidingen door 
heren dr G.J.Fleers (directeur van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten), mr F.H.G.de Grave (VVD-wethouder van 
Amsterdam), drs P.Schoute (burgemeester van Wassenaar) en 
J.W.Remkes (VVD-gedeputeerde van Groningen en voorzitter van 
genoemde werkgroep). 
Andere coprodukties waren er met de VVD-gemeenteraadsfracties 
van Amsterdam en Dordrecht. Op 21 maart en 5 september vonden 
er plaats onder de noemer "liberaal lokaal anti-discriminator 
minderhedenbeleid". 
Op 11 april vond de reeds genoemde jaarvergadering plaats. 
Aansluitend verzorgden de heren mr K.G.de Vries 
(hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 
en jhr drs P.A.C.Beelaerts van Blokland (voorzitter van het
Interprovinciaal Overleg) inleidingen over "zin en onzin van 
bestuursakkoorden". 
In samenspraak met enkele VVD-Tweede Kamerleden, de dames drs 
M.Kamp en E.G.Terpstra en de heer drs D.J.D.Dees, werd op 19 
mei in het een avond onder het motto "Bijpraten over de zorg" 
georganiseerd. 
Op 22 mei was er de jaarlijkse bijeenkomst voor wethouders, 
burgemeesters, gemeentesecretarissen,leden van de dagelijkse 
besturen van stadsdeelraden en deelgemeenteraden en 
fractievoorzitters. 's Morgens hielden mevrouw drs M.W.M.Vos
van Gortel (burgemeester van Utrecht) en de heer mr drs 
J.J.Hartman (voorzitter van VVD-gemeenteraadsfractie van 
Almere) inleidingen over het thema "Wethouder, bestuurder of 
politicus; algemeen politicus of partijpoliticus?". 's Middags 
werd een bezoek gebracht aan de NS-Hoofdwerkplaats in 
Amersfoort. 
Op 24 juni werd samen met de partijcommissie Verkeer en 
Waterstaat een avond georganiseerd over de Waterschapswet. 
Inleidingen werden verzorgd door de heren mr A.P.van den Berge 
(dijkgraaf van Delfland en voorzitter van de partijcommissie) 
en C.G.J.van den Oosten (gedeputeerde van Utrecht en lid van 
de partijcommissie) en mevrouw J.C.van Dijk-Sturm (VVD
hoofdbestuurslid belast met reglementen). De jaarlijkse 
Statendag voor Staten- en Eerste Kamerleden werd op 11 
september in Groningen houden. Gestart werd op het 
Provinciehuis, waar de heren H.J.L.Vonhoff (commissaris van de 
Koningin) en drs Y.P.W.van der Werff (vice-voorzitter van de 
VVD-Eerste Kamerfractie) het woord voerden. Aansluitend werden 
bezoeken gebracht aan het Energiebedrijf voor Groningen en 
Drenthe, de Hortus Botanicus en de Hooghoudt Distilleerderij. 
Op maandag 12 oktober vond een gesprek plaats tussen de 
burgemeesters en enkele VVD-Tweede Kamerleden over de 
politiereorganisatie. 
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Op 6 november sprak de heer H.Wiegel (commissaris van de 
Koningin in de provincie Friesland) voor en met de 
burgemeesters over de positie van de burgerneester in de nieuwe 
bestuurlijke verhoudingen. Mevrouw A.Jorritsrna-Lebbink (VVD
Tweede Kamerlid) behandelde een aantal actuele zaken. 
Op 6 en 7 november vond het jaarlijks congres plaats. Sprekers 
waren partijvoorzitter mevrouw rnr E.J.J.E.van Leeuwen-Schut 
(talentrnanagernent) en de heren rnr drs F.Bolkestein (voorzitter 
van de VVD-Tweede Kamerfractie; actuele politiek), rnr 
Th.E.Korthals Altes (lid van de VVD-werkgroep 
Talentrnanagernent; talentmanagement voor provincie- en 
gemeentebestuurders), J.Kamminga (voorzitter van het 
Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond; city-marketing) en 
rnr C.J.Nyqvist (president van de Raad van Bestuur van 
Streekvervoer Nederland; bereikbaarheid (binnen)steden). 
Het reguliere overleg van liberale gedeputeerden, 
commissarissen van de Koningin, de voorzitters van de VVD
fracties in de Staten-Generaal, de partijvoorzitter en het 
dagelijks bestuur van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
vond als gebruikelijk tweernaal plaats. 

Om de activiteiten voor en van de burgemeesters te stimuleren 
en beter te coördineren is op 13 rnaart het Liberaal 
burgemeestersgezelschap P.J.Oud opgericht. 
Hoewel de periodieke gemeenteraadsverkiezingen pas in rnaart 
1994 plaatsvinden, startte de commissie Gemeenteprogramma 1994 
haar werkzaamheden in rnaart 1992. In december werd de concept
Leidraad gepubliceerd. 
In juni startte een werkgroep over de toekomst en de positie 
van de provincies. 
In september werd een commissie ingesteld over de uitbreiding 
van het provinciaal en gemeentelijk belastinggebied, dit naar 
aanleiding van het rapport "Belastingen omlaag" van commissie 
de Karn. 

Als gebruikelijk werd in het maandblad Provincie & Gemeente 
over een breed scala onderwerpen gepubliceerd. Ook aan 
Verenigingsactiviteiten werd ruime aandacht besteed. Het blad 
verscheen tienmaal. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het aparte jaar
verslag van de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD 
over 1992. 

c. Groep Nederland van de Liberale Internationale (LIGN) 

Het jaar 1992 markeerde voor de LIGN een periode van 
stabiliteit en voortgezette activiteit. In dit kader werd 
ondermeer samengewerkt met de Internationaal Secretaris van de 
VVD, de partijcommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Europese Zaken en met de Teldersstichting. Vanwege het 
Algemeen Secretariaat van de VVD werd alle noodzakelijke 
ondersteuning verstrekt. 

In 1992 werd voortgebouwd op resultaten van de reactivering in 
het jaar 1991. Zoals in het Jaarverslag 1991 opgemerkt, dienàe 
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de LIGN zich vanwege de financieel krappe situatie in 1992 
aanzienlijke beperkingen op te leggen. In 1993 neemt het 
Bestuur zich voor om de draad van ledenwerving en de 
vernieuwing weer versterkt op te pakken. 

Bestuurssamenstelling 

Het Bestuur bestond in 1992 uit: Rooster van aftreden 

Drs A.W. Kröner, Voorzitter rnaart 1994 
rnaart 1993* 
rnaart 1994** 
rnaart 1994 
mei 1993*** 
rnaart 1994 
rnaart 1994 
rnaart 1994 

Mr D.H. Kok, Ondervoorzitter 
Mr Drs J.C. van Baalen, Secretaris 
Ir B.P. Rauwerda, Penningmeester 
J.D. Blaauw, Lid (namens de VVD) 
Mr R.E. Batten, Lid 
Mevrouw E.J. Brandenburg,Lid 
Mr J.G.C. Wiebenga Lid 

* ) 

**) 

De Ondervoorzitter heeft, vanwege zijn drukke 
werkzaamheden, ondermeer als lid van het College van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht en als 
Voorzitter van de VVD-partijcornrnisie voor Europesë Zaken, 
te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor 
een nieuwe Bestuursterrnijn. Het Bestuur respecteert dit 
besluit en dankt de heer Kok voor zijn activiteiten in het 
kader van zijn bestuurslidmaatschap (Ondervoorzitter) van 
1984 tot en met 1993. De vacature van ondervoorzitter 
zal niet worden vervuld. 

De secretaris van de LIGN zal in mei 1993 de heer Blaauw 
opvolgen als Internationaal Secretaris van de VVD. De heer 
Van Baalen heeft in dit kader besloten zijn functie als 
secretaris van het Bestuur vóór mei 1993 neer te leggen. 
Het Bestuur respecteert dit besluit en dankt de heer Van 
Baalen voor zijn inzet als toegevoegd lid van het Bestuur 
(1990-1991) en als secretaris (1991-1993) en verheugt zich 
op de samenwerking in de toekomst. 

Het Bestuur draagt mevrouw A.D.M. Voets-de Wit voor als 
lid van het Bestuur. Mevrouw Voets zal binnen het Bestuur 
worden belast met het secretariaat. 

***) De heer Blaauw is als Internationaal Secretaris van de VVD 
q.q. lid van het Bestuur van de LIGN. De heer Blaauw 
wordt, na het aflopen van zijn termijn als lid van het 
Hoofdbestuur van de VVD in mei a.s., derhalve binnen het 
LIGN-Bestuur automatisch opgevolgd door de nieuwe 
Internationaal Secretaris VVD, Mr Drs J.C. van Baalen. 

Bestuursfunctioneren 

Het Bestuur had een goede onderlinge samenwerking en taakafstemming 
en kwam regelrnatig formeel en informeel samen. In 1992 werden 6 
officiële bestuursvergaderingen gehouden (op 13 januari, 27 
februari, 25 maart, 12 mei, 4 september en op 27 oktober). 
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Delegatie LI Congress Mainz (4 en 5 september 1992) 

De delegatie naar het Congres van de Liberale Internationale in 
Mainz bestond uit de volgende 25 personen. 

Leden 
1. 
2. 
3 . 
4 . 
5. 
6. 
7 • 
8 . 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

Mr Drs J.C. van Baalen (secretaris LIGN) 
Mr R.E. Batten (bestuurslid LIGN) 
Dhr E. Bastians (LIGN) 
Dhr J.D. Blaauw-delegatieleider (namens VVD) 
Mr Drs F. Bolkestein (namens de VVD) 
Mw E.J. Brandenburg (bestuurslid LIGN) 
Dr P.A. Delvaux (LIGN) 
Mw W. Derks-van Ketel (LIGN) 
Dhr K. Jalving (LIGN) 
Drs A.W. Kröner (voorzitter LIGN) 
Mw Mr E.J.J.E. van Leeuwen-Schut (namens VVD) 
lr L. van Leeuwen (LIGN) 
Mw H.M.W. Markerink-Oe Leede (LIGN) 
Ir J. Mulder (LIGN) 
Ir B.P. Rauwerda (penningmeester LIGN) 
Mw E.M. de Roe van Alderwerelt-Hoog (LIGN) 
Dhr G.F. de Roe van Alderwerelt 
Mr H.P. Talsma (op eigen titel-Patren LI) 
J.A. Unger (LIGN) 
Mw A.F. Unger-Pleijsier (LIGN) 
Mw Drs J.M. de Vries (voorzitter Organisatie Vrouwen in de 
VVD) 
Mr drs N. Wetzels (LIGN) 

waarnemers 
23. Mw J.M.C. Meermans-Melein (LIGN) 
24. Mw A.D.M. Voets-de Wit (LIGN) 
25. Mw Y. Zuiderent (LIGN) 

De heer en mevrouw De Roe van Alderwerelt hebben, zoals 
gebruikelijk, actief geparticipeerd, in de behandeling van 
de thema-resolutie en het Nederlands amendement inzake. 

De LIGN realiseerde in 1992 de volgende activiteiten die meestal 
voor breder publiek open stonden: 

1. 17 januari-

2. 25 maart-

3 . 20 juni-

Ontvangst in Den Haag van een delegatie van 
de Democratie Party van Slowakije o.l.v. Dr 
Marian Krajcovic door Voorzitter LIGN Tony 
Kröner en Secretaris LIGN Hans van Baalen 
en Internationaal Secretaris VVD Jan Dirk 
Blaauw. 

~aarvergadering met inleiding door 
Hongaarse Ambassadeur Dr István Csejtei in 
Sociëteit De Witte te Den Haag 

Vlaanderen-middag met inleidingen door 
Frits Bolkestein (VVD) en Guy Verhofstadt 
(PVV) te Antwerpen. 
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4. 25 augustus-

5. 4 en 5 september-

6. 21 oktober-

7 . 18 november-

8 . 2 december-

delegatievergadering t.b.v. LI Congress in 
de Tweede Kamer te Den Haag. 

LI Congress te Mainz 'Free Trade in a 
Changing World'. 

Discussie-avond toestand in voormalig 
Joegoslavië met inleiding door Dr Jankevie 
van de Servische oppositie (co-produktie 
met Teldersstichting, partijcommissie 
BuZa) . 

Discussieavond 'Non-proliferatie van 
massavernietigingswapens in theorie en 
praktijk' met Dr A.J.J. Ooms (VN) en Drs P. 
de Klerk (BuZa) in Sociëteit De Witte te 
Den Haag. 

Ontvangst in Den Haag van de liberale 
kandidaat voor de presidents- verkiezingen 
in Paraguay, Senator Dr Domingo Laino door 
Voorzitter en Secretaris LIGN en Int. Secr. 
VVD. 

Tevens bezocht de voorzitter op 5 juni 1992 de Executieve van de LI 
te Brussel en op 14 juni 1992 het congres van de PVV te Ostende. De 
secretaris, tevens secretaris van de partijcommissie voor 
Buitenlandse Zaken van de VVD, onderhield een groot aantal contacten 
met VVD-Kamercentrales en in Den Haag gevestigde ambassades en 
internationale instellingen. 

Ledenbestand 

Per 01.01.92 telde de LIGN 178 leden; per 08.01.93 182. In de 
periode 01.01.92 - 08.01.93 verloor de LIGN door overlijden en 
opzegging 18 leden; 22 nieuwe leden meldden zich in deze periode 
aan. Hierdoor ontstond een netto-ledenwinst van 4 personen. 

Financiën 

Voor de financiële situatie van de Groep Nederland wordt verwezen 
naar de jaarstukken van de penningmeester en de verklaring van de 
leden van de Kascommissie bestaande uit mw. M.E. Verspeek-van Rest 
en de heren W. Oostwouder en M. Rutte. 
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15. VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De opmerkelijke metamorfose van Vrijheid & Democratie m.i.v. 
november 1992 kan niemand zijn ontgaan. Aan V&D-nieuwe stijl 
is een lange periode voorafgegaan. De oorzaak daartoe was dat 
met twee wensen rekening moest worden gehouden. 

De eerste sproot voort uit een door het NIPO gehouden enquête 
naar de leesdichtheid en appreciatie van het blad. Zo bleek 
duidelijk behoefte aan meer 'creativiteit' minder 'blijvend 
applaus' en vooral niet te veel verslagen over de Binnenhof-, 
EG- en partijbonzen. 0ok de identificatie met de regio's moest 
groter worden. Bovendlen verlangde men een kritischer 
benadering. Het heeft zowel het bestuur als de redactieraad en 
redactie voor de nodige dilemma's gesteld. Het probleem met 
een algemeen ledenblad blijft nu eenmaal een synthese te 
vinden, niet alleen tussen actieve en niet-actieve leden; maar 
ook tussen kader en ledenvergaderingbezoek(st)ers. De 
restyling vergde niet alleen een andere vorm, maar ook een 
compleet nieuwe redactionele formule. Naast een sterke 
uitbreiding van de redactie betekende dit dat alle bestaande 
rubrieken moesten worden heroverwogen, nieuwe rubrieken werden 
ingevoerd en sommige oude verdwenen. Bij die afweging heeft de 
(NIPO)stern van onze leden steeds de doorslag gegeven. 
Daarnaast - en dat was de tweede voorwaarde - was dat VVD 
helaas ook op haar blad moest gaan besparen. 

Bestuur, redactieraad en redactie hebben tezamen met Kees 
Oster getracht het maximaal mogelijke te bereiken. Dat dit bij 
het ledenblad verder moet reiken dan het logo is evident. Van 
de bladen die uitkomen hebben sinds november 1992 beurtelings 
een thema-en een partijnummer het daglicht gezien. De 
themanummers beogen geen standpunt neer te zetten, maar een 
discussie op gang te brengen. De redactie acht het zeker niet 
haar taak expliciet naar buiten toe standpunten in te nemen, 
maar veeleer om als doorgeefluik te fungeren. Het nieuwe 
ledenblad heeft zowel lof als kritiek opgeleverd. Dat viel te 
verwachten. Ruwweg geschat - en uiteraard tot onze vreugde -
respectievelijke 80 tot 20% 

De waardering betrof vooral dat ook anderen dan VVD-ers aan 
het woord worden gelaten en het feit dat ook het doen en laten 
van onze eigen VVD regelrnatig kritisch wordt gevolgd. De 
kritiek betrof het niet meer opnemen van inschrijfbonnen, 
beschrijvingsbrieven, stellingen voor themadagen, de 
ingezonden brievenrubriek plus alle cursussen die in het land 
worden gehouden. 
Gezien de krappe redactionele ruimte en het aantal bladen dat 
per jaar uit komt, moest deze duidelijke keuze worden gemaakt. 
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16. PUBLIC RELATIONS, VOORLICHTING EN CAMPAGNES 

In 1992 vond alleen in de Noord Holland een verkiezing als 
gevolg van gemeentelijke herindeling plaats. 

Landelijke Propaganda Commissie (LPC). 

De Landelijke Propaganda Commissie kwam in 1992 zeven keer 
bijeen narnelijk op 11 en 15 januari, 4 februari, 11 maart, 20 
mei, 2 september en 27 oktober. 
Tijdens deze vergaderingen is o.a. over de volgende 
onderwerpen gesproken: ledenwerving, ledenbehoud, de rol van 
de LPC, voortgangsrapportage aanbevelingen Wolfheze, nieuwe 
opzet Vrijheid en Democratie, viering 45-jarig bestaan van de 
VVD, voortgang van de nieuwe huisstijl, voorbereiding 
verkiezingscampagnes en de opzet van de grote bijeenkomsten in 
1993. 

In 1992 werd afscheid genomen van een drietal leden van de 
LPC. Ingrid de Jong (KC 's-Hertogenbosch)en Jelle Hemkes (KC 
Friesland) namen na twee jaar afscheid. Gillis van Blarkom nam 
afscheid na zeven jaar deel uit te hebben gemaakt van de LPë. 

Eind augustus beëindigde de heer Rein Verdijk met 
onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur en 
daarmee tevens het voorzitterschap van de LPC. Tijdens de 
hoofdbestuursvergadering van 7 september is besloten dat de 
heer Menno Knip tijdelijk de portefeuille van Rein Verdijk zal 
waarnemen. 

De LPC is per 31 december als volgt samengesteld: drs M.A.J. 
Knip (voorzitter a.i.); M. Waterlander (secretaris); namens de 
karnercentrales: mevr.M. Peeters (KC 's-Hertogenbosch); 
P.J.W.J. Slijpen (KC Tilburg); N.H. ter Horst-van Eek (KC 
Gelderland), C.M. de Wit (KC Rotterdam); J. Niestadt (KC 's
Gravenhage); R. Smitshuysen (KC Leiden); R. de Bakker (KC 
Dordrecht); mevr.A. Meijbaum (KC Amsterdam); A. van 
Schravendijk-Beerse (KC Den Helder); J. Bakker (KC Haarlem); 
J.C. Schout (KC zeeland); K.W. van Limburg Stirum (KC 
Utrecht); A.A.M. Brok (KC Friesland); M.A.J.M. van Lokven (KC 
Overijssel); mevr.K. Nipperus (KC Groningen); mevr.J.M.R. 
Lubbers (KC Drenthe); W.A. van Bolderen (KC Limburg) en G.W. 
Bulk (KC Flevoland). 
Adviseurs: C. Roemers-de Jong (Organisatie Vrouwen in de VVD); 
Reny Dijkman (hoofdredacteur Vrijheid en Democratie); de heren 
C. Cornielje en A. Visser (VVD-Tweede-Kamerfractie
voorlichting). 

Radio en TV-uitzendingen. 

Ook in 1992 werden door de VVD in het kader van de zendtijd 
voor politieke partijen op radio en televisie uitzendingen 
verzorgd. 
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Tot de ingang van het nieuwe radioseizoen was één keer per 
veertien dagen op woensdag van 18.20 - 18.30 uur op radio 5 
een uitzending van de VVD te beluisteren. Na 4 oktober zijn 
deze uitzendingen verplaatst naar vrijdag van 17.50 - 18.00 
uur. 

Daarnaast heeft de VVD 13 keer een uitzending op televisie 
verzorgd. In verband met de nieuwe zenderindeling na 28 
september is de zendtijd per uitzending teruggebracht van 5 
naar 3 minuten. Hierdoor is de uitzendfrequentie wel 
toegenomen en worden de uitzendingen tevens verspreid over de 
drie netten in plaats van alleen Nederland 3. 

In de TV-uitzendingen kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan 
de orde: het plan Simons, een portret van Bolkestein, het 
minderhedenvraagstuk, het kabinetsbeleid, de algemene 
beschouwingen, de WAO en de ruzies in de CDA/PvdA-coalitie. 

De uitzendingen worden verzorgd in samenwerking met de 
afdeling voorlichting van de Tweede-Kamerfractie en 
geproduceerd door Studio A. 

Cornmunicatieplan. 

Op basis van het door PPGH/JWT in 1991 verrichte kwalitatieve 
onderzoek heeft het hoofdbestuur ingestemd met het door PPGH 
voorgestelde communicatieplan. Dit communicatieplan kende drie 
aandachtspunten, namelijk: huisstijl, maatschappelijk debat en 
zichtbaarheid in de media. In 1992 zijn in dat kader de 
volgende activiteiten ontplooid: 

a. Huisstijl 
Nadat eind 1991 de definitieve keus gemaakt was voor het 
nieuwe logo, is in 1992 gewerkt aan de invoering van de 
nieuwe huisstijl. Een geleidelijke invoering omdat 
besloten was dat oude voorraden materiaal eerst op zullen 
moeten zijn, voordat materiaal met het nieuwe logo wordt 
besteld. 
In mei zijn de besturen van de afdelingen en centrales 
geïnformeerd over de nieuwe huisstijl. Alle besturen 
ontvingen een glansdruk met het nieuwe logo. Briefpapier 
en enveloppen met het nieuwe logo waren vanaf dat moment 
beschikbaar. 
In het kader van de nieuwe huisstijl kwam er verder nieuw 
briefpapier voor het Thorbeckehuis, de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden, de Organisatie Vrouwen in de VVD, 
de Haya van Somerenstichting en de Tweede-Kamerfractie. 
Er werd een nieuwe lay-out voor afdelings- en centrale 
bladen, de VVD-Expresse, Provincie & Gemeente en de 
Liberale Vrouw ontwikkeld. Verder moeten nog genoemd 
worden de omslagen voor rapport, het nieuwe 
verkiezingsaffiche en de jongerenfolder. De achtergronden 
en de gebruiksregels van de nieuwe huisstijl zijn 
vastgelegd in een voor afdelingen en centrales 
beschikbaar handboek. 
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Ten behoeve van een professionele aankleding van zalen 
kwamen een uitklapbare achtergrond en vanen beschikbaar. 
De afdelingen en centrales zijn regelmatig geïnformeerd 
over het nieuwe beschikbare materiaal. 

b. Maatschaggelijk Debat. 
Ten behoeve van de organisatie van een jaarlijks 
terugkerend groot maatschappelijk debat zal de Minister 
Koos Rietkerk Stichting in het leven geroepen worden. Na 
enige stagnatie in de werkzaamheden, in verband met het 
inschakelen van een ander PR-bureau, is in het najaar een 
begin gemaakt met de organisatie van het eerste debat dat 
in de loop van 1993 zal plaatsvinden met als thema: 
Verkeer en Vervoer in de eenentwintigste eeuw. 

c. Zichtbaarheid in de media 
Naast het gebruiken van de voor politieke partijen 
tradtionele mediakanalen heeft PPGH/JWT geadviseerd om 
meer gebruik te rnaken van reclame zowel in kranten als op 
TV. 

In begin 1992 werd een tweetal keren een advertentie in 
een aantal landelijke kranten geplaatst. De eerste 
advertentie werd geplaatst op 22 januari en ging over de 
inkomensgevolgen van het plan Simons. De tweede 
advertentie werd geplaatst op 8 februari met als kop 
"Genoeg genivelleerd". Plaatsing en ontwerp werden 
verzorgd door PPGH/JWT. Beide advertenties leverden 
tientallen nieuwe leden en een groot aantal verzoeken om 
informatie op. 

De geplande TV-spotjes via RTL-4 vonden geen doorgang 
doordat toestemming uitbleef. 

Spreekbeurten. 

Hoewel 1992 geen verkiezingsjaar was, werden in afdelingen en 
centrales van de VVD en daarbuiten veel initiatieven ontplooid 
om politiek dichter bij burgers te brengen. In totaal werden 
zo'n 270 bijeenkomsten georganiseerd waarbij door het algemeen 
secretariaat werd bemiddeld. Bij 235 daarvan waren leden van 
de Eerste- en Tweede Kamer betrokken. Het is verheugend om te 
bernerken dat de door het hoofdbestuur geïnitieerde benadering 
van "spreekbeurten nieuwe stijl" (met gebruikmaking van 
belangengroepen, meerdere sprekers, meer in oe/kc verband 
etc.) vruchten begint af te werpen. Door een aantrekkelijk 
opzet trokken de bijeenkomsten gemiddeld meer mensen dan 
voorheen. Samenwerking met andere politieke partijen en een 
aantal grote landelijke organisaties kwam goed van de grond. 
Door intensieve samenwerking met de Tweede
Kamerfactievoorlichting werd getracht om met name de regionale 
pers meer te interesseren voor de bijeenkomsten. 
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Ledenwerving/ledenbehoud. 

In het voorjaar van 1992 werd door de hoofdbestuurswerkgroep 
ledenwerving/ledenbehoud een notitie uitgebracht over dit 
onderwerp. In het boekje wordt de nadruk gelegd op structurele 
aandacht voor werving en behoud van leden, voornamelijk door 
middel van persoonlijke benadering. Hiervoor worden praktische 
handreikingen gegeven. In een tweetal rondes door het land 
(waarvan de laatste in samenhang met talent-management) werd 
op het boekje, en de achterliggende gedachte, een toelichting 
gegeven. Langzaam maar zeker werd in de loop van het jaar een 
trend waarneembaar dat steeds meer afdelingen inderdaad 
aandacht besteden aan het op peil brengen en houden van hun 
ledenbestand. De nadruk ligt daarbij op de ~opzeggers" en de 
benadering van oud-leden. Begin december werd door het 
hoofdbestuur en de VVD-Tweede-Kamerfractie een telefoonactie 
georganiseerd in het kader van ledenbehoud. Een groot aantal 
opzeggers kon daardoor overgehaald weer lid te worden. 

Benadering door het algemeen secretariaat resulteerde in de 
terugkeer van 5% van het totaal aantal opzeggers in 1992. Het 
zwaartepunt ligt echter bij het aansturen van afdelingen in 
hun activiteiten op dit gebied. 
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17. VORMING EN SCHOLING 

Vorming en scholing zal in de komende jaren toenemende mate 
betrokken raken bij strategische ontwikkelingen in de VVD. In 
1992 gold dat eens temeer voor ontwikkelingen in het 
perspectief van talent-management. 

Er is voortgegaan in de richting van verbetering van kwaliteit 
en vermindering van vrijblijvendheid. Dit is onder andere tot 
uitdrukking gekomen in: 
- verbetering van cursussen: 

* Liberalisme I is in 1992 aangevuld met de betekenis van 
het liberalisme voor de nederlandse samenleving; 

* het PR-jaarwerkplan van de cursus Public Relations is 
verbeterd; 

* de Bestuurderscursus is geactualiseerd. 

- Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een aantal 
cursussen ter uitbreiding van het cursuspakket met de 
volgende onderdelen: 
* cursus Europa: het besef van de toenemende betekenis van 

Europa is groeiende in de partij, echter thans is nog
teveel sprake van een sectorale benadering. Bij diverse 
doelgroepen bestaat behoefte aan kennisoverdracht over 
Europa. Er wordt thans gewerkt aan een basiscursus 
Europa. 

* mediatraining: met de toenemende betekenis van lokale en 
regionale omroepen wordt de vraag in het land naar 
mediatrainingen groter. De doelgroep is de lokale 
bestuurders. 

STUURGROEP 
De samenstelling van de stuurgroep was in 1992 als volgt: 
- de heer drs F.G.J. Steenmeijer (voorzitter) 
- de heer J.N.J. van den Broek 
- mevrouw G.C.A. ten Doeschate-Buurman 
- de heer R.W.A. Klaassen 
- de heer H.F. Dijkstal (adviserend lid) 

De Stuurgroep van de Haya van Somerenstichting kwam in 1992 
negen maal bijeen. 

Belangrijkste thema's van deze vergaderingen waren: 
- Doelstellingen van cursussen, beoordeling en criteria; 
- Opzet topkadertraining; 
- mediatraining voor lokale bestuurders; 
- beleid(snotitie) vorming en scholing; 
- relatie met Talent Management en de workshop Actief Besturen 

in het bijzonder; 
- inhuren van professionele expertise. 

Het was de bedoeling dat er ook dit jaar een groot aantal 
kamercentrales door de stuurgroep bezocht zouden worden; 25 
maart was de stuurgroep op bezoek in de kamercentrales Amster
dam, Haarlem en Den Helder. Ook in 1993 zal een aantal kamer
centrales worden bezocht; indien mogelijk meer dan in 1992. 
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LCV 
De Landelijke Commissie van Vorming en Scholing kwam in 1992 
vier maal bijeen. 

Belangrijkste thema's van deze vergaderingen waren: 
- activiteiten in de kamercentrales; 
- algemene informatie uitwisseling; 
- (wenselijkheid van) selectiecriteria, beoordelingscriteria; 
- Landelijke dag Vorming en Scholing; 
- Leergang Gemeenteraad. 

Om ook de informele contacten wat aan te scherpen is er 7 
oktober 1992 na de (verkorte) LCV vergadering een succesvol 
etentje geweest. 

De Landelijke bijeenkomst voor vormings- en 
scholingsfunctionarissen heeft op 22 februari in het Postiljon 
Hotel te Bunnik plaatsgevonden. Het programma vond in de 
ochtend plaats en werd met een gezamenlijke lunch afgesloten. 
De partijvoorzitter mevrouw mr E.J.J.E. van Leeuwen - Schut 
opende de dag met een rede. Voorts werd gesproken door Patriek 
Matthijs, directeur van de Liberale Koepel Vlaanderen, over 
~De drie V's: Volksverheffing, Verzuiling en Vlaanderen'', met 
de nadruk op de tweede v. 
Tijdens de lunch was er gelegenheid om de kraampjes te 
bezoeken waar informatie te verkrijgen was over de diverse 
cursussen, trainers en inleiders, de Teldersstichting en de 
Haya van Somerenstichting. De opkomst en de sfeer op deze dag 
waren bijzonder goed te noemen. 

WERKGROEP LGR 
Met de gemeenteraadsverkiezingen 1994 in het vooruitzicht is 
ook veel aandacht besteed aan de Leergang Gemeenteraad, een 
co-produktie van de Haya van Somerenstichting en de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden. 
De werkgroep heeft inmiddels al zes maal vergaderd. 

Op 16 mei 1992 is er een groot aantal inleiders van de 
Leergang Gemeenteraad naar een bijeenkomst gekomen in Utrecht; 
een qijeenkomst ~ter lering ende verrnaeck", maar ook om de 
volgende cyclus vorm en inhoud te geven. 

Uiteindelijk werd besloten dat de cyclus onder andere op de 
volgende punten zou worden gewijzigd: 
- cursussen worden herzien, geactualiseerd en vernieuwd; veel 

nadruk zal komen te liggen op de zelfwerkzaamheid en 
interactiviteit; 
de liberale visie zal meer in de cursussen verwerkt worden; 
de clustering van onderwerpen in de vaktechnische cursussen 
zal worden losgelaten. Elk beleidsgebied zal een "eigen" 
vaktechnische cursus krijgen; 

er zal een nieuwe videofilm nodig zijn voor de 
informatie-avond. 
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VORMING & SCHOLING EN TALENT MANAGEMENT 
In het kader van de initiatieven rond Talent Management is op 
initiatief van en in samenwerking met de kamercentrales 
Utrecht, Leiden en Amsterdam een workshop Actief Besturen 
ontwikkeld. Het doel is om bij te dragen aan een meer 
doelger~c~te, actieve opstelling van de afdelingsbestuurders 
bij het vervullen van hun bestuurstaken. Aandacht wordt 
gegeven aan het functioneren van het afdelingsbestuur als 
team, de interne en externe communicatie, de continuïteit van 
het bestuur en de mogelijkheden voor het activeren van 
(nieuwe) leden voor bestuurlijke, politieke en 
maatschappelijke taken. Afdelingsbesturen zullen te zijner 
tijd door de kamercentrale worden uitgenodigd. 

TOPKADERTRAINING 
De Topkadertraining stond dit jaar in het teken van "De 
concurrentiepositie van Nederland". Onder leiding van de heer 
drs L.M.L.H.A. Hermans is er drie weekenden, 23 en 24 oktober, 
20 en 21 november en 11, 12 en 13 december, in Wolfheze met 33 
deelnemers over dit thema gesproken. Hierbij zijn de volgende 
thema's uitgebreid aan de orde geweest: 
- technologie & onderwijs; 
- internationale en politieke positie; 
- economische en fiscale situatie. 
Voorts is door de trainers, de heer J. Broekhuis en de heer dr 
N.H.M. Schraag, gewerkt aan de communicatieve vaardigheden. 
Dit jaar is gekozen om geen recidivisten toe te laten. Tevens 
werden de eerste twee weekenden ingekort tot zaterdagavond. 
Dit om al te zware belasting van de deelnemers tegen te gaan. 

REALISATIE JA.c"iUARI T/M DECEMBER 1992 
cursussen Haya van Somerenstichting 

A. 's-Hertogenbosch 1 cursus met totaal 16 deelnemers 

8. Tilburg 7 cursussen met totaal 80 deelnemers 

C. Gelderland. Arnhem 3 cursussen met totaal 41 deelnemers 

D. Gelderland.~ijmegen 

E. Rotterdam 4 cursussen met totaal 58 deelnemers 

F. 's-Gran:nhage 

G. Leiden 14 cursussen met ttltaal 1~1 deelnemers 

H. Dordrecht 2 cursussen met t(ltaal 2." deelnemers 

I. Amsterdam 3 cursussen met ttllaal 45 deelnemers 

J. Den Helder 1 cursus met totaal 12 deelnemers 

K. Haarlem 5 cursussen met totaal 62 deelnemers 
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L. Zeeland 1 cursus met totaal 7 deelnemers 

M. Utrecht 10 cursussen met totaal 147 deelnemers 

~- Friesland ~ cursussen met totaal 53 deelnemers 

0. Overijssel ~ cursussen met totaal 57 deelnemers 

P. Groningen 

Q. Drenthe 5 cursussen met totaal 73 deelnemers 

R. Limburg 5 cursussen met totaal 39 deelnemers 

S. Flevoland 3 cursussen met totaal 46 deelnemers 

Landelijke Topkadertraining 
- De concurrentiepositie van Nederland (33 deelnemers) 

23 en 2-l oktober, 20 en 21 november, 11. 12 en 13 december 

~'l"TAL GEREALISEERDE CURSlJSSE:"J JAt'\TUARI T/M DECEMBER 1992 

Bestuurderscursus 

Discussietechniek (b) 

Discussietechn,iek (v) 

Forum 

Gemeentefinanciën 

Informatie-avond LGR 

Introductiecursus LG R 

Liberalisme I 

Liberalisme !I 

Onderhandelen 

Predige 

Presentatietechniek 

PR-cursus 

Ruimtelijke Ordening 

Volksgezondheid/onderwijs/ 
cultuur/sport/Welzijn 

Volkshuisvesting/ OW 

8 X met totaal 106 deelnemers 

8 X met totaal 97 deelnemers 

3 X met totaal 37 deelnemers 

1 X met totaal 26 deelnemers 

3 X met totaal -l3 deelnemers 

3 X met totaal 32 deelnemers 

4 X met totaal 62 deelnemers 

1-l X met totaal 207 deelnemers 

8 X met totaal 100 deelnemers 

1 X met totaal 6 deelnemers 

1 X met totaal 12 deelnemers 

4 X met tntaal .f7 deelnemers 

10 X met t<>taJI 122 deelnemers 

1 X met tutaal I~ <.ieelnemers 

1 X met tutaJI !.> deelnemers 

2 X met totJJI IS <.ieelnemers 
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18. JONGERENBELEID 

De landelijke commissie jongerenbeleid (LCJ) 

De Landelijke Commissie Jongerenbeleid (LCJ) vergaderde in het 
verslagjaar è~~emaal nl. op 30 maart, 15 juni en 26 oktober. 
De vergadering van 10 februari kon helaas geen doorgang vinden. De 
ambtelijke ondersteuning werd in 1992 verzorgd door mr D.W. Zwart, 
adjunct-secretaris belast met organisatie en administratie. 

Er vonden in 1992 o.m. de volgende activiteiten plaats: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

De resultaten van de in het najaar van 1991 gehouden 
afdelingsenquête m.b.t. het jongerenbeleid werd in de vergadering 
van 30 maart aan de LCJ aangeboden. 

Op 25 april werd door de 4 Zuid-Hollandse kamercentrales een 
themadag voor jongeren van de VVD en de JOVD over "Integratie van 
migranten in Nederland". 
Het hoofdbestuur stelde hiervoor subsidie beschikbaar. 

Op 17 juni vond in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer o.~.v. Dian 
van Leeuwen een "brainstorm"-bijeenkomst plaats met een aantal jonge 
enthousiaste VVD-leden. 

Op 28 september werd door KC Rotterdam een studenten-wervingsavond 
georganiseerd, waarop Frits Bolkestein en Dian van Leeuwen in een 
plaatselijk café in ongedwongen sfeer ~et de aanwezige studenten 
contacten legden. 

In augustus werd er een folder uitgebracht welke specifiek bedoeld 
is om jonge mensen met het liberalisme en de VVD in contact te 
brengen. De folder is door PPGH/JWT geproduceerd en mede tot stand 
gekomen op basis van aanbevelingen van de werkgroep Zonnevylle en de 
LCJ. 

In november werd een projektmedewerkster aangetrokken met als 
opdracht een ''Plan van aanpak Jongerenbeleid" te realiseren. Naar 
verwachting zal dit plan in maart 1993 worden gepresenteerd. 

Op 1 november werd door de KC's Haarlem, Den Helder en Amsterdam in 
samenwerking met de JOVD Noord Holland een symposium georganiseerd 
met als thema "Jongeren in en rond de VVD". Het hoofdbestuur stelde 
hiervoor subsidie beschikbaar. 
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De samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 

In 1990 is de comnissie Jongerenbeleid VVD - JOVD ingesteld als 
resultaat van de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) 1990-1995 tussen de VVD 
en de JOVD. 

Conform ar~. 3.2 sub c van die overeenkomst dient de commissie voor 1 
rnaart van ieder jaar verslag uit te brengen aan de hoofdbesturen van de 
VV8 en de JOVD omtrent haar activiteiten en bevindingen. 
Over het verslagjaar 1992 zal dit een beperkte rapportage zijn, 
aangezien de commissie slechts éénmaal bijeen is gekomen. 

Samenstelling van de commissie 

Gedurende het gehele verslagjaar was de samenstelling als volgt: 

L.M.L.H.A. Hermans 
E.R.M. Balemans 
H. Kuiper 
M. Rutte 
mw. A.C. den Ottelander 
J.W. Rernkes 
N.R.N. de la Rive Box 

Vergaderingen 

voorzitter 
JOVD, secretaris 
JOVD 
JOVD 
VVD 
VVD 
VVD 

In 1992 heeft de commissie slecht éénmaal vergaderd. Deze bijeenkomst 
vond plaats op 19 rnaart te Amersfoort. Aanwezig waren mw. Den Ottelander 
en de heren De la Rive Box, Hermans en Balernans. Met name werd van 
gedachten gewisseld over de activiteiten die de commissie zou kunnen 
ontplooien. Geconcludeerd werd dat gezien de huidige stand van zaken en 
gegeven de goede verstandhouding tussen JOVD en VVD een actieve opstel
ling van de commissie niet noodzakelijk was. 

Jongeren zijn onze toekomst. 
Een gedachte die steeds meer erkenning vindt binnen de VVD. Voor een 
"gezonde" politieke partij is een gevarieerde leeftijdsopbouw 
noodzakelijk. Jonge mensen hebben daarin een eigen en belangrijke 
plaats; zij immers zorgen voor vernieuwing en tegelijkertijd voor 
continuïteit. Zij zijn het toekomstig kader. 

Doelstelling van het jongerenbeleid van de VVD is jonge mensen te 
interesseren voor en te betrekken bij politiek op grond van liberale 
beginselen. 
Activiteiten op dit doel gericht vinden in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst SWO '90-'95 gedeeltelijk in samenwerking met 
de JOVD plaats. Zo ook de topkadercursus VVD/JOVD die op 4 en 5 april 
heeft plaatsgevonden. Onder leiding van mevrouw A. Jorritsrna-Lebbink 
verdiepte een dertigtal jonge liberalen zich in het onderwerp 
"mobiliteit". Een interessante en zeker in het licht van de milieu
discussie toenemend actuele problematiek 

De werkgroep, samengesteld uit jonge leden van VVD en JOVD, onder 
voorzitterschap van de heer L.P. Stoel die de cursus begeleidde, heeft 
uitstekend werk verricht. 
Mede door stimulering vanuit de LCJ en bijdragen in de kosten van 
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activiteiten in regionaal verband uitgevoerd in het kader van de SWO, 
wordt getracht deze samenwerking ook op kamercentrale-niveau gestalte te 
geven. 

Door de oortefeuillehouders binnen de besturen van de VVD en JOVD is 
reglmatig co~~ac~ onderhouden. 
Leden van het hoofdbestuur bezochten de congressen van de JOVD 
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19. FRACTIES IN DE STATEN-GENERAAL EN IN HET EUROPEES 
PARLEMENT 

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

a. Eerste Kamer 
De samenstelling van de fractie onderging geen wijziging. 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. Heij
mans te Hengelo, tweede secretaris; 
drs. A. van Boven te s'-Gravenhage; dr. L. Ginjaar te Burgh Haamstede; 
mr. ir. H. Heijne Makreel te Aerdenhout; drs. L. Hilarides te Drachten; 
mr. F. Korthals Altes te Rotterdam; mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut te 
Zoetermeer; mr. H.P. Talsma te Epse; J.W. Verbeek te Rotterdam. 

De werkzaamheden van de fractie betroffen,zoals gebruikelijk, voorname
lijk het behandelen van voorstellen van wetten 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 toene
mende 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 wetsvoor
stellen 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 om
streeks eenmaal per maand - al dan niet bovendien - op de eraan vooraf
gaande maandagavond. Voor de op maandagavond gehouden vergaderingen werd 
een VVD-lid van de fractie van Liberaal-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 beschikten, was het 
resultaat dat de vaste afspraak werd gemaakt dat de leden als contact
persoon (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 vertegenwoordigen de fractie in de Benelux Raad, respectievelijk 
als lid en plaatsvervangend lid. De heer A. van Boven vertegenwoordigt 
de fractie in de interparlementaire Commissie Nederlandse Taalunie. 
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b. Tweede Kamer 

SAMENSTELLING FRACTIE: 

Bij aanvang van het verslagjaar is de fractie als volgt samengesteld: 
P.M. B:auw, :.~. Blaauw, mr. drs. F. Bolkestein, drs. O.J.O. Dees, H.F. 
Dijkstal, A.A.M.E. van Erp, J. Franssen, mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas, 
mevr. s. van Heemskerck Pillis-Duvekot, H.A.L. van Hoof, mevr. A. 
Jorritsma-~ebbink, mevr. M.M.H. Kamp, dr. R.W. de Korte, mr. A.H. 
Korthals, mr. H.Th.M. Lauxsterman, R.L.O. Linschoten, mevr. drs. N. 
Rempt-Halmmans de Jongh, J.F.B. van Rey, mevr. E.G. Terpstra, mr. A.J. 
te Veldhuis, drs. F. Weisglas, mr. J.G.C. Wiebenga. 

De samenstelling van het fractiebestuur is in het verslagjaar niet 
gewijzigd en was als volgt: mr. drs. F. Bolkestein, voorzitter, H.F. 
Dijkstal, vice-voorzitter, J. Franssen, secretaris en mr. A.H. Korthals, 
penningmeester en mevr. E.G. Terpstra, bestuurslid. 

FRACTIEVERGADERINGEN 

De wekelijkse fractievergadering vond plaats op dinsdag- ochtend. De 
themavergaderingen op woensdagmiddag werden gecontinueerd. -

Tijdens het verslagjaar verhuisde de gehele VVD-fractie, leden en 
medewerkers, naar het gebouw 'Hotel', onderdeel van het Tweede 
Kamercomplex. Deze huisvesting zal van tijdelijke aard zijn. Nadat 
Binnenhof la is gerenoveerd keert de fractie daar weer terug. 

Op 28 en 29 augustus kwam de fractie in een zgn. fractie-weekend bijeen, 
waarbij op de vrijdag door de bijna voltallige fractie een werkbezoek 
werd afgelegd aan diverse locaties in Gelderland ter oriëntatie op de 
dijkverzwaringsproblematiek. 

CONTACTEN MET PARTIJGELEDINGEN: 

De diverse themadagen, partijraadsvergaderingen en partijcongressen 
werden door fractieleden bijgewoond. 

Hetzelfde geldt voor de congressen van de Vrouwen in de VVD en de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden. 

In internationaal verband werd deelgenomen aan vergaderingen van de 
ELD, de ELDR en de Liberale Internationale. 
De vergaderingen van partijcommissies welke worden gehouden in een 
vergaderzaal aan het Binnenhof werden zo veel als mogelijk 
bijgewoond door fractieleden. 
De vergaderingen van het HB werden door de fractievoorzitter of een 
ander lid van het fractiebestuur bijgewoond. 
Aan de bezoeken van het HB aan de Kamercentrales werd per keer door 
één of twee leden van de fractie deelgenomen. 
Aan de door de Haya van Someren Stichting georganiseerde vormings
en top-kader cursussen werd door diverse leden als inleider 
medewerking gegeven. 
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DIVERSEN 

Met de diverse belangenorganisaties en bedrijven blijven de 
contacten levendig middels werkbezoeken en gesprekken. 
In september werd gestart met gesprekken tussen een delegatie uit de 
fractie en de diverse VVD-Staten-fracties. Gedurende het verslagjaar 
werden in dit kader de VVD-Statenfracties in Overijssel, Groningen, 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe en Zeeland bezocht. De serie 
bezoeken wordt in 1993 afgerond. 
De contacten met zusterpartijen in het buitenland werden aangehaald. 
Zo vonden gesprekken plaats tussen delegaties van de VVD-fractie met 
de PVV en de FDP. 

Op 25 september werd op initiatief van de VVD-fractie een 
Liberale-Benelux-top in Den Haag georganiseerd. Zowel vanuit 
Luxemburg als uit België werd aan de uitnodiging gehoor gegeven. 

Om tegemoet te komen aan de enorme belangstelling voor het nieuwe 
Tweede Kamergebouw startte de fractie in de maand november van het 
verslagjaar met een eigen 'bezoekersprogramma'. Partijgeledingen 
werden uitgenodigd om met belangstellenden naar de Kamer te komen, 
waar de fractie een rondleiding plus een gesprek met een Kamerlid 
aanbood. 

Iedere maandag en vrijdag werden groepen met een maximale-omvang 
van 50 personen rondgeleid. 

De fractie ontving gedurende het verslagjaar 2200 brieven, via het 
par~ijbureau 200. 
De fractie ontving 50 groepen afkomstig uit diverse scholen. 
Individuele leden ontvangen doorlopend groeperingen, deze worden in 
aantal niet bijgehouden. 

In het kader van het bezoekersprogramma ontving de fractie in de 
maanden november en december 11 groepen, d.w.z. ca. 500 mensen. 

c. Europese Liberale Fractie 

De Europese Liberale Fractie vertoonde in 1992 onder voorzitter Yves 
Galland aanzienlijk meer eensgezindheid en slagkracht dan in 1991, toen 
oud-voorzitter Giscard d'Estaing met drie landgenoten overstapte naar de 
Christendemocraten. 

Als gevolg van deze reductie in ledental raakte de fractie helaas wel 
het voorzitterschap van de parlementaire Commissie Verkeer en Vervoer 
kwijt. In plaats daarvan werd het voorzitterschap van Florus Wijsenbeek, 
die kandidaat stond voor het voorzitterschap van de Vervoerscommissie, 
werd tot voorzitter van de Reglementscommissie verkozen. Jessica Larive 
volgde Gijs de Vries op als ondervoorzitter in het fractiepresidium. 

De plaats van de fractie als derde in grootte in het Parlement werd 
bekrachtigd door de toetreding van de Italiaanse Democraten van Links 
(voormalige Communisten) tot de Socialistische Fractie, die nu 198 leden 
telt, terwijl de Christendemocratische Fractie (na toetreding van Deense 
en Britse Conservatieven) nu 163 leden kent. De Portugese afgevaardigde 
Lucas Pires (ex-christendemocratisch lijsttrekker in zijn land) sloot 
zich aan bij de liberale PSD, maar bleef lid van de Europese CD-fractie. 
Hij slaagde er niet in zijn nieuwe partijgenoten ook tot de christende
mocratische fractie te laten toetreden. 
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Na overlijden van een lid van de Gaullistische Fractie trad diens 
lijstopvolger, de Fransman Soulier, toe tot de Europese Liberale Frac
tie, die nu 46 leden telt. 

De discussie in de VVD over de eventuele goedkeuring van het Verdrag van 
Maastricht ~or~de aanleiding voor de voorzitter van de Europese Federa
tie van Liberale en Democratische Partijen, Willy de Clercq, om zich in 
verbinding te stellen met de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. 

VVD-contacten 

Evenals in vorige jaren waren er veelvuldige, intensieve contacten 
tussen de VVD-leden van het Europees Parlement en de partij. 

De Europarlementariërs waren vertegenwoordigd op de algemene vergaderin
gen, de partijraden, de themadag Europa, de congressen van de Vrouwen in 
de VVD, de Vereniging van Staten- en Raadsleden, en de Federatie van 
Europese Liberale partijen, alsmede de liberale 'prominentenborrels'. 
Regelmatig werden ook de vergaderingen van de Tweede Kamerfractie, de 
Eerste Kamerfractie, het hoofdbestuur, en de partijcommissie Europese 
zaken bijgewoond. Daarnaast werden spreekbeurten gehouden voor afdelin
gen en kamercentrales. 

Met de contactgroep van vertegenwoordigers van kamercentralebesturen, 
ingesteld in 1990, werd vier maal bijeengekomen. Op deze bijeenkomsten, 
waarop de kamercentrales Amsterdam en Den Bosch helaas ontbraken, werd 
de Europese politieke actualiteit besproken. De Europarlementariërs 
rapporteerden daarnaast vier keer schriftelijk aan de kamercentrales 
over de belangrijkste stellingnames van de Europese Liberale Fractie. 
Dit kwartaalbericht wordt door een aantal KC-besturen verspreid onder de 
afdelingen. Het overlijden van Tineke Roos, die sinds de oprichting deel 
uitmaakte van de contactgroep KC-EP, betekent een gevoelig verlies voor 
de VVD. Haar enthousiasme en trouw zullen node worden gemist. 

Werkbezoeken aan Straatsburg werden in 1992 afgelegd door de VVD-afde
l';g Soest, de JOVD-afdeling Stadskanaal, en een afvaardiging van de 
Kamercentralebesturen en het hoofdbestuur. 

De Haya van Somerenstichting besloot in 1993 een landelijke cursus 
Europa te zullen organiseren. In de regio's zullen vervolgbijeenkomsten 
worden belegd. 

Het hoofdbestuur kwam overeen bij de benoeming van nieuwe leden van 
partijcommissies meer aandacht te zullen besteden aan deskundigheid 
inzake EG-wetgeving en -beleid. 

Gijs de Vries nam op 25 september deel aan de door de VVD georganiseerde 
liberale Benelux-top in Den Haag. Je drie Europarlementariërs vertegen
woordigden de VVD tijdens de op 3 september gehouden vergadering van de 
Nederlandse leden van het Europees ?arlement en de leden van de Vaste 
Kamercommissie voor EG-zaken. 

Via elk van de in 1992 verschenen :1Ur:'~'Tlers van Vrijheid en Democratie 
brachten de drie EP-leden verslag uit van hun werkzaamheden. Hun geza
menlijk jaarverslag over 1991 werd door het algemeen secretariaat aan 
alle afdelingen toegezonden. 
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20.INTERNATIONALE CONTACTEN 

Liberale Internationale 
Voortgegaan is met het uitbreiden van de contacten met liberale groepe
ringen in Midden- en Zuid-Amerika, en dichter bij huis met nieuwkomers 
in Midden- e~ Oost-Europa. De eerste contacten worden gelegd met Zuid
Oost Azië. 
Jules Maaten, directeur van de LI in London is officieel secretaris
generaal van de LI. 

Het jaar is financieel neutraal afgesloten. De nieuwe penningmeester is 
bezig met een nieuwe benadering van verdere fondsen. 

Gedurende 1992 was de VVD vertegenwoordigd in: 
het Bureau door J.D. Blaauw in zijn functie van voorzitter van het 
Human Rights Committee; 
de Executive 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. ~laauw, voorzitter. 

Vergaderingen van de Executive 
a. 21 en 22 februari in Montreal. 

- om financiële redenen is niet deelgenomen; 
b. 5 juni te Brussel; Routinezaken werden behandeld en tevens werd 

aandacht besteed aan: 
- het democratiseringsproces in landen van Midden-Europa en aan de 

ontwikkelingen in de Gemeenschap van Onafhankelijke Staten 
- de desintegratie van Joegoslavië, de conflicten tussen de 

deelrepublieken, en de schending van de mensenrechten en het 
onderdrukken van minderheden. 

Congres in Mainz. 
Dit vond plaats van 3-5 september en was georganiseerd door de FDP. Het 
thema van het congres was "FreeTrade in a Changing World". Tijdens het 
congres werd o.a. door mr. drs. F. 
Bolkestein het woord gevoerd. 
De internationaal secretaris J.D. Blaauw heeft verder in ZlJn functie 
van voorzitter van de Mensenrechtencommissie van de LI verslag gedaan 
van het afgelopen jaar. 
Tijdens het congres werd de "Prize for Freedom" toegekend aan de Cubaan
se Maria Elena Cruz Varela. 

De delegatie van de VVD bestond uit de volgende leden: 
Mr. Drs. J.C. van Baalen, Mr. R.E. Batten, E. Bastiaans, 
J.D. Blaauw, Mr. Drs. F. Bolkestein, Mevr. E.J. Brandenburg, 
Dr. P. A. Delvaux, Mevr. w. Derks-van Ketel, K. Jalving, 
Drs. A.W. Kröner, Mevr. Mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut, 
Dr. L. van Leeuwen, Mevr. H.M.W. Markerink-Oe Leede, Ir. J. Mulder, Ir. 
B.P. Rauwerda, Mevr. E.M. de Roo van Aldewerelt-Hoog, Dhr. G.F. de Roo 
van Alderwerelt, Mr. H.P. Talsma, J.A. Unger, Mevr. A.F. Unger
Pleijsier, Mevr. Drs. J.M. de Vries en Mr. drs. N.J. Wetzels. 
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Waarnemers waren Mevr. J.M.C. Meermans-Melein, Mevr. A.D.M. Voets-de Wit 
en Mevr. Y. Zuiderent. 

Federatie van Liberale en Democratische partijen van de Europese Gemeen
schap (ELD). 
In het Cour.c~: ~s de VVD met vijf leden vertegenwoordigd. Dit zijn: J.D. 
Blaauw, dr. W.F. van Eekelen, mr. D.H. Kok, 
drs. M.A.J. Knip en mevr. mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut. Het Council is 
ln het verslagjaar vier maal bijeengekomen. 

In januari is de Program Commissie voor de Europese Verkiezinge .. aange
vangen met haar werkzaamheden. Europarlementariër 
F. Wijsenbeek is voorzitter, de VVD is vertegenwoordigd door J.D. 
Blaauw. De Program Commissie is vier keer bijeengeweest. 

Op 2 en 3 juli vond in Kopenhagen het jaarlijkse ELD-congres plaats. Het 
congres werd namens de VVD bijgewoond door de volgende delegatie: 
J.D. Blaauw, drs. M.A. Knip, mr. D.H. Kok, mevr. mr. E.J.J.E. van 
Leeuwen-Schut, dr. W.F. van Eekelen, R.L.O. Linschoten, mr. H.P. Talsma, 
drs. F.W. Weisglas, mr. dr. H.R. Norden mevr. mr. M. Th. H. Tangel. 
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21. PROF. MR. B.M. TELDERSSTICHTING 

Publikaties 

In 1992 publiceerde de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting de volgende 
geschriften: 

Geschrift 76: 
Euroga: een volgende akte. Een verkenning van de grondslagen en de 
toekomst van de Gemeenschag en de gositie van Nederland daarin. 
De werkgroep die dit rapport samenstelde bestond uit de volgende 
personen: 
drs. G.M.V. van Aardenne (voorzitter), drs. F.A. Engering, mr 
J.G.N. de Hoop Scheffer, mr. H.R. Nord en drs. P.G.C. van Schie 
(secretaris). 

De werkgroep heeft zich gebogen over vragen die Zl]n gerezen met 
betrekking tot de voltooiing van de interne markt van de EG op 31 
december 1992. De werkgroep heeft een liberaal standpunt geformuleerd 
over de grondslagen (doelstellingen, samenstelling en afbakening) van de 
EG, haar institutionele vormgeving en de taakverdeling tussen Brussel, 
nationale en overige overheden. 

Geschrift 77: 
Bestuur in beweging. 
onder redactie van A.W. Dijk en K. Groenveld 

Op 24 en 25 januari 1992 organiseerden de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD, het Hoofdbestuur van de VVD en de Prof.Mr. B.M. 
Teldersstichting een klankbordconferentie over de inrichting van het 
binnenlands bestuur. Centraal tijdens deze conferentie stond een 
preadvies, getiteld Interlokaal en Bovenlokaal. In geschrift 77 is dit 
preadvies opgenomen. Daarnaast bevat het geschrift de inleidingen die 
tijdens de conferentie werden gehouden en de inbreng van de VVD Tweede
Kamerfractie in het debat in de Kamer over de kabinetsnota Bestuur og 
Niveau deel II. Voorts schreven liberalen uit gemeentelijke, 
gewestelijke en provinciale besturen een commentaar. 

Bibliografie 
De geschiedschrijving van het golitieke liberalisme. Bibliografie 
van de VVD en haar voorlogers. 
auteur: G. Voerman 

In samenwerking met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit van Groningen heeft de 
Teldersstichting een bibliografie uitgegeven betreffende het liberalisme 
in Nederland. Het bevat onder meer een overzicht van de literatuur met 
betrekking tot de geschiede~is van het liberalisme en een overzicht van 
egodocumenten en biografieën van Nederlandse liberalen. De bibliografie 
werd samengesteld door drs. G. Voerman, hoofd van het DNPP. 
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Preadvies Allochtonenbeleid 
auteur: G.A. van der List 

De auteur, drs. G.A. van der List, medewerker van de Telder~~tichting, 
analyseert i~ dit preadvies de problemen die zich voordoen Lij de 
beleidsvor~~~g ~et betrekking tot minderheden in Nederland. Hij geeft 
aan wat de :iberale uitgangspunten voor het allochtonenbeleid moeten 
zijn en doet beleidsaanbevelingen op het terrein van migratie, 
onderwijs, werkgelegenheid en veiligheid. 

Lopende projecten 

In dit verslagjaar waren de volgende projecten in behandeling. 

-Biografie van Haya van Someren 
-Medische ethiek en techniek 
-Rechtsbescherming tegen de overheid/ De nationale ombudsman 
-Bundel met portretten van klassiek-liberale filosofen 
-Bundel met portretten van "Kopstukken van het Nederlands 

liberalisme voor 1940" 
-Bundel met het preadvies "Allochtonenbeleid", inleidingen van 
het symposium op 12 juni 1992 en enkele commentaren 

-Dissertatie "De VVD en het Nederlands buitenlands beleid" 
-Hoger Onderwijs 

Symposia en conferenties 

In het verslagjaar werden de volgende bijeenkomsten georganiseerd. 

Klankbordconferentie 
Grote stadsregio's/landsdelen 
24 en 25 januari 1992 

Tijdens deze, reeds hierboven genoemde conferentie, stond het preadvies 
Interlokaal en Bovenlokaal centraal. Dit preadvies werd opgesteld door 
een werkgroep van de VVD, onder voorzitterschap van J.W. Remkes, 
gedeputeerde in de provincie Groningen. Het bevat aanbevelingen 
betreffende de inrichting van het binnenlands bestuur. De 
klankbordconferentie werd georganiseerd door de Vereniging van Staten
en Raadsleden van de VVD, het Hoofdbestuur van de VVD en de 
Teldersstichting. 

Symposium 
Allochtonenbeleid 
12 juni 1992 

De Teldersstichting organiseerde op 12 juni een symposium over 
Allochtonenbeleid. Het doel van het symposium was het leveren van een 
bijdrage aan het nationale mi~derhedendebat. Het eerder genoemde 
preadvies van G.A. van der L:st stond centraal tijdens deze bijeenkomst 
in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Mini-symposium 
Verleden, heden en toeko~st van het liberalisme en Het liberale 
archief 
13 oktober 1992 
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Tijdens een mini-symposium werd het eerste exemplaar van het boek De 
geschiedschrijving van het politieke liberalisme. Bibliografie van de 
VVD en haar voorlopers aangeboden aan mevrouw mr. E.J.J.~. van Leeuwen -
Schut, voorzitter van de VVD. Het Eerste-Kamerlid drs. Y.P.W. van der 
Werff sprak tijdens deze bijeenkomst over Het verleden, heden en 
toekomst van het liberalisme en prof.dr. F.C.J. Ketelaar, hoogleraar 
Archiefwezen aan de Rijksuniversiteit Leiden en Algemeen 
Rijksarchivaris, verzorgde een inleiding over Het liberale archief. 

Bijeenkomst 
De situatie in voormalig Joegoslavië 
21 oktober 1992 

Op uitnodiging van de Liberale Internationale Groep Nederland en de 
Teldersstichting sprak dr. Vladeta Jankovié op 21 oktober over Western 
Policies towards Serbia and the role of the demoeratic opposition in 
Serbia. Vladeta Jankovié is hoogleraar aan de Universiteit van Belgrado 
en doceert daar klassieke literatuur aan de faculteit der letteren. Hij 
behoort tot de oprichters van de Democratische Partij van Servië en is 
als woordvoerder van DEPOS (het verbond van democratische oppositie
partijen) een van de leidende figuren van deze beweging. 

Curatorium van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting 

In 1992 verliet prof.dr. P. Korteweg het Curatorium. Drs. F.A. Engering 
trad in dit verslagjaar toe tot het Curatorium van de Teldersstichting. 

Op 31 december 1992 was het Curatorium als volgt samengesteld: 
- mr.drs. H. Langman (voorzitter) 
- mr. K.H. Beyen (penningmeester) 
- prof.dr. J.A.A. van Doorn 
-drs. F.A. Engering 
- dr. J.M. Goudswaard 
-mr. E.J.J.E. van Leeuwen - Schut 
-mr. J.M. Polak 
- F.M. Roscam Abbing - Bos 
- prof.mr. W.J. Slagter 
- mr. H.P. Talsma 
-mr. J.G.C. Wiebenga 
- dr. G. Zoutendijk. 
- vacature 

Bureau van de Teldersstichting 

Het bureau was op 31 december 1992 als volgt samengesteld: 
dr. K. Groenveld - directeur 
mw.ir. L.J. Kolff -wetenschappelijk medewerker 
drs. G.A. van der List -wetenschappelijk medewerker 
drs. P.G.C. van Schie -wetenschappelijk medewerker 
E. Bottinga - Lindhout - secretaresse 
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Liberaal Reveil 

Liberaal Reveil verscheen in dit verslagjaar zes maal. HeL ~r.emanummer, 
dat in juni verscheen, was dit jaar geheel aan Amerika gewijd. In 
overige nunt'T,ers werden artikelen gepubliceerd over onder meer het 
Sociaa~ Zeke~~e~dsstelsel, Erfrecht en Migrantenbeleid. Tevens 
verschenen er een aantal artikelen in de reeks over de verhouding tussen 
het liberalisme en socialisme in de twintigste eeuw. 

Het bestuur van de Stichting Liberaal Reveil werd voorgezeten door mr. 
J.J. Nouwen. Drs. P.J.H.M. Luijten nam ook in 1992 de 
secretariaatswerkzaamheden op zich. 

Drs. J.A. Weggemans zat de redactie van Liberaal Reveil in 1992 voor en 
de eindredactie werd verzorgd door mw.ir. L.J. Kolff. 
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22. TALENT-MANAGEMENT 

Het Hoofdbestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democr~•:je 
onderkende al geruime tijd de noodzaak van een meer structurele aanpak 
van herkennen, werven, ontwikkelen en inzetten van getalenteerde 
personen binner. en buiten de partij. 

Alvorens concrete stappen te ondernemen om tot een verdere 
professionalisering van dit proces te komen, wilde het Hoofdbestuur hier 
nader over worden geadviseerd: daarom werden twee leden van de VVD, 
uitgenodigd een onderzoek te verrichten naar talent-management in brede 
zin binnen de VVD. 
Resultaat was in september 1991 het rapport "Wel vrijwillig, niet 
vrijblijvend", met als ondertitel "Talent-management bij de VVD: 
verkenningen en aanbevelingen". 

Later, medio december 1991, werd door het Hoofdbestuur een workshop over 
talent-management georganiseerd waar vertegenwoordigers van de 
Kamercentrales, de Tweede Kamerfractie, de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden en het Algemeen Secretariaat aan deelnamen. 

De positieve uitkomsten van deze workshop brachten het Hoofdbestu~r 
ertoe om een werkgroep in te stellen. 
Als eerste resultaat van de werkzaamheden van deze werkgroep ontstond in 
mei 1992 de brochure "Talent-management'' die met een begeleidende brief 
van ·de partijvoorzitter in de VVD werd verspreid. 

Bovendien organiseerde de werkgroep in de maanden oktober en november 
1992 een zevental bijeenkomsten in het land. De bedoeling van deze 
bijeenkomsten was om het begrip "talent-management" uit te dragen. Dit 
begrip wordt in het rapport "Wel vrijwillig, niet vrijblijvend'' als 
volgt omschreven: 

"Wij verstaan onder het begrip 'talent-management' het systematisch en 
structureel ontdekken, aantrekken, (verder) ontwikkelen en inzetten van 
getalenteerde personen, die kunnen bijdragen aan de politieke leiding, 
het bestuur van de VVD, dan wel de inhoudelijke discussie binnen de 
partij (interne dimensie) en/of vergroting van de politieke en 
maatschappelijke invloed van de VVD (externe dimensie)". 

Deze omschrijving is weliswaar een mondvol, maar talent-management is 
eigenlijk niet anders dan de afgeleide vorm van Human Resources 
Management (HRM), zoals dat binnen professioneel geleide ondernemingen 
in het bedrijfsleven wordt gehanteerd, maar die hier binnen de VVD 
echter is aangepast aan de specifieke eisen die een politieke 
vrijwilligers-organisatie daaraan stelt. 
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Met talent-management wordt de volgende doelstellj_ngen beoogd: 

- versterking van de wervingskracht vu. .. de vvu 
- verbreding va.:1 de maatschappelijke ir;zet van VVD' ers 
- vergroti:1g '.:an de competitieve sterkte van de WD 
- zekers~e::~~g van de continuïteit van de partij 

Door het ambitieuze karakter ervan lijkt het of talent-management 
allesomvattend is, terwijl het slechts een essentieel onderdeel vormt 
van goed bestuur. 

Wel is het zo dat met het toepassen van goed talent-management die 
veelomvattende doelstellingen zijn te bereiken en dat het daarom een 
belangrijke plaats moet innemen bij goed besturen. 

Om bestuurders in de partij te bekwamen in goed besturen is in 1992 
door de Haya van Somerenstichting o.a. al de workshop "Actief besturen" 
ontwikkeld. 

Voor de duidelijkheid zal talent-management voortaan echter als 
essentieel onderdeel van "actief besturen" naar de organisatie moeten 
worden overgebracht. 
Hierbij dient onderkend te worden dat de VVD van oudsher al aan talent
management heeft gedaan hoewel dit niet altijd door de bestuurders als 
zodanig wordt beseft. 

Het wezen van een politieke partij is immers steeds weer talenten te 
vinden om namens de partij zitting te nemen in de verschillende 
vertegenwoordigende bestuurlijke organen. 
De reeds bestaande kandidaatstellingsprocedures vormen dus eigenlijk 
even zovele vormen van talent-management! 

Talent-management is dus geen nieuw begrip, maar meer een nieuwe naam 
voor een oud begrip dat van oudsher al een essentieel bestanddeel 
behoort te zijn van onze bestuurlijke activiteiten. 

Met "talent-management" in de VVD wordt wèl aandacht gevraagd voor het 
meer actief en communicatief omgaan met dat oude begrip, waarbij 
"networking" een belangrijke plaats zal gaan innemen. 

Om dit te bereiken heeft het Hoofdbestuur reeds eerder besloten om 
talent-management als nieuw functiegebied in de organisatie door te 
voeren. Hierbij zullen bestaande structuren, die zich al met talent
management bezig houden, ni~t worden verstoord. 

Vooralsnog is het slechts noodzakel~jk om naast die bestaande structuren 
een best~urlijk netwerk op te zetten voor het functiegebied talent
management. Gelijktijdig zal ter ondersteuning een informatiecursus 
"talent-management" worden ontwikke:d. 
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Het Hoofdbestuur zal zijn voornemens ieder jaar bekendrnaken middels een 
plan van aanpak dat separaat in de VVD zal worden bekendgemaakt en 
verspreid. 

Als eerste stap in die richting wordt er door het Hoofdbestuur onder 
andere naar gestreefd om voor het jaar 1993 te komen tot: 

instelling van een stuurgroep talent-management; 

opleiding per kamercentrale van twee functionarissen (KC- talent
managers) binnen hun gebied te activeren, begeleiden en coördineren; 

ontwikkelen van een informatiecursus "talent-management". 
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BESLUITEN van de 45ste jaarlijkse alg<>mene VPrqaderinq (R9ste 
algemene vPrgadPring) van 22 en 23 mei 1997. 

I. De . ·mene ver gadering nam kennis van hPI con t urm 
artikel 18.1 statuten uitgebrachte jaarvPrslag 1991. 

2. 

J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Rekening en verantwoording en jaarvernl.HJ vnn dP 
penningmeenter over 1991 worden goedgPkeurd. 

Tot leden van de co .. issie van drie ter voorlichting van 
de algemene vergadering bij de behandeling van de 
rekening en verantwoording van de penningmeester over het 
jaar 1992 werden benoemd mevr.W.J.H. Dregman-Kaaks te 
R~IPn (benoeming), ir J. Boevete Zuid-Beijerland 
(herbPnoeming) en mevr.H.H.G.C. Kleijn-v.d. Wulp te Den 
Haag (bPnoeming), met als plaatsvervangende leden R.B. 
Pier te Tietjerk (benoeming, J.R.A. Raasveld te Amsterdam 
(benoeming), ing.P.H. Tirion te Oasterbeek 
(herbenoeming). 

Tot leden van de Notulencommissie (art. 46 hr.) werden 
benoemd de heer J. Kruis te Schelluinen, de heer W.B. 
Verboom te Hengelo en de heer R.B. Pier te Tietjerk. 

Over de wijze van vergaderingen waarbij het 
sprekersgestoelte op het podium wordt gebruikt voor het 
toelichten van voorstellen en het stellen van vragen, en 
vanuit de zaal slechts van interruptiemicrofoons gebruik 
wordt gemaakt, werd door de kamercentrale Den Helder een 
motie van orde ingediend die werd verworpen (354 tegen 
225 stemmen). Bij evaluatie aan het einde van de 
vergadering bleek de gehanteerde procedure te voldoen. 

Besloten werd het aantal van 13 hoofdbestuursleden terug 
te brengen tot 12; herkozen werden mevr.A.A. Aeyelts 
Averink-Winsemius te Krimpen a/d IJssel, drs.H.A.J. Knip 
te Emmeloord en mevr.F.H. Roscam Abbing-Bos te Rijswijk. 

Besloten werd een telegram te zenden aan Hare Majesteit 
de Koningin van de volgende inhoud: ··oe Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie, op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 
1992 te Amersfoort in jaarlijkse algemene vergadering 
bijeen, betuigt trouw en aanhankelijkheid aan uwe 
majesteit en haar huis. 

8. Na een toelichting van de zijde van hel hoofdbPsluur 
bleek bij de volgende afdelingen geen behoefte meer te 
bestaan de ingediende motie(s) in stemming te brengen; 
de afdeling Capelle a/d IJsoei (bespreking van de 
hoofdlijnen van de begroting), de kamercentrale Amsterdam 
(talent-manage.,.enl, de themadag onderwijs, vorming Pil 
scholing, Oosl••11ropPse contacten van de 
DellmPi jerst icht ing, elP samenwerking m<>l PPCII/.JWT, dP 
samenst<>llinq van het !ooofdbPst11ur), de aldPlinq 
Oegstg<>est ( inhoudela 1ke discussiP I, dP afdPI inq RoPrmond 
(discussie over minderhedenb<>l<>id), dP ilfdPI inq OlldPr
Amstel (werving van jonqeren), de afd<'linq Clllt•mborq 
(samensl<>llinq hoofdbestuur}. 

Na een toPlichting van de zijde van dP Tweede
Kamerfractie bleek er van dP zijde van de afdeling 
Zoetermeer en de afdeling WPsterochouwe11 gPPil bPhoefte 
meer te bestaan de ingediende moties over reop. de 
Onroerend Goed Belasting en de aftrekbaarheid groot 
onderhoud in stemming te brengen. 

9. Aanvaard Wf'rd een voorstel van de kamercentrale Limburg 
om het voorstel inzake de verdeling van de 
contributiegelden voor de ka-rcentrales van de agenda af 
te voren en de commissie op te dragen het onderzoek in 
deze kwestie opnieuw ter hand te nemen teneind<> een 
aanzienlijk beter onderbouwd voorstel aan epn van de 
volgende algemene vergaderingen ter beoordeling voor te 
leggen (219 tegen 190 stemmen). Voorstellen van de 
kamercPntrales Zeeland en Flevoland maakten daarna geen 
meer uit van de beraadslagingen. 

10. De maatregelen met betrekking tot de Dettmeijerstichting 
naar aanleiding van de financiële situatie daarvan zullen 
in het overleg met de kamercentralevoorzitters aan de 
orde komen; rapportage vindt plaats in de algemene 
vergadering. 

11. Overgenomen werd een MOtie van de kamercentrale Amsterdam 
waarin met betrekking tot Vrijheid en Democratie gepleit 
wordt voor een meer dan marginale aanpassing; dit is 
reeds in gang gezet. 

12. Toegezegd werd dat het hoofdbestuur en zorg voor draagt 
dat, wanneer beschrijvingsbrieven niet in Vrijheid en 
Democratie worden gepubliceerd, de afdelingen op adequate 
wijze op de hoogte zullen worden gesteld van de relevante 
informatie. 

13. Toegezegd werd te zullen nagaan of bij de ledenwerving 
met kwartaalcontributiebedragen kan worden geworven. 

Namens het hoofdbestuur, 
mr H.Th.H. Tangel, 
adjunct-algemeen secretaris. 
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Vnor dt• heer J.W. RPmL.t"> Lt.""~"' 11p d~t·n•> vPf/ll('k u• twt vet·.l.~q ,.t.lf ""'\ 

PllldP ,1,\1\ /J lfl (lftmol,lt',l 1\,tfl \idP dt• I llmffil'•'.lf'. 

~.!'.!!1~~Pf tn~~n 

()p nunm1~;·;1f' kwam tfl lqcJl lPVPn maal 1n vPrqadertnq biJPPfl. 

()p opl.om•;t v:Jn de IPdf'n bt 1 dP vPrqader tnqen was 111 hPt vPrsL•q.J;léH 
IJPffitddf'(d 11'• 0o. tltf hPtdf' t<amPIS «fpf r-;t<liPn l;pneraa( lllfla~; VI I )liP( c;fppfh 

pr-n advi~>PJP~ld l1d aanwPttq. DP samPnwPrktnq mPt dP r~dvtsPrPndP ledpn 

vPr II''P naar Wf'fl';. 

[~~~-~~~'fJH~l 

Ook tn 1992 vnrmctPn dP onlwtkkt•llfHJPn op hPt qehJPd van dP bPstuurltJkP 
orqllnl~>at I(' PPn rPcwlm;:Jitq op dP aqr•nda lpruqkPrPnd nndPrwPrp. 
()p , nmml~>~ilP was mPI IWPf-' lPdPn vprfpqpnr.w.oordtqd tn dP WPrkqtoPp utlwPr~ 

klfHJ rP'iolul tP land~idPIPn/st<ld~>rPqto'•; van dP VPrPnJqtnq va11 ',téltPn- P.n 
Haad~.IPciPn v<Ul r1P VVD. Het prP-advtPs van dtP WPrkqrnPp ~~~ twhandPid tn 

PPn t< lankhordconft~rent lf" op 24 pn 2'1 .JéUlUélf 1 1992 lp t untPren. OP voor
ntiPI van dP parttJrnmm.,;stP maakte biJ dP dtsrusste t11dPns dP Klank
hor de on f P r Pfl t 1 p cfPP l u 1 t v <Jfl hP t f o 1 um. 
()p l'ommi~>SIP hPeft tPvens een tnhrPnq qPIPvPid voor dP vonrhPrPtc1tnq véln 
het ,;t,m.lpurot van de Kamerfrad lP hiJ dt• urv ovPr dP IION-prnolt•mat lPk 

op I t Ptllua r 1 I '19 2. 
De rommtSSIP heeft ztrh uttqpsprokPn tPqPn het trPkkPn viln """ tP stprkP 
sdlPtdslt 1n ,,";spn de (qront ~stPrleltjkP qehtPdPn Pn <lP nvPr l<JP rP<po's. 
Verc1Pr zouden de prnvtnrtPS moPten tPruqlrPrlPn, ntJarmatP rPqlnnaiP hp~ 
sturPn Hl ht:>tPkPnts topnPmPn. f)p rommts~->IP acht het qe-..Pn:.t dat Pf PPn 

rllllfiPitjke rPgto-tndPiliHJ tot stand komt, waarbt.J dP pnltttPrPqtn "'"' 
londPr mppf als dP maétt dPr dirHJPn moPt qeldPn. 
DP vonrtqanq van de dpcent raltsat lP l~i nok mpprma)Pn c1oor dP rommi~>SIP 
hPsprokPil. Ott qPhPurde aan dP hand van twt nvPriPq van dP VNC mPI hl't 
kabtnPt Hl hPl kadPr van c1P dPcPntraliSéll te-tmpul~i Pfl naar .rlaniPiriirH] 

van hPt rapport van de PxlprnP ;:u1vJsPuts. De cnmmis~>IP l'i va11 mf'lltnq 

dat c1P t<amerfrar-t tf' dnJk mopt tPt tPn op tlPI L-lnqta;]m voort •;chr l.Jdf'Jult• 

dPf'Pnl ral1sat tPprcwPs. 
MPI bPtrPkktng Int dP Ntmhy-wPiqevonq hePit dP commiSSIP !ldt hPLHh'" 
nvPr rlP spanntrHJ tussPn tlf' hf'tHJPftP aan hPt kunrlP.n dnordr11kkPn v<H1 tw
sltssJnqen pn hpt prlfWIJH" vPn 1fe qedf~cpnlr<lliSPPrc1P Pf"nhPtds~;l.tdf. f)p 
opmPrktnqPn van c1P commiS~IP 11 rn c1norqeqPven aan df' part lJComml'i'·l" 

Uu1mtrl1 JkP ordPnliHJ. 
Aan dt~ hand van twt rapport van df' f'llmmt~;·.;tP~HP•;•;pnaat ht>t•f t dt• r onunt•;

SlP /IC'h hP!HJqPhOIIdPn mf'l f1p kPrnlakPflrliSf'li~)!JIP. 1>.-arhl J ~fp(flp dt• 

f'Ommi~;SIP 11d1 liJ' ht•t •;taru1punt di-tt hPt 0\JPfflf'Icf~tprodtH f IJPPil ('J IHHHnJ•;f ll 

profturt 1~>. f f•r•,f 1:,1 mcwfpn WOfdf'll rw•;prni.<.f'fl liVf'l dr• IHlllllf'l IIHJ 1·.11' IH•f 
hrtndPIPn \1:111 dt• ltVf'lhPtd Pil da<tlll:t p;t~; 11vPr 1h• flmv;uuj ,,,H1 lu·t l.tl.f•Jqt.t~l<t•t 

Ook dP vt>rdf'fP llf'h,mdP}IIHJ v.tll dP vr;IOHIJHlfll 1'11 v;u• dt• ,.''"""''•'•1'' llf'i·IIILIII 

1inor vprc;chiilt•tulf' wPrkqrcwppfl 1~; donr dt• 1 nmml·;•;tf' /llVI't'l muqt•IJ 11.. qt· 

volqd. 
OP commiSSIP hppff /tch utlvrH'fllJ qrhfiCJPrl 1H1Pr dP r;HnJH'flhf'•,l 11 JdlrliJ, 

medr na<lr ar~niPidJIHJ v;-111 dp vt'f',f hJII,·nde r;1mpt>n dtt' 1 ttll 111 1' 1'1' 111 11ft', 

I and hPhhPn vo I t r okl•Tn. 

-! 

Vt-Hl df• rlvt•f tqP ondPrwPrpPII wa<-~tmr•p dt, r·ommt'iSIP ttch tn ILJ92 hppff hPLlq

qPhmu1Prl. klJIHlPfl WllfdPfl IJf'IHif'md: ( tHilpd Pfl tJPt fllrtflPfl)flfld~; hP~ifttUf, hPt 

\.!P[•;dliJ"'·"' v:u1 dt· r·ornwrl;trtft·n, dt> •;rwli-dP vPtrliPIIWifUJ, ht•f rpfprendum, 
dt• f,t•fll('l'ldt>lltkf' na•;t•,,jdrlltlll',lr<lttt' ((;f\A 1 , dP ftHWI ICJIII'IP dPtPnfrélli~attP. 

dP lo~nlt• IIIH tPtuy oppf;tl tf', dP hr>qroftnq van ltiiHIPnLuuf•>P /a'-::t•n Pn de 

tr· tr;,.ut , •• , '''JH'tHh' ht•f;tt-•ltnq v;u1 twt dt>•·oraltt"ilt•(•,t·l. 

lip ,,•r;rwl- ,,.,, lu•l p;trl tttw•,ttHH flppff dp commt'•'->IP qr·.ufvt•;Pt•rc1 ovPr hel 
IHHIPIWI'IP \J\.1) Pil jfHHJf'lf'll. 

j)p twiLtfldt•ltnq \dil , t'f'd htllPtHIP ondPrwPrpPn \IUtHI pl.t.tl·> 111 alstPmmtnq 
mf't dP <~qt•rut<t'•; v.1n dP lwPt'df" t•r• I PI ~.te Kamt-r. 
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DE COI\11\IISSIE IN 1992 

I. SAI\IENS11·:U .IN(; 

De commissic Ju\llllc was in hel vcrsl;~~aar al\ volgt samengesteld: 

Prof. mr. MC B. Burkens Voorzilter 
Mr. (i.W A. van der Velde Secretaris 
Mr. G.C' M. Bos 
Prof. mr R. ('lel on 
Jhr. mr I J van der ( inc\ van N<!ll'f\ 
Mr. J.l S;uult·r\ 
Mr I' Saoult'f\ 
Mw. mr J v;m VIolen 
Mr. J.H (' v;m /;noen 
Mw. n11 M J I /.cvc11 l'o\lon;~ 

Advo'il'rc:ulc lcokn: 

Mr J (i(' Wod>e11~a 

Mr A 11. Kon hal\ 
Mr H I' T.ol\11o;t 
Mr. 11. 11 fll'OJlll' Makkrcd 
Mr. F. Korlhal\ Allt'\ 

BlaJ I 

Mr. J.H C. v;~n 7ant'n hl'cfl hij het begon van hel verslagjaar Ie kennen gegeven 
wegens Jll'r'><Mmlijke oHml.mdoght·dcn t'n d1ukke werkfaamheden met langer m de 
gelcg~nheul te nrn <1<111 ok hn<~aol\l;~gongcn on de conHlllS\oe deel Ie nenwn. 

2. VHH;AIH-:IUN(;FN 

lle Ctllllnll\\ll' '' 110 hel vc1 ,l,tgJ•''" 7 nl<~<ll hott'l'n gcwcc\1 om lc hl·r;~aohlagcn ;~an de 
hand van de agt·oui.IJ>I.uolllllf.' I >c heraaol\laf.'ongt·n wnden ohllllgaans vollllflt're•d door 
één der kolen. door dt\UI\\ll'fllllllt'n 111 een korll' nololie \<lllll'll IC V<ltlen. 

J. RI.II-:1-:NKOI\IST 1',\IHI.ICOI\11\IISSIFS FN IIOOHHH-".STlllJR 

lk1e howcnktllol\1 " dol ra;~~ al\ ll'lntr\ldknd l'rVMt'll Ten a<~nllcn v;m het Vnkoc 
llngspro~r;~nono.t """' ok htllKhd~;~p d;ol onhrntg v;lllllll tk p;trltfl'tllllllli\\IC\ VtKllal\ 

JMrvn~l"f!: I~)~ Blod 2 

nog niel op pnjs wt>rd ~l'\lrld; hel honfdht'sluur had nog in heraad op welke wijze 
hel Verkicllnj:\programiiM vorm gcj:evcn 1al worden lloJ h<'l onderwerp talenl
man;~gcml'lll kwam o~;~ar vooc11 dal de parlojconum\soe\ meendt·n dal de bij hen 
hesehokhare l<lknlt'n onvoldoende wcnkn a;~ngt'\)lrükl'lo; dol wa\ ook naar voren 
gekomen tnl hel orulcuol'k di! I ;~;m nololie voorafgegaan was h:hlcr. of hel hoofdbe
stuur v;~n /111\ 1\ om dl'll' laknll'n ml'l'r ll' managen. en op welke WIJle dat dan zal 
gcheurl'n, kwam nol'l uol Ie verf 

Van de zijde van hel hoofdhesluur werd het voornemen aangekondigd om niet met 
een inhoudelijk verkiezingsprogramma Ie komen, maar Ie volstaan met een beperkte 
oprcl van Cl'n vijflil·ntal punlcn Dom de vertegenwoordigers van de Justillecommis
sie is een dcrgl'lorke optel len slerk\le ontraden, aangcrien op deze wijze een 
programma onl\la;ll ol;ot nocl op ht~~lgctt;urc conse4uen11es k;~n worden beoordeeld. 



JruUVl·,...lllt!' j')(J::' Rl11d l 

2 IIEIIANUELDE ONDEHWEHI'I':N 

I. AU;I-:1\11-:NI-: WET UESTllliRSRHlll 

De cornnn\\ll' heef! heraarhl.ragd aan de h.ond van een concept voor de mlneng van 
de 11' Karnerlracloc. rncl daarhiJ onder nret·r rk vraag of tH.lk de frscus aan de Iermijn 
van \0 da,!en vrw>r her<H.'Jll'll gehonden 1011 rioenen Ie worden. De commissie meent 
dal JUist ,·en van de vnworvenhedt·n v;n1 dil h;urnoniserend wetsvoorstel is. dat ook 
d1en\len ah de fo\ctrs 'gewrwm' ondcr hel adnnni\lralieve recht worden gebracht. 
lk\ltrolvoonnng hmnen een hepaalde lernnJn is een kwestie van organiseren; de 
be\luolen nliH.'It·n 1111 t't'nn1aal lot:h worrkn genomen~ BIJ ingewikkelde problemen 
vtH.lrllel rk pron·d11re allljtl 111 de lllll~elrJ~helll van a;~nhourhng. 

Een anrkr prml i\ dc hoorphchl. hoj dc hchandeling van herwaarschriften. De 
cornrnossie lll<Tnl rbl twok hor kcnnt'lqk '"'l'<')!ronde of kennelijk niet ontvankelijke 
hetwaren een luw>rllllong onel ;othlnwq:e "'·'I' hlrrv.:n Aldu\ standaard jurispruden~ 
tic van de A lddong rechlsprilak van de J{a;ul van State: de hoorzilling kan dan juist 
dicnen onr de he/w;tarde de suhlrlrlcilen van mei-ontvankelijk en gegrond uit te 

leggen. llol '"" wdlrdrl ;uulers ~1111nen liJn hoj herwaarschriften d1e kennelijk niel
onlvankelqk "I" wegem leronornovn\chriJdong In rkrgclijke gevallen zou de 
htK>rplochl ~linnen vcrvalkn. dol ll<'l'llll llll'l wcg dal d;~n hoJ be<,<:hokkingen waarhij 

geen derden "'" helrokken anrhl\halve heh;u11lelong én horen van de bezwaarde toch 
kan pba1w11ukn. 

2. STRAtiiAARSTU.LIN(; VOOIUlEREII)IN(;SIIANili-:UN(;t:N 

De comnri\\ic ht•l'fl her;o;ul\l;oa,•rl aan tk lr;11ul van een nollire die 1111 de praktijk is 

ge\chrl'ven: ht·l ''""""""'lul 1\o\ 1ell 1\ hc·tro~~en gt·wee\1 hrJ hel onder1oek 
waMvan de rapporl.r~c a.urlt·uhn~ 1\ !!l'Wl'l'\1 voor hel WL'honlwnp. H1j WIJS! mei 

name op tic gewdrh~e ~'"'''" rhe "'" !!<'nliH.'ul mcl de llllt'l van de pololie bij 
gcwl'ldsmr\drqvnr llll·lllom woodt·n ;uulcn· proorolcolt'll gehcl'l wcggcdrul.l 

lkt welwoor\ld 1\ 111l'l onolll\lrcrlt•ll I !'11 \laoulaardwcrk met hetrckkong lol hel 

WvSr. lfa~cwon~d Smlll!'·'· hepkol oo11 dl' \lr.olha.rr\lellong van vrliHhereiding\handc
longen. "gckl op rk evulnllt' ll'l hl\l.rldrJkC ht·twaren" tol t'l'll mntlllllllll Ie hepnkt·n 
Zo tKlk 1\toh 111 "I" dl'\nl.rloc 111e1 he1rekko11g tol de \lt;llh;rre \anu·n\panning. J)e 
Cnmmi\\Oe- Van vl'l'll hel'! I IK I~ een hqlt'o ~Ie re OJlll'l geadvl\l'I'HI dan nu wordt 
VIH.lrgl'sldd ~ 

De COillllll\\11' nu·,·nl tbl lur til' ht'\lrqdong v;11o gewdtbllll\driJvcn wd do11ddqk 1\, 
dt-tl een \tr~lfh,t.ll\ll'IIIIJ~' '.111 \'OlHIWH'IdiiiJ'\h,IIHh:lluft'll cllnlll'l t'll IHKHit,tl...dqk t\ 

h11rvt·'''"~ I')'Jl ---------- ~- -~-----
Blod 4 

De vraag rojsl d,111 .:chlcr. luH.·ver dc1.: llliH.'I gaan. Ik wel kent een aanlal dausule
ringen: rle nnrlrlt'lcn IIJII lnnolalol'l 0111\chrcven. npll'l op volionring van de voorbe
rcodong lllllt'l worden hcwt'll'n, cn hrJ vroJwollogc l.:ruglred vt•rvall tk \lralbaarhe1d. 
Al rn.:l al rnecrll de cornos\oe dal dc nodige lcrughoudcndheod rs hetradii 

3. INVI-:RZI-:KF:RIN(;Sn·:UJN(; 

De commissie heeft gecomlecrd dal de hehandelrng van hel welsvoorstel al ver is 
gevorderd Tot:h 1\ nog \leed\ nicl duidelijk of de vcwngestelde procedure zal 
voldoen aan de eisen van hel horoiH.'\C llof. 7ckn nu in de MvT een aanmerkelijke 
hedrag aan invrlt'rlllj!\kmlcn wordt opgevond. IS er wellicht aanleiding om het 
voorslel in hnoverw.:gong Ie ncmcn. 

4. 1-:RHUTIIT IN RCH-.K 4 NIHI\V-IIliiH;ERUJK WETROEK 

ne commis\ie meent. dal vrKH de ker11e tussen ouderlijke boedelverdeling en 
vruchtgehnoik geen duirklojke rnaal\chappr:lojkc consen\us valt te signaleren~ In een 
dergelijk geval kan hel heste wordcn gekoten vrK>r een eenvoudige oplossing. die 
vrKlr de mce\1 voorkomentic gt·valkn tlllktllll\1 h1ctlt De optie van vruchtgehru1k 
lrjkl dan hel meest vcwn de hand Ie liggcn. 

5. ROL n; OI' TERREIN .lliSlTI'IE 

In ecn reaclll' op l'en ver11lt'k van de fractocvtKlrliller in de 11' Kamer heert de 
cnmmis\rc genm\lalcerrl dal np Jll\lilcl'l lt·rrr·m niet geronge activileolen worden 

on1w1kkcld /l'ker '"' Ma;l\lrocht kan worden genmcludccrd dal justilie~aangelegen~ 
hnlen pronrarr onlt•rgouverneonenll't'l 11ollcn worden hehar11gd en niet t.:ommunautair. 
llc Stalcn < ieneraal 1nllen da.rrhoJ rkrhalve redll\lreek\ helrokken blijven. zooat 
allhan\ fornrcel !!<'\Jlroken tic dt'llliH.·r;rlo\l·hc tonlrolc 1\ gegaranrkerd. 

I lel(' deniiH.·r;lli\che tontrok bn ,., hier nOL' I vrqhlrJvcnd worden 11i1geoefend De 

hrroJH.'\l' lrnn rqdl. t'll wc "I" ah kk11re t'IIIIIJH.'\C partner ll(lgenomen in een 
hnloiiiVolllllll~\l'"''''' waar.1.111 wc on\ '""' ~11nne11 onllrt·Hen Noel alleen omdat de 
lw,r;rll lool\latr·u 1111 eennr.ral p;rrlrll'f\ 11111 doe lol 11verecn\leonming moeten geraken, 

m.o;or oo~ "" I"""·"' oo11da1 rit: voer vrorhnlt'll v,rn hel )!<'llltTn\chapHechl nu eenmaal 
f11\lolo.-le \.llllnmnk•"l-' ouKwlta~elork noaken De kt'olle voor ecn l.urnpese rechl\orde 
1\ llll'l n.lllll' "')~<T<'Vt'n drKor hel hdang v,m due Vll'r vro1heden; aan een dergelijke 

~"""' 1s tl.on ook ;rl\ """"'l"''"'"' vcrho11den dal op daarmee verhand houdende 
rn hl\gehoedt·n l'l'll h;nllu>nl'.olll' t;ol pl.o;rlwondcn 
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6. IIUU.II-:NING KITIIIEKU.IKI·: OIH;ANISAIII-

Op llllloalol'l van de \t'nel.tro\ lll·ell <'l'n gnpn·k hedl pl.tal\gevonden hoS\cn 

Kor! ha". henlll'll t'n de ;unhld'lk P'""'' I kuier h11 )11\lllie. om Ie hellen welke 
punlt'll uol ht·l welwtKll\ll'l volloouoog t'l'l\lt' I;J\C hn11ening IHJ kunnen worden 
gl'lidll. 

In hel ~·, 'P"'k weul genJoo\lalccl!l tlal de VtKtr\lcllen mei helrckkmg tot de Ioge
naamde ·.,.,Ktrnolq!r.rlll'. 1omkr nren kunnen worden aanvaard; hocrover beslaat 

algemcnt' •·on\t'll\11\ t'n len dek i\ de VtK>rrntegratie reeds urtgevoerd. Daardoor rijst 
wl'l de 'ra;tg ooaar de inrichlrng van het wetgcvmgsproet.'\. l>e voorstdien lullen 
gda\l't'rtl worden aangl'lcvertl. waa;mhKtr ~aandeweg de keu1emogelijkheden voor 
vcrvolgfa\t'n 1ullen wortien hepcrkt Ovn de uitcindclojkc marsroute wordt door de 
minl\lt'r cdllt'r nog get•n tluukl'lklwrd gehotlen; niet valt derhalve te ovcr1ien welke 
implot al u·, ;o;no l1<·1 111\lt'llllllt'n mei een hqMaldt· la\l' liJII verbonden. Zeker als over 
tk l'ldpl.oonJIII!' v.n1 het wt·t~•·vtn~\prtKT\ al\prakt·n gconaakt thenen te worden Lal 
mt'l'r oln~tld'lkheool op dol punt tl~t·m·n lt' wortll'n Vl'l\chalt 

VtKlll\ '' ~'''l"okno over de "'!!·"""'''"""·he t'll frnancit'le a\lll'clen van de operatie, 
dte d<Kif dt· Sl.tlcn ( ;,·oona,tl aan een tftH.'In,;rlrgt' conlrok lotuien drenen te worden 
onderwmlll.'ll 

liet I hall\ aan de onlc llfltdc Wt'IW<Kll\lcl heval ah hoohl1mnten: 

de tnridrlinl! van hel IJC\IIHtr\pttH.'e\fecht; mei name het punt van de rechts
madol Voorl!t'\ll'ld wortil dt'/e onl Ie lalen \ln·kken lot hesluoten, niet zijnde 
algnm·,·n vnh111tlt·nde VtH.or\chrrlkn ol heleuluegels (beschikkingen). Bestuurs
handclrn~en lllllcn tinhalve tlll!!e\lolen hlijwn. alhoewel er tn hel verleden 
dokwrth " voorgt'\leld om dell' tK>k <lllllcr hel he\llmrsprocesrecht te laten 
valkn Ook de motivcr111g in hel W<'lwoor\lel VtH.or een af/onderlijk besluurs
pnH.esrechl. ongelitkhcrtl\l·omlll'n\alll'. pll'tt er vtxor 

de \lerlhui\con\lruclie hoj de ~a;ul van Slalc Bot de Ardelong reehl\praak lig! 
nu~ <Tn werk v•••rraad o11dc /aken lol 1'1'17 VtKlfgt'\1<'1<1 wortil om de behamie 

Inti! "·"' <loc t.r~no ntt'l oudn Ie hrnrg<'n in de nieuwe regeling, maar de Raad 
daarrllt'<' I<' hl'l\'l'll ht'l.l\lt'll. cvt·nluct'l ont'l ondt'l\lt'nnnlg vanuil de rechlerlijkc 
111,1(. hl I )~'/l' lllll,lfll~ lH: lqld /(1\\'d V,IIHIII 01!!.1111\.tlcH 1\<. h oorpunl onwerJ<haar. 

~11\ \,Hrn•tlwt ;'t'!Hhi,IHII11 '·"' th: rnht\ht'\t.hcrmmr tHI.u.tl'pl.thl'l 

de ddtllllll'\t kt·llt· \tltll ,HIIIIIIll\ll,lllt'\T H"thl\IH.t.tl.. 111 l.t.tl\ll' 111\l.ttllll'. hov('U 

;ul~~tllll\ll.lltt I h~·tPql (,l·llnl tk dnot\\n~dll~' \,111 l'uropn'\ ll'lht 1\ dit rcctl\ 

OTHkr tk lqdclq~c· \\\·1 KIOOII~'l'\tllllll'n 1.111 ,Iu 11111pll 

JII.H"',·r-.1.•).' 11)<)' 
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~-------

t'l'll algconene lo1n v;Ul rcdJI\Ina;ok on lwee in\lanlll'\ voor administratieve 
rechl\praak, voorahnog luj tie tlltr\prtmkelotkc college\ (liJ hel dal de uilzonde
rongen op de1e regl'l mnkw;tardog worden gemoloveerd) 

een voor nening Vollil de rechl\t·enht·HI 

Over tltt laal\le punt wortil dtKll tk uomtni\\IC tnlgchrcul van gedachten gewisseld. 
De ervarong met het l.nxt·mhttrg\e prqudrnl'le \leh!'l Jent dat •·en redlisvraag als 
ltKianrg met hcantwtKnd kan wortkn Tl'lkt·run;tlc hhtkt tlat de vraag door het Hof 

opnieuw ntocl worden gl'lormnleerd. en d;tl 1111k dan nog legen de leilelijke achter
grond mot'! wortien he;nllwtH>rtl Ik llol!e ~aad '"" mei hel7elftfe probleem worden 
gen mi ronlt'l'rtl 

lkl prohlcent valt niel Ie vnmqdt·n. aanl!ellt'n hij hel prejudicieel beoordeeld dient 
te worden nr tnepa~song v;m t't'n welll'l'lke rt'!(t'l 111 het specifieke geval niet 1.al 
leiden lol een re\ullaal dal in \lrqd i\ mt'l hel verdrag. Bij een administratieve 
rechl\praak 111 twee tn\lanlie~ kan 111 hogn heroep. hijvoorbeeld door een andere 
presenlalle, nteuw lrchl op hel leilenrnalerraal worden gewoiJlCn. In één 1.aak zou 
dus twee maal een pretmhetccl knnnt•n wortien !(evraagd 

7. HNA-ONHEKZOEK IN STRAFZAKEN 

De commis\ie I\ in!(ega;m op enkele leclumche aspeclen. wwel van de DNA
bepaling als van de onedl\t'h turidl\che hK'P<t\\ing daarvan. Benadrukt dient te 
worden dal hel is hel kader van het welwtKtr\lel \lcchl\ tiCpaling en vergelijking van 
I>Ni\ profrekn ht'lrl'll. de vrnl!naltlruk I t'n analy-.e van erfclrjke etgenschappen is 
niel aan de orde 

Ten aarllrcn van de gedwongen aln;une v.nt cl'lmalerraal hloed. wangslijmweefsel of 

haarworlt'l\ len hehoevc van de DNA profrciiJt·palrng aan de orde is, anders dan bij 
de hlot•dpnH.'I hiJ verdcnkrn!( van liJden ontll'r tnvhll·d t~ -naar de mening van de 
contotlis\ie op I!<H.'<k gronden niel VtKor!ien 1n de mogelijkheod van weigering onder 
\lrah.onl'lll' 

11'1 l't'n l'l'llwoll:,!ell ;rltl.lnlt' drc111 dt· vnd.Khlc fy\lek va\lgchouden Ie worden, 
hcl~t'l'll tTn ''"""l'·•·•ndt• 111hrc11k op de I) \ocke rnlt·grolerl hclckenl. Dc comnussie 
reel! 111 11\l'l\\q~lll~ 0111 tk hlt.'\ll'IIIIIIÎIIl~ d.I;Uvoor OVl"r ll' falen aan de raétdkamt~f 
v.111 d~· fl't lllh.ut~ t'll 1111'1 .1.111 tk Jt'l hft·r t PIIIIIII\\,Jrl\ /ttafo.. 111 het wcl~voor~tel ()nk 
hiJ htll\/tl\'~111~' I\ flll'\ll'lllllllllf \,111 ck t,I,Hf~.llllt'l \t'ft'l"'l 

l <'11 ,1.11111<'11 '.111 lu·1 .ol11o 111<'11 '·"' 'dllo.ofo·ro.o.d word! voorgt'\lcltl om in de regel 
hlnl·d .d h' II~'IIH'II dol h tntl1t·11 de .111\ ol til' dt·\~llluhge van memng 1~ dat dit geen 
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j:l"\Chokf lll<lft'll~.ol VOOI IJN/\ onde11o>t'~ /,11 opkvl'lt'n, W,lll~SioJIIIWCefo,t•l of 

haarwortel\. l>l'll' volgordt' olo><.·f mer~wa.udog ·'·"'· onod.ot de .oln.tlllt' van hlocd Jlll~l 
1hkworh proint en Vl'rtl'l "IHo><.·pt 

Ten\lollt' i' ook nog •k vraag aan de orde. ol wt•llochl hloed dal ten hchocve van de 
hepalmg van hel akoh11l roromoll.l!!C IS al!!•·no1nen ook 1ou mogen worden gehruikl 
VlHtr I>N/\ llnokrflll'k Ik cllnllnl\\lt' n11·en1 dal tulks 111 de liJn van de jurisprudenlie 
VIIIH <lc h.1111i 11!!1 

11. RH11TSIILS( IIFKI\11N(; EN AU;ri\HEN REt/\NG 

N;o;u a;mkuhn!! van de 111 ok n111a ·r lngehroh·n I iJilen' opgeworpt·n vraag, of 
inohvuludt· ll'< hl\hl'\t he11n•ng v;m de ln11ger kuil lol de frmlraloe van de uilvoering 
v;m 1n hl'l alremn·n hd.lll!! ge1111nl!·n he,hutt·n. ht'l'll hel htKoldlll'\luur de parlijcom· 

nn\\le Vt'""' hl "'" 111 ""'''kg n11·1 ok '"n"""'"' l~111no1t'lqh· Ordt'IHng een nolilie op 
Ie stellen 

Na t'nlgt' d1" 11\\le ht'l'll de comllll\\le ht·,lolt'11 lol t'en voorloJli!!C alhakcnmg van 
hel prohkon.oloek /\lkll'l'l\1 tal lll'l ondcrwt·rp va111111 de adnllnlslralil'frechtelijke 
inval\ho><.·k dll·ncn Ie wonJen hen;uknl wcll\waar kl'nl tHlk hel slrafrechl allerlei 
voorllt'nlngen ohe als redtl\hcscht•rnllng ~llllnt·n worden aangemerkl, doch daardtxll 
kan \kdol\ ok vnvolgong 1n •·en on•hvuluel'l geval worden verlraagd. Van fru\lralie 
v~n vervol!-!111~\ht.:lc.:ul io.,. duorg.t;tll\ geen 'PI ;~kc. 

Ondcl\chcul dwnl VIMHI\ lc wonlt-n gt'nl;oakl lus\en de adminislralicfrechtclijke 
regelingt·n 1111.1~<' in'l"aak l'n redtl\hnthl'llllln!! BiJ rmpraak kan in beginsel 
icdt'let·n nch 1n de l""'nlure nocngcn. hq oedtl\hnchnnung slechts de belanghcb· 
bt·oulc llq tk nl\111aak I""' edu"'' 1\ de \lagv;~<lldl!!held van hel ht·\hlur mei aan de 
onle. onubl •k helrl'l it'nde rq.•t·lul!!en allt'lit-1 anliupalre mogelorkheden kennen. 

Slri~l gt·nollll'n lall'n ok IKI~ di\TI\e n11t~d11~hnkn van ;lllnllnl\lr<tlll'f hernep en 
reellispraak dil' de hcbnghehhende wmdt·n gdtt .. lcn de \lagvaa11hgheid van hel 
he\!11ur onvt·rkl. aanr1'lll'll .1.111 tko~dqke vtKII/Il'nlngcn do111rga;ons get·n schorsende 
werkrng " h><.·~dcoul llcl " du\ aan ht·f hnlluor om 1k kwade kansen van een 
pron·•lure 111 Ie \ch.ollnl. ""'~'· Lln\en '''l!!•·n u;o;nnJ;llt' de ltt'\luolvorming heler 
veriiMtpl 1\kt nngc 11ovnln111;" "' de k".1hle11 k.m t't'n n·nnla;ol gl'ltomen hestuil 
doorga.UI\ g•·wo•m wPIIII.'II l"""l'<'ll'l l'o;oktqk 1\ edller dal hel ht'\lllllr, 1eker n11 len 
CMilllcn v.lll hnhlll,,r,llrln~'l'll n:n ~''Pik.'hnr 1\ a.mrchr;achl IU\\l'll tk houw en de 
mdu.:uvcq..'utllllllg. th· nc1r1n~! H'lloonl tk ~.11 1111 de prucnlutdc houmIe kir"-en 

l>e lot thi\Vl'fll" J!t'vol~·jk lqn LUl ;ll' volrl \\tilden ';uncngcval 

..,:,. 
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l<echl\hncheronuog v.on de hclanghchh,·ouk 1\ <Tn loheraal llllg.lng\punl; 
ll.l<llltll' nll><.'l de rechlt'IIIJke noachlook voldot:nde liJn loq~t'lll\1, 
llel vol ht'Hil'l' doen! toveel mogeliJk lt' worden heperkl. 
I n de f>t'\lllllfhJke l>t'\hnlvornung mo><.·t hcln worden georgarH<;<'crd 

9. S< 'III.INIIll\\'t-:1 ,IJK FN 

Ingegaan 1\ op ht'l welwtKtr\ld, w;~arm hl'<Ktgd wordt 
slu11111g of Vl'lllll'llgmg v;u1 \dlijnhuwl'llj~cn Ie openen. 
comllliSSil' 1\, dal <;t'h1Jnhuwl'I1Jken of \dliJnt•rkenmngen· 
legen ll' gaan 

de mogeliJkheden voor 
l>e nmclus1e van de 

"'"' of nauwelijks 1.ijn 

Opgemcrkl 1~ nog, dal de 1e11n olt- la1hng n1el do:kl. Lr is geen sprake van .lchijnhu· 
wehjkl'n of tdujncrkennlll~eu; hel is wel •IegeliJk een huwelijk of een erkenning. Ze 
vinden tThler plaals lilt' I 'lx·uf1eke hqht·dol'lmgen. Len aanpak van de1e problema· 
lick 1011 dnhalve veek<'l gevonden dlellt'll Ie worden on een verdergaande individua
hsering van de aarl\pr.1~en tht· lhan\ op t'l'n huwehjk of erkenn1ng kunnen worden 
gehaseert1. I .en huw!'lqk als I!KI;nllg it-vl'll lhan\ een afltankelijke vcrhlijfslilel op; 
ook luj erkcm11ng van een htulcnlaml\ k11ul 1011 verhhJI sleehls onder voorwaarden 
kt1nnen wc.nden hll"ge\la.tn 

Ten aan11en van de \ChiJnl'lkt'llllln!! \llg!!ereerl de commissoe om mei hel BW in de 
hand Ie vervolgen wegen\ vc11h11\le11ng van \laai. MogeliJk 1011 txlk ziJn, om bij 
erkenning van een hmft•nbnds kuul nlt'l aultunall\ch de nederlandsc nallonalilell toe 
Ie kennen, d1Kh sleehls op vcrl<ll'k imhen k.1n worden a;mgeloond dal hel kind in 
een ll!'derl;uul\ ge11nwnhand tal worden opgl'IHlliiCn. 

Ik conuoli\\ie ht'\hul tlal ill'l Wt'IWIHll\1!'1 een go .. :ole. wl'll\waar eersle, slap in de 

richlmg 1\ Op dete wq! thenl Ie wo11kn Vllltrlgt·gaan, alleret'rsl door onthviduahse· 
ring van de a;ulspr;,~cu op verhlijl 1n hel vrt•t•mdelingenhcleod 

10. NEVENFliNnu:s KI·TIITEKS 

Ik cnnlllll\~ll· ln't'll n;oJr aanlt·111111g vJn el'n onntknl de problemallek van de al dan 
Jllct OIM.'nh.l;ll m;1J...1n~ v;tn lll'\'l'llltHH.."IIC\ ;•angl'\lledcn 

llel ''·""'"""' 1,111 tk 11 K:u1wrlr.Kill' luult. d.ol hákder\ van o1x·nhare amhlen geen 
!!l'ht'llllhooul111~· "'"'" n ,,. lwlo." hl<'" n~t·f lwllt'kklllg lol (neven) hmclies. De leden 
""" lwt k.ohiiH'I. '.111 d,· 11 "·""''I. '.111 ok 1!.1<111 v;m Sl<~le. en van de Algemene 
l<l·~nll--.ltlll"l lll.t~l·n hun lll"\t'tlltnh lH'' ,h 11l"l (llk..'llh;\.H l"t."n aa1111en van de provin

CI.Ik l'll fl'IIH.'l'llldlt'\lllll'll ht'\ .llh."ll tk llll'll"'l' ( reml'l."llll' en PrnvlnCieWet het 
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voof\< hrlll tb I de llt'H'IIIIIntllt'\ dlt'llt'll Ie worden npcnh;101r gt'tlla~kl. Onder de1e 
ollt\ló!ll<ltrhnkn ntt't'lll de lr.~tltc dal dc leden""' tlt· ll'thh·•htke n~<tdll niel kunnen 

athlcrhll)vt•n 

Oe rolllllll~\le meen I tlal in "llt'nh;lónlllak wg van nevenfunclies van rechlers geen 
waarhort:cn voor de kw~lt1e11 vatl de HThl\praak nlllt'ten worden geLocht. Een 
openha;tr rcgl\lt'r kan er wel lot· hiJdragen dal leden van de rechterlijke macht ten 
onrechle "' "l''l"":lk '""'len t:chradll Ovengens heen de commissie geen eenslui· 
dend ~1an·l;1un1 bt·n·1kl I en aa1uicn van de wt'll\elijkheld van een openhaar register. 

11. C~EllJH;FNIIFS('JIEI{I\11N<; 

Ik comnu\~ie hrdl hcra;nl\laagd naar aanleiding van een wetsvoor~lel, waarbij de 
redlier n>nlllll\\:lris rit• ht·vot•gdht•~tl verkriJg! de identiteit van een bedreigde getuige 
verbmt:en Ie holltlcn l>c VtKifwaarden. waaronder van deze bevoegdheid gebruik 
kan worden gt'tll:l.lkl. 111n t•ehler dermale open gcform11lecrd. dal de R C daaraan 
wein1g honv;l\1 hedl Ook kan de verll;mng van een anomeme getuige alleen dienen 
als \lt'unh<'"''l\ llci 111.1kll\ch nul van de vrK>rgc\lcltle ret:dmg lijkt derhalve 
ht·r~t·rkl \In hl\ rle 111111111dd~ algt·mt•t·n l<>t·gerM\Ie "l"lxmngslechmek van de 
inftllr;lllt' vt·lkrq~l ,.,.n olltuele \1,1111\ 

lle u1nHIII\\tl' hc\llltl •Lil l'<'ll lcmr.lwudt•ntk "l''ldhng 011 liJn plaal\ is. 

12. CONSIII FIIONFLF lOFTSINC; 

De comnH\\Il' heel I over dtl otult't werp t'nkle 111<1lcn mlvrlt'rij! van gedachten gewis
seld lkl rt'\llllaal va11 doe rh\tll\\11'\ i\ vcrval 111 ec11 advtcs. aa11geboden aan hel 

lloordhnlllnt Onk i\ "·"' de p<lllltn""""'"e' Bd<l\llnge11 en Bmncnl;mrl~ Zaken 
Cl'O l'Xt.'mpLI.Ir IUt:~!t'ltHHk11 

l.l. CONVI.NANIIN 

DtKif hel llonldhn1u111 w;l\ vowgnldd on1 hel onderwerp le\amcn lllt'l de commis 
ste~ lllllll<'ttl.uuht· /;tknt en l~111111ld1Jle C )rdcnlllj! lt' hcrlt\nl\\lt'len Nu hel rapiJ<HI 
van de 1111111111\\1<' l\ntlln.1n11 hnd11lh.1.1r 1\. t\ aan de voolillier van de comnu~\lc 
Bllllll'lll.uul\c /.1t...lll tllll n·n ''lCH/l'l \\tlftkn ~'l'\'r,I.IJ!d 
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14. c;UINANCIUWI: KHliTSIIliU' 

De vnnr~lellcn len aannen van de gef1nanucrdc rechl~hulp kunnen nu meer rekenen 
op ins1enm11ng van de hclrokkenen. naar hhjkl 11il een gepubliceerde samenvalling 
van het cnn11nentaar van de Orde van Adv<Kalen. l:chln, helwaren nch1en zich met 
name legen de vtKifgt·nomt•n WIJle. waarop de k walilcll\conlrolc en de hudgetsturing 
zullen wortien uilgevtlt'rd. De indruk hlijlt dal de regeling wurgkoorden bevat, 
Ierwijl de hclonmg van de allvocalen nog ~leeds nit'l voldoende op niveau wordt 
gehrachl l>c rol van de in Ie \lellen ln\JK.'deur is nog niel duideliJk: 1ijn taken en 
hevoegtlhcdcn 111n tlll'l geregt'ld Ook onlhreekl et•n ver\choningsrecht voor de 

in\IK.Tieur 

1~. VKJ-:J-:1\fi)J-:UNCa:N\\IET 

In het wclsvrKlf\lel word! tic rechl~machl lcn aan1ien van geschillen over de 
locpassing van de Vreenukltngenwet gecnnt-cnlreerd. en wel hiJ de vreemdelingen
kamer in de redllh~nk Ie 's-( iraveniMge Thans bcrusl de reehlsmacht inzake 
htKicmgcsch•llen hiJ de Ahlchng 1echl\praak van de Raad van Slale, en de rechts· 
madtt in1akc vnmloptgc vtKir!leningen 1oals \chor\ing van een voorgenomen 
uit7clltng hiJ de prc\idenl 111 korl geding (Ie ·, ( iravenhagel 

Overt·cnkmmlig hel vrKif\lcl 7<11 de vreemrklingcnkarner hij vtxnlopige voor1iening 
ook dadelijk uilspraak dtK'II in hel ht>tlt'tllgnduL gnchillcn kunnen drJ<If de voorzit· 
ter van de kamer worden vc·rwt'len naar een v1ertal neven1illmgplaatsen. Van de 
uilspraak van rle vret·nuldingcnkamer 1al gt'en hoger hcroep mogelijk zijn. 

De conlllll\\le adll th~n•lahd. ol hq~t·rkmg lol sleehls ét'n mslanlle roelaathaar is, 
1111 ntl~ vtKtfltt'nlllt'-t'n 1111akt· rle Vll'l'llllkhngenhew;ulllj! hlt'HIIIIIt'r lullen worden 
hegrcpen. Ook IHl'lll t't'n dn~cl•tlt· rel!dtng onvoldtK·nrle w.tarlxlfgen voor de 
et·nhelll v<~n red11\pr;1<1k. thl kktnl lentt·t·r n11 hel 1akenaanhtKI /al worden afgedaan 
op VIJl pLial\l'n 111 hel Llnd Weil\\\ .1a1 \l1111 dtl Ll.ll\lt' a.tn hiJ tic hcslaande praklijk 
111 kon ged111g. d<>t·h 1111\l doe la.11 11<'11 <1<11 er grule hchoellc a;m crx1rdma1ie 
ltt'\la.ll. l>e1e conrrlillóllte Ltn nu 11og ritKif hl'l < icrechl\hof Ie 's <iravenhage worden 
aangchr;1d11. ht'll!t't'n tq~ehll.tll!! plaaiWIIIlll dtKHdal de Slaal appelleer!. 

In ht'l \\l'IW<~>I\Id wollil lt'\Tn\ hetK>~d een wc·llt'I1Jke slal\l~ lt' hte<lcn aan de 
llt;•ni.I:IIIHit• . rnh~>gtkll. ;1\ll'I/Ot'lt'l\ d11· h1111 ht'lllt'p\IIIOgl'htkhedcn hehhcn 

llll;'<'f'lll. "'" lt ;.,.",." I<' \IIUalll' 111 hel l;uul v,111 hnkom\1 vrKHahnog met kunnen 
'' nrtlt:n lnll~'~'r toiHirll V Por dt· tl' t.lll'~'.tH lt' \ rn·nukltnJ!Cil wordt voorgc\lcld dal in 
,·.-n ,.,.,,.,d,· ';tn '111 I·'·" ,,,...,r, ,.,.rtkrr·'·"""' wrhlt1hrechlt'n worden verworven, 
lllltllotuknd 111 l'l'll tlt·lllllfll·u· ,,,l·l .• ru•:' \'nnr\.\<aardt: htl'fVtKlr '' wel, dal van een 

llll'll\\l' PI lltl~' IIIJh'lltft' !HIItt'd\111..' \l'likT \\Ofdl ,tlgt.'/H'II 
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I)(' lOIIIIIH\\Il" llll'l'lll d.ll tft- VtHHgl'\lc:ldl' rq•l'llllf ll' /t'l'l J't'l.ttkll 1\ llll'l t..'OllflU:1\10f 

l)tHtrd.tl llt dt• rl'gl'hll~ lllt'l l,d \,111 h'IIIHpH'II \-\Oidl fl'\'-l'lkl ~OIUCII er l'Vl'fl/UVclt• 

'""'!!"11'"'!!'1'""'''11 v'"" pu"·cdllll"\ Voo1l\ hi1Jkl wdl\w,t.u 1111 dl' \l.tlt\ltt·kcn. dat 
hel '"'lrmnl'HI V..lll de: '"'''-'llllll! \ll'n.h 111cn ''-''''--"11/l' loepa\\rng vuuh; c.·chlcr 1\ nael 
aangq:.-v•·n. "at Ie dot:tt lltl'l tk ·""''""·kn dte liJn proccdure ntel wen\t op te 
geven. Zol.tng tk \tllo;tlte "' ltlll land van herkomst 1ich daartegen blijft ver~ellen, 

~al 1111 ntl"l k11nne11 wonkn 11i1goe1. Ik r<'gdntg sdtepl derhalve onvermijdeliJk twee 

eategortent 1''''""'1''""" 

();on hcvat hel vtHir\ld '"'k nog een verpltdtlttlg van de vervoerder van een vreem· 
ddttlf!, ott1 •·•••r;tlg.l,ttlll a,111 hel vcrtrekt ;of\dtrlfl te maken van d1ens rcisdocumcn· 

tt·n llt~·rttll'l' """11 ht·.,o~·d de ""'"""""" pra~111k te llemoctlijkcn, waarhij de 
Vrt't'tt1tld1ng "'" 111 hel dtcgllttg v.111 111n re•~donttnentcn ontdoet opdat ziJn 
herkom\1 tlll'l ttttTr v.tlt na Ie I'·'"" Ik cllnltlll\~le suggerl'l'rl dat in plaats van een 
welldqke vnpltt hittig v.ttl de vt·rvot·ukr '"" .lht·hnft Ie maken wellicht kan worden 
vol\la.m ""''··en pr.l)'nt;lll\thc oplo\\ttlf'. w;o.trhq de vervot.•rtler voor het vertrek de 
rei\dt•(ullll'nlcn tnnccrnl 
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liet al~t'nll't'n ~t·v••·lnl van de uuntttt\\tl' 11ttwe koek. de1c hegroting bevat niets 
waanttl '"" hltjk,·n d.11 htt'rtlll'l' hl'! sl.trl\thlll voor het oog~tjaar van de coalitie 
wordt gdtl\1 I t~t·r nog. de otowe koek " V<Hir dt• gelcgcnhetd weer voortien van 
t•t•n mor.dl\11\dl \,HI\)t' 

Wederom wordt hcve,tigd. dat v'"" Jtt\lllll' meer gdd he~chikllaar moet worden 
ge~teld. l:t11gc 1aren gdt•den 1\ tttl een ovn ncht van de ontwtkkclmg van de 
Ju~tilid~t·grolttlg 111 rda11e tol de glltt'l van hel ttat1onaal tnknmcn gchkken dat de 

Jusltlldwgrollttg d.o;trnlt'l' "'detl 1'1~~ """ ol tttecr l'eh1h· tred heelt gehouden Het 
aanLtl re~dlll~l'll liK I '''"h.mc.llc\ " 111 tlcll· JK't rode t'l hier Vl'rvlcrvouc.llgd, en het 

maal \ch.'l'l"'" 1 k vn ken " ·""""''' kd 11k con1plcxn l'ewordt·n. 

Spcnlu•l-..t· olltlt·r"t'tpc:n dH· .1.111 tk oHk 11111 ~·t·\lcld 

Ik ~nppc:ltn~· \,111 pt'I\OtHl\ll'~l\ll.llll'\ 111 hel k.ukr van de OJl\JMtrrng (icmfor 

llll'<'lll 1011 kttttttett llllrdt'tt "' Ml1kd IK \VI' I~ lt'r t.lkt• wd voldoende waarhor 
gl'll ht.'\',11 

lh-1 "'"'"U,·tt \,111 ti,·"Tttktttt•· <k IC1.ttl <.ttl \t.•f•· "f'tt.lkctl d.11 dt· l.1.tl\lt' 10 
1•1.11 tk \\d;'l"\ 111'' 1111'1 11)''; 1\ llll~·dHt'ld 

t hi\"Ol'IIII~''\H't lil I (I 

lnniV<I'•hf 1'1"1' 1-ll•d I:! 
. ~~-~~~~·-

Mei hetreH111V lol hel 1.1.11\le ondt'f\\l'tp hedl tk nlltlllll\~ll· nch vt•Hgenomen, om 
a;m dl' h.uul v.m hel '·'PI""' \',111 de ( ·onlllll\\lc Kollm.tnn 111/,tkl' dt· unpkmentalie 

v,ttt I (; "' htltpll·tt t'tt de N lil 'I''"' 1.11 u.1.11 a.tt1k1d111!! vJn hel I ""'"'v" h arrest van 
ged.tdllt'tt Ie Wl\\l'ktt ovn de tttll\l'41tt'nlle\ v;on tk tmplt·menl.tll<' van J'{i·rechl 
\OOr tk lil\ lnc.:d v,m hel nnlerl.uuhe p;Hil'llll'lll 
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JAARVERSLAG 1992 POliTIECOMMISSII: VVD 

In 1991 maakten de volgende leden deel uit van de VVD polltiecommissie: 
de heren, de Vnes (voorzitter). Wijbenga laecretarisl. Akerboom, Beuving, 

van Capelle. Ekkers. Goekoop. ven Harinxma. van Helten, Kuntze, 
Martens. Zonnevylle. Dijkstal en Korthals !laatste twee als advise
rende iedenl. 

Gedurende het verslagjaar Is de commissie 7 maal plenair bijeen geweest. 
Gemiddelde opkomst was ongeveer 60 %. 

Hoofdthema voor de polittecommissie in het verslagjaar was natuurlijk de 
reorganisatie van de Nederlandse politie van Rljks- en Gemeentepolltie tot 
regionale politiekorpsen. Dit thema, vast terugkerend op de agenda, kende 
diverse aspecten. die uitvoeng aan de orde zijn geweest. zoals: 

democratische inbeddtng 
bestuurlijke organisatie 
financiering reorganisatie 
hulsvesting en verevening 
tempo en inrichting reorganisatieproject 
functiewaardering en personele reorgams1ttie 
positie korps landeliJke polltiediensten 

Daarnaast is aandacht besteed aan de volgende polltie-relevante onderwerpen: 

internationale criminaliteitsbestrijding (ondersteund door Inleiding gast. 
spreker Ministerie Justittel 
sterkte polltie Nederland 
llnternationalel trends •n criminaliteit 
verhoudtng BVD en reguliere politie (met inlelderl 

Met de commissies Binnenlands zaken en Justitie zijn samenwerkingsetspraken 
gemaakt over gemeenschappelijke thema's en afstemmmg. 

De politiespectalisten uit de Tweede Kamer waren vaste aanwezigen op de ver 
gaderingen, inbreng vragend op langere termijn thema's en op de actualiteit van 
de dag. Op beide thema's ts door de commissie inbreng verzorgd ter ondersteu 
ning van de politieke menongsvorming. 

De secrelons van de VVD politiecommissie. 
drs.Bert Wijbenga 
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VAN DE 

PARTIJCOMMISSIE VAN DE VVD 

VOOR 

BUITENLANDSE ZAKEN 

I . Samen!llelllnc 

De commissie besrond per 01.01.1992 uit: 

I. 

2. 

Mr J.G.N. de Hoop Scheffer, Voorziuer 

Dhr R.D. Praaning, Secretaris 

en de volgende leden: 

Mr Drs J.C. van Baaien 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Mr H.V. Baron Bentinck van Schoonhelen 

DrA. C.A. Dake 

Mw M. Leopold-de Vos tOl Nedcneen Cappel 

Dhr 1. Manheim 

Drs J.W. van der Meulen 

Drs K.A. Nederlof 

Drs G.W.F. Vigeveno 

11. Mw M.A. Zoutendijk-Meijs 

Als adviserende leden waren aan de commissie IOegevoegd: 

Eer.;te Kamer 

Drs A. van Boven 

Dhr J W Verbeek 

Drs Y.P.W. van der WerfT 

Tweede Kamer 

J.D. Blaauw 

Mr Drs F. Bolkestein 

Mw S. van Heemsken:k 

Pillis-Duveltot 

Dr R.W. de Kone 

Drs F W. Weisglas 

Europoes Parlemem 

Mw Mr J.E.S. Larive ev 

Groenendaal 

Drs G.M. de Vries 

Drs F.A. Wijsenbeek 



11. Mulaties 

Vanwege het feit. dat de heer D.P. Praaning zich medio 1992 als consultantie Brussel 

vestigde en daarmee niet meer in de gelegenheid was ten volle te functioneren trad hij op 

eigen initiatief als Secretaris af en bedankte hij tevens v(l(W het reguliere lidmaatschap van 

de commissie. De heer Praaning is per 21 september 1992 door het Hoofdbestuur benoemd 

101 adviserend lid van de commissie. 

In de aldus ontstane vacature van Secretaris werd op 21 september 1992 doOf het Hoofd

bestuur voorzien door de benoeming van Mr On J.C. van Baaien. De heer ~an Baaien is 

reeds seden 19 januari 1990 lid van de commissie, waarbij zich de praklijk had gevormd dat 

hij een aantal secretariële activiteiten ten behoeve van de commissie was gaan vervullen. 

111. Vergaderingen, bijeenkomslen en aclivileilen 

De commissie hield in 1992 10 reguliere vergaderingen op de volgende data: 22 januari, 

19 februari, 18 maan, 8 april, 20 mei, 18 juni, 16 september, 28 oktober. 25 november en 

9december. 

Naast deze reguliere vergaderingen vond een aantal bijrondere bijeenkomsten plaats (ge

zamenlijke sessies met andere panijcommissies. werkgroepbijeenkornsten, etc.). Tevens 

werd deelgenomen aan andere partij-initiatieven. In dit kader kunnen worden genoemd: 

I. 22 januari (brain-stonn-sessie Europese integratie) 

Gezamenlijke vergadering van de panijcornmissies V(l(W Buitenlandse en Europese Zaken 

en Defensie over de richting van de Europese integratie en het te sluiten Verdrag van Maas

tricht. E.e.a. onder voorzilterschap van Mr J.G.N. de Hoop Scheffer. Inleidingen door 

Mr Drs F. Bolkestem (Tweede Kamer) en On G.M. de Vries (EP). 
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2. 11 maan (werkgroep Eumpse integratie) 

Werkgroepbijeenkomst ter voorbereiding van het door de fractievoor-zitter van de VVD in 

de Tweede Kamer gevraagde advies over de richting van de Europese integratie. Deze 

werkgroep bestond uit de heren Vigeveno, Van Baaien en Bentind .. 

3. 9 mei (Themadag Europa) 

Mr J.G.N. de Hoop Scheffer was lid van de werkgroep die onder leiding van Oud

Europarlementariër Mr H. Nord deze themadag heeft voorbereid Tevens trad hij op 9 mei 

op als v(l(WZÏner van de werkgroep 'De Gemeenschap in de Wereld'. De commissieleden 

Drs G.W.F. Vigeveno en Mr On J.C. van Baaien fungeerden als rapporteurs. 

4. 19 sepember (partijraad Defensie en dienstplicht) 

On G.W.F. Vigeveno had zining in de HO-werkgroep die het prae-advies V(l(W de 

panijraad opstelde. Leden van de commissie woonden de panijraad actief bij. 

4. 24 september (brain-storm-sessie veiligheidsbeleid) 

Gezamenlijke vergadering van de panijcommissies voor Buitenlandse en Europese Zaken 

en Defensie en het Hoofdbestuur van de VVD over het Nederlandse veiligheidsbeleid 

georganisseerd door Mr On J.C. van Buien. E.e.a. onder voorzitierschap van Mr J.G.N. 

de Hoop Scheffer. Inleiding door Dr W.F. van Eekelen, Secretaris-Generaal van de West

europese Unie (WEU). 

5. 21 oktober (discussie-avond over de toestand in het v(l(Wma)ige Joegoslavie) 

Gezamenlijke avond van de Teldenslichling, de LIGN en de convnissie Buitenland in 

Ilotel Des lndes Ie Den Haag. Initialief van Dr A.C.A. Dake; organisatie Dr K. Grnenveld; 

voorzitierschap Mr On J.C. van Baaien; Inleiding door de Servische oppositieleider 

Dr Jankovic van de politieke oppositionele combinatie Depos. 
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6 22 oktober (overleg IIR en partijcommrssies) 

Onderma:r bespreking mi en functioneren van de panijcommissie~ (mede in het kader van 

het rapport Wel vrijwillig, niet vrijblijvend' van Van Baaien/I~ II<N>g, september 1991 ). 

IJe commissie Buitenland werd vertegenwoordigd door haar Secretaris en mede opsteller 

van voomoc:md rapport. Mr Drs J.C. van Baaien. 

7 JO november (discussie met BU>) 

Op uitnodiging van de parlijcommissie Defensie woonden Mr J.G.N. de Hoop Scheffer en 

Mr Drs J.C. van Baaien een discussie over de herstructurering van het Nederlandse 

Defensie-appanat bij. Inleider: Luitenant.(Jeneraal H.A. Couzy, Bevelhebberder Land

strijdkrachten (BLS). 

11 18 november (non-prolifcratie-avood LIGN) 

De commissie woonde een avood over noo-proliferatic en wapenbeheersing van de UGN 

bij in Sociëteit De Wine te Den Haag. Inleiders: Dr A.J.J. Ooms (VN-ileskundige) en Drs 

P de Klerk (Ministerie van Buitenlandse Zaken). 

9. 2 december (kandidaat Paraguayaanse pn:sidcntsvcrlticzingen in Nederland) 

De Secretaris van de commissic organiscenk op verzoek van de Liberale Internationale een 

bezoek aan Nederland door de liberale kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 9 mei 

1993 in Paraguay, Dr Domingo Laino (PLRA). Deelname vanuit de Tweede Kamerfractie 

(Mr Drs F. Bolkestein en Mw S. van llecmskcrck Pillis-DuvekOI), de partij (Internationaal 

Secretaris J.D. Blaauw) en vanuit de UGN. Tevens werden bezoeken gebracht aan het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken en aan het Internationaal C..erechtshof 

I V. Aandachtsgebieden 

De cmrunissie heeft in 1992 een veelheid van onderwerpen besproken. Dell: onderwerpen 

sloten nauw aan bij de ontwikkelingen op het terrein van de buitenlandse politiek en bij de 

behandeling van de begrotingen van <Ie depar1emcntcn van Buitenlandse Zaken en I ~f~n\le. 

nota's en wel~voorstcllen in de Eerste en Tweede Kamer. 
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De discussies binnen de wmmissie waren er in het bijzonder op gericht een bijdrage te 

leveren aan de standpuntbepaling door de terz.ake van de buitenland'IC en veiligherdspolitick 

fungerende woonivoenters van de parlementaire fracties van de VVD. Als nadere aandachts

gebieden van de commissic kunnen worden gerN~ernd: 

I . Internationale w:iligheidssituatie en veiligheidsbeleid 

(ondl!rma:r in bet kader van de NAVO, de WEU en de VN en de f~fensie- en de 

Prioriteitennota's). 

2. Europese integratie (mede in hetlicht van het post-Maastricht-proces) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

11 

Nederlands-Duitse samenwerking en Duitse buitenlandse politiek 

Ontwikkelingen in de Verenigde Staten (buitenlandbeleid Ointon-administratie). 

Situatie voormalig Joegoslavil!. 

Ontwikkelingen in Oost-Europa en in het GOS. 

Mogelijke levering van onderzeeboten aan Taiwan (ROC) in w:rhouding tot het 

Nederlandse Etn-Oiina- beleid. 

Toestand in Zuid- en Zuidelijk Afrika. 

Functioneren en taken VN. 

EG-landbouwbeleid in GA TT-kader (Uruguay-runde). 

Politieke ontwikkelingen in Oostenrijk (met name ten aanzien van de FPö). 

Wapenexportbeleid en non-proliferatievraagstukken. 

Democratisering in Latijns-Amerika. 
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T~vens heeft de commiss~ zjch uitv~rig gebogen over twee zaken van meer partijpolitieke 

en partij-organisatorische aan!: 

V. 

Taken partijconunissies in het algemeen en conunissie Buitenland in het bijzonder. 

Samenwerking van de VVD met zusterorganisaties in Midden- en Oost-Eumpa 

(beleid post-Dettmeijerstichting). 

Nolili~s 

De discussie werd gevoerd aan de hand van int~rne notities van de commissie en de door 

de led~n van de Eerste en Tweede Kamer aangedragen kamerstukken. De volgende interne 

notities kun~n genoemd worden: 

I. 'Vervolgnotitie Wape~xponnota' (Nederlof, februari 1992) 

2. 'Defensie incompleet zonder internationale industriepolitiek' (Van Baaien, maan 1992) 

3. 'Europese integratie in het licht van Maastricht' (Vigeveno, maart 1992) 

4. Terugkeer van vluchtelingen in Zuid-Afrika' (Mw Leopold, mei 1992) 

5. 'Benelux' (Van Baaien, juni 1992) 

6. Verslag prae-advies dienstplicht (o.a. Vigeveno, september 1992) 

1. 'Oost-Europa: een liberale missie op liberale grondslag' 

(DakeNan Baaien, december 1992) 

Vl. Slolopmukingen: maalwerk 1993 

De conunissie Buitenland heeft besloten haar werkzaamheden v~nkr te structureren om tot een 

meer 'maatwerk' gerichte advisering in de richting van de leden van de Eerste en Tweede 

Kamers der Staten-Grneraal en van het Europese Parlement te komen. I liertoe zijn in novt'm 

bergesprekken gevoerd met de Tweede Kamerleden Blaauw, Van lleemskerck en W~isglas 

(, 

liet concept-jaarprogramma dat op basis van deze gesprekken tot stand is gekomen is daarna 

uitv~rig met de leden en adviserende leden (Eerste en Tweede Kamer) besproken. Het 

definitieve jaarpmgranvna voor 1993 is als een bijlage bijgevoegd_ De conunissie zal hiernaast 

vanz.dfsprekend op reguliere basis aandacht aan de actuele ontwikkelingen op het terrein van 

de buitenlandse en veiligheidspolitiek blijven besteden. 

De commissie hoopt ook haar adviesfunctie richting het Hoofdbestuur en de Nederlandse 

delegatie bin~n de liberale fnlctie in het Europese Parlement te kunnen versterken. In dit 

kader wordt het gewaardeerd indien de nieuwe Internationaal Secretaris van de VVD zijn 

lidmaatschap van de commissie voortzet. 

Hoewel de commissie zich realiseen dat de drie VVD'ers in het EP zeer druk bezet zijn en zij 

adequate aandacht dienen te besteden aan de partijcommissie voor Europese Zaken hoopt de 

conunissie in 1993 op deelname aan haar werkzaamheden vanuit het EP Ie mogen rekenen. Dit 

wordt met name op prijs &esteld vanwege de toenemende convergentie van de beleidsterei~n 

Buitenland. Defensie en Europa. 

Den Haag, 8 februari 1993 

Mr J.G.N. de Hoop Scheffer 

Voorzitter 

Bijlage: jaarprogranwna 1993 

Mr On J.C. van Baaien 

Secretaris 

7 



VVIl COMMISSit: I>t:n:NSit:, JAARVt:RSJ.A(; 1992 

I. SAMENSTELLJN(; 

Met grote verslagenheid heeft de Commissre Defensie kennis genomen van het ll4:nchl dal 
haar voor7ittcr. SON mr. dr. G.L J.indncr op 2 januari 1992 na een langdurige 1.iektc is 
overleden. 
Gedurende de 7.icklcpcrinde van de voorJ.iller werd diens functie waargenomen door de 
secretaris drs. A. de Graaff. Dctc werd medio januari drl4Jr het hrl41fdhestuur henoemd tol 
voH•u.illcr van de Commissic Defensie. Tot senetaris van de commissic werd dhr. E.R.M 
Balemans dtHlr hel hoH•ldhcstuur henocmd. 

In 19'12 heslood de commis~ie uit de volgende kdcn: 
drs. A. de Graaff (vtlOrJ.ittcr). E.R.M. Balemans (secrelaris). mw.drs. J. 8u1cman, M van 
den Doel. ir 81' van der llam. RA.A. Klaver. G. Lakcrvcld, A. Phicg. A Pruijs. mr.dr. 
F.P, de RtHiy, J. Schahcrg en W.ll. van der Stek. 
Adviserend lid waren: (Tweede Kamer:) J.D. Blauw, mrdrs. F Bolkestein, mw. S. van 
lleemskerd Pillis·Duvckot. mr. A.ll. Korthals, (Eerste Kamer:) J.A. van Graafeiland en 
drs. Y.P.W. van der Wnff. 
Adviseur v;m de commissic waren J.F.W. van Angercn, W. Drecs, ir. E.D. van Erp 
Taalman Kip. II.A. Kamman en mr. R.M. SmiK 

In nktohcr 1992 hedl dhr. J. Schahcrg 1i1·h uil de commissrc teruggetrokken. 

2. VERGADERINGEN 

De cr•mmissic heeft in het vcrslagjaar twaalf maal vergaderd. en wel np: 

21 januari 
IJ lchruari 
10 maart 
14 april 
12 mei 
9 juni 

Tweede Kamer 
Twc,.oJe Kamer 
Twced1· Kamer 
KC Den llaag 
Tweede Kamer 
Tweede Kamer 

J. (GAST)SPRt:Kt:RS 

14 juli 
IJ augustus 
K seplcmher 
ll nktnher 

t.b.v. vnou.ittcr 
Lh.v VOOI/liter 
Tweed!~ Kamn 
Tweede Kamer 

JO nnvemhcr Tweede Kamer 
!I deccmher Tweede Kamer 

Inleidingen als (gast lsprl'kcr werden tqdens de commis,icvcrgaderingen gchomkn tloor 
- mr. U. A. Knnhal.s (TK). nuhtairc oefenterreinen (JO mrt). 

mr.dr. FP. dl' RtH>Y (uc). rnvcsteringskhmaal CiOS (IJ aug), 

-commandeur ir J I. Spoelstra (.souschef Pl;nrnen Manoe Stafl. Omkrtccdicnsl ( ll ok I), 

Int generaal II.A Cnu1.y (Bl.Sl. Pnorneitennota/Dienstplicht ( 10 nov). 
Kol.drs K.A Rm.a (<iV 1. gee.,tchtke vcrtorgin~: (K del:) 

4. OVERIGE BIJt:ENKOMSTEN 

Op 22 1anuari vond een getaml·nlijk overleg plaaL~ van de panijcommrs.sies Defensie. 
Burtcnland~ Zaken en Furnpc~ Zaken met mr.drs. F. Bnlkestein Hractic-vl TKI en de 
VVD lc1kn van de UJ)R fractie m het Europees Parlement drs. (i M de Vries (n), 

mw.drs. J. Larive-Groencndaal en drs. FA. Wijsenheek. Onderwerp van discussie was de 
visie op Europa. het Verdrag van Maa.~lricht en de Europese Defensie 
I lp 24 scptemher vond er een vcrtrouwelijk overleg plaal~ met dr. W.F van Eekelen 
(secretaris generaal van de WE IJ) over de actut•le veiligherdssituatie in Europa (o.a. de 
Balkan) en de lneknmslige rol van de WEU in Europa. 

I lp 22 okloher vond de jaarlijkse vergadering plaats van het hoofdhestuur van de VVD 
mei de Vrl41r7.itters en senclaris<;<.·n van de partijcommissics. Tijdens de1.e hijeenkomst 
werd van gedachten gewisseld over de rol van de commis.~ies bij het samenstellen van de 
komende verkiCl.ingsprogramma's nieuwe stijl, lalent-management en de wij1.e van 
samenstellen van de commissies. 

S. SPEERPUNTEN IN 1992 

Een tweetal onderwerpen sprongen qua actualiteit in hel vcrslagjaar naar voren; de 
discm;.sic over hel voortbt.~slaan van de militaire dienstplicht en de formulering van een 
nieuwe visie op de defensie in het algemeen. 

a. De mililairc dienstplicht 

Al in 1991 werd. n.a.v. de discussic in de VVD over het rappnrt "Ongebroken Lijnen". uil 
de Commissic Defensie een werkgroep samengesteld die een onder 10ck /OU in gaan 
stellen naar hel hesta.ansrechl van de mihlairc dienslphchl. 
IJt:tc werkgnlCp hestnnd uit: mw.drs. J Bu1cman (vnnrliller). ERM. Balemans (secreta· 
ris), J.FW. van Angcrcn. M. van den Dncl. (i Lakcrvcld en R.A.A. Klaver. 
Op 14 april werd het rapport van de wcrkgnlCp Dicnslplil:hl getiteld "De mililaire 
dienstplicht afs1·hafkn ?" dtH>r de Commissic Defensie g•lCdgckcurd en in mei aangello
den aan het hnnfdhcstuur en de fracties van de F.crslc en Tweede Kamer 

h Een nieuwe visie np Defensie 

In 1992 stond naast de dienstplicht een nieuwe visie op defensie centraal. Ten hehneve 
van tl1· Partrjraatl werd door hel hoofdhestuur een wcrkgnlCp ingestt•ld waarin werden 
hcntH'Oill tlrs A tl1· firaalf en mw tlrs J Run·man. De wcrklaamhcden van dez.e 
wnkgn><·p kidlkn tol het rapporl "fklo·n\le langs nieuwe lijnen". dal d!l4n de Partijraad np 
1'1 st'plcmbt.·r went l!'"'dgl'kl'lllll Voor tovn het de dicnslplichl hetrnf werd geilruik 
l'<'lllaakl v;rn het rapport van ok Conunrs.\lt' l>eftonsic van mei 191J2. 
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c. Overige onderwerpen van discussic 

(lt~ gewij1igtk vciligheidssiluatie en de conSt>lJUI"ntlt'.\ van !Ie fkknsicnola 1991 in de 
aanhH>p naar de evaluatie hiervan tuj de. eind detcmhl'l te Vl'rwachll·n. Prioriteitennota 
hccll VIH>rts geleid tot diverse kone notities van commiS.\Il"ktkn over de dedaspccten van 
een krijgsmac·ht nieuwe stijl. 

[)aamaa.~t kwamen de vnlg1~nde omkrwerpcn in de n•mmissie aan de orde: 
lierstructurering krijgsmacht, 
Gevolgen herstructurering V<H>r gcmcenten en provincies. 

- Kerntaken van de overheid in1.akc defensie. 
- UJMOR. 
- Trans(Hinl<lpacilcit. 
- Tankercapal'itcit & AAR, 

MLU van 1'-16. 
· ( lndcneedicnst. 
- Militaire ncfenlcrrcincn. 
- Europees defcnsichclcid (Verdrag van Maastricht), 

Rnl van int.cmatinnalc organisaties (EG/WEUICVSFJNA VOIVN). 
- Crisishchcersing (pcacc kecping & pcacc cnlnrcing). 
- Jnq~nslav1i; & Camhodja (in/ct NL militairen). 

lnvcstcrin!-'sklimaat G( lS. 

6. PARTICIPATIE VAN LEDEN, AI>VISERENI> I.EDEN EN ADVISEURS 

In 1992 werden dt~ vcrgaderingen van de commissic in hel algemeen gned heiliCht. Bij 
vrijwel alle vcrgaderingen waren leden van de lractics van de Eerste en Tweede kamer 
aanwCiig. Tt~eh waren er nok een klein aantal mensen die in het geheel niet nf nauwelijks 
deelnamen aan de activit.cit.cn van de wmmis.sic. In 1991 1al hieraan nader aandacht 
wnrden hcstecd. 

w.g. 

_A:·/ ;I 
---:.~,_,~/ 

EneR M · ·Balen. 
secretaris lans den·mhcr 1'>92 
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JAARVERSLAG VAN OE PARTIJCOMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
1992. 

In 1992 heeft de PC/OS, aat name, de volgende onderwerpen 
behandeld: 
1. Millau (UNCED'92)1 
2. Indonaaie: 
J. Suriname; 
4. Bagroting os. 
De bovanganoeade onderwarpon hebben aan rol gespeeld bij het 
geven van diverse adviezen aan de laden van de fracties in 
de Eersta en Tweede ~aaer. Van daze adviezen ia in het 
algemaan goed gabruik gaaaakt. Er kan ;aaproken wordon over 
een vruchtbare samenwerking aat de advlaarende laden. 

Een belangrijke ontwikkeling binnen da PC vo~a de 
o .. azwaai naar aan beleid gabaaaerd op een 0,7\ ODA/BNP. De 
VVD-fractie had in de afgelopen jaren, in lijn .. t da 
maarderheld van da Tweede ~aaar, ataeds ingeataad •at aan 
hogere bijdrage voor OS. Dit werd ingagaven door de 
verwachting dat daar••• Naderland zijn internationale 
voortrekkersrol kon blijven varvullen waar het betreft 
OS-inspanningen. Caralataard aan de varendarde varhoudingen 
in da wereld wil da VVD aan nisuwe gidsfunctie nastreven 
gebaseerd op 0,7 t BNP. Da invulling van daze nieuwe functie 
zal aan belangrijk aandachtspunt in 199l zijn. 

De samanatalling van de PC/OS heeft in 1992 een tweetal 
wijzigingen ondergaan. Jan-Paul Dirkaa vartrok in da zomer 
voor aan •sabbatical laava• naar Cornall University (V.S.). 
Zijn plaats werd inganoaen door Theo Arnold. Annalize van 
der Stoel trad in dacaaber toa. Verder wordt de ataads 
frequentera aanwezi;haid van de heer TPa v.d.Werff. namens 
de Eerste Ka•ar-tractie, zeer op prijs gesteld. Hij 
continueert daarmee het contact tussen de PC en de Eerste 
Kamer-fractie, dat in het verladen door Els Veder-Smlt werd 
onderhouden. 

Zo~ls hi~rboven aangagevan i~ ur een begin geMaakt aet 
discussie over een "nieuw" OS-beleid. Da onderwerpen •ilieu, 
de relatie Ontwikkelingssa•enworking en Oost-Europa en de 
ontwikkeling van de handel- en dienstensector (a.n. HKB) 
zijn in dit verband belangrijke onderwerpen. Deze 
onderwerpen zullen in 1991 varder worden uitgediept. Milieu 
verdient var<1ere aandacht in het kader van duurzame 
ontwikkeling en het "atter UNCE0 1 92-proces". Do 
ontwikkelingen in Oost-Europa blijven in het kader van het 
N~~eclandsa hulpbeleid. oe ontwikkeling van de handel- en 
dienstensector, vanuit liberale visie, is van belang met 
betrekking tot economische verzelfstan~lgin~ van 
ontwikkelingslanden. 

Voorts is het voornemen om voor bovenqenoem<1a ondervcrpen 
samanwerkinq te zoeken aot andere partijcommissies. 
Mw.drs.A.M.Hey, 
secretarie. 



. Jaarverslag van de PartijcommissiP Europest> Zakt>n van de VVD 
OV{'( I '1'12 

In 1992 IS de Partijcommissie zevpn maal bijeengekomen. 
Naast de behandelrng van de Europese actualiteiten heeft het 
Verdrag van Haastricht centraal gesteen in de werkzaemheden 
Vélll de commissie. Gedurende het eerste half jaar van 1992 
hebben de activiteiten van de commissie zich voornamelijk 
gericht op een systematische eveluatie en enelyse van het 
Verdraq van Maastricht. Het tweede heltjaar ven 1992 heeft in 
het tekPn gestaan van de parlementaire behendel ing van het 
Verdraq In Nederland. Tevens is uitvoerig stil gestaan bij de 
effecten van het Deense en Franse referendum, alsmede de 
ontwikkelingen rond het Britse Voorzitterschap. 
De werkzaamheden van de commissie zijn aangevangen met een 
evaluatie van het Neder lands Voorzit terschap en de Top van 
Maastricht. Tevens is aandacht besteed aan de afwikkeling van 
het Nederlandse Voorzitterschap. 
Eind januari heeft een gezamenlijke vergadering van de 
Partijcommissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Europese zaken 
plaatsgevonden met als thema Europese Integratie. Bij deze 
vergadering waren adviserende leden TK, EK, EP, alsmede de 
heer Bolkestein aanwezig. 
Gedurende het eerste kwartaal is vervolgens uitvoerig aandacht 
besteed aan de EMU aan de hand van een notitie. Deze notitie 
is in de loop van het voorjaar· ter beschikking van de leden 
van de partij gesteld in de vorm van een oranje boekje. 
Voor het zomer-reces werd voorts het EG-sociaal beleid n.a.v. 
het bij het Verdrag van Haastricht gevoegde Sociale Protocol 
besproken en doorgelicht aan de hand van een notitie. 
Tijdens het zomer-reces is vervolgens een integraal advies 
over het Ver·drag van Haastricht voorbereid en behandeld. Dit 
advies met bijbehorende als achterg!lmdstukken dienende 
bijlagen is vóór de hervatting van de parlementaire 
werkzaamheden aangeboden aan de leden van de fr~acties van de 
Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Par lemen!., a 1 smede aan de 
leden van het Hoofdbestuur. 
In september hebben leden van de Partijcommissie deelgenomen 
aan een qezamenl i jke vergadering van de Partijcommissie 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Europese Zaken met de 
Secretaris-Generaal van de WEU, de heer van Eekelen. 
In het kader van de EG~begrotingsdiscussie werd in de herfst 
voorts een notitie over de openbare financiën van de 
Gemeenschap behandeld. 
Tevens wet d <>en st uk gemaakt met de behande I i nq van het EG 
mededingirHJShPI<•id aan de hand van een inleidend .. notitre. 
Anticiper~end op I januari 1'19j werd tenslotlt' aandacht bPstt,.·d 
aan coörd1nat ie en uitvoer inqsaspect.t•n van dP just 11 Iele 
samenwerking Pil dP voor-tgang van het. Verdta<J van SdiPll<JPil~ 

()oor l PdPn Vitfl de CommiSSiP 1 S dPe l tJPIHHOPTl ildfl Pt-'ll 

activiteiten waarondPr het F.LUH conqres 111 KopenhaqPn, 
conqr es te Ma inz en de in mP 1 qehouden Tlwmddd<J Europa. 

dllllt a I 
het 1.1 

De ver gad• 
advrserende 

inqen van de commrssie 
leden van EK, EP en TK . 

[)e commissie rs als volgt samengesteld: 
Hr D.H. Kok (voorzitter) 
HPvtouw E.J. Brandenburg (secr~etaris) 

Dr s .J . de Boer 
Drs R.J. Goedbloed 
Dr P. H. de Heer~ 

Hr J.H.A. Hosman 
Hr Chr. Kok 
C.W.M. Lustenhouwer 
Ir J. Hulder 
Hr Hr.R. Nord 
Hr drs R.W. Visser 

werden bi jgewoond door 
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kocn tlr\ P Ressenaar (vtM>f1iller). mr tlr\ S I· van Tuyll van Scrutl\kerkcn (o,enctans). tlr\ 
<i M V van Aardenne. Mw tlr' R M ten Cllt' l)hunt. tlrs A (j l'gre\Sy, tlr\ I· 1\ l·ngermg. N 
<ir<MII. UH M (iruen. tlr\ RA Hecrze. nA J Kurfl, mr H N Sthllper, mr ('A lruost 
atlv1serende leden tlr R.W oc Kurte. RI. 0 l.mschtllen, mr HP Talsma. J W Veerhcek. tlrs 
I Uilande\. dl\ (i M oc Vne\ 

LYt~Del:fl 

l>e wmml\\ie 1\ m de verslagperinde 9 maal hiteen geweest. en wel op 2111. 18/2, 171:l. 19/5. 
16/6. 16/9. 20110. 11111 en IVI2. 

.LStk~Jlt_Jul bc:sproken .!.HHkrwmx:o 

Uï~Kil 
l>e I'IT is van mcnmg dat oc lastenverzwaring tlie het gevolg is van het kah1netsheleitl duidelijk 
et«IIIC>mlsche repercussie\ heeft lagere gmei. ht>gere werkltKI\heltl en aantrekkende inflatie Per 
\altlo 11jn de l>ela\tmgen sedert het aantreden van het kah1net met 8 mrd verht10gd. nadat Ruding 
n: met 'i mnl hlltl verlaagd. In IQCJJ wordt een collectieve lastendruk van 54,0 verwacht n:lrs de 
macn>-rKKm WtKtll niet gehaald Oe werkltK>Sheid dreigt vtll.lr het eerst sinds 19Rl te stijgen 
J:>e ktKtene~pk>\le m de gutKII.Jheidswrg i\ vtll.lf een gn11.>1 deel het gevolg van de plannen· 
Simons. waarhiJ de kustenheheersende elementen zijn geëlimineerd 
In vele «lfl7ichten lijkt het heleid thans op dal van de jaren '70, met name de lastenverht•ging. 
naarhiJ vuegt lKh ·evenals in de jaren '70 een duidelijk neerwaarts gerichte coniuoctuur. 
Structured 7-'11 het hegmtingsheleitl zich meer «lfl oc soc1ale n:kerheitl moeten wncentreren; met 
name daarmee ltll.lfll Nederland uit de pas In vergelijkmg met andere landen z1jn de eigenlijke 
overheidsuitgaven in Nederland niet uces\ld ht11.>g. 
Uet kas·vetplichtingenstelsel wu eens ter discussie gesteld kunnen wtKden. Aardgashaten httven 
een hepaald mveau (hijv 10 mrd) wuden op de kapitaaldienst geht~ekt 11111eten worden llit 
praktische overwegingen liJn de investcrmgen m militaire inlrastructuur als kapitaalUitgaven 
heschtJUwtl. 
Met het kopen van uver1ullig. nieuw militair materieel van oc vtK>rmahge S.•vJcl linie kunnen drie 
vliegen in één klap wnrden geslagen. 
~oonaarsnog 

r>e inflatie liedraagt 4. l%. ht•tgccn Ie htll.)g 1\ Vuur oc helft wnrtlt dt•Jc VCrtlllrl-'lakt tlnur 
lastenstijging l>e BTW verlagmg 1\ op 71l'h gtlCd. dt~~.:h knmt te laat en 1\ met vnldncntlc nm tic 
inflatie suhstanticel 11Klamg tc vcrlagen tlat de n>ocurrenticJK"IIIC met wnrtlt aangelast Unm tic 
lastenstijging tlie het kahmct hcert •l(lgclegtl nemen werldtlll\hcltl en milalle tne en daalt tic grot.'l 
Nederland dre1gt mtnnatu>naal achter te lopt•n 
~OJ.I'r'UIH:i\1 
l>uu.Jeh1k 1\ dat tic nvcrlq!ct unnm~c 1\ va,tgclnpen Ook het ('PB ,.,n,tatecr1 thl In tk taren · '10 

kon de nverlegccnnom1e clfcctid runclioneren tltll>r de heersende S<K:iale discipline. Thans verzd 
de t·akulerende hurger 1ich tiaartegen 

I :ID;wuek .~:unduml:r~ 
l>e drie grote hankcn heilhen thans een marktaandeel van RO% l>1t 1.al Int ohgnpolistisch gedrag 
en tmgewenste machtsconcentratie leiden. Zo heeft de NMR thans al een overheerscritie [ll.lSitie hij 
het onn~erend goed Concurrentie van huitenlandse hanken zal tlit met kunnen tlfldenlangen, 
aangezien den: niet vnldt~ende aan het Nederlandse hedrijfsleven gecommineerd ziJn Bij hlijvend 
ht >ge financienngshehnefte zal een hedrijf een financiele instelling zoeken. die een comnntiiiCIII 
heeft aan Nederland Fr 1.11 dururn een voorkeur zijn voor Nederlantlse tinanciele insttllingen. 
Omgekeerd IIIIICI het hedrijf hekentl zijn hij erediefgever 
M alioenc:D!KJI.a l22J 
l>e Miljt~enennota is zeer tl(llim1sUsch en houdt geen rekening met neerwaartse risico·s. Oe risico's 
liggen niet alleen in de mtematitmale CCilfll.lmische ontwikkeling. maar kunnen ook hesban uit oen 
ht•gere lt11mstijging van de amhtenaren en lilenemende claims uit de exportcredietverz.ekering aan 
het OOS Oe MN ademt ten onrechte een sfeer van tevredenheid, omdat de economische 
tmtwikkeling in Nederland relatief gunstig is. NicHemin loopt de werkltiOSheid in Nederland weet 

tlfl en is de verht111ding inactieven/actieven tot hoven de 86 % gestegen. Begrncingstechnisch is de 
MN fat'lllCnlijk, tegen de 'degelijkheid' valt evenwel e e a. in te hrengen Het in de MN 
verwtltlfde heleid is oppervlakkig. Gemist wtKdt een visie 'lfl de verhtJUding tus_sen hurger en 
fll.llitiek Ook wordt niets gedaan om de arhcidsmarkt fle~iheler te maken individualisering en het 
niet meer algemeen verhindend verklaren van cao·s hlijven ongenoemd. Evenmin WOI'dt oen 
analyse gegeven van de ontwikkelingen in de geuKII.Jheidszorg Het stuk mist inspiratie. Zelfs de 
plannen van het hegin van de kahinet~ ·wals sociale vernieuwing- komen er niet meer in 
VJIOf. In sommige delen wordt weliswaar een knappe analyse van de prohlemen gegeven. er 
worden evenwel geen maatregelen genomen om n: aan te vanen. 
Jodus&ridx:leid 
Een lndustridtKII.Js is een verhcterde OF-regeling; het geld kan heter aan ta·hr~~.1lt>gie worden 
hesteed. De FE(' heeft hezwaren tegen een lndus<riefcKII.Js omdat het niet werkt Het heleid mod 

tlfl macro- en mesu-niveau gevoerd wtwden. niet «lfl micro-niveau. Geen selectid industrieheleid. 
dtlCh voorwaardenscheppend heleid. In plaat~ van lndustrieheleid' ware het heter te spreken van 
'het overheidsheleid t.a.v. de industrie' Voorspelhaarheiden continuïteit van het nverheidsheleid 
zijn in dezen cruciaal, dit is voor verhetering vatbaar. 

SJrvcturele aaopassinll economie tved!mrin& marttwerkin&l 
Het fle~iheler maken van de ectlfiCJmie en het versterken van de marktwerking (structural 
atljustment) kan de economische groei versterken. Mede met het 1111g «lfl het verkiezingsprogramm.a 
is het wenselijk een liJst «lfl te stellen met mulregelen die getrofren kunnen wtwden teneinde de 
dynamiek in de ectlfiClmie te vergroten. Er is Vtll>rt..s veel w~nd tegen het htmuslmalus systeem 
in de WAO. dit 1s met name schadelijk VtiOf de kleinere twidememingen. 

S I' van ruyll. khruan IQCJ:l 
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coHHISSIF. 1\UASTINGEN (c.'l IAA~<JVI·~ZIC:IIT 1'1'1) 

Samenstelling commissies t>n vPrRadPr ingt-n 

Dt> belast lnp,coiN'JitSSIP hec;{.l..-l.l 1 IL 111~ uit ltJ lt>dt>n en ') <:ttfvt ~•·1 t•udt-' 

lt-df>'n OP commisc;it· ht>t>ft in 199} ru•gen maal VPtp,aderd Daiirn.•ast 

twhhE>n vpr-gadt>rinr,t·n ln ~td commi'>">Îes plaats~t>vondf~n. 

Ondf'rverpen 

Of" ondt-rwPrpPn diP ilt 1997 aan dP orde ztn gewppc;f zijn 

Rt>ntP en Royalty richt lijn Ef.C. 

EEC richtlijn moedPr doc-htProndPrnPmingPn uit Vt>rschlllende 

I idst at ert, 

Ver,..chuivingPn nilar indi1ecte hef f ingPn en mi I it>uheff ingPn, 

8f"last logst a tuut, 

Plan Simons, 

SrevpnsvoorstPllt>tl, 

Nedt>cort>gPl ing (uithrPtding 11aar voormalip,t> ooc;thloklanden). 

Kwaliteit van de helast ingdiPnst, 

Afsrhaffpn VPlmogrrtsbPla~ting (individuele rail(iplegirlg), 

VrrtPgPnwoor<ligirlg fis(·itlistPrt ir1 Brlasr ingkamrr Hoge Raad, 

AandachtspuntPn voo1 jongPrPn (not it iP), 

Wijziging 8Tiol 

raadpleging). 

Wf'lSOI\(WPIJI 22!1) (tt•VPIJS indivfduPle 

Sociale 7ekertu·id Pil ha-;isinkomf>n tad hoc- commic.;siP tezamen met 

lPdPn van dP Commi~;c..lt> So1 j,Jlp ZdkPn (Cid, 

Rappol t Cornrn 1 •.<; i t· Rud 111~' •. 

VPrd.ctp,Pn (IISA/Vt·ru·;•u·l.t) 

lntf•Jnation.dt• f i•,< .dP ··on' nrrt•nl Îf'fHlo..,it it• (dd hot commic.;~.~t· en 

oot itif•), 

Algf'm('nt• Wt·f irL·.du· R:i Jl-c•.II('Ltc..l lllf,"ll ( intlividllf'lt• r.t.tdpl~'y,inr,), 

ltPffing·. 1'11 itlvntd•·••np,o..,rf'lltl' (l!ltlivithll·(p r.l.lllpiPf.Îllf,). 

Fi ~·.ti,. P·'' .•,r.r t.tl I ~ I f' ,' I llr_ '• Jl I t1 ,l-'.1 .11mn.1 

1\t ochu1 t' I 1lll'1 1.1! J,,.J,t•, 1 lngtu·l t· 1 d 

B1• I .t •• r 1 nr., . · r., · I 1 11 .-. r o" 1 n ~ 1 1 1 k 

J'> 7. I t>gt•) lllf". 
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Analyc;p corrt>cr ieo; Vt>fHIOOt sch,JJJSbelast inp, hl J ho .. lot•nonder;ooeken 

1q90 (tevf"ns individuPIP raadplPglng). 

Onroerrndt> Za.Jkhel.J<.>t ingt>n (wf"rktuigPnvri jo., I Pll tny,), 

Positie van ondernemingsgPhonden vermogen (diverse hf"lastingen), 

rapport commissiP De Kam. Belast ingPn omla.1g (act hoc commissif", 

notit lP in voorbt>reidlng), 

Langr termijn hPieid~uitgangspunten, 

Brede Hf"rwaardering 11 (tevens individuPIP raadpleging), 

Heffing van omzethelasttng van bouwkavels. 

Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, 

Miljoenennota 1993, 

Beperking gebruik grijs kenteken 

Voorts is in de vergadPringPn stPeds aandacht bestf"Pd aa11 lopende 

wetsontwerpen in TwPede en EPrstP Kamer en aan het internationaal 

belastingbeleid 

Contacten met andere commissies 

In 1992 hPPft dP bPiao.;t ingcommi ... sie contacten gt>had mPt de volgende 

andere partijcommissiP~ 

Commissie JeugdhPLPid (t h v nota jongerenheleld), 

CommissiP SocialP Zakf•n (CI-t) ( tn vt>rband mf"t dt> ad hoc commissie 

Socialt" Zf"kerht>id Pn basisinkomPn) 

Commissie Ftnancif't>l 1-.conomic;<·tw ZakPn (Cl) (I h v gP7.1mf>nlljk 

standpunt voor dP Partijraad v.u1 11 decembPr 1947) 

Externe contacten 

Tb v <lf' nora VVO Jonp,PrPnhPleld hePft dP commissiP rontact 

Opf,f'l\()ffi('rl ffif' ( rtp JOVD 

L1 .1\'f'llh,lf.f'. ).11111.11 I 1'1 11 \ 



JAARVERSLAG 1992 VAN OE COMMISSIE 
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

Oe Co••issie heeft in het verslagjaar 6 maal vergaderd. 
onderwerpen die aan de orde zijn geweest betroffen onder meer: 

~Ufi.U.:lnen 

Aan de Co••issie is gevraagd een advies uit te brengen over de 
verbetering van de marktwerking. De conclusie van het advies 
is dat de overheid dient uit te gaan van de heilza•e werking 
van de .. arkt doch die bereid is in te grijpen in een markt
werking maar die tegelijkertijd er aan werkt die ingreep 
ongedaan te 10aken. Een overheid die bereid is permanent te 
heroverwe<Jen aaar tegelijkertijd de uitvoering van die 
heroverweging zodanig doorvoert dat de bestaande ordening 
overgaat in een nieuwe ordening in plaats van chaos. 
In de praktijk zal blijken dat deze benadering zal leiden tot 
het schrappen van veel regels waar onderne•ers die zich 
bescher•d voelen door die overheidsparaplu niet altijd blij 
aee zulJen zijn. Haar een keuze voor liberalis•e is eerder een 
keuze voor de markt dan voor de merkantilist. 

IIIB in Buropo 

De Coa•issie heeft geconcludeerd dat er een opaerkelijke 
discrepantie bestaat tussen de afneMende belangstelling van de 
Nederlandse overheid voor het HKB en de grote waardering voor 
het HKB en zijn functie in de samenleving zoals die spreekt 
uit het door de Europese Collimissie geforauleerde HKB-beleid. 

Milieubeffiooen_~_IIIW 

De Co••issie is van •ening dat de plannen van het Kabinet voor 
verhoging van de milieubelasting op energie, de zgn. WABN, 
slecht voor het HKB zijn. Berekeningen van het CPB laten zien 
dat als energieheffingen worden doorgevoerd de gevolgen van 
voor de werkgelegenheid negatief zullen zijn. Het •idden- en 
kleinbedrijf zal onevenredig zwaar worden getroffen. 

Handel in ~choppen 

De Co•aissie t~pleit dat buitenlandse vennootschappen die 
nagenoeg uitsluitend in Nederland werken aan strengere regels 
•oeten gaan voldoen, bijv. inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en deponeren van de jaarrekening. 

1118_-::dag 

De Co••issie heeft zich gebogen, mede naar aanleiding van een 
brief van de Kamercentrale Leiden, over de mogeli ikheid om ePn 
HKB-dag te organiseren. 
De co .. missie is van meninq dat door het organiseren van een 
the111adaq voor het HfA in 1991 de inhoudelijke discussie in de 
Part i j over het he I <>nq van het HJ<H voor de nat i on ale economie 
bevorderd wordt. 

/7. 

- 2 -

Peti1~tA1lhwJ.d.e1 

oe Co•missie is van mening dat voor de detai !handel in 
principe geldt dat de detailhandel gevestigd is en blijft in 
hestaande of nieuw te plannen winkelconcentraties of indien 
daar geen voldoende ruimte te vinden in het direct aan
grenzende gebied daaro•heen. Een strak vasthouden evenwel aan 
geen enkele vorm van perifere detailhandel is uit de tijd. 

Verder is binnen de co .. issie noq van gedachten gewisseld 
over: 

de BTW-proble•atiek per 1 januari 1993. 
De Co111111issie is van 111ening dat de invoering van het 
nieuwe BTW-regi .. e in de beginfase voor de exporterende 
ondernemer aanleiding zal geven tot chaotische 
situaties. Proble•en bij de verificatie van de BTW
nummers dragen hiertoe bij. 

toeko•st Ka•ers van Koophandel. 
Stilgestaan is bij de toekomst van de Kaaers van 
Koophandel. De discussie is opgeschort totdat het 
rapport over het functioneren en taakstelling van de 
Ka•ers beschikbaar is. 

so.enstelling Co-.lssie 

De sa•enstelling van de Com•issie per 31 deceaber 1992 was als 
volgt: 

Mr. G.H.N.L. van Woerko•, voorzitter 
Hr. L. Antonini, secretaris 
Drs. H.G. van der Bend 
Hr. J.S. van Da111 
B.J.E. La•bers 
Drs. A.J.G. Leijten 
Hr. c.W.H. Lustenhouwer 
w.c. Noordergraaf 
C.F.H. Slager 
G.H. van Woudenbergh 

De Collimissie is de heer A.A.M.E. van Erp en zijn medewerkers 
zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij de werkzaamheden van 
de Commissie invulling hebben geven. 

•••••••••••• 
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3. 

Verslag ca..lssie Sociale Zaken en Werkgelegenheld VVD 1112 

De co11111tsste heeft tn 1992 mundel ijks vergaderd, ~~~et uttzondertng 
van de vakanttemlinden juli en augustus. De vergaderingen werden 
regellilatig bijgewoond door de adviserende leden utt de Tweede Kamer 
fractie. Opgemerkt wordt dat net als In voorgaande jaren de 
adviserende leden uit de Eerste Ka .. r de vergaderingen van de 
co•lssle geen enkele mul hebben bljgwoond en overigens ook geen 
blijk hebben gegeven van belengstelling voor de vergaderingen van de 
totlilt I ss Ie. 

De c011111hsle heeft allereerst veel undacht besteed aan de 
tukopdracht en werkzaalllheden van de c011111hsle Buu,..eljer. In dit 
verband Is ook de reorganisatie van de uitvoering 
wetkn ... rsverzekerlngen, de fusie van GAk en GMD als .. dt de plannen 
van de staatssecretaris Ter Veld tot wijziging van de 
toezlchtstructuur, uitvoerig aan de orde geweest. 
Voorts Is veel aandacht besteed aan de fraudebestriJding. 
Geconstateerd Is dat het beleid van het Openbaar Ministerie niet of 
nauwelijks Is afgestemd op dat van de uitvoeringsorganen, zoals ook 
uit verschillende rapportages Is gebleken. 
Voorts Is uitgebreid aan de orde geweest het Initiatief wetsvoorstel 
'Gelijke arbeidskansen allochtonen', ingediend door de kallilrieden 
Rosenmoller, Groen•an en Dljkstal. 
Verder Is aandacht besteed aan de Alge.ane BIJstandswet 
(lnvoerlngswet Herinrichting Algemene Bijstandswet) en het 
arbeidsvoorwaardenbeleid 1993. 
In de laatste maanden van het verslagjaar heeft de con.lssle 
uitgebreid aandacht besteed aan de begroting van het departelll8nt 
Sociale Zaken en Werkgelegenheld voor het jur 1993 als1111de aan de 
Sociale Nota 1993. 

De co111111lssle heeft de organisatie op zich genomen voor een 
btjeenko•st over de ANW. BIJ de gedachtenwisseling over dit 
wetsontwerp Is uitgebreid stilgestaan bij de uitvoerbaarheld van het 
wetsontwerp en vooral biJ de fraudegevoellgheld. 
Voorts 1s de conwn1 ssle betrokken geweest biJ de Instelling van de 
werkgroep baslslnko•en VVD. De commissie heeft een voorzitter en een 
secretaris geleverd. 

JAARVERSLAG 1992 VAN OE PARTIJCOMMISSIE WONEN EN BOUWEN 

1. Leden van de c~issie: 
VOoriTtte~.evrouw A. van Leeuwen-Gijsberts 
Secretaris• mevrouw mr.drs. 0. de Groot 
Leden: Ing. L.M. de Beer, P.J. van den Broek, H.J.J. 
----- Bruning, Ing. A. ~erklaan, Drs. N. Rietdijk, 

Mr. N.L.M. Tilli. 
Vertrokken leden• •evrouw ar. P.G.Th.M. Visser-Van Daal en 

----- de heer Ir. P.A. van Wijnen. 

Adviserende leden: A.A.M.E. van Erp, J.F.B. van Rey, .avrouw 
A. Jorrita.a-Lebbink, Dr. R.W. de ~orte, 
Mr. H.Th.M. Lauxster.ann, Mr. A.J. te 
Veldhuis (allen1 lid Tweede ~amor); 
Mr. F. ~orthals Altea en Mr. H.P. Talsaa 
(beiden lid Eerste ~a~~~er). 

In nove~r benoemde het hoofdbeatuur .avrouw ar.drs. 0. de 
Groot officieel tot secretaris van de partijcoaaisaie 

1voorheenl waarnemend), en de heer Ing. A. ~erklaan werd tot 
id benoemd. 

Voorts woonde de heer C.G.J. van den Oosten, Gedeputeerde in 
de provincie Utrecht, een aantal keren infor.eel de 
vergaderingen bij. Sinds nove~r woont de heer J. van der 
Sluijs, directeur van een woningbouwvereniging in Sliedrecht, 
de vergaderingen bij. 

Daar de heer Lauxstermann .at ingang van 19 januari 1993 de 
Tweede ~a~~er verlaat, woonde hij in december 1992 voor de 
laatste keer de vergaderin~ bij als adviserend lid. Hij heeft 
te kennen gegeven graag bij de werkzaaaheden van de commissie 
betrokken te willen blijven. 

2. Werkzaaaheden co .. isaie 
Cëdurende het verslagjaar 1992 is de commisale Wonen en 
Bouwen negen keer bijeen geweest. 

In auguatua heeft er een geeprek plaatsgevonden .at de 
staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, de heer Heer.a (plaats1 Van Alke•adelaan 85, 
te 's-Gravenhage). Er zijn toen drie onderwerpen besproken, 
te weten• het huurbeleid (huursombenadering, · 
huurliberalisatie en huurbescherming m.b.t. kamerverhuur), 
stadsvernieuwing (Belstato) en het bouwlocatiebeleid en het 
bouwprogramma. Deze aandachtspunten zijn ingeleid door 
respectievelijk de heer Oe Beer, de heer Rietdijk en de heer 
Van den Broek. Het gesprek vond plaats in een open en 
plezierige sfeer. Ook inhoudelijk gezien was het een goed 
gesprek. Oe staatssecretaris heeft aangegeven in de toekoast 
de dialoog met de commissie voort te willen zetten. 

- 1 -



Jaarverslag 1992 Commissie voor de Mllieuhygiêne 

Burgers. bedrijtsleven en overheid hebben te maken met een steeds compieKar wordende 
samenleving. Het mNieu maakt daar een niet meer weg te denken onderdeel van uit. 
Omdat milieubesel niet automatisch leidt tot milieubewust handelen dient vanuit een liberale visie 
het milieubewust handelen bevordefd Ie WOiden. zodat het draagvermogen van het milieu niet 
overschreden wordt. Voor het In stand houden en herstelen van kringlopen stelt de overheid 
onderbouwde normen vast en bepaalt randvoorwaarden voor het menselijk handelen. Het 
acceptatlevermogen daarvoor van burgers en bedrijven zat groeien met de toename van de 
eigen verantwoordelijkheld voor het milieu vanuit het besel dat alleen dan een duurzame 
samenleving moge~J< is. 

Vergaderingen. 
Tien maal is de commissie bijeen geweest. Er werd uitvoerig met het kamerlid Mr. AJ. 
te Veldhuis gesproken over actuele zaken hel milieu betreftende. zoals 
- bodemsanering : locatiespeciliciteit en aansprakelijkheidclausules 
- waterbodems en (haven)slibproblematlek 
- de 'verdringingsreeks' i.v.m. alzel GFTcompost - mest - lndustrteel slib 
- bouwstollenbesluit en de praktische invulling van risiconormen 
- mainport Schiphol en NMP-voorwaarden 
- smog. verkeer en volksgezondheid 

Onderwerpen· 
De volgende thema's werden ingeleid: 
- "Milieulolosolie. een visie vanuit het Brundlland-rappor1": Dr. R Braams 
- "de EG. hel milieu en de gevolgen voor het Nederlandse beleid": RE. Waterman 
- "Tienjarenprogramma alval": Mr. M. E. Bierman Beukerna toe Water 
- "Scenario's voor duurzame ontwikkeling in Nederland": Drs. J. de Blécourt Maas 
- "Rapport commissie Zevenbergen·: Drs. G. A. de Vrey 
- "Aivalproblematiek op provinciaal niveau·: RE. Watennan 

Overleg andere parlljcommlssles: 
Met de commissie Verkeer en Waterstaat werd gezamenlijk vergaderd over : 
'Regionale vliegvelden· en de 'Betuwespoorlijn·. 

Werkbezoeken: 
- Hoogheemraadschap Delltland te Dellt 

Vuilverwerklngsbedrijl Van Vliet te Wateringen 

leden: 
Gedurende de verslagperiode werd alscheid genomen van mevrouw Mr. M E. Bierman 
Beukerna toe Water en bezocht de heer Drs. D.I.P Dijkhuis reeds de vergaderingen. 
lid zijn: Drs. GA de Vrey (voorz.a.i.). Drs. J. de Blécour1 Maas (secr.). Dr. R Braams. 
mevrouw Mr. M. Daalmeijer. A Haalkens. Drs. F. H. Meppelder. ing A. H. Vermeer en A.E. 
Waterman. 

Drs. J de Blécour1 Maas. ser.retaris 
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In 1992 heeft de partijcommissie "Landbouw en VIsserij" acht maal 
vergaderd. Over de behandelde onderwerpen valt het navolgende te 
rapporteren. 

Hervormln& van het EG-landbouwbeleid. BIJ de voorbereiding was 
politiek cruciaal de msrktordenln& voor de poanen. De EG-Raad 
van landbouwminlstera bereikte op 21 -i 1992 een accoord over 
de hervorming van dit beleid , op besla van de zogenaamde "Mac 
Sharry"-voorstellen. Naar aanleldlnc hiervan werd In het najaar 
actueel de problemstlek -t de pcompliceerde ult
voeringau.atregelen. Aansluitend hierop werd Ingegaan op kosten 
en procedures voor toekenning van EG-subaldlea. 

Non food-productle. Genoemde ontwikkelingen -t het EG-land
bouwbeleid lelden mede tot de noodzaak -r aandacht te geven 
aan ontplooiingakansen voor produktie van "non-food". In dit 
verband valt zeker "blo-ethanol" te noe-n. 

Quoterin& van de melkproduktle. Helaas kon ceen oplossing 
worden bereikt voor fiscaal geMlisloze overdl'llcht van melkquota. 
Voor deze kwestie zij herinnerd 880 de reeds In 1987 door de 
Tweede Kamer aanvaarde motie Voorhoeve-de Vries 20.200, nr. 
26. Erg moeiUjk valt het beslult te verteren van december 1992, 
In de EG-Raad van landbouwministers, Inzake toekenning van 
additionele melkquota voor de veehouderij In ltaUë. 

Uruguayronde van de GATT. Dit onderwerp werd bijzonder 
actueel na afsluiting door de Europese Commissie van een land
bouw-overeenkomst met de USA. Nadere bestudering werd 
bemoeiUjkt door de grote mste van onduidelijkheld Inzake de 
Inhoud van deze overeenkomst met de USA. Eerder had de 
partijcommisale eveneens stil gestaan bij gevolgen van grotere 
msrkttoepng voor agrarische produkten uit de landen van het 
vroegere Comecon-blok. 

Mestproblematlek. Haalbaarheld van uitvoering In 1995 van 
"Mineraal Centraal" vroeg, respektlevelijk vraagt alle aandacht. 
In de liberale visie past het concentreren van de verantwoor
delijkheid bij de Individuele varkens-, veehouder voor oplossing 
van de mestproblematlek. 

Bestrijding van dlerzlekten. Actueel waren In 1992 de verplichte 
merklog met gele flappen van rundvee, Inclusief kalveren, de 
verreikende gevolgen van Incidenten over blaasjesziekte bij 
varkens, alsmede van maatregelen vanwege uitbraken van pseu
do-vogelpest. 

Tuinbouw. Ernstige kritiek viel uit te brengen op het voornemen 
van het ksblnet Inzake beffingen voor de loonbelasting Pil de 
premies voor de sociale verzekeringen bij gelegenheidsarbeid in 
de tuinbouw. Daarnaast besprak de commissie enkele malen h<>t 
beleid Inzake gewasbeschermingsmiddelen. Denk hierbiJ aan de 
Incidenten met de minister van sociale zaken en werkgelegenheid 
over "met:>-natrlum". Voorts was aan de orde de vrijstelling van 
energietoeslag. 

Pachtwetgevlng, waterbeheer en aanspraken op agrarische 
ruimte. Deze onderwerpen kwamen eveneens In 1992 aan de orde 
In de partljcommissle. Enkele BBlen werd atll gestaan biJ de 
positie van het Ministerie van LNV. Extra aanlelding daart
geven het rapport van de commissie, onder lelding van onze 
partijgenote mevr. drs. N. Kroes, over het functioneren van cUt 
departement, het door de bewindslieden dra. P. Bukaan en dra. 
J. D. Gabor vervolgens opgezette "Z-Iuwproject" en de algnalen 
over toenemende behoeft 880 grond voor niet-apoarische d-leln
den. 

Ministerie van LNV. De colllllliaale heeft nader bekeken, of dit 
departement niet -r belaBt dient te worden -t taken ten 
behoeve van de leefbaarheld en de ontwlkkeUng van het plat
teland. 

"Op weg naar een gezonde kwalJtelt", aldua luidde de titel van 
het In september 1992 door de commisale Hendrika-de Zeeuw 
uitgebrachte advtea over keurlogen van agrarische produkten. 
Hierbij la onder -r aan de orde de taakverdelingen tussen de 
mlnlaterles van LNV en van WVC. Uitwerking gaat ongetwijfeld 
nogal wat hoofdbrekens kosten, mede gelet op de vanaf I januari 
1993 ontstane situatle van het "Europa zonder binnengrenzen". 

Inzake diverse activiteiten van de partijcommisale "Landbouw en 
Visserij" In 1992 signaleren wij het navolgende. 

VVD-werkgroep "Landbouw, natuur en miUeu, Platteland, Dilem
ma's en opinies In liberaal perspectief", kortweg werkgroep 
Remkes. Namens de commissie werd deelgenomen aan de ac
tiviteiten van deze werkgroep. Speelaal werd Ingegaan op: 
- vergoeding van door de overheld opgelegde beperkingen op 

bet gebruik van agl'llrlsche grond; 
- speelale maatregelen voor gebieden, zoals het Oldambt, die In 

grote mste neptleve gevolgen ondervloden van de fundamen
tele veranderingen In het EG-landbouwbeleid. 

- Reactie op de brief van mr drs. F. Bolkesteln d.d. 19. 12. 91 
over de rol van de EG op specifieke beleidsterreinen. De 
aandacht werd gevestigd op de noodzaak van EG-msrktordenin& 
voor te be-ren agl'llrlache producten. 

- Antwoord op de brief d.d. 27.11.91 van het hoofdbestuur van 
de VVD Inzake specifieke activiteiten van jongeren. 

- Voorontwerp van de paragraaf voor het E.L.D.-progl'llmm&. 
Excursie op 2 juli 1992 naar de provincie Groningen. 

- "Grond naar keuzen". Dit rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het RPgerlngsbeleld werd nader bestudeerd. 

- Manifestatle te Zwolle op 21 november 1992 Inzake "landbouw 
en natuur" van een zevental kamercentrales van de VVD. 

- Voorbereiding van de tbemsdag "Landbouw" van de VVD op 17 
april 1993. 
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Erg belangrijk achtte de commlssie de toevoeging van een nJeuw Ud, 
die actief ia op diverse gebieden van beleid voor de tuinbouw. 

SamensteiUng van de partijcommlssle "Landbouw en VIsserij". 
voonlt ter: C. GeerUgs 
secretaris: dra. A. J. G. Leljten. 
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leden : Ir. P. Albertl, D.T. Barlagen, R.K. Brandenburg, 
Ir. H.E. Clevering, Ir. J.J. Helder, F.H. Hooger
vorst, lng. F. Kersbergen, F. Mulder, Ir. J. 
Mulder, J. den Ouden, Ir. W.G. de Raad en mevr. 
J.G. Termeer-van Valburg. 

adviserende leden: 
namens het Europees Parlement: dra. F. A. Wijsenbeek; 
namens de Eerste Kamer: dr. L. Glnjaar, Ir. D. Luteljn en 
J.W. Verbeek; 
namens de Tweede Kamer: P.M. Blauw, R.L.O. Llnscboten en 
mr A.J. te Veldhuls. 
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COMMISSII KIIIM I l.I.IJK I. OKIJININCi 

IAAHVIJ<SJ Al i 111'1:' 

Ik cnllllliiS"c "111 ht•l vt·r.la)!Jaar '"' t•nmaal lnjeengewersl on I >en lhal( I )a,tmaa'l 
htTII dr, ommt''tt' een tnlgehrt·ltl wn~l><'tock gehrnd1l aan I wenle Ik n>mnu"te" 
door dru· lltt·nwe Irtkil wreo op 'lrrklr. 111 hel dal hij hrl vervullen van niruwc vat·atun·s 
~··I ra .. hl tal ''""''"" wonkil om hrl asllt'<'l naHmrl>e~hennin~ r~lrn nadmk Ie g<"vrn I )e 

all<'utb'" ,. 'an tlt· ktlt·n w;" dol Jaar ht'thude11d heler dan vorige Jartn. Ik aanwt'tight·ul 
""'de .uh '"·n·ndt· lctkn "no~ slreds mali!!. Dil heirkrol dal advosrri11g aan de kaonrr 
fradlt'' nUTI up -..hnh ~r,ll'ld 1al moelt'n worden. hetgcen meer werk oplcver1 vtKII 
lt•tlt·n t'll \.t:rn·lanl\ 

Ik vol~t·ntlc nndcrwerpt"n waren grpm~rammeerd voor l>espreking: 
I \'alnalorn•~a SlnK·ItntN'ht·ma Mihlaorr lerremrn 
'1-mnpa ]IMMI'. europe'r aa11tellt'O vtM>r nnmtdojke ordening 
HSI. t'll mnhihleol<plan 
vrrvolj! ll<',lumhJkc rt'orj!anisalie rn det·rnlrnlisalle ompul' 
( it'h~t·<hj!ent·hl rmlieuht'lt•od R< IM J>n>Jekten en nmvcnanlen 
SI ml'lllurst·hnna I -"ndho"". Nalllurhrhoud t·n ( lpt·nhl<'hlrrcrcatic 
Schaduw-..hade 

Al' et·u rodc •lraad "'"''de J>e,prrkinl!cn heeft de Vinu ~efu11grerd. als helangrijksle 
olcm op ht•l ~chtcd van de RI) 

;>H janu;m 111')2 ;, ~esprnkcn over de RO pron·durrs. als uitvloei~! van <Ir kamerht'han 
tkhng ,.a11dc Vone~. In hel hojtnmkr de plaals van nmvrnanlrn 111 hel pro<:es rn de 
dcm<><·rali"·h•· nmlrnle hij dil ""'r1 1akcn. Tevens was als onderwerp lrr tafel de rrchl 
nliolo~h,·ul<hlt'l< htj dc vt·rkor1in~ van pnx:cdures. toals dol hij Trat·ewel en Nimhy wel 
wurdl Vt tc:Jff;!t"\laan. 

2'i lt-hruan JW2 is 1111 de losse hand geadviseerd over de Evalualienola Slmt'luurschcma 
Mohlaorc lrrrcmen. omdat de l>l'handehng daarvan oneens :Ktueel werd. Aanda<·ht " 
grvraagtl vantic kamerleden V<ll>r de fK>'IIie van klachlenn>mmissies en de effet·len voor 
dr werkgrlrgrnht·od I :Ir milieu n>m1x•nrnl is daarna'"'" hoj de exntrsoe aan VloeghaSis 
rwentf" aan de orde grwee,l. 
Ovrr de vrrsrhollcndr JISl Iran's is tk comnnssoe mrl unanorm. Jlel rrn rn a11drr houdt 
vcrhand lllCI de vcrst·hritlcltc en111omis.:he helan~en die mei de liST hcdicnd /.uilen wor 
den Ik nnttmis\lr /al de rapfK>r1ages van V&W 111 de )!alen ho11dcn. l>e Ht·IUwelijn IS 

een lweede doorlopend p11n1. Hit'r spelrn vtK>rallïnannrle aspecten ern llll Van Uil de 
commissic" grplrol voor ccn 1111egralc toenadering. waarhtj een '" g<><'d mogclijke 
afwrJ!m~ ~~'nlaakt rnuc1 wnrdt·n tU"'Wn alle hdan~rn np alle mvo't;;; ( irolr tnlra'\lnKIII 
rde wnkcn hrhorrn wel h~ tk veranlw<x>rdehjkhetd en""' <M>k lol de sndle heshili 
vornung van tlt- 1-{IJ~'nvcrhcitl 

R< l in t·uroJlt'"' Ho hand gaal hrl om onlrl(raal denken op om I.'IIWJll''-<' 11surpa11r 
(iekonkludrcul wouh dal "Bn"'d" dit'ltlle wordenmgeperl..llol werkelijk~'""""~'' 
St·hnJdendt· hoo(d,akt·n waarhi1 we nn" leven"' thenen Ie reah,t·n·n tlal antft·n· n-~t·nn~t·n 
/tt·h vccl \lt·rlo.t:r nJalo.t·n voor Je nattonale hdan}!en dan dl' ncdt·rlantl'e 

12 om· i 111'12 i' 111 ''''""' rondt· dt• T ran'wrl ht·hantlrl<l. in lwl hiJ lOIIIlL-r tie rechl'lw" her 
Rltng lnspraak.protTthtn"' I IJO /Cl-. er aan hernvt·rwcg•n~ I oe. rnaar rrt:ht..,/t'io.t·rhl"ld hh1lt 
f'f'll aandat·ht'îJUIIIt ( iek.nppeltt hieraan..._ ~c~prokcn over ht·l dt"t"n't" 'Y~Iccn1 van dt"hng 
van vcrantwunrtlehtkhctlen lll'i~f"n overht·dcn I )JI ondef""Trp /allt·ru~lo..ornc·fl hiJ de n·r 
tit"rt" ht·hancldtn~ v;ua tic ro k.anft·n vau de he,tuuri•Jk.t.· vt:rmt·uwutg 

2~ Jlllll 1'1192,, aom de hand v.m dt· n.ukrt· 111h"erk1ng van dt· Ht·luwrlltn J!t'"l'rokcn nvt·r 
utfra,lrW . ."Itlllr V.111dt• k.HIU.'r)nft-111" a;ttHf;u.:hl gt·\·raagtf \'t.Mlf /OfJ! \'oor k"ahk1t l"U hrt 
tlt''-t lukha.u tqu vau rnultlt·lt.·n \Oot grok llllra,lrudurt·lt• wt·rkcfl 

22 '-.t'pft·ntht-r llJlJ2 i' tnl)!.t'hrt·ul J!t""prokt·n ''"'t."r dt" mlvot.·nng \:tn de VIIH"\. prof!RO<;,('\ 
\,111 "nntn~hnu\4 en tlt· ~rt·t•p tltc tk '"t·rht"ttf \t'"ritf'\t up hf't protr' 
Hel rappor1 van tk t·omm""" Hrmkrs" aan hrl I lil aangrhtMkn In hl'l '""'laar' an 
111'11 tal rcn tht·maconkrcnllt' ;~anthl rappor1 worden J(I'WIJtl I Ir laouiiM>IIwparotl(r.laf" 
nnl(aloevolutinnau VI Mil VVI) llt'I(OJ>J><"II llr onlwikkeliiii(Cnop dtl h'nt'llt 11111 van f!IIK>I 
helanl( VtM>r hrl ruimlcJ!chnoik Aan tk hand v.tn ern nolllir wortil uilvornl( ~r,pn>ltrn 
over Hdslaln t·n de htnnt·n,lcdt·n (lok hicr wccr aandat·hl voor pmduklocvc invcstcrin 
l(<'n. "'""tie pn"lit· van 111'1 MKH •·n tie'"'!!"" om dl' kwaloh·ol van th· lrdollii(<'VIOJ(. 

27 nklnher 1'1'12 is naar aanl<·ulmg van tie VR< IM ht'gr.>long uilvt>t·ri~ ''''!!"'laan ht) dr 
h'J'Irllnl~t'lt van dr wonmgiM>Uwpro~no'i<',. I )e JN>SIItr van dt· Hand,lad I o dr rest van 
Nrdrrland. VtMII tlr OIKKIIakt'liJk<" nnlwokkrlmj!elt hl iJlt dr utfraslm<·tum at·hter. Dilpunt 
<hcltl vrrder l>enadmkl lc wordt·n 

I •lrn·mher 14'12 wordt V<M>r dr hrhanddin~ van Vine' in tic rerslr kamer nadmkkrlijk 
hcl rcalisahrlrnjekl nog ecn' mcl V<N>rl>eddt·" ;t·sta;tfd. Aan de hand van nt>lihrs wordt 
ren eerste !!edat·htenwissrling gehouden nver hel Slnt<:llmrs<·hema ( imrne Ruomle llr 
rrrsle aantri vnnr rrn alinca R< l vtN>r hrl verkietingsprogramma wnrdl hesproken. 

4 srptrmher 14'12 i' ern wcrkht'toek rehrachl aan Twente. waarhij aanda,·ht vnnr dr nlll 
wokkrlmj! van hel \ledrhjk kn•H>ppunl en rrcnsoverS<·hnJ<Icndc H< ). lcvrns wrrd een 
l~t•tnrk gehrat·ht aan de vliej!hasi' I wenle. "aar <k ~rluidprohlrmaliek werd hesprt>lten 
rit waar de nmunissiclrdr11 ,., ... mlgehn·11k hlt'h< hllng kregen op de aktovott·olt'n valt <k 
dftar )!e\lttliunrrnk I· lfl '<ltlfttlron'. tndtt,id t"t"ll dt•nto van dt· \hKhtc.,nuulatnr l·.en 
ht.K"tt•nde kornh1nal1t" van orllkrwerpcn 

laarn-"b!! 1'1'12. n>nun R< l 
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Jaarv~r~lag 1992 comm1~~1~ V~rk~er en Water~taat 

ALGEHEEN 
Het verga~~rjaar 1992 kende al~ openingssttractie e~n v~rgadering in 
en een aan~lultende bezichtiging van het nieuwe gebouw van de Tweede 
Kamer. De commi~~ie vergaderde zeven maal. en organiseerde een 
informatie-avond (zie hieronder). De meeste vergaderingen werden 
bijgewoond door ~~n of twee advi~erende leden. 

WERKZAAMHEDEN 

weter•teet 
* In mei bezocht een delegatie van de commi~sie een vergadering van 
de commi~~ie milieuhygiene voor een bespreking van het rapport van de 
comms~ie Zevenbergen: Financiering Integraal Waterbeheer. 
* In juni organl~eerde de commissie in samenwerking met de 
Vereniging voor Staten- en Raadsleden een informatie-avond over de 
nieuwe Waterschap~wet. gericht op de bestuurders van KC's en op de 
fracties in Gemeenteraden en Provinciale Staten. De info-avond werd 
goed bezocht. Een verslag ver~cheen in Provincie en Gemeente. Het 
bestuur van de VVD beraadt zich nu verder op de voorbereiding van de 
(per provincie te regelen) verkiezingen vooor waterschapsbesturen. 
* In de vergaderingen werd verder o.a. gesproken over de 
rijksh~ffing WVO en over d~ dijkversterkingen. 

verkeer en vervoer 
* In s~pt~mber werd in een gezamenlijke vergadering met de commissie 
milieuhygi~n~ ge~proken over regionale vliegvelden en (kort) over de 
milieu-asp~cten van de Betuwe~poorlijn. 
* De r~g~ring ~t~lde aan het parlement voor ~~n infrastructuurfonds 
op te richten en een aardgasbatenfonds. Het ~erste fonds leidt op 
zichzelf niet tot meer geld voor infra~tructuur. en voegt Uberhaupt 
weinig to~. D~ VVD zag liev~r een echt fond~ en nog liever een ~tap 
richting kapitaaldienst. maar kon de Kamer hier niet van overtuig~n. 
Via het aardgasbatenfonds zullen wel extra middelen voor (grote) 
infra~tr~ctuurprojecten beschikbaar komen. Het is niettemin nodig om 
krachtig t~ blijven pleiten voor m~ér investeringen en. omdat de 
infra~tructuur al te lang geleden he~ft ond~r de bezuinigingen. 
* In de v~rgaderingen werd verder o.a. gesproken over: 
V@rvoerr~1io'~. ond~r~rond9 bouwen en la9tenverzwarinqPn autorlJ~Pn. 

B. von Könlg~lnw. serretaris commissie verkeer en waterstaat 
Rijswijk. 10 derember 1992 

IElMOPT JAARVERSLAG 1992 VAN DE COMMISSIE ONDERVIJS 

De co .. lssle heeft het afgelopen Jaar negen k~er plenAir 
vprgaderd Daarnaast Is er lntenslrf In suhgroPpverharld 
overleg gevee~t 

Zowel leden van de Eerate alm van de Tweede Kam~r·fra~tle 
hebben steeds de vergaderingen van de co .. lssle biJgewoond 

In 1992 ziJn vele onderwerpen aan de orde Keweest waaronder: 
riJksbegroting 199), 
advles 'Ceders in de tuin' (Cie. Ven Ke•enade), 
vervolg studiefinanciering; 
Nota tweede fase voortgezet onderwiJs; 
relatle onderwiJa-arbeld; 
wetavooratellen: VHV, Baalavor.lng, VMO, VAVO, WCIO, OVI 
en Herziening bekostiging; 
groei speelaal onderwiJs; 
de positie van het vbo, en 
deregulering en autona.lebevorderlng. 

Zonodig ziJn er, In subgroepverband, ondersteunende notltlea 
voor de fracties opgesteld. 
Enkele leden van de co .. lsale hebben geparticipeerd In de 
door het hoofdbestuur Ingestelde werkgroep •Kwaliteit van 
het onderwiJs' die de onderwiJathe•adag op Jl oktober heeft 
georganlaeerd .. t ala doel a. de onderwiJalnhoudeiiJke dis· 
cuasle binnen de partiJ te bevorderen. De conclusies van 
deze the•adag ziJn door het hoofdbestuur overgeno•en en 
voorgelegd aan de PartiJraad op 12 dece•ber Jl. 
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Volkspartil voor Vrijheid en Democratie 

COMMISSIE NETENSCHAP EN TECBMOLOOIEBELEID (WLT) 

Oe Commiaele W~T h~eft ~ich in 1992 vooral gerich~ op de onderwerpen: 
• Europa en Wetenschapsbeleid 
• Duurzame Ontwikkeling en 
• Wetenechap en Technologiebeleid 

~.!:.Q.P~_•n W~tenechapebeleid 

Reed~ in 1991 was vanuit de commleele contact gelegd met mevrouw Jeeeica 
Lar-ive, lid van het Europees Parlement, om de Europeee dimenaie in het werk 
van rte commi •• ie te vereterken. 

Aanleiding waa ook de brief van Bolkaeteln aan de c~ieeie om na Maastricht 
du1delljker invulling te geven aan Eurozaken en een verzoek te reageren op 
zijn uiteprakenen artikel@n dienaangaande. 
In d@ commieeievergadering van 25 februari waa de heer Beele, medewerker van 
mevrouw Larive, aanwezig om de "Optiek van Bruaaet• te echeteen. Een en 
ander heeft qereeulteerd in een memo "Nationale verau• Europeee aturing en 
financiering van wetenechappelilk en technologisch onderzoek". 

~!!!zame Ontwikkeling__en het Jeugdparlement 
Dit onderwerp ia van toenemende importantie en ie tevene gehanteerd ale 
thema voor een zitting van een Jeugdparlement ter gelegenheid van het 60-
jarig bea~aan van de Urganiea~1~ TNV in o~~ober 19?2. 
Een nota ·scenario"• voo~ duurzame ontwikkeling in Nederland· la uitvoerig 
besproken in de Commieeia W'T- Daarbij ie ook inbreng gezocht en gekregen 
van de partij-commieslee rinanciele en Economieche Zaken en MilieuhygiMne. 
Uiteindelijk zal de teket over dit onderwerp in boekvorm worden gepubliceerd 
onder pereoonlijke titel van de leden De Hart en Rör•ch. 

Wetenechap en Iechooloaiebeleid 
Vooral in de tweede helft van 1992 heeft de commieeie zich intenelef bezig
gehouden met de vragen over wetenechapa- en technologiebeleid. Divaree leden 
hebben hun opvattingen genoteerd in memo'• en er ia een teket voor een 
speech opqeeteld. Dit materiaal ie in november door de commissie aangeboden 
aan fractie-voorzitter Bolkeetein. 
Oe commiseie heeft tenslotte diverse opmerkingen en kanttekeningen omtrent 
de hoofdetukken over Wetenechap en Technologiebeleid van de O'W-beqroting 
1993 aangeboden aan de Tweede Kamer-fractie van de VVD. 

Samenst~~ling 

De secrelarts van de commiss1e, Hr. J.H. Berqsma, trad op eigen verzoek teruq 
en werd opgevolgd door de heer Dr. W.H.J.H. Wientjens. 

~·· ··~: \:. ,.~ .. , ~· .... ' 

oe Coaunlssie voor de Volksgezondheid 

Jaarveralaq 1992 

Oe Conalsale heeft in 1992 aan de volgende onderwerpen (•ede 
in sa•enhang met actuele onderwerpen die het afgelopen jaar 
in het parlement &peelden en nog spelen) aandacht besteed: 

~wallteit van zorg (TK 22 113) 
DNA-onderzoek (Stuk telderatlchtlng) 
Euthanasie (rapport Remmelink, regerinqastandpunt) 
Themadag Grenzen aan de zorq (rapport Dunntnq) 
De stelselherziening (TK 22393) 
Boratkankeronderzoek i.h.k. van het preventiebeleid (notitie) 
werkweek artaaaai&lenten in opleiding (notitie) 
Topklinlache zorq (T~ l1994) 
nota gezondheidebeleid (notitie) 
BIG {Tl 19522) 
Korte- en lange termijnproblematiek van verpleegkundigen 
(notitie) 
Preventie, opleiding en voorlichting in de qezondheidazorq 
(notitie) 
Greneoverachri1dende knelpunten (notitie) 
Het roz 1993 (TK 22808) 
Opheffen van de spe~donoranoni•itoit ( regeringsstandpunt) 
Flexibiliaerinq in toepasslnq van de WTG (notitie) 
Patienten/conauaantenbelaid (nota) 
Medische experimenten (Tl 22588) 
Decentralisatie welEijnebeleid (notitie) 
Bljdraqen voor het verklezlngaprogra.-a, onderdeel 
volksgezondheld (notitie) 
Modernisering zorgsectora weloverwogen verder (Tl 22393 nr33) 

De &ecretarisa Hevr.Mr P.F.L.M.Tielene-Tripels 
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SAMENSTELLING COHHISSIE: VoorzlttPr dr·~ .. I.Heulemar"
~ePlen ,Se<retarls Joh.lJ.van Dijk ,Leden: dP dames 
A.van den Rerg , P.van Zandbergen-Scheffer, H.J.Sengers
van Gijn en de heren F.J.Rleljerveld , E.Slau,jhr.W.F. 
Raab van Cansteln en lr.H.W.F.C.Donkersloot . 
ADVISERENDE LF.OEN die aonwezlg zijn geweest :de heren 
H.F.Dljkstal en drs.Y.P.W.van derWerffen het tweede 
k:tmerlld mevrouwS.van Heemskerck Plllls-Ouvekot. 

OP commissie heeft acht maal vergader~ .Oe vergadering 
van 6 mei 1992 was speelaal geweld aan het Kunstenplan. 
Een aantal gedeputeerden en wethouders,dte kunst In hun 
portefeuille hebben , waren speelaal hierbiJ uitgenodigd. 

Op 22 oktober 1992 hebben de voorzitter en de secretaris 
de jaarlijkse vergadering van het hoofdbelsuur met de 
partijcommissies bijgewoond. 

In 1992 zijn O.a. de volgende onderwerpen door de 
Commissie behandeld 
- Om het bestaan van de kwaliteit en beeldende kunstbeleid. 
- De rol van de Europese Gemeenschap op het terrein van 

de cultuur en de media. 
De regionale bijeenkomst Frlesland.Ulteldelljk afgelast. 
Jongeren en cultuur en media. 
Advles van de Raad voor de Kunst. 
Evaluatie verkiezingsprogramma 1990-1994. 
HPt formuleren van uitgangspunten voor het verkiezings
programma 1994 
Liberaal beleidsplan kunst en cultuur. 

De aktuele poltlek kwa~ elke vergadering ter sprake, 
vooral de uitwisseling vangedachten met de heren Dijkstal 
en Van der 'W'erff waren zeer ztnvol. 

Het mediabeleid Is ook dit jaar weer weinig ter sprake 
gPweest. 

Joh.D.van Dijk 

secretar·t~ 

~aarve~l_~_o_v_er 1 99.3_-. 

V 
ov Volk:~partlj voor Vr-IJheid 

en Democratie 

Part I J con111l ss Ie ltomo- aangP J egenheden . 

In het afgelopen jaar Is door <Ie partljcoa~lsste pertodlek vergaderd 
behoudens gedurende de parlementaire reèes-perlode. 
Oe bestaansnoodzaak van deze c<.mlssle Is ook In 1992 helaas onverminderd 
aangetoond. Het nog te lang ul'.blljven van een ontwerp-Wet Gelljke 
Behandeling - ondanks pogingen vanuit onze partij - alseede het als gevolg 
van dat ontbreken publiekelijk vogelvriJ verklaren van homoseksuele 
.almen en lesbische vrouwen daar waar sprake Is van onheuse bejegening 
of ft8resste, dan wel diskriminatie die direkt gerelateerd kan worden 
aan de hoeaseksualiteit van de slachtoffers, had ~de tot gevolg dat de 
c~lssle zich het afgelopen jaar IIBt nadruk .et de beoordellf18 van 
voorliggende ontwerpen van een WGO heeft bezig gehouden. 
o.dat het bestriJden van diskriminatte noch het verlenen van hulp aan 
slachtoffers tot de taakstelling van de coa~lssle behoort, werd In 
voortca-ende situaties kontakt opgen0111en 111et het C.O.C., welke organisatie 
In dezen een landeliJke functl<' vervult. 

Door de coa~lssle Is verschlll.,nde keren deskundig lnbrefl8 geleverd op 
verzoek van lokale VVD polltl< 1 In kwesties van plaatsell!ke aard. 
Ook n-n leden van de COIMllsslf' deel aan diverse fora waarbiJ het belelrl 
ten aanzien van Einderheden In engere zin centraal stond. 
Binnen de COEmlssle Is het advles van de Commissie Koruaann Inzake de 
juridische gevolgen van leefvor,en uitvoerig aan de orde geweest. 
Oe gedachtenwisseling Is In de vorm van een advles aan dekBEerleden 
gezonden. 
Externe kontakten hadden plaats met ondermeer de Nederlandse Verenlgln8 
tot Intergratte van Homoseksualiteit C.O.C., homo-werkgroepen van andere 
politieke partijen en met de redaktie van de Gay-krant. 

Per )1 dece.ber 1992 was de cOGmlssle al~ volgt samengesteld: 
Hr. A.J. Kokshoorn, drs K.S. Rüza (sekretarlsl, H.J. Felllnger, 
W. Kamp en lr. H. Stuart. 
Van de voorzitter, mevr. A.L.E.C. van de Stoel werd In deceeber afscheid 
genomen. 

Am3terdam, 19 januari 1993. 
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Pl'lrt JlconmJSSJe 

.Jpuqdbeleld 

In 199l 1s <Ie convnlssle Jeugdbeleid 6 keer biJ elkaar geweest 
rot a1111 de zomer telde de convn1ss1e 6 leden exclusief de 
;,dv1serende leden Na de zomer- IS de convn1ss1e Ultqebretd met 
2 leden te weten de heren L H<\fk.,mp en H. W1lmer. Deze 
u1tbre1d1ng w"s onder dndere het gevolg Vdn de uttbreldlng van 
de ladkstelllng VIHl de convn1ss1e In dil kdder verscheen 1n 
11pr1l een not1t1e van het hoofdbestuur over het functioneren 
Vdn de convnlsSie. w"drvan de toonzetting n""r het oordeel van 
dt> conmiSSie ten onrechte neg"t1ef WdS. In een gespr-ek medio 
Junt Zl •n de scherpe k<\nten toen biJgesteld De d1scuss1e over 
deze Uilbreiding 1s 1n het voor'""r van 1991 gestart en IS 
med1n l'-192 door het hoofdbestuur besloten Het werkterrein Vdn 
de commiSSie '" u1tgebre1d met het onderwerp mddtschappeiiJke 
pdrliCIPdtle H1eronder vallen de volgende deel terreinen: 
soc1ale vern1euw1ng. IndiVIdualisering. en dllochtonenbeleld. 
In de tweede helft van het Jaar IS de comm1ss1e gestart adn de 
invulling v11n het n1euwe werkterrein De commiSSie hoopt om 
d1t 1n 1993 te kunnt-n afronden. De nddm van de commissie Zdl 
dan ook worden adngepdst 

2. WERKZAAMHEDEN 

De commiSSie heeft 111 1993 een ddntal onderwerpen behandeld 
d1e speelden 1n de TwPede Kdmer Daarover werden mondelinge 
ddv1ezen dan de leden V<\n de Tweede Kdmerfract1e geqeven In 
d1t kdder Zlln de volgende onderwerpen adn de ordP geweest 
jeugdhulpver lening_ het functioneren van de Radd vonr de 
K1nderbescherm111g _ st tefouder.,dopt Je_ de decent ra llsdt Ie
Impuls en de flndnciele gevolge~ voor de Jeugdhulpver len1nq_ 
de beQrotlnq WVC !onderdelen Jeuqdbeleidl. de llCV-Jeuqdwel 
ZIJn. pleegzorq. sexueel misbnnk en Incest en Jusliliele 
Jeuqd1nr1chL1ngen 

In het kdder Vdn de uilbreiding van het wer-kttorrein Zllll dP 
volqende ond~PtwPrpen ~t~~n de orde qeweest snciöle ve-rntPIIWlnQ. 
de UCV-·mlnderherlelll>elei<!. opv11ng dSielzoekers. mdatsch<'IPPPII• 

ke orientt'ltiP \I'JHl~"ten. m•nderhedPn en onderWilS pn dP prohle 
matJek Inzttke dP ca1oep men~H"n d1e ~tructurPel ntt>t <tPPlru-•Pnl1 

aan de samenlev1ng 

Ver-der heelt de commiSSie begin l'J92 een q<>sPrei' <>PIJ,><! m<>t <>en 
df vaar-d 1 g 1 ng V<\n hPl hooi dhP'3t uur vdn dt- .I (IV IJ. W•lilr h 1 1 <I<> 
r-esolutie Jongerenbelei<I v"n <Ie .!UVD werd hesPr"k"'n 

Op verzoek v;,n het hoofdbestuur heeft de convn19Sle een schrif
teliJk advles gegev<>n lnz;,k<> de longeren-a;,np;,k. d1e beoogt 
mPer Jongeren te enthou91.,smeren voor de VVD 

DP p;,rtllCOnvnlssle Rel;,9tlngen heeft de convnlS91e verzocht om 
een Inbreng te hebben op hel onderwerp bel;,st1ngen en JOnge 
ren De convn1ss1e ReiiiSllnQen Wilde van de convn1S91e weten of 
er- 1n het belast 1ngsysteem <mderdelen ZIJn d1e 1n de ogen van 
1 onger en zouden moPten wnr·den veranderd In een gesprek met 
een lid van de convniRsle Reldst1ngen heeft de convn1ss1e hadr 
biJdYdge geleverd. 

Op verzoek vdn de heer J.D. Bladuw heeft de comm1ss1e een 
schrifteliJke reactie gegeven op de concept-tekst lnZdke Jon
gerenbeleid voor het ELDR·programmd 

F AdckhuiJS secretaris. 
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