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1 TEN GELEIDE 

Het verslagjaar 1995 heeft voor de VVD veel goeds gebracht. Eén van de hoogtepunten van 
het afgelopen jaar was zonder twijfel de verkiezingswinst bij de Provinciale 
Statenverkiezingen van 8 maart en de daarmee samenhangende grote aanwezigheid van de 
VVD in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Onder het thema "Van leden naar deelnemers" heeft het hoofdbestuur in eendrachtige 
samenspraak en samenwerking met de leden van de VVD kunnen werken aan het uitdragen 
van de liberale uitgangspunten. 

Het hoofdbestuur geeft in dit jaarverslag verantwoording van het door hem gevoerde beleid. 
Binnen het beschikbare budget is veel tot stand gebracht. Verheugend is dat de dalende lijn 
in het ledental in 1995 gestopt kon worden. Dat geeft hoop voor de volgende jaren en kansen 
om de VVD klaar te stomen voor de uitdagingen van de volgende eeuw. Veel aandacht zal 
dan ook worden gegeven aan ledenbehoud en ledenwerving. Het hoofdbestuur zal alles op 
alles zetten om in het volgende jaarverslag daar positief over te kunnen berichten. 

ir A.J. Korff 
Algemeen Secretaris 
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2 95ste ALGEMENE VERGADERING 
25 maart 1995, Sportcentrum Papendal 

Na het succes van de Provinciale Statenverkiezingen van 8 maart, waarbij het aantal VVD 
Statenleden toenam met ruim 90 leden tot 207 leden kwam op 25 rnaart in een goede sfeer 
de 95ste Algemene Vergadering bijeen. Door het systeem van getrapte verkiezing lag een zeer 
grote vertegenwoordiging van VVD'ers in de Eerste Kamer in de lijn der verwachting. 

Onder voorzitterschap van drs W.K. Hoekzerna was het belangrijkste agendapunt bij deze 
vergadering de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Nadat eerst zittende leden 
de gelegenheid kregen om de algemene vergadering toe te spreken, werd de kandidatenlij st 
door middel van sternmingen vastgesteld en kon de partijvoorzitter om 15.30 uur de 
kandidaten in een lange rij aan de aanwezigen presenteren. 

Vervolgens wees de door de algemene vergadering bij acclamatie gekozen lijsttrekker, rnr F. 
Korthals Altes, in zijn toespraak op het belang van een herkenbare liberale identiteit, een 
identiteit die door de inbreng van veel nieuwe, maar zeer ervaren VVD Eerste 
Kamerkandidaten aan gewicht zou winnen. 
Voor de definitieve lijst wordt verwezen naar bijlage II. 
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3 96ste ALGEMENE VERGADERING (48ste JAV) te EDE 
19 en 20 mei 1995 

Van leden naar deelnemers 

De Algemene Vergadering stond dit jaar in het teken van het centrale thema van het 
hoofdbestuur, Van leden naar deelnemers. Een thema dat ook sprak uit de in deze vergadering 
behandelde Beleidsnota van het hoofdbestuur, waarbij nadrukkelijk samenwerking gezocht 
werd met alle geledingen die de VVD kent om te komen tot een sterke partij en een heldere 
liberale politiek. 

De samenstelling van het hoofdbestuur ondervond enige wijzigingen. 
Reglementair aftredend waren de dames A. A. Aeyelts A verink-Winsemius 
en F.M. Roscam Abbing-Bos en de heer drs M.A.J. Knip. Zij werden door 
de vergadering met een hartelijk applaus bedankt voor hun werkzaamheden in dienst van de 
VVD en het hoofdbestuur had het genoegen hen de VVD onderscheiding voor bijzonder 
waardevolle diensten te kunnen overhandigen, de Thorbeckepenning. 

Tijdens de algemene vergadering werden gekozen tot leden van het hoofdbestuur: 

mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer tot secretaris voor de organisatie; 
mevrouw C.R. Baljé-Rijnders tot secretaris voor de organisatie; 
mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks tot secretaris voor de organisatie. 

Het reeds eerder genoemde Beleidsplan 1995-1997 werd door de Algemene Vergadering met 
een enkele wijziging overgenomen. De penningmeester werd decharge verleend voor het 
gevoerde beleid. 

Voor de verantwoording over de tijdens deze vergadering genomen besluiten, wordt verwezen 
naar bijlage III bij dit jaarverslag. 
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4a HOOFDBESTUUR 

In 1995 kwam het hoofdbestuur 15 maal bijeen en wel op de volgende data: 

23 januari 
13 februari 
6 en 20 maart 
10 april 
1 en 15 mei 
6 en 26 juni 
28 augustus 
18 september 
9 en 31 oktober 
20 november 
11 december 

Evenals in de voorgaande jaren was ook in dit verslagjaar een groot deel van de 
vergaderingen gewijd aan bestuurlijke onderwerpen, bespreking van de actuele binnenlandse 
en internationale politiek, alsmede van de financiële stand van zaken van de partij. 

Op 13 februari werd de beschrijvingsbrief voor de 48ste jaarlijkse algemene vergadering 
vastgesteld door het hoofdbestuur. 

Op de 48ste algemene vergadering werden gekozen tot leden van het hoofdbestuur: 

mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer tot secretaris voor de organisatie; 
mevrouw C.R. Baljé-Rijnders tot secretaris voor de organisatie; 
mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks tot secretaris voor de organisatie. 

Er werd afscheid genomen van mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, mevrouw F.M. 
Roscam Abbing-Bos en de heer drs M.A.J. Knip. 

In zijn vergadering van maandag 26 juni stelde het hoofdbestuur de portefeuilleverdeling vast, 
later gevolgd door een wijziging in de portefeuille-toedeling in de vergadering van 9 oktober 
1995. Een overzicht van de portefeuilles treft u hierbij aan. 
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drs W.K. Hoekzema 
voorzitter 

R. Haafkens 
ondervoorzitter 

ir A.J. Korff 

mr drs J.C. van Baaien 

mevrouw C.R. Baljé-Rijnders 

algehele leiding 
politieke contacten met de fracties 
in- en externe communicatie 
zorg voor de voorlichting vanuit de partij 
coördinatie inhoudelijke discussie korte en lange termijn 
curator Teldersstichting 
lid van de raad van de ELDR 
plv. internationaal secretaris 

plaatsvervanger van de voorzitter 
personeelsbeleid van het algemeen secretariaat 
talentmanagement 
positieve actie 
adviserend bestuurslid Organisatie Vrouwen in de VVD 
beleid Thorbeckepenning 

financieel beheer van de partij 
adviserend bestuurslid van de VVD-Bestuurders
vereniging 
plv. statuten en reglementen 

contacten met de ELDR 
coördinatie van de organisatorische activiteiten van de 
partij op internationaal terrein 
Midden- en Oost-Europaprogramma 
contacten met de besturen van liberale partijen in het 
buitenland 
lid van de raad van de ELDR 
bestuurslid van de Liberale Internationale 
organisatie inhoudelijke discussie korte termijn met 
betrekking tot buitenland, Europa, ontwikkelings
samenwerking en Defensie 
adviserend bestuurslid van de Groep Nederland van de 
LI 
betrekkingen met de LI GN 

coördinatie jongerenbeleid 
voorzitter Landelijke Commissie Jongeren-beleid 
betrekkingen met de JOVD 
oplossen organisatorische problemen in afdelingen en 
centrales in de provincies Zuid-Holland, Drenthe en 
Zeeland 
plv. Vorming en Scholing 
plv. Ouderenbeleid 
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mevrouw W J.M. Bregman
Kaaks 

F.J.J.M. Breakers 

drs M. Rutte 

jhr R.G.P. Sandberg 

drs A. van Voskuilen 

schriftelijke informatiestromen binnen de partij 
voorzitter Redactieraad Vrijheid & Democratie 
organisatie inhoudelijke discussie korte termijn met 
betrekking tot FES en welzijn 
coördinatie ouderenbeleid 
oplossen organisatorische problemen in afdelingen en 
centrales in de provincies Groningen, Friesland en 
Flevoland 
bestuurslid van de mr A. Kappeyne van de 
Coppellostichting 
plv. partijcommissies 
plv. adviserend bestuurslid van de VVD
Bestuurdersvereniging 

ledenwerving en ledenbehoud 
oplossen van organisatorische problemen in afdelingen 
en centrales in de provincies Gelderland, Noord-Brabant 
en Overijssel 
plv. propaganda en campagnes 
plv. voorzitter LPC 
plv. schriftelijke informatiestromen binnen de partij 

propaganda en campagnes 
in- en externe communicatie 
voorzitter van de LPC 
viering van het 50-jarig bestaan van de VVD 
plv. ledenwerving en ledenbehoud 

inhoudelijke discussie lange termijn 
partij commissies 
adviserend lid van de partijraad 
plv. inhoudelijke discussie korte termijn 
plv. penningmeester 
plv. personeelsbeleid algemeen secretariaat 

vorming en scholing 
voorzitter van de LCV 
plv. coördinatie van het jongerenbeleid 
plv. talentmanagement 
plv. adviserend bestuurslid Organisatie Vrouwen in de 
VVD 
plv. positieve actie 
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mevrouw mr W.M.C. de Vrey
Vringer toezicht op voortgang statuten en reglementen 

inhoudelijke discussie op lange termijn 
coördinatie en organisatie inhoudelijke discussie korte 
termijn met betrekking tot leefbaarheid en milieu 
adviserend lid van de partijraad 
oplossen van organisatorische problemen in afdelingen 
en centrales in de provincies Utrecht, Noord-Holland en 
Limburg 
curator T eldersstichting 

In de loop van het verslagjaar waren als adviserende leden van het hoofdbestuur in principe 
aanwezig: 

mr drs F. Bolkestein namens de VVD-Tweede Kamerfractie; 
mr F. Korthals Altes namens de VVD-Eerste Kamerfractie; 
drs G.M. de Vries als vertegenwoordiger van de VVD-leden m het Europees 
Parlement; 
mevrouwT. van der Stroom-van Ewijk namens de Organisatie Vrouwen in de VVD; 
drs E. Haaksman namens de VVD-Bestuurdersvereniging; 
E.A.H. van der Biezen als jongerenadviseur. 

In de hoofdbestuursvergadering van 9 oktober werd besloten tot het WIJZigen van de 
portefeuille-verdeling. In afwachting van goedkeuring door de Algemene Vergadering, werd 
de heer ir A.J. Korff benoemd tot waarnemend Algemeen secretaris en jhr R.G.P. Sandberg 
tot waarnemend penningmeester. De heer R. Haafkens werd plaatsvervangend algemeen 
secretaris. 
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4b PERIODIEK OVERLEG HOOFDBESTUUR - KAMERCENTRALES (POK) 

Ingevolge artikel 27.2 van de statuten vond er in 1995 regelmatig overleg plaats tussen het 
hoofdbestuur en de voorzitters van de besturen van de kamercentrales. 

In het verslagjaar is het POK op de volgende data bijeen geweest: 

4 februari 
8 april 
17 juni 
16 september 
28 oktober 
2 december 

Eén van de vaste agendapunten tijdens het overleg was de politieke toestand. De 
fractievoorzitters of hun plaatsvervangers gaven daarbij informatie over de op dat moment 
actuele onderwerpen. 
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5 PARTIJRAAD 

Dit jaar vonden er conform art. 53.2 hr., 4 partijraden plaats. 
De besloten partijraad van 4 maart vond plaats in de Jaarbeurs te Utrecht en was vooral 
reglementair van aard. Het besloten karakter was van toepassing om het hoofdbestuur te 
adviseren inzake het technisch advies Eerste Kamerlij st, het al dan niet aangaan van een 
lijstencombinatie en advisering inzake de door het hoofdbestuur opgestelde kandidatenlijst. 

De partijraad van 17 juni 1995 vond plaats in het Jaarbeursgebouw te Utrecht en de agenda 
bestond met name uit de bespreking van de conclusies van de inhoudelijke discussie 
themadagen Liberaal Ouderenbeleid (19 november 1994) en Defensiebeleid (22 april 1995). 
In een levendige discussie werd duidelijk dat aspecten van ouderenbeleid zoals een flexibele 
pensionering en de financiering van de AOW een ruime mate van aandacht hadden binnen de 
partijraad. 

Voor wat betreft het Defensiebeleid stemde de partijraad in met de conclusies, welke waren 
voorgelegd. 

Op zaterdag 30 september vond de traditionele partijraad plaats naar aanleiding van de 
Troonrede, de Miljoenennota en de Algemene Beschouwingen. In deze partijraad werden 
inleidingen gehouden door de woordvoerders van verschillende clusters om de begrotingen 
te kunnen bespreken, waarna vervolgens de hoofdpunten van het Regeringsbeleid plenair 
werden behandeld. 

Deze openbare partijraad werd gehouden in 't Spant te Bussum en was tevens de start van de 
grote ledenwerfactie die in de maanden september en oktober landelijk werd gevoerd. 

De partijraad van 9 december vond eveneens plaats in 't Spant en het belangrijkste agendapunt 
was de advisering over de beleidsvoornemens van het hoofdbestuur voor 1996. Deze 
beleidsplannen voor 1996 werden met enige wijzigingen goedgekeurd. 

Een discussie met de partijraad over de functie en het doel van de raad werd gevoerd op de 
bijeenkomsten van 17 juni en 9 december. Met de opvatting van het hoofdbestuur dat de 
partijraad een andere, meer beleidsbepalende functie binnen de VVD zou moeten krijgen, was 
de partijraad het eens. De discussie over de vorm zal naar verwachting in 1996 uitmonden in 
een besluit hierover. 
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6 AFDELINGEN 

Het aantal afdelingen nam in 1995 af met elf tot 554. Ten gevolge van (komende) 
gemeentelijke herindeling werden de afdelingen Made-Terheijden en Hoge/Lage Zwaluwe 
samengevoegd tot de afdeling Made e.o; de afdelingen Dinteloord en Steenbergen tot de 
afdeling Steenbergen; de afdelingen Den Bosch en Rosmalen tot Den Bosch; de afdelingen 
Roosendaal en Wouw tot de afdeling Roosendaal; de afdelingen Oudenbosch en Hoeven tot 
de afdeling Halderberge; de afdelingen Brouwershaven, Duiveland, Middenschouwen, 
Westerschouwen en Zierikzee tot de afdeling Schouwen-Duiveland; de afdelingen Middelburg 
en Arnemuiden tot de afdeling Middelburg en de afdelingen Bergen op Zoom en 
Halsteren/Lepelstraat tot de afdeling Bergen op Zoom. 
De afdeling Rotterdam organiseerde de afdeling in zeven onderafdelingen en de afdeling 
Bodegraven verhuisde van de oe Rijnstreek naar de oe Gouda en de afdeling Nieuwleusen 
van de oe IJsselstreek naar de oe Ommen. 

Totaal aantal afdelingen (*=incl. Buitenland): 

A 42 K 24 

B 38 (*40) L 17 

e 55 M 36 

D 26 N 30 

E 1 0 43 

F 1 p 25 (*26) 

G 45 (*46) Q 34 

H 46 R 41 (*42) 

I 1 s 5 

J 44 TL 5 54 afdelingen 
(*inclusief buitenland 559) 

De betekenis der letters in bovenstaande en volgende tabellen is: 
A 's-Hertogenbosch H Dordrecht 0 Overijssel 
B Tilburg I Amsterdam P Groningen 
e Gelderland (Arnhem) J Den Helder Q Drenthe 
D Gelderland (Nijmegen) K Haarlem R Limburg 
E Rotterdam L Zeeland S Flevoland 
F Den Haag M Utrecht TL Totaal 
GLeiden N Friesland 

Evenals vorig jaar zijn de ontvangen jaarverslagen en financiële verslagen van afdelingen 
geregistreerd. Het betrof hierbij steeds gegevens over 1994. 
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Een volgend overzicht geeft een indicatie in hoeverre afdelingen hun reglementaire 
verplichtingen zijn nagekomen (gerangschikt per kamercentrale ). 

KC ontvangen aantal % tov landelijk% 

A 17 42 40 7 

B 16 40 40 7 

c 15 55 27 -6 

D 3 26 12 -22 

E 1 1 100 67 

F 1 1 100 67 

G 12 46 26 -7 

H 12 46 26 -7 

I 1 1 100 67 

J 12 44 27 -6 

K 10 24 42 8 

L 9 17 53 19 

M 15 36 42 8 

N 11 30 37 3 

0 12 43 28 -6 

p 8 26 31 -3 

Q 14 34 41 8 

R 14 42 33 -0 

s 4 5 80 47 

TL 187 559 33 n.v.t. 

187 van de 559 afdelingen voldeden dus aan hun verplichting of wel 33%. Een iets hoger 
resultaat dan het voorgaande jaar (30%). Het aantal toegezonden jaarverslagen uit de 
kamercentrale Nijmegen (D) blijft een onverminderd slecht resultaat. In de kamercentrales 
Zeeland (L) en Flevoland (S) werd goed gescoord. 
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7 ONDERCENTRALES 

Het aantal ondercentrales bleef in 1995 stabiel op 90. 
Een schematisch overzicht geeft de volgende verdeling per Kamercentrale: 

's-Hertogenbosch 3 

Tilburg 4* 

Gelderland 11 

Rotterdam 1 

Den Haag 1 

Leiden 9* 

Dordrecht 11 

Amsterdam 1 

Den Helder 4 

Haarlem 3 

Zeeland 6 

Utrecht 6 

Friesland 5 

Overijssel 7 

Groningen 8* 

Drenthe 3 

Limburg 6* 

Flevoland 1 

TOTAAL 90 

* Inclusief 1 ondercentrale in het buitenland. 
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INGEDIENDE JAARVERSLAGEN 

De ondercentrales dienden evenals de afdelingen te voldoen aan de reglementaire verplichting 
een jaarverslag en een financieel verslag bij het hoofdbestuur in te leveren. 23 van de 90 
ondercentrales kwamen in 1995 deze verplichting na. Het betrof hier jaarverslagen over het 
jaar 1994. Procentueel gezien bedroeg het aantal binnengekomen verslagen 25%, een 
verbetering ten opzichte van 1994 met 2%. 
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8 KAMERCENTRALES 

In 1995 werden de bezoeken aan de kamercentrales door het hoofdbestuur voortgezet. De 
bezoeken hebben naast kennismaking met de voorzitter en de overige hoofdbestuursleden tot 
doel de relatie tussen het hoofdbestuur, de kamercentrales en de afdelingen te versterken. 

Naast het gebruikelijke overleg met de kaderleden wordt er tijdens de bezoeken ook van 
gedachten gewisseld met de leden binnen de kamercentrales, dit om de interne communicatie 
en het contact met de achterban te bevorderen. De delegatie van het hoofdbestuur werd 
vergezeld van leden van de VVD-Tweede Kamerfractie, de directeur van de prof.mr B.M. 
Teldersstichting en de voorzitter van de Organisatie Vrouwen in de VVD. 

Het hoofdbestuur heeft in 1995 de ondervolgende kamercentrales bezocht: 
11 januari KC Dordrecht 
30 januari KC Zeeland 
06 februari KC Overijssel 
08 februari KC Utrecht 
15 maart KC Tilburg 
22 maart KC Leiden 
29 maart KC Haarlem 
03 april 
26 april 
31 mei 
17 juni 
25 september -
27 november -

KC Friesland 
KC Drenthe 
KC Den Haag 
KC Amsterdam 
KC Rotterdam 
KC Groningen 

Eind 1994 waren de kamercentrales Flevoland, Den Bosch, Den Helder en Gelderland al 
bezocht. Op 22 januari 1996 zal het hoofdbestuur deze ronde van bezoeken aan de 
kamercentrales afsluiten met een bezoek aan de kamercentrale Limburg. 
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9a ALGEMEEN SECRETARIAAT 

De verkiezingen in het voorjaar voor de Provinciale Staten en Eerste Kamer waren voor het 
algemeen secretariaat een voortzetting van de drukke periode van het voorgaande jaar. 
Daarnaast kwamen er in het begin van 1995 twee belangrijke functies vacant die niet werden 
ingevuld maar tijdelijk door andere medewerkers werden waargenomen en besloot het 
hoofdbestuur tevens een landelijke ledenwervingcampagne te organiseren. Het beslag op de 
medewerkers van het secretariaat was derhalve wederom hoog. Het besluit van de 48ste 
jaarlijkse algemene vergadering in mei om te komen tot een gekozen algemeen secretaris naast 
een bezoldigd directeur van het secretariaat, betekende daarnaast een veranderende 
organisatiestructuur van het algemeen secretariaat. 

Vertrokken medewerkers: 
In januari werd na een periode van 16 jaar afscheid genomen van mevrouw P. Beijersbergen. 
Zij was eerst als secretaresse van de algemeen secretaris en in het laatste jaar als 
staffunctionaris bestuurszaken op het algemeen secretariaat werkzaam. In februari werd ook 
afscheid genomen van de heer N.J. van Batenburg die gedurende ruim een jaar algemeen 
secretaris/directeur van het secretariaat is geweest. In december werd tevens afscheid genomen 
van de heer Th.V.A. Boitelle, medewerker internationale zaken, die zich ging voorbereiden 
op de laatste fase van zijn studie. Tenslotte werd afscheid genomen van de heer M. 
Waterlander, die na eerst 4 jaar verbonden te zijn geweest aan de afdeling voorlichting 
Tweede-Kamerfractie, eveneens 4 jaar de functie van partijvoorlichter vervulde. Korte tijd 
waren in 1995 de volgende personen werkzaam voor het algemeen secretariaat: mevrouw A. 
Pot, zij was van januari tot en met november directie-secretaresse, maar besloot te gaan 
emigreren naar de Verenigde Staten en mevrouw J.L.M. Donckers, zij was van maart tot en 
met november aangetrokken ter ondersteuning van de speciale ledenwervingcampagne die het 
hoofdbestuur in 1995 organiseerde; 

Nieuwe medewerkers: 
Mevrouw drs L.B.J. Bessem kwam het secretariaatsteam versterken, zij werd aangetrokken 
voor de coördinatie van de sprekersaanvragen alsmede voor de ondersteuning van Vorming 
en Scholing; 
De heer A. Geensen volgde de heer Th.V.A. Boitelle op als (part-time) medewerker 
internationale zaken. 

Externe krachten: 
Op externe basis werd het algemeen secretariaat ondersteund door mevrouw J. Mahn, 
accountant en de heer A.G. van der Stoel, projektmedewerker Provincie & Gemeente (VVD
Bestuurdersvereniging). 
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Per 1 januari 1996 waren de volgende personen aan het secretariaat verbonden: 

J.J. Alberts, mevrouw drs L.B.J. Bessem, M.M.J. Borsboom, A.W. Dijk, mevrouw R. 
Dijkman, mevrouw E. Gans, A. Geensen, mevrouw drs P.H. Ginjaar, mevrouw M. de Goede, 
mevrouw M.A.M. Goergen-Coenen, drs K.J. Hoving, mevrouw G. Kalkman, mevrouw G.J. 
Koopman-Stieber, J. Maris, mevrouw A. ter Marsch, mevrouw S. Meijers, drs L.H.M. 
Osterholt, mevrouw C. de Ruiter, mevrouw I.F.L. Sybesma, mevrouw L. Trompet, mr D.W. 
Zwart. 

Het algemeen secretariaat omvatte per ultimo 1995 13,87 (VVD) + 6,47 (overig) = 20,34 
formatieplaatsen en 13 (VVD)+ 8 (overig)= 21 personen, waarvan 8 mannen en 13 vrouwen. 
De overige plaatsen (6,47) worden verklaard uit de werknemers die verbonden waren aan de 
Haya van Somerenstichting, Midden- en Oost-Europa ondersteuning en de VVD
Bestuurdersvereniging. 

18 



9b ONTVANGERS VVD-THORBECKEPENNING 

Door het hoofdbestuur werd in 1995 aan de volgende leden de VVD-Thorbeckepenning 
uitgereikt: 

mevrouw A. A. Aeyelts A verink-Winsemius te Krimpen ald IJssel 
A. van den Berg te Stegeren 
mevrouw C.P.Th. Dijkstra-Janssen te Heijen 
mevrouw I. Günther te Den Haag 
mevrouw LH. Hehenkamp-Zwiers te Eindhoven 
C. W. van Heijningen te Spijkenisse 
R.W.A. Klaassen te Voorhout 
drs M.A.J. Knip te Emmeloord 
mevrouw mr L.F.Y. Kok-de Graaf te Schrassig, Luxemburg 
dr R. W. de Korte te Wassenaar 
J. Lammerts te Zoetermeer 
ir D. Luteijn te Goes 
K. Mantel te Driebergen 
P. Neeb te Breda 
mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos te Rijswijk 
mevrouw A. van Wijngaarden te Bergambacht 

Totaal: 16 penningen 
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9c ARCHIEFBEHARTIGING 

In 1995 is er in de aanloop naar het 50-jarig bestaan van de VVD werk gemaakt van de 
intensivering en verdieping van het archiefbeheer, zoals aanwezig in Groningen en Den Haag. 
In een zeer plezierige samenwerking met de medewerkers van het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) werd gestreefd naar de verwerking van reeds 
aanwezige materiaal en het verkrijgen van aanvullingen op deelcollecties. 

Zo werd het geluidsarchief aangevuld met bandopnamen van de Algemene Vergaderingen, 
partijraden en de woordelijke uitwerking van deze vergaderingen. De affiche-collectie werd 
aangevuld met een aantal na een oproep in V &D geschonken affiches uit het eigen verleden. 

De VVD plaatsingslijst bevatte eind 1995 rond de 1800 nummers. 
De elders bij het DNPP opgeslagen affiche-collectie alsmede de audio- en de brochure
verzameling zijn hierbij dan nog niet meegerekend, evenmin als de VVD archieven bij het 
Algemeen Rijks Archief. 

Ook met andere archiefinstellingen werden in 1995 goede relaties onderhouden. Genoemd 
worden hier met name het Vlaams Liberaal Archief (België), het Algemeen Rijks Archief 
(ARA, Den Haag), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG, Amsterdam) 
en de Stichting Film en Wetenschap eveneens in Amsterdam. 

Contacten met de KC Rotterdam, resulterend in de plaatsing door het bestuur van de 
Kamercentrale van haar archief bij het Gemeentearchief Rotterdam. 

In het kader van de opvang van archieven, werden in 1995 de archieven van de VVD afdeling 
Zeist voorlopig opgenomen, alsmede het archief van de Kamercentrale Leiden over de jaren 
1970-1991. Deze archieven zullen in 1996 een definitieve bestemming krijgen. 

De 8ste druk van het VVD Documentenregister werd aangevuld met recent materiaal en 
uitgebreid met aangeboden archiefmateriaal. Vervolgens werd deze druk afgesloten op 31 
december 1995 en ter beschikking van de partij gesteld. 

Voor een aantal projecten werd de hulp ingeroepen van het hoofdbestuur. Genoemd worden 
hier de meest aansprekende verzoeken; 

hulp bij het onderzoek in verband met een studie naar de politieke positiebepaling 
binnen de VVD van mevrouw mr A. Kappeyne van de Coppello. 

hulp bij het zoeken naar het (brieven-)archief van mevrouw G. Wijsemuller, VVD 
raadslid tussen november 1945 en maart 1966 in de gemeenteraad van Amsterdam, op 
verzoek van de Arme Frank Stichting te Amsterdam. 

hulp bij het beschrijven en catalogiseren van een aantal korte films van en over de 
VVD uit de jaren '60, op verzoek van het Gemeentearchief Amsterdam. 

advies bij het onderzoek naar de Geschiedenis van de KC Friesland, in het kader van 
de voorstudie naar de mogelijkheid om een jubileumboek uit te brengen ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de KC. 
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advisering over de mogelijkheid het archief van verschillende VVD-afdelingen onder 
te brengen bij een archiefinstantie. 

advies bij de totstandkoming van een doctoraalscriptie met als onderwerp de houding 
van politieke partijen ten opzichte van de Mammoetwet. 

Daarnaast is nog materiaal in bruikleen gegeven ten behoeve van een expositie over het leven 
in de jaren '50 in het "Museum van de 20e eeuw" te Hoorn, welke expositie in november 
1995 van start ging. 
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lOa OPLOSSEN VAN PROBLEMEN IN AFDELINGEN EN 
CENTRALES 

In 1995 werd relatief vaak een beroep gedaan op bemiddeling vanuit het hoofdbestuur bij 
problemen in afdelingen en centrales. Hoewel de problemen verschillend van aard en omvang 
waren, kan worden geconcludeerd, dat de verhoudingen tussen besturen en fracties in het 
algemeen niet altijd vloeiend verliepen. Daarnaast moet worden gesteld dat door de opkomst 
van lokale partijen het steeds vaker voorkomt dat gedurende de raadsperiade een overstap 
wordt gemaakt naar deze groeperingen. Voorts verkiest een toenemend aantal raadsleden het 
om op eigen titel de raadsperiade uit te zitten. 

Na de hoofdbestuurswisseling in mei trad vanwege het grote tijdsbeslag dat de bemiddeling 
met zich meebrengt een aantal verschuivingen op. Besloten werd om de kamercentrales per 
provincie onder te brengen bij 4 hoofdbestuursleden, te weten: 
mevrouw C.R. Baljé-Rijnders (Zuid-Holland, Drenthe en Zeeland), 
mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks (Groningen, Friesland en Flevoland), 
de heer F.J.J.M. Breukers (Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant) en 
mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer (Utrecht, Noord-Holland en Limburg) 

In 1995 werd bemiddeld bij complicaties in de afdelingen Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Borne, 
Doetinchem, Eelde, Egmond aan Zee, Leusden, Nijkerk, KC Overijssel en Valkenburg. 
Daarnaast werd in een groot aantal gevallen bemiddeld door de troubleshooters van de 
kamercentrales. 

22 



lOb COMMISSIE VAN BEROEP 

De heer mr F. Korthals Altes, voorzitter van de commissie van beroep gaf te kennen zijn 
functie te willen neerleggen ten gevolge van zijn verkiezing als voorzitter van de Eerste 
Kamerfractie. In deze functie is hij tevens adviserend lid van het Hoofdbestuur, hetgeen niet 
strookt met de onafhankelijkheid van de commissie van beroep. In de Algemene Vergadering 
werd de heer W.J.A. van den Berg te Diever als zijn opvolger benoemd. De Commissie kwam 
in 1995 een aantal malen bij elkaar. 

Per 31 december 1995 was de commissie als volgt samengesteld: 

Voorzitter 
de heer W.J.A. van den Berg, te Diever 

Leden: 
mevrouw T. Blom-de Koek van Leeuwen, Den Haag 
de heer mr A. Voûte, Aerdenhout 

Plaatsvervangende leden: 

de heer prof.mr M.C.B. Burkens, Leersum 
mevrouw J.L. Niemantsverdriet-Leenheer, Burgh-Haamstede 
de heer mr H.C.G.L. Polak, Rotterdam 
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11 LEDENBESTAND 

In 1993 tekende zich een kentering in de ledenontwikkeling af. Er kwam een einde aan het 
forse ledenverlies uit 1992 en 1993 en het ledental stabiliseerde zich. De cijfers over 1995 
geven dat exact aan; een netto resultaat van nul. Het aantal wanbetalers (dat per 1 oktober van 
elk jaar worden afgevoerd) was in 1995 hoger dan in voorgaande jaren, namelijk 1697 tegen 
1169 leden in 1994 en 167 4 leden in 1993. 

Tabel 1 

nieuw lid heropvoering afvoering netto 

1992 3346 559 5805 -1900 

1993 4402 695 5462 -365 

1994 4338 857 5120 + 75 

1995 4438 628 5066 0 

Hieronder volgt het ledenverloop tussen 1986-1995 

Tabel2 ONTWIKKELING BRUTO/NETTO LEDENMUTATIE 1986-1995 

jaar aantal bruto bruto netto %mutatie 
leden aanm. afn. mutatie 

1986 84617 

1987 76282 2508 10843 -8335 -9,85 

1988 68735 2102 9649 -7547 -9,89 

1989 64554 5026 9207 -4181 -6,08 

1990 59047 2906 8413 -5507 -8,53 

1991 55654 1940 5333 -3339 -5,75 

1992 53754 3905 5805 -1900 -3,42 

1993 53390 5097 5462 -365 -0,68 

1994 53465 5195 5120 + 75 + 0,14 

1995 53465 5066 5066 0 0 

53465 33745 64898 -31153 -36,76 
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Het volgende overzicht van de ledenaantallen (sedert de invoering van de 
centrale-contributieheffing) brengt de ontwikkeling in die bestanden nadrukkelijk in beeld: 

Tabel 3 

ledentallen per 31 december in de jaren 1972 t/m 1995 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

41.536 97.396 * 68.414 
+64,71 
+64,71 

78.759 
+15,12 
+89,62 

82.831 
+5,17 
+99,42 

87.571 
+ 5,72 
+110,83 

+ 11,22 ** 
+134,49 *** 

1978 

100.510 
+ 3,28 
+142,18 

1984 

89.120 
6,71 

+114,56 

1990 

59.047 
8,53 

+ 42,16 

1979 

92.314 
- 8,15 
+122,2 

1985 

86.821 
2,58 

+109,03 

1991 

55.654 
5,75 

+ 33,99 

* aantal leden 

1980 

85.881 
-6,97 

+106,76 

1986 

84.617 
2,54 

+103,72 

1992 

53.755 
3,22 

+ 29,42 

1981 

92.830 
+ 8,09 
+123,47 

1987 

76.282 
9,85 

+ 83,65 

1993 

53.390 
0,68 

+ 28,53 

1982 

102.888 
+ 10,83 
+147,71 

1988 

68.735 
9,89 

+ 65,48 + 

1994 

53.465 
+ 0,14 
+ 28,72 

** % stijging of teruggang t.o.v. het vorig jaar 
*** % stijging t.o.v. 1972 

Het resultaat ten opzichte van 1994 is het landelijk gemiddelde. 
Bij vergelijking tussen de ontwikkelingen in de 19 rijkskieskringen 
(de 18 kamercentrales) ontstaat een gedifferentieerd beeld (zie tabel 4). 

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 

0 Overijssel 
P Groningen 
Q Drenthe 
R Limburg 
S Flevoland 

1983 

95.528 * 
7,15 ** 

+129,99 *** 

1989 

64.554 * 
6,08 ** 

55,42 *** 

1995 

53.465 * 
0 ** 
+28,72 *** 

F Den Haag M Utrecht W Alg. Secretariaat 
G Leiden N Friesland 
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Tabel 4 

KC 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

p 

Q 

R 

s 

w 

I TL I 

Het ledenverloop in de laatste 3 jaar uitgesplitst per kamercentrale, wordt in tabel 
4 weergegeven. 

LEDENVERLOOP PER KAMERCENTRALE 1993-1995 

1993 1994 1995 bruto bruto netto %leden 
winst verlies winst/verlies mutatie t.o.v. 
t.o.v. t.o.v. t.o.v. 1994 1993-1995 
1994 1994 

2609 2588 2630 571 529 42 0,80 

2881 2924 2945 664 643 21 2,22 

5328 5247 5206 491 532 -41 -2,29 

1140 1168 1230 210 148 62 7,89 

1115 1137 1208 1339 1268 71 8,34 

1958 1938 1951 316 303 13 -0,36 

5451 5506 5505 634 635 -1 0,99 

4338 4300 4266 456 490 -34 -1,66 

1252 1302 1377 363 288 75 9,98 

3044 3029 3018 351 362 -11 -0,85 

4043 3985 3982 480 483 -3 -1,51 

1757 1801 1778 353 376 -23 1,20 

4829 4830 4856 612 586 26 0,56 

2437 2418 2372 226 272 -46 -2,67 

3080 3116 3079 367 404 -37 -0,03 

2295 2295 2267 246 274 -28 -1,22 

2791 2741 2681 210 270 -60 -3,94 

2097 2118 2119 292 291 1 1,05 

762 811 810 99 100 -1 6,30 

184 211 185 22 48 -26 0,54 

53391 I 53465 I 53465 I 8302 I 8302 I 0 I 0,14 I 
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In dit overzicht blijkt dat de laatste twee jaar de teruggang in ledenaantal procentueel met name in 
de kamercentrales Drenthe, Friesland en Gelderland het hoogste is en dat in de kamercentrales 
Amsterdam en Rotterdam en Flevoland de grootste ledenwinst sedert 1993 te zien is. Verschillen 
bruto winst/verlies ten opzichte van tabel 1 worden veroorzaakt door verhuizingen (aantal stemmen 
voor de algemene vergadering per 31112/95: 1333) van leden tussen de kamercentrales. 

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

Tabel 5 

jaar opgevoerd lid afgevoerde 
leden 

1987 1 staat tot 4,32 

1988 1 staat tot 4,59 

1989 1 staat tot 1,83 

1990 1 staat tot 2,90 

1991 1 staat tot 2,74 

1992 1 staat tot 1,56 

1993 1 staat tot 1,07 

1994 1 staat tot 0,93 

1995 1 staat tot 1 

Overigens is deze ontwikkeling niet voor alle categorieën (contributie-betalers) dezelfde. Dit blijkt 
uit tabel 6. 

Tabel 6 

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

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

100 100 100 100 100 100 100 100 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
********************************************************* 
A 0,20 0,19 0,19 0,21 0,23 0,23 0,25 0,28 
B 0,06 0,11 0,26 0,15 0,07 0,05 0,09 0,05 
c 3,02 3,96 5,40 4,60 4,05 3,46 3,48 2,78 
D 57,72 56,79 55,66 54,75 54,01 53,58 52,97 53,31 
E**19,08 19,24 18,95 20,31 21,64 22,29 22,79 23,98 
F 19,92 19,71 19,54 19,98 20,00 20,39 20,42 20,60 
---------------------------------------------------------

100 100 100 100 100 100 100 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
************************************************** 
A 0,30 0,31 0,35 0,37 0,36 0,37 0,38 
B 0,08 0,06 0,03 0,85 1,00 1,38 1,53 
c 2,76 2,61 1,78 1,13 1,21 1,58 1,72 
D 52,02 51,78 50,36 50,36 50,66 50,81 50,85 
E**24 11 . I 24,36 26,42 26,71 26,40 25,97 26,05 
F 20,73 20,88 21,06 20,58 20,37 19,89 19,47 
--------------------------------------------------

100 100 100 100 100 100 100 

* peildatum 31 december van het betreffende 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 hr. (sedert 1984) 
F = gezinsleden (leeftijd onbepaald). 

100 

Sedert 1984 wordt een peiling gehouden inzake de opbouw van het ledenbestand naar sexe. 
In tabel 7 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 7 

KC vrouwen in vrouwelijke winst/ % achteruitgang 0/o meer of 
1995 leden 1994 verlies c.q. minder dan 

vooruitgang landelijk 
gemiddelde 

A 784 775 9 1,15 2,12 

B 848 859 -11 -1,30 -0,33 

c 1776 1787 -11 -0,62 0,35 

D 371 342 29 7,82 8,78 

E 359 346 13 3,62 4,59 

F 805 814 -9 -1,12 -0,15 

G 1789 1811 -22 -1,23 -0,26 

H 1352 1380 -28 -2,07 -1,10 

I 399 409 -10 -2,51 -1,54 

K 927 926 1 0,11 1,08 

J 1287 1301 -14 -1,09 -0,12 

L 567 576 -9 -1,59 -0,62 

M 1704 1726 -22 -1,29 -0,32 

N 768 801 -33 -4,30 -3,33 

0 1010 1014 -4 -0,40 0,57 

p 836 850 -14 -1,67 -0,71 

Q 959 974 -15 -1,56 -0,60 

R 620 625 -5 -0,81 0,16 

s 248 253 -5 -2,02 -1,05 

w 61 70 -9 -14,75 -13,79 

TL 17470 17639 -169 -1,51 0 

Aan het eind van 1995 is er een telling verricht naar de verdeling in leeftijdsgroepen. (Deze getallen 
kunnen afwijken van hiervoor genoemde totalen, aangezien bij een klein gedeelte van het 
ledenbestand geen registratie is van sexe.) 
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Tabel 8 

LEDENBESTAND IN 1995 en 1994 VERDEELD NAAR 
LEEFTIJDSCATEGORIE 

LEEFTIJD AANTAL AANTAL VERSCHIL 
LEDEN LEDEN 
'95 '94 

Sexe niet bekend 44 48 -4 

ONBEKEND 5469 5665 -196 

< 18 JAAR 27 33 -6 

18 T/M 29 JAAR 2835 2645 190 

30 T/M 39 JAAR 5058 4905 153 

40 T/M 49 JAAR 8410 9269 -859 

50 T/M 59 JAAR 11420 10749 671 

60 T/M 69 JAAR 7979 7998 -19 

70 T/M 79 JAAR 7858 7809 49 

80 + 4365 4344 21 

I TOTAAL I 53465 I 53465 I 0 I 
Uit deze tabel blijkt dat het aantal jongeren in de partij toeneemt. 
Daarnaast zijn er in 1995 veelleden geweest die Abraham of Sarah zagen. 
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FINANCIËN 

In 1995 werden ca. 53.579 inningen geregistreerd, dus meer dan het aantal van 53.465 leden 
zou doen vermoeden. Het verschil ontstaat doordat leden het lidmaatschap opzeggen of 
overlijden nadat de contributie reeds was voldaan. Sedert 1992 is het mogelijk ten gevolge 
van een gescheiden systeem van het innen van de contributie en giften aan afdelingen het 
aantal giften en het gemiddeld betaalde bedrag te registreren. In de jaren vóór 1992 werd 
jaarlijks ca f 250.000,-- aan giften ontvangen. De giften worden door het hoofdbestuur geheel 
afgedragen aan de afdelingen. 

Giftenoverzicht 1992-1995 - tabel 9 

jaar aantal 0/o van bedrag giften gemiddeld bedrag 
betaald de 

leden 

1992 13932 25,9 f 542.267,00 38,92 

1993 14551 27,2 f 606.595,00 41,69 

1994 15863 29,6 f 761.437,00 48,00 

1995 13359 24,9 f 599.092,00 44,85 

TOTAAL 57705 - f 2.509.391,00 43,49 
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In onderstaande tabel worden de giften van de leden aan afdelingen gesplitst naar categorie 
lid en naar bestaand en nieuw lid weergegeven 

Tabel 10 

GIFTEN VAN LEDEN IN 
LEEFTIJDSGROEPEN IN 
1995 

contributie gift % totaal gemiddeld 
aantal aantal leden bedrag bedrag 
betaald betaald met gift giften giften 

erelid/lid 221 95 42,99 5828 61,35 
verdienste 

tlm 23 Jaar 591 56 9,48 1884 33,64 

24 t/m 26 Jaar 692 77 11,13 2940 38,18 

27 t/m 64 jaar 25418 20,79 307097 58,11 
5285 

65 jaar en ouder 13254 5431 40,98 192652 35,47 

gezinsleden 10119 1820 17,99 60069 33,00 

vermindering 358 61 17,04 1292 21,18 
contributie 

DZ/95 50653 12825 25,32 571.762 44,58 
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Tabel 11 

GIFTEN VAN NIEUWE 
LEDEN IN 1995 

contributie gift 0/o totaal gemiddeld 
aantal aantal leden bedrag bedrag 
betaald betaald met gift giften giften 

tlm 23 jaar 249 36 14,46 891 24,75 

24 tlm 26 jaar 210 21 10 705 33,57 

27 tlm 64 jaar 1752 349 19,92 20568 58,93 

65 jaar en ouder 205 75 36,59 3185 42,47 

gezinsleden 422 51 12,09 1928 37,80 

vermindering 20 2 10 55 27,50 
contributie 

2858 534 18,68 27332 51,18 

In dank werden door de afdelingen bijdragen ontvangen die overgemaakt werden door 
ereleden/leden van verdienste, die vrijgesteld zijn van betaling van contributie. Zij hebben 
veelvuldig een vrijwillige bijdrage aan de afdelingskas gedaan. Leden van 27-64 jaar blijken 
het hoogste gemiddelde bedrag gegeven te hebben. Gemiddeld werd door 1 op de 4 bestaande 
leden en door 1 op de 5 nieuwe leden een gift betaald. 
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12a COMMISSIE EVALUATIE EN UPDATE REGLEMENTEN (CEUR) 

In zijn vergadering van 26 juni 1995 heeft het hoofdbestuur de Commissie Evaluatie en 
Update Reglementen (CEUR) ingesteld, met als samenstelling: 
voorzitter: 
mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer te Nieuwkoop 

leden: 
ir A. J. Korff te Den Haag 
rnr E. Mijnsberge te Den Haag 
mevrouw M.E.F.J. Overmeer-Jansen te Naarden 
J.W. Prins te Capelle a/d IJssel (scribent) 
prof.rnr J.R. Schaafsma te Wassenaar 
0. Tammens te Zwinderen 
mevrouw mr M.Th.M. Tangel te Den Haag 
ing. P.H. Tirion te Dosterbeek 

adviseur: 
rnr D.W. Zwart (scribent) 

In zijn vergadering van 11 december heeft het hoofdbestuur mevrouw rnr C.L. Liebregs te 
Voorburg benoemd als lid van de commissie, zij volgde hiermee mevrouw M.E.F .J. 
Overmeer-Jansen te Naarden op, die het lidmaatschap wegens drukke werkzaamheden 
neergelegd had. 
De commissie had als (eerste) opdracht om de vernieuwde kandidaatstellings-reglementen 
GR/PS/TK/EK/EP te toetsen aan de praktijkervaringen naar aanleiding van de verkiezingen 
in 1994/95 en te komen met voorstellen voor verbetering. Bij het maken van deze voorstellen 
diende gestreefd te worden naar vereenvoudiging. 
Het tempo, waarin de "CEUR" heeft gewerkt was vrij hoog. De commissie vergaderde in de 
periode juli-november 1995. De reden van dit hoge tempo was gelegen in het feit, dat in 
januari 1997 de procedure al start voor de gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 1998. 
Derhalve werden de voorstellen geagendeerd voor de 49e Jaarlijkse Algemene Vergadering 
van 19 en 20 april 1996 te Noordwijkerhout. 
De belangrijkste wijzigingen in de reglementen waren gebaseerd op de volgende 
uitgangspunten: 
• Vereenvoudiging, leesbaarheid en herkenbaarheid: de actiepunten bij de 

kandidaatstelling werden samengevat in "1 0 chronologische artikelen". 
• Om het democratisch proces zo goed mogelijk te waarborgen werd er gewerkt vanuit 

de filosofie: "van lid naar deelnemer" en het primaat van de afdeling. De afdelingen 
stellen kandidaten en de afdelingen dienen eventuele wijzigingsvoorstellen in. De 
adviserende rol van de kamercentrales werd benadrukt, terwijl daarnaast de 
ondercentrales en kamercentrales tevens een coördinerende rol kunnen vervullen. De 
functie van de partijraad als adviesorgaan zal daarbij komen te vervallen. 

• Het vaststellen van een verkiezingsprogramma. Dit kan de ledenvergadering mede 
gebruiken als toetsingselement voor voorlopige kandidaten. 

Daarnaast werd in een toelichting uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de positieve actie en 
het menselijk aspect (de zorgvuldigheid) bij de kandidaatstelling. 
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12b COMMISSIE AUTOMATISERING 

Het hoofdbestuur heeft in de vergadering van 26 juni 1995 besloten een comm1ss1e 
automatisering in te stellen met de volgende taakopdracht; 

la Te inventariseren welke ontwikkelingen in de communicatietechnologie voorzien in een 
duidelijke behoefte en kwalitatieve verbetering van de informatieverwerking en 
informatieverstrekking binnen het algemeen secretariaat, binnen de partij en naar derden 
toe en daarnaast te beschrijven welke vervanging c.q. uitbreiding hiervoor van 
apparatuur en programmatuur op het algemeen secretariaat noodzakelijk is. 
Nadrukkelijk dient de mogelijkheid tot samenwerking (bijvoorbeeld met de Tweede 
Kamerfractie en overige politieke partijen) hierbij te worden betrokken. 

1 b Hiervoor een automatiseringsplan op te stellen dat voldoet aan de volgende vereisten; 
- beschrijving van het in punt a gevraagde; 
- een beschrijving van de personele vereisten en belasting voor het 

operationeel maken en houden van de nieuwe technologie te maken. 
Hieronder worden zowel de FTE' s als opleidingen verstaan; 

- een (reële) financiële onderbouwing 
- een advies, voorzien van een gefaseerd plan van aanpak en een tijdspad 

De samenstelling van de commissie was in 1995 als volgt; 

de heer R. Haafkens te Oegstgeest 
de heer D. van der Wal te Enschede 
de heer G.W. van Blarkom te Krimpen aan de IJssel 
de heer ir M. Groosman te Maassluis 
de heer C. Haverhoek te Heteren 
de heer drs L.H.M. Osterholt te Den Haag 

De commissie is vijf keer bijeengeweest en wel op 
04 september 1995 
02 oktober 
02 november 
20 november 
13 december 

Advisering over het onderwerp kon in het verslagjaar nog niet plaatsvinden. 
De commissie verwacht in 1996 met een advies aan het hoofdbestuur te komen. 

Voorzitter 
Secretaris 

Lid 
Lid 
Lid 
Lid 
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12c POSITIEVE ACTIE 

Bij de herziening van de kandidaatstellingsreglementen die in dit jaar door de CEUR 
(commissie Evaluatie en Update Reglementen, zie aldaar) onder de loep zijn genomen is de 
positieve actie uitdrukkelijk betrokken. Een van de leden van de commissie was ook 
verbonden aan de Organisatie Vrouwen in de VVD. In haar toelichting bij de diverse 
reglementen schreef de commissie over de positieve actie: 

"Waar wij een brede volkspartij zijn, zal dit haar weerspiegeling moeten vinden in de 
samenstelling en uiteindelijke vaststelling van de kandidatenlijst. Dit betekent dus, dat u er 
alles aan moet doen om diverse doelgroepen op een evenwichtige wijze op de lijst verte
genwoordigd te laten zijn. Uiteraard mag daarbij aan kwaliteit niet worden ingeboet. In dit 
verband wijzen wij bijvoorbeeld op de uitspraak van de algemene vergadering 1995 in Ede, 
dat er een voldoende aantal vrouwen op de kandidatenlijst dient voor te komen. In nauwe 
samenspraak met de Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD kan daaraan op een goede 
wijze invulling gegeven worden. Het is u bekend, dat de partij al geruime tijd streeft naar een 
vertegenwoordiging van 33% vrouwen in bestuurlijke en politieke organen." 
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13a INHOUDELIJKE DISCUSSIE 

Aanbod 

In de portefeuille Inhoudelijke discussie zijn dit jaar zeer uiteenlopende onderwerpen aan de 
orde geweest. Bij de verdeling van de inspanningen werd in het eerste deel van 1995 de 
nadruk gelegd op de ondersteuning van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. 
Na de verkiezingen op 8 maart, werd als eerste onderwerp het Defensiebeleid besproken. De 
actualiteit van het onderwerp was gelegen in de discussie over de door de Nederlandse 
Regering aangekondigde herijking van het Buitenlands beleid. De themadag had als opzet 
deskundigen en geïnteresseerden in dit thema te laten discussiëren over Defensiepolitiek en 
de rol van de Nederlandse defensie in breder verband. 

In nauwe samenwerking met de VVD partijcommissie Defensie werd een prae-advies 
voorbereid door een werkgroep, met als auteurs de heren E.R.M. Balemans, drs J.W. van der 
Meulen en drs P.G.C. van Schie. 

Inleidingen werden op deze dag verzorgd door; 

dr ir J.J.C. Voorhoeve 
drs G.M. de Vries 

prof.dr A. van Staden 

Minister van Defensie 
Voorzitter van de liberale fractie 

in het Europees Parlement 
Directeur van het Nederlands Instituut 

voor Internationale betrekkingen 
Clingendael 

Op deze dag, die werd gehouden in het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, 
deden 150 deelnemers mee. De conclusies van deze themadag werden besproken en 
overgenomen op de VVD partijraad van 17 juni 1995. 

Op verzoek van de 96ste Algemene vergadering organiseerde het hoofdbestuur op 25 
november in het gebouw van "De Gasunie" te Groningen een themadag over Energiepolitiek. 
Deze dag werd georganiseerd door portefeuillehouder mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer. 
Ruim 120 deelnemers maakten in de vroege ochtend van deze koude zaterdag een vreedzaam 
protest van Brabantse varkenshouders mee, alvorens zij aan de discussie over het thema 
konden beginnen. 
Voorgezeten door de heer drs G.H.J. Verberg, voorzitter van de VVD partij-commissie 
Milieuhygiëne en met inleidingen van mevrouw M. de Boer, Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), de heer ir N.G. Ketting, lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal en de heer H.J.L. Vonhoff, Commissaris van de Koningin in Groningen 
kwamen de aanwezigen tot conclusies over onder meer het doel en de richting van het 
Nederlandse energiebeleid en de maatschappelijke kosten en prijzen van energie. 
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Structuur 

Bij het voorbereiden van de verschillende discussiedagen, werd dankbaar gebruik gemaakt van 
verschillende gremia binnen en verwant aan de partij. 

Met de vernieuwde portefeuilleverdeling van het hoofdbestuur zoals vastgesteld in de 
vergadering van 26 juni, werd het belang dat het hoofdbestuur hecht aan Inhoudelijke 
discussie nog eens onderstreept met de toewijzing van vier hoofdbestuursleden aan deze 
portefeuille. De voorzitter van het hoofdbestuur nam de coördinatie van de verschillende 
discussies op zich, terwijl de dames W.J.M. Bregman-Kaaks en mr W.M.C. de Vrey-Vringer 
alsmede de herenjhr R.G.P. Sandberg en mr drs J.C. van Baaien onderdelen onder hun hoede 
namen. 

Het cluster Inhoudelijke discussie werd dan ook opnieuw ingesteld, als een overlegorgaan 
tussen het hoofdbestuur en de directeur van de prof.mr B.M. Teldersstichting, alsmede 
vertegenwoordigers van de verschillende fracties. Dit cluster kwam in het verslagjaar 4 keer 
bijeen en was als volgt samengesteld: 

de heer drs W.K. Hoekzema 
de heer mr drs J.C. van Baal en 
mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks 
de heer jhr R.G.P. Sandberg 
mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer 

de heer mr drs F. Bolkestein 
de heer dr K. Groenveld 
de heer mr F. Korthals Altes 

Voorzitter 

De portefeuillehouders Inhoudelijke discussie in de Kamercentrales werden steeds 
geinformeerdover de verschillende thema's en de te bespreken discussie-nota's. De dank van 
het hoofdbestuur gaat uit naar hen, die de voorbereiding van de verschillende thema's in 
Kamercentrale-verband hebben gestimuleerd en uitgedragen. 

De goede samenwerking met het Curatorium van de Teldersstichting, met de directeur de heer 
dr K. Groenveld en de medewerkers van dit wetenschappelijk instituut hebben in het 
verslagjaar mede bijgedragen aan de benodigde kennisoverdracht en informatie-uitwisseling. 
De constructieve samenwerking met de besturen van de VVD-Bestuurdersvereniging, de Haya 
van Somerenstichting alsmede de Organisatie V rouwen in de VVD in het afgelopen jaar 
werkte stimulerend. 

Ondersteuning 

Op het Algemeen secretariaat waren drs L.H.M. Osterholt (adjunct-secretaris) 
en mevrouw M.A.M. Goergen-Coenen (secretaresse) belast met de inhoudelijke voorbereiding, 
begeleiding en administratieve afhandeling van de vele werkzaamheden. 
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13b OUDERENBELEID 

Mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks werd door het hoofdbestuur bij de portefeuilleverdeling van 
26 juni belast met de zorg voor, en de ontwikkeling van een herkenbaar Ouderenbeleid binnen 
de VVD. 

Als liberaal uitgangspunt werd genomen dat ouderenbeleid niet als categoriaal moet worden 
aangemerkt en een leeftijdsgrens voor ouderen niet te geven valt. Tevens werd de liberale 
opvatting onderschreven, dat eigen verantwoordelijkheid en redzaamheid, ook van ouderen 
mag worden gevraagd. 

Na een aantal discussierondes in en rond het hoofdbestuur, werd besloten tot de oprichting van 
een projectgroep Ouderen, welke ad hoc projectgroep de eerder door het hoofdbestuur 
ingestelde Adviesraad Ouderen verving. Deze adviesraad werd met ingang van 31 december 
1995 ontbonden met dankbetuiging voor de vele geleverde diensten. 

De taakomschrijving van de projectgroep werd als volgt geformuleerd; 
"te onderzoeken op welke wijze en met welk organisatiemodel de profilering van het 
ouderenbeleid en de participatie van ouderen binnen de VVD op een meer intensievere manier 
vorm kan worden gegeven. 

Het advies wordt verondersteld zodanige oplossingen te bieden, dat een geïntegreerde aanpak 
van problemen waar Ouderen in de samenleving mee te maken hebben kunnen worden 
aangepakt binnen een raamwerk van liberale opvattingen en politieke uitingen". 

De installatie van deze ad hoc projectgroep zal plaatsvinden op 17 januari 1996. De 
samenstelling is als bijlage V bij dit verslag opgenomen. 
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14 COMMISSIES VAN ADVIES (conform art. 60 hr.) 

Afgelopen jaar werden er door de commissies van advies 133 plenaire vergaderingen 
gehouden, waarbij de leden van de commissies en de leden van de Staten-Generaal en de 
Europese fractie geïnformeerd werden over de ontwikkelingen in de verschillende 
beleidsterreinen. 

In de samenstelling van de commissies zijn enkele wisselingen opgetreden, onder meer door 
het feit dat een aantalleden gekozen werden tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
Andere leden bedankte als lid in verband met gewijzigde persoonlijke omstandigheden. Door 
het hoofdbestuur werden in verschillende vergaderingen 1 7 nieuwe leden benoemd zodat er 
nu 187 partijcommissie-leden zijn. 

V er heugend is de toename van het aantal dwarsverbanden tussen de verschillende commissies. 
Zo wordt er van elkaars deskundigheid geprofiteerd en ontstaat er een vruchtbare 
samenwerking, waarbij de advisering over beleidsterreinen breder gemaakt kan worden. In de 
afzonderlijke jaarverslagen van de commissies die als bijlage III zijn toegevoegd, kunt u de 
verschillende samenwerkingsverbanden terugvinden. 

Partijcommissie-notities 

De partijcommissies waren ook dit jaar zeer produktief. Naast zeer veel intern gerichte notities 
en stukken ter advisering van de Leden der Staten-Generaal, de Europese fractie en het 
hoofdbestuur, werden ook notities gepubliceerd ten behoeve van de discussie in de partij. Een 
greep uit het aanbod; 

Een notitie over de aspecten van de invoering van de faciliteit "tot fiscaal geruisloze terugkeer 
uit de besloten vennootschap" werd uitgebracht door de VVD partijcommissie Belastingen in 
oktober 1995. 

De partijcommissie Europese Zaken bracht in januari 1995 haar "Advies van de 
partijcommissie Europese Zaken inzake de Intergouvernementele Conferentie in 1996" uit. 
Aan de hand van deze notitie werd in de vergadering van 21 februari de door de Regering 
uitgebrachte nota over de "Uitbreiding van de Europese Unie" besproken en van commentaar 
voorzien. Leden van de commissie werkten op 25 februari mee aan de Herijkingsdag welke 
dag door de Internationaal secretaris te Noordwijk werd georganiseerd. 

Met de notitie "Institutionele Ontwikkelingen binnen de Europese Unie, met het oog op de 
voor 1996 voorziene Intergouvernementele Conferentie" bracht de partijcommissie Europese 
Zaken in mei 1995 een doorwrocht document uit ter voorbereiding van de in 1996 te 
verwachten Intergouvernementele Conferentie. Aan deze notitie hebben ook leden van andere 
commissies bij gedragen. 

De partijcommissie Financieel Economische Zaken bracht in november 1995 het Rapport 
Privatisering uit, waarin aspecten van privatisering van overheidstaken werden· besproken. 
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Door de partijcommissie Volksgezondheid werden ditjaar twee rapporten uitgebracht en wel; 
- Advies inzake het rapport van de commissie Modernisering Curatieve 

Zorg (cie. Biesheuvel) 
- Over de rol en de positie van privé-klinieken in de Nederlandse 

gezondheidszorg. 

Deelname aan de Inhoudelijke discussie 

Diverse partijcommissies waren in 1995 het hoofdbestuur behulpzaam bij het organiseren van 
flits-congressen en themadagen waar aspecten van de verschillende beleidsterreinen werden 
behandeld. Er valt een duidelijke intensivering van de deelname van de partijcommissies te 
constateren aan de Inhoudelijke discussie binnen de partij. Niet alleen werden leden van de 
verschillende commissies direct betrokken bij het schrijven van prae-adviezen, daarnaast 
participeerden zij ook actief in de verschillende voorbereidingsgroepen en namen deel aan de 
openbare discussies. Daarnaast werden leden van de commissies verzocht de verschillende 
inhoudelijke clusters bij de partijraad van 30 september mede vorm te geven en werd er 
regelmatig door andere VVD-gremia een beroep op hen gedaan. Te denken valt hierbij aan 
de VVD-Bestuurdersvereniging, de Haya van Somerenstichting en de Organisatie Vrouwen 
in de VVD gebundeld in de Leergang Gemeenteraad welke met de partijcommissie Onderwijs 
een Onderwijsseminar organiseerden. 

De partijcommissie Volksgezondheid organiseerde op donderdag 11 mei in Maarssen(broek) 
een flitscongres met als onderwerp "de kwaliteit van de zorg en de autonomie van de patiënt" 

Portefeuillehouder 

Jhr R.G.P Sandberg was het gehele verslagjaar portefeuillehouder partijcommissies. In die 
hoedanigheid was hij voorzitter van het jaarlijks overleg tussen het hoofdbestuur en de 
partijcommissies welk overleg dit jaar plaatsvond op 11 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht. 

Secretariële ondersteuning 

De coördinatie en ondersteuning van de werkzaamheden van de partijcommissies was tijdens 
het verslagjaar in handen van drs L.H.M. Osterholt (adjunct-secretaris) en mevrouw M.A.M. 
Geergen-Coenen (secretaresse). 

In 1995 werden er ten behoeve van de werkzaamheden van de commissies ongeveer 2650 
vergaderstukken verzonden en werden er 121 brieven ontvangen met betrekking tot 
inhoudelijke aspecten van het werk van de commissies (met name werd gereageerd op de 
stellingname van de verschillende commissies in notities). 
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OVERZICHT AANTAL COMMISSIEVERGADERINGEN PER COMMISSIE over 1995 

Commissie aantal: 

Al Binnenlandse Zaken/Politie 7 
A2 Justitie 8 

BI Buitenlandse Zaken/OS 11 
B2 Defensie 10 
B3 Europese Zaken 9 

Cl Financieel Economische Zaken/MKB 10 
C2 Belastingen 11 
C3 Sociale Zaken 8 

Dl Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 10 
D2 Milieuhygiëne 8 
D3 Landbouw en Visserij/Natuurbeheer 9 
D4 Verkeer en Waterstaat 10 

El Onderwijs/Cultuurbeleid 7 
E2 Wetenschap en Technologiebeleid 7 

Gl Leefvormen en Homosexualiteit ~ 

Totaal aantal vergaderingen voor 1995 133 

Voor het overzicht van de werkzaamheden per commissie, wordt verwezen naar bijlage III 
bij dit jaarverslag. 
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15a ORGANISATIE VROUWEN IN DE VVD 

Op 1 januari 1995 was het landelijke bestuur als volgt samengesteld: 
De dames: 
T. van der Stroom-van Ewijk 
C.A. Buurserna-Kassei 
H.L. van Eesteren-Smith 
W.C.M. van Ark-Hessing 
A. de Wit 
S. Holland-Dalmeijer 
drs H.J. Heemskerk-Nusselder 
drs A. Heij 
D.H.J. Kroos-van der Meij 
C. Roemers-de Jong 
G. van der Veen - Weggemans 
L.H. Traas-van Vianen 

voorzitter 
vice-voorzitter 

penningmeester 
secretaris 

2e secretaris 
secretaris PR en propaganda 

secretaris politiek 
secretaris politiek 
secretaris politiek 
secretaris politiek 

vertegenwoordigster NVR 
adviseur Liberale Vrouw en V&D 

Administratief medewerkster was mevrouw L. Trompet-Wolters. 

Op de jaarvergadering traden af de dames: 
drs H.J. Heemskerk-Nusselder 
D.H.J. Kroos-van der Meij 
C. Roemers-de Jong. 

Als nieuwe politiek secretaris werd in november 1995 benoemd mevrouw 
R. Hoekstra-Hinze. 

Het landelijk bestuur vergaderde 10 maal. De adviseur vanuit het hoofdbestuur van de VVD, 
mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius nam hier ook aan deel. Na haar aftreden uit het 
HB werd haar plaats ingenomen door de heer R. Haafkens. Afwisselend bezochten fractieleden 
uit de Tweede Kamer de vergaderingen en werd over politieke zaken van gedachten 
gewisseld. 

De voorzitter van de Organisatie nam als adviserend lid deel aan de vergaderingen van het 
Hoofdbestuur. In het verlengde hiervan werd eveneens deelgenomen aan vergaderingen van 
het Periodiek Overleg Hoofdbestuur Kamercentralevoorzitters (POK) en de Partijraad. Ook 
vergezelde zij het Hoofdbestuur bij de bezoeken aan de verschillende Kamercentrales. 

De secretaris vorming en scholing en de secretaris propaganda en public relations waren actief 
betrokken bij het werk van de Landelijke Commissie Vorming en Scholing (LCV) 
respectievelijk de Landelijke Propaganda Commissie (LPC). 

De Organisatie had in 1995 een actieve inbreng in het Politiek Vrouwen Overleg (PVO), het 
platform van 5 politieke vrouwenorganisaties. Hieraan werd zowel door de voorzitter, vice
voorzitter als de politiek secretaris deelgenomen. 
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De voorzitter heeft het PVO vertegenwoordigd op de vierde VN Wereld- vrouwenconferentie 
in Peking in september. In de voorbereiding van de conferentie heeft zij eveneens 
deelgenomen aan de Consultatien van niet-gouvernementele organisaties, die in maart in New 
York gehouden is. Aan beide conferenties hebben meerdere VVD-vrouwen ter ondersteuning 
deelgenomen. 

De Organisatie Vrouwen in de VVD heeft landelijk verschillende externe 
vertegenwoordigingen, te weten in de Vrouwen Alliantie mevrouw drs J. Gremmée-Schaafsma 
en mevrouw drs M. Bierstee en in de Nederlandse Vrouwenraad mevrouw G. van der Veen
Weggemans. 
Verschillende leden van het Landelijk Bestuur namen deel aan de bijeenkomsten van Arachne, 
vrouwen adviesbureau Overheidsbeleid. 
Voorts was de organisatie door mevrouw W.C.M. van Ark - Hessing vertegenwoordigd in 
"Vrouwen kiezen in de politiek". 

Op Europees niveau is geparticipeerd in de discussie betreffende het "Groenboek over 
Europees sociaal beleid" van de Europese Commissie. 
Door het "Network of International Liberal Women" (INLW) is "The Status of Women" 
uitgebracht, een liberaal document met standpunten, met het oog op de 
wereldvrouwenconferentie in Peking. Tijdens een door de ELDR-fractie georganiseerd 
symposium in Brussel in mei is dit gepresenteerd. 

De Adviesraad van de Organisatie Vrouwen in de VVD vergaderde vier maal: De 
vergaderingen waren gewijd aan huishoudelijke, organisatorische en politieke zaken, waarbij 
een Tweede-Kamerlid een inleiding hield. 
Het jaarlijks congres te Lunteren had als thema "De toekomst van onze gezondheid is óns een 
zorg" en werd zeer goed bezocht. 

De Liberale Vrouw werd ook dit jaar gratis verspreid onder de aangeslotenen. 

Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar het afzonderlijke jaarverslag van de 
Organisatie Vrouwen in de VVD over 1995. 
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15b VVD-BESTUURDERSVERENIGING 

Per 1 januari veranderde de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie in VVD-Bestuurdersvereniging, de start van een bijzonder goed jaar. 
Hoe goed? Dat moge blijken uit de uitslag van de verkiezing van de Provinciale Staten op 8 
maart. Toen sprong de VVD van 116 naar 207 zetels en in vervolg daarop van 16 naar 25 
gedeputeerden. Op het ledental van de VVD-Bestuurdersvereniging had dit overigens slechts 
een beperkte invloed. Per 31 december 1995 kende de VVD-Bestuurdersvereniging 5 ereleden, 
2151 gewone leden, 321 buitengewone leden en 68 abonnees op Provincie & Gemeente. 
In 1995 was er overigens ook nog aandacht voor nazorg voor de VVD-leden die na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1994 als wethouder uit de boot vielen; dit was een van de 
samenwerkingsprojecten met de partij. 

Begin 1995 bestond het bestuur uit navolgende personen: 

dagelijks bestuur 
de heren 
drs E. Haaksman 
W.l.l. van Beek 
A.S. Scholten 
en de dames 
drs L.E.J. Engering-Aarts 
mr drs M.J.M. Vlaanderen 

provinciale vertegenwoordigers 
de dames 
M. Brouwer-te Roller 
J.A.H. Ceha-Konings 
drs M.A. Toorop 
drs A. de Widt-Nieuwenhuizen 
P. van Zandbergen-Scheffer 
en de heren 
F.T.M.M. Backhuijs 
mr M.J.J.M. Boelen 
rnr M.A.P. van Haersma Buma 
J.C. de Lang 
G.J.A.M. Nijpels 
E. Peerholte 
H. Rosing 
rnr J.L. van Tuinen 
ir J.E.M. van Velsen 

lid van advies namens het hoofdbestuur van de VVD 
mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius. 

voorzitter 
penningmeester 

lid 

ondervoorzitter 
secretaris 

Zeeland 
Limburg 

Flevoland 
Drenthe 

Friesland 

Noord-Brabant 
Zuid-Holland 

Overijssel 
Utrecht 

Noord-Holland 
Gelderland 
Groningen 

gemeentesecretarissen 
waterschapsbestuurders 
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Tijdens de jaarvergadering op 18 maart verlieten mevrouw Van Zandbergen en de heren 
Boelen en Van Tuinen het bestuur. Zij werden opgevolgd door respectievelijk de heer mr R.S. 
Casemier, mevrouw G. Slob-Minkerna en de heer mr R.H. Engel. Na de jaarlijkse algemene 
vergadering van de VVD op 19 mei werd de heer ir A.J. Korff opvolger van mevrouw A.A. 
Aeyelts A verink-Winsemius. Op 4 november werd de heer Peerholte opgevolgd door 
mevrouw A. ter Borg-Guliker. 

De personele bezetting van het bureau bleef ongewijzigd: de heren A.W. Dijk (adjunct
secretaris) en A.G. van der Stoel (freelance projectmedewerker) en mevrouw M. de Goede 
(administratrice) hebben als vanouds op de gebruikelijke, dus voortreffelijke, wijze hun 
werkzaamheden verricht. 

Ook in 1995 organiseerde de VVD-Bestuurdersvereniging naast een groot aantal regionale 
bijeenkomsten weer enkele landelijke activiteiten. Op initiatiefvan deB. Folkertsma Stichting 
voor Talmudica en in samenwerking met de bestuurdersorganisaties en opleidingsinstituten 
van PvdA, CDA, D66 en VVD werd op 11 januari in de Reehorst te Ede een 
studiebijeenkomst gehouden onder de titel "Gemeente als intermediair naar een multiculturele 
samenleving". 
Op 16 februari vond in het Tweede-Kamergebouw een overleg plaats tussen VVD
provinciebestuurders en bij de VVD aangesloten griffiers der Staten en de VVD-Tweede
Kamerleden over de herziening van het Provinciefonds. 

De al genoemde jaarvergadering vond plaats op 18 maart in het Jaarbeurs Congrescentrum te 
Utrecht. Na de huishoudelijke vergadering sprak de heer C.G.J. van den Oosten, VVD-lid van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, over het resultaat van de Statenverkiezingen en de 
collegevorming. De heer H.F. Dijkstal, vice-minister-president en Minister van Binnenlandse 
Zaken, keek eveneens terug op het verkiezingssucces en ging vervolgens in op bestuurlijke 
vernieuwing en bestuurlijke organisatie. 

Op 18 maart spraken provincie- en gemeentebestuurders in het Jaarbeurs Congrescentrum te 
Utrecht met het VVD-Tweede-Kamerlid de heer J.W. Remkes over regionaal-economisch 
beleid. 
Op 30 maart werd in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht samen met het VVD-Tweede 
Kamerlid de heer J.D. Blaauw een avond over de Betuwelijn georganiseerd. 
Op 8 mei werd in het Tweede-Kamergebouw met het VVD-Tweede-Kamerlid mevrouw M.J. 
Essers-Huiskamp een avond belegd over de arbeidsvoorziening. 

Op 1 juni organiseerde het Liberaal burgemeestersgezelschap P.J. Oud in partycentrum de 
Donderberg te Leersum een bijeenkomst over de asielzoekersproblematiek 

Op 4 september kwam het Liberaal burgemeestersgezelschap in Den Haag bijeen: onderwerp 
was het burgemeestersbenoemingenbeleid. 
De jaarlijkse ontmoeting van de VVD-leden van de twaalf Provinciale Staten en van hun 
partijgenoten in de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd op 22 september in de provincie 
Friesland gehouden. · 
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Op 7 oktober organiseerden het Kornitee Zuidelijke Afrika en het Gemeentelijk Platform 
Zuid-Afrika in samenwerking met (de bestuurdersorganisaties van) CDA, D66, GroenLinks, 
PvdA, SP en VVD in Kriterion te Amsterdam een briefing over de Zuidafrikaanse gemeen
teraadsverkiezingen. 
Op 26 oktober vond in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht een avond plaats over de 
sociaal-economische infrastructuur van grote gemeenten. 

Het Platform gemeentesecretarissen c.a. organiseerde op 3 november in de Blije Werelt te 
Lunteren een workshop over Mobiliteit voor ambtenaren. Op dezelfde daturn en in hetzelfde 
gebouw organiseerde de Ir Lely Kring een bijeenkomst voor waterschapsbestuurders over de 
overeenkomsten en verschillen tussen functioneel en algemeen bestuur. 

Het Liberaal burgemeestersgezelschap belegde op 3 november in de Blije Werelt een 
bijeenkomst over de politie, de reorganisatie en de toekomst. 

Tijdens hetjaarcongres op 3 en 4 november in de Blije Werelt te Lunteren stond vrijdagavond 
"Wat heeft veertien maanden rijkspaars de andere overheden gebracht?" centraal. Sprekers 
waren jhr drs P.A. C. Beelaerts van Blokland (voorzitter van het Interprovinciaal Overleg) en 
de heren rnr LW. Opstelten (voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), ir 
A.J.A.M. Segers (voorzitter van de Unie van Waterschappen) en wederom H.F. DijkstaL De 
zaterdagmorgen werd gestart met een korte buitengewone algemene vergadering. Aansluitend 
vonden er in samenwerking met zestien VVD-Tweede-Kamerleden tweernaal acht workshops 
plaats over diverse voor alle bestuurslagen relevante beleidssectoren. Op 4 december was er 
in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht een avond over binnenlands bestuur in 
ontwikkeling. 

De gedeputeerden, commissarissen van de Koningin, de voorzitters van de VVD-fracties in 
de Staten-Generaal, de partijvoorzitter en de voorzitter en de secretaris van de VVD
Bestuurdersvereniging hadden op 15 februari en 19 oktober hun periodieke overleg. 

Op 19 januari en 14 september vond het periodiek overleg plaats tussen de 
bestuurdersorganisaties van PvdA, CDA, VVD en D66. 

In 1995 startte de werkgroep 50 jaar VVD-Bestuurdersvereniging haar werkzaamheden. Ook 
werden de eerste activiteiten ontwikkeld om te komen tot de commissie Gemeenteprogramma 
1998-2002. 

Zoals gebruikelijk verscheen Provincie & Gemeente tienmaal. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het uitgebreide jaarverslag van de VVD
Bestuurdersvereniging over 1995, welke op te vragen is bij de VVD- Bestuurdersvereninging. 
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15c GROEP NEDERLAND VAN DE LIBERALE INTERNATIONALE 
(LIGN) 

De LIGN fungeert als discussie- en interesse-platform voor buitenlandse politiek in de VVD 
in Nederland. Eveneens hamert zij op de consequenties van de globalisering en 
internationalisering van de Nederlandse politiek en economie. 

De Liberale Internationale Groep Nederland heeft in 1995 een aantal goede 
discussiebijeenkomsten georganiseerd. De onderwerpen die werden belicht waren onder andere 
het Nederlandse belang in Europa, het internationale vluchtelingen- beleid en een vergelijking 
tussen de vredesprocessen van Noord-Ierland, Zuid-Afrika en het Midden Oosten. Gedurende 
het hele jaar werd goed en adequaat samengewerkt met het internationaal secretariaat van de 
VVD, de partijcommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Europese Zaken en 
Eurocontact en de Haagse VVD Jongeren. 

De Liberale Internationale Groep Nederland heeft op een goede adequate manier gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheden binnen het Algemeen Secretariaat van de VVD. De 
noodzakelijke ondersteuning voor het effectieffunctioneren van de LIGNis hierdoor gegeven. 

Bestuurssamenstelling 

Tijdens de Jaarvergadering van 21 maart 1995 in de Leeszaal van Sociëteit de Witte te Den 
Haag is het bestuur als volgt samengesteld: 

de heer ir B.P .R. Rauwerda 
mevrouw E.J. Brandenburg 
de heer A. Geensen 
de heer S.P. Metz 
de heer mr drs J.C. van Baaien 
de heer mr R.E. Batten 
de heer A.G.B.T. von Bóné 
de heer ir E.L.P Hessing 

Voorzitter 
Ondervoorzitter 

Secretaris 
Penningmeester 

Namens de VVD 
Lid 
Lid 
Lid 

Het bestuur van de LI GN had een goede onderlinge samenwerking en taak -afstemming en 
kwam regelmatig formeel en informeel samen. Vanaf de Jaarvergadering van 21 maart 1995 
werd een aantal bestuursvergaderingen gehouden. 

Activiteiten 

In Noordwijk vond op 25 februari 1995 de Discussieronde herijking Buitenlands Beleid plaats 
met als thema "Voorrang voor Nederlandse belangen?". De bijeenkomst was een 
samenwerkingsverband van VVD, ELDR, Teldersstichting en de LIGN. Bijdragen aan de 
discussieronde werden geleverd door drs W.K. Hoekzema (partijvoorzitter), dr H. Hausmann 
(oud-minister van Economische Zaken van Bondsrepubliek Duitsland, thans FDP
woordvoerder voor Europese Zaken in de Duitse Bondsdag), mr drs F. Bolkestein (voorzitter 
van de VVD-fractie in de Tweede Kamer), drs G.M. de Vries (voorzitter van de ELDR-fractie 
in het Europees Parlement). 
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Op 21 maart 1995 werd de Jaarvergadering van 1995 gehouden in de Leeszaal van Sociëteit 
de Witte te Den Haag. Het Jaarverslag werd door de secretaris gepresenteerd en goedgekeurd. 
Na de Jaarvergadering verzorgde Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mr M. Patijn, een 
inleiding met als thema "het Nederlandse belang in Europa". 

De Liberale Internationale heeft in samenwerking met de Haagse VVD Jongeren een debat 
georganiseerd op 19 juni 1995. Het discussie ging over het internationale vluchtelingenbeleid 
en had als titel "Enkele reis of retour Nederland". De deelnemers aan het debat waren: 
- prof.dr Th.C. van Boven, hoogleraar Internationaal recht, Rijksuniversiteit 

Limburg 
- mr J.G.C. Wiebenga, lid Europees Parlement VVD 
- mr N.J. Scholten, Voorzitter Vluchtelingenwerk Nederland 
- mr H.H. Siblesz, directeur Algemene Zaken van Buitenlandse Zaken 
Het debat werd voorgezeten door mr drs J.C. van Baalen, internationaal secretaris VVD. 

Op maandag 25 september 1995 vond in het Mercure Hotel in Den Haag een discussie-avond 
plaats. De titel van de discussie was "Parallels and differences in the peaceprocesses". John 
Alderdice (politiek leider van de Noordierse Alliance Party), Zach de Beer (Ambassadeur van 
Zuid-Afrika in Nederland) en de heer drs F.W. Weisglas (Buitenland-woordvoerder in de 
Tweede Kamer en Midden-Oosten specialist) verzorgden inleidingen over de verschillen en 
overeenkomsten in de vredesprocessen in Noord-Ierland, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten. 

Bijzondere groep binnen de VVD 

Het Bestuur van de LIGN heeft, net als in voorgaande jaren, actief leden geworven, vooral 
onder jongeren. Het bijzondere karakter van de LIGN binnen de VVD, behoeft een goed 
draagvlak. 

De samenwerking met het internationaal secretariaat was voor de LIGN zeer belangrijk. Mede 
hierdoor konden in 1995 succesvolle activiteiten gerealiseerd worden. 

In juni 1996 zal de Liberale Wereld Conferentie plaats vinden. Het centrale thema voor dit 
congres is "Media & Democracy". Tevens zullen in 1996 andere actuele internationale 
onderwerpen worden belicht. 
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16 VRIJHEID & DEMOCRATIE 

Ook in 1995 is het VVD-ledenblad Vrijheid & Democratie in totaal acht keer uitgekomen. 
Doordat rond de verkiezingen en de ledenwerfcampagne veel activiteiten en 
bestuursmededelingen via het partijblad moesten worden verspreid en het aantal pagina's niet 
boven de vastgestelde jaarlijkse 96 uit mag komen, sneuvelde één van de vier themanummers. 
De overige drie thema's: 'De senaat en de provinciale Statenverkiezingen', 'Onze 
mediamaatschappij' en het Volksgezondheidsthema zijn met waardering ontvangen. In de 
thema's, waarin meestal deskundigen van diverse politieke pluimage aan het woord komen, 
worden opinies naast elkaar gezet. De redactie verbindt daar zelf geen conclusie aan. Zij tracht 
alleen in een drietal interviews en een inleiding zoveel mogelijk invalshoeken van het 
onderwerp aan bod te laten komen. Door de toepassing van deze formule is het taboe bij 
andere politieke partijen om een interview aan V &D te geven geheel verdwenen. 

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering werd afscheid genomen van drs M.A.J. Knip, 
portefeuillehouder van V &D en voorzitter van de redactieraad, omdat zijn reglementaire 
bestuursperiode ten einde was. Redactieraad en hoofdredacteur hebben hem bij zijn interne 
afscheid voor zijn inzet geprezen. Dat gold vooral voor zijn goede bestuurlijke gave duidelijk 
onderscheid te maken tussen de redactionele onafhankelijkheid en de bestuurlijke 
beheersfunctie. 

Dit deel van de portefeuille van drs M.A.J. Knip werd overgenomen door mevrouw W.J.M. 
Bregman-Kaaks. Zij startte in het bestuur en in de redactieraad de discussie om te kijken of 
het mogelijk is kostenbesparend te werken door VVD-periodieken onder te brengen bij één 
drukkerij en nader te bezien of het ineen schuiven van enkele VVD-periodieken zou kunnen 
leiden tot effectievere communicatie. Op de valreep van 1995 werd daartoe een commissie 
benoemd, die in 1996 deze zaken nader zal bestuderen. 

Deze commissie bestond op 31 december 1995 uit: 

mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks 
de heer drs M. Rutte 
de heer H.J. Zomerdijk 
de heer Th.P. Monckhorst 
de heer G.G.P. Dröge 
de heer H. Krol 
mevrouw S. Holland-Dalmeijer 

voorzitter 
lid 
lid 
lid 
lid 
lid 
lid 

In 1996 zal ook worden bekeken in hoeverre de langzamerhand uitgeklede formule van 
Vrijheid en Democratie weer kan worden bijgesteld. Door gebrek aan geld kwam de laatste 
jaren al een aantal rubrieken, zoals de regio-rubriek, te vervallen. 

Redactioneel was 1995 -los van de financiële, dus ruimtelijke beperkingen- natuurlijk een 
verrukkelijk jaar! De trend daartoe was al gezet door de verkiezingsuitslagen van 1994. Maar 
het hoogtepunt was natuurlijk de vermelding van de uitslagen van de provinciale
statenverkiezingen. Overigens werd deze euforie wat verstoord door een hinderlijke fout in 
een artikel in datzelfde blad over integratie, waarin één woord tijdens de correctie niet werd 
gewisseld. 
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De kop van de NRC, dat er een onderzoek zou komen door het Openbaar Ministerie naar 
vermeende discriminatie door het VVD-partijblad, bleek een regelrechte misser. Een 
verspreide rectificatie is bewust genegeerd. De verkiezingsdruiven waren bij sommige andere 
politieke partijen wel erg zuur. Het grootste deel van de media heeft zich dan ook van dit 
relletje afzijdig gehouden. 
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17 TALENTMANAGEMENT 

Talent Management (TM) is het optimaal gebruik maken van de gaven, kennis en 
vaardigheden die mensen de VVD ter beschikking willen stellen en het zorgvuldig omgaan 
met deze mensen. 

In 1995 waren de belangrijkste activiteiten gericht op het onderzoeken hoe de 
beleidsvoornemens meer konden worden geconcretiseerd, het vergroten van het draagvlak 
binnen de partij en het instellen van de commissie informatievoorziening. Tevens is in een 
aantal beleidsterreinen activiteiten ontplooid betreffende TM. 

Commissie informatievoorziening 
In januari is, onder de verantwoordelijkheid van de ondervoorzitter hoofdbestuur, een 
commissie ingesteld met als taak een advies uit te brengen aan het hoofdbestuur over 
informatievoorziening. 
Het doel van deze commissie was het komen tot een advies over een landelijk persoons
informatiesysteem van (actieve) leden voor de toekomstige vervulling van belangrijke functies 
binnen en buiten de partij. Deze commissie is in totaal 8 keer bij elkaar geweest. 

De samenstelling van de commissie Informatievoorziening was: 
de heer mr T.E. Korthals Altes 
de heer D.M. Verhoeven 
mevrouw A.W.J. Luyben 
de heer drs H. Vrind 
de heer J.C. de Lang 
de heer P. van der Zee 
de heer dr D. Pinto. 

voorzitter 
secretaris 

In het advies is betrokken de uitkomsten van gesprekken met een aantal VVD-prominenten 
uit het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. In september is het advies gepresenteerd aan en 
besproken in het hoofdbestuur. Vervolgens is het in oktober gepresenteerd aan het periodiek 
overleg met de kamercentrale-voorzitters. 

Een belangrijke conclusie was dat voordat een voorziening kan worden opgezet vooral 
aandacht dient te worden besteed aan de functie-eisen. 

Op het Algemeen Secretariaat is in 1995 begonnen met het centraal bijhouden van curricula 
vitae en overige persoonsgegevens. 

Begeleiding individuele politici 
Evenals vorig jaar is in samenwerking met de VVD-Bestuurdersvereniging aandacht besteed 
aan de groep wethouders die naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen op 8 maart 
1994 niet meer in de colleges van B& W zijn teruggekeerd (± 100 personen). 
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Voor deze personen is door bureau Claessens/Nederlands Outplacement Instituut een carrière
adviestraject samengesteld, een programma bestaande uit een zelf-analyse en een kort traject 
arbeidsmarktoriëntatie. Door een beperkt aantal personen is hiervan gebruik gemaakt, waarbij 
het hoofdbestuur een bemiddelende rol heeft gespeeld. In 1996 zal een evaluatie van dit 
project plaatsvinden. 

Dankzij de inspanningen van onder andere de VVD-Bestuurdersvereniging heeft de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening voor outplacement opgesteld. In 
veel gemeenten wordt hiervan inmiddels gebruik gemaakt. Derhalve zal er vooralsnog geen 
permanente voorziening komen vanuit de VVD betreffende de financiële begeleiding van 
politici. 

Functioneringsgesprekken 
In 1995 is gestart met het opzetten van een training 'functioneringsgesprekken voeren'. (Nog) 
niet is begonnen met het opzetten van een workshop 'het leven na de politieke functie'. 

Ondersteuning aan bestuursleden 
In de door de Haya van Somerenstichting nieuw op te zetten Leergang Besturen zal de 
ondersteuning aan VVD-bestuursleden uitgebreid aan de orde komen. Aandacht wordt besteed 
aan zowel ondersteuning aan het bestuur als geheel, als per bestuursportefeuille. 

TM-vertegenwoordigers/stuurgroep 
Het TM-netwerk met vertegenwoordigers uit de kamercentrales zijn een drietal keer plenair 
bij elkaar geweest. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
- het beleid van 1995; 
- de revitalisering van de afdelingen; 
- de rol van de TM-vertegenwoordigers; 
- de relatie met de andere beleidsterreinen; 
- persoons-informatievoorziening. 

Dit netwerk heeft echter niet optimaal gefunctioneerd. Zo waren bij de vergaderingen 
maximaal slechts 8 kamercentrales vertegenwoordigd. Wel waren TM en enkele gerelateerde 
onderwerpen regelmatig onderwerp van gesprek tijdens de POK-vergaderingen. 
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18a PUBLIC RELATIONS, VOORLICHTING EN CAMPAGNES 

1. Inleiding 

De activiteiten op het terrein van public relations en voorlichting hebben in 1995 vooral in 
het teken gestaan van de provinciale Statenverkiezingen op 8 maart 1995 en de grote 
ledenwerfactie in het najaar. 

2. Provinciale statencampagne 

a. Inleiding 
Na de drie verkiezingen in 1994 vond op 8 maart de verkiezing voor de provinciale staten 
plaats. Gezien het succes van de voorgaande campagnes was het vanzelfsprekend dat de lijn 
van de campagnes 1994 werd doorgetrokken naar de campagne voor de provinciale 
Statenverkiezingen. De opzet van de campagnes 1994 en de resultaten van de evaluatie van 
die campagnes vormden het uitgangspunt voor het campagneplan voor de provinciale 
Statenverkiezingen. Centrale onderdelen in dit plan dat in het najaar van 1994 door het 
hoofdbestuur werd vastgesteld, waren de grote bijeenkomsten en de werkbezoeken van de 
teams bestaande uit bewindslieden, parlementariërs, gemeenteraadsleden en kandidaat
statenleden. Het doel van de landelijke campagne was om de provinciale campagnes te 
ondersteunen. Met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de provinciale 
campagneteams, werd de landelijke campagne gecoördineerd door het landelijk campagneteam 
onder voorzitterschap van de partijvoorzitter. 

b. Voorbereiding 
In nauwe samenwerking met de leden van de Landelijke Propaganda Commissie (LPC) zijn 
de programma's van de werkbezoeken en de grote bijeenkomsten in een vroegtijdig stadium 
ingevuld. Voor de invulling van de programma's van de verschillende werkbezoeken waaraan 
werd deelgenomen door parlementariërs en/of bewindslieden werd een procedure gevolgd 
waarbij het voorstel van het provinciale campagne team centraal werd beoordeeld op de 
politieke relevantie en de mogelijkheden voor media-aandacht. Vervolgens was het de taak 
van de provinciale campagneteams om het programma verder te organiseren en om door 
middel van draaiboeken de deelnemers te informeren. 

Ter voorbereiding van de campagne werd op zaterdag 21 januari op het Nationaal 
Sportcentrum Papendal een landelijke sprekerspooldag georganiseerd. Tijdens deze dag kregen 
de provinciale kandidaten de laatste inhoudelijke informatie over landelijke actuele 
onderwerpen. Verder konden zij deelnemen aan media-workshops die gegeven werden door 
de heren Bernboom en Mijnten. De dag werd afgesloten met een inspirerende speech van 
staatssecretaris T erpstra. 

c. Campagne-materiaal 
Het beschikbare pakket campagnemateriaal voor de provinciale statencampagne week niet 
noemenswaardig af van het pakket van de voorgaande verkiezingen in 1994. Nieuw waren de 
baseball-caps, draagtassen en tafelvlaggetjes. De verzending van het materiaal vond voor het 
overgrote deel plaats vanuit het Verzendcentrum in Katwijk dat tevens tijdens de 
campagneperiode geopend was ten bate van het ophalen van materiaal. 
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Centraal werd ook een ontwerp gemaakt ten behoeve van de huis-aan-huis folder. De 
buitenkant van deze folder werd centraal ingevuld met op de voorkant de leuze van deze 
campagne; 'Wat deze provincie nodig heeft'. Op de achterkant stond onder andere een column 
van mr drs F. Bolkestein. 

d. Start van de campagne 
Op zaterdag 18 februari vond in de Circle Studios in Dordrecht de start van de provinciale 
campagne plaats met een grote happening. Het programma van deze bijeenkomst bestond 
onder andere uit speeches van drs W.K. Hoekzema en mr drs F. Bolkestein, talkshows met 
kandidaat-Eerste Kamerleden, kandidaat -Statenleden en bewindslieden. Vrijwel alle provinciale 
lijsttrekkers werden op een ludieke wijze voorgesteld aan het publiek. Zo kwam de lijsttrekker 
van Zeeland op een Zeeuws paard te studio binnen. Het hoogtepunt van deze bijeenkomst was 
echter het optreden van minister Jorritsma die samen met de zanger Gordon een duet zong. 
Voor Gordon, die verder tijdens alle grote bijeenkomsten optrad, was deze bijeenkomst tevens 
zijn eerste optreden voor de VVD. De bijeenkomst werd door ongeveer 500 personen bezocht 
en kreeg veel aandacht in de media. 

e. Grote bijeenkomsten 
Tot aan de verkiezingen op 8 maart vond vervolgens vrijwel elke werkdag 's avonds een grote 
VVD-bijeenkomst manifestatie plaats. In totaal vonden er tien bijeenkomsten plaats. De 
bijeenkomsten kenden een vast programma dat bestond uit een presentatie van een aantal 
kandidaat-statenleden, een talkshow met de provinciale lijsttrekker (en soms meerdere 
kandidaten), speeches van en talkshows met bewindslieden en/of mr drs F. Bolkestein en 
talkshows. Verder verzorgde Gordon tijdens elke bijeenkomst een optreden. 

f. Werkbezoeken 
Als onderdeel van de landelijke ondersteunende campagne vonden ook werkbezoeken plaats 
met teams die onder andere bestonden uit (op maandag) bewindslieden, parlementariërs, 
gemeenteraadsleden en natuurlijk kandidaat-statenleden. In totaal werden er tijdens deze 
campagne twaalf werkbezoeken georganiseerd waaraan door een of meer bewindslieden werd 
deelgenomen. Daarnaast vonden er werkbezoeken plaats met teams waarvan wel 
parlementariërs deel uit maakten, maar geen bewindslieden. Ook op deze werkbezoeken 
kregen vaak veel aandacht in de (regionale) media. Daarnaast werd een aantal keren via de 
televisie verslag gedaan van deze werkbezoeken. 

g. Afsluiting campagne 
Dinsdag 7 maart vond een zeer grote happening en in een uitgelaten stemming de afsluiting 
van de campagne plaats in de Central Studio te Utrecht. Ruim 700 mensen waren bij deze 
bijeenkomst aanwezig. Het programma bestond na een massale entree van de bewindslieden, 
mr drs F. Bolkestein en de verschillende provinciale teams uit talkshows, een speech van mr 
drs F. Bolkestein en korte interviews met de lijsttrekkers, leden van de LPC en de 
medewerkers van de campagne. Na een optreden van Gordon werd de bijeenkomst afgesloten 
met een talkshow met Gordon en de bewindslieden Terpstra, Jorritsma en Dijkstal in de rol 
van interviewer. 
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h. 8 maart 
Voor de centrale uitslagenavond was de VVD te gast op het provinciehuis van Flevoland. De 
vele aanwezigen waren daar getuige van uitstekende uitslagen voor de VVD. Naast mr drs F. 
Bolkestein waren onder andere drs W.K. Hoekzema en een aantal bewindslieden in Lelystad 
aanwezig. De NOS verzorgde regelmatig live-schakeling met het provinciehuis. 

i. Conclusie 
De VVD kan terug zien op een zeer succesvolle en professionele verkiezingscampagne. Een 
campagne die door één van de kranten werd aangeduid met "infotainment". Door een goede 
samenwerking tussen de verschillende geledingen in de partij zorgde het organisatieteam voor 
een uitstekende uitstraling. 

3. Radio- en TV -uitzendingen 

Evenals voorgaande jaren had de VVD weer beschikking over zowel zendtijd op radio als 
televisie in het kader van de zendtijd voor politieke partijen. de radio-uitzendingen werden 
verzorgd door de VVD-Tweede Kamerfractie. De TV -uitzendingen werden m nauwe 
samenwerking met deze fractie door het algemeen secretariaat geproduceerd. 

4. Thorbeckehuisnieuws 

In 1995 werd acht keer een Thorbeckehuis Nieuws verzonden naar onder andere de 
secretarissen, bewindslieden, parlementariërs en propagandisten. In het Thorbeckehuis Nieuws 
werd naast reglementaire mededelingen ook informatie gegeven over de besluiten en 
activiteiten van het hoofdbestuur. Daarnaast had de partijvoorzitter in vrijwel alle nummers 
een column. 

5. Grote manifestaties 

Ook vond in 1995 buiten de campagnetijd een aantal bijeenkomsten plaats in het kader van 
de VVD-kabinetstournee. Deze bijeenkomsten werden gehouden in Gelderland, De 
bijeenkomsten in Cothen en Den Bosch dienden tevens ter ondersteuning van de verkiezingen 
in verband met de gemeentelijke herindelingen in die gebieden. Het programma van deze 
bijeenkomsten had in grote lijnen dezelfde opzet als tijdens de verkiezingscampagne. 

6. Herindelingsverkiezingen 

In het najaar van 1995 vonden voor een groot deel van Brabant en voor de nieuwe gemeente 
Wijk bij Duurstede, tussentijdse verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. In de nieuwe 
Utrechtse gemeente werd de VVD bij de verkiezingen de grootste partij. Het resultaat bij de 
verkiezingen in Brabant bleef enigszins achter bij de verwachtingen. De campagne voor deze 
verkiezingen werd landelijk ondersteund door de grote manifestaties die in Cothen en Den 
Bosch werden gehouden. 
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7. Ledenpanels 

Als uitvloeisel van één van de actiepunten uit het Beleidsprogramma van het hoofdbestuur, 
heeft het hoofdbestuur eind 1995 besloten om in 1996 een proef te nemen met een aantal 
ledenpanels. De proef heeft zowel betrekking op een aantal regionale panels als op een aantal 
panels rondom specifieke groepen zoals jongeren en ondernemers. 

8. Landelijke Propaganda Commissie (LPC) 

De leden van de Landelijke Propaganda Commissie vervulden ook dit verslagjaar weer een 
zeer belangrijke rol. De organisatie van de campagne voor de provinciale Statenverkiezingen 
berustte in zeer belangrijke mate op hun schouders. Ook bij de grote ledenwerfactie die in het 
najaar plaatsvond was een centrale rol weggelegd voor de leden van de LPC. De LPC kwam 
in 1995 5 maal bijeen. Een speciale bijeenkomst werd in augustus belegd om van gedachten 
te wisselen over de opzet van de ledenwerfcampagne. 

Aan het eind van het verslagjaar bestond de Landelijke Propaganda Commissie uit de 
volgende leden: 
drs M. Rutte 
F.J.J.M. Breukers 
mevrouw M. Peeters 
P.J.W.J. Slijpen 
R.C.H. Verdijk 
R. Stout 
H. van de Stolpe 
mevrouw C.M. de Paepe 
R. de Bakker 
mevrouw A.M.L. Wekking 
mevrouw A. van Schravendijk-Beerse 
R. van Rijswijk 
L.P. Blikman 
S.W. Prins 
mevrouw J.M.B.E. Janssen 
G. Dijkslag 
mevrouw R.A. Speelman-Dijkerna 
mevrouw J.M.R. Lubbers 
J.H.M. Hupperetz 
F .F. Bronsgeest 

Adviseurs: 
mevrouw S. Holland-Dalmeijer 
A.W. Dijk 
mevrouw R. Dijkman 
mevrouw mr. J.M. de Vries 
drs E. van Splunter 

voorzitter 
plv. voorzitter 

KC-Den Bosch 
KC-Tilburg 

KC-Gelderland 
KC-Rotterdam 

KC-' s-Gravenhage 
KC-Leiden 

KC-Dordrecht 
KC-Amsterdam 
KC Den Helder 

KC-Haarlem 
KC-Zeeland 
KC Utrecht 

KC Friesland 
KC Overijssel 
KC Groningen 

KC Drenthe 
KC Limburg 

KC Flevoland 

Organisatie Vrouwen in de VVD 
Bestuurdersvereniging 
Hoofdredacteur V &D 
Tweede Kamerfractie 

Fractievoorlichting VVD-Tweede Kamerfractie 

Tevens werd aandeLPC-vergaderingen deelgenomen door de medewerkers van het algemeen 
secretariaat mevrouw E. Gans en mevrouw I.F .L. Sybesma 
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18b SPREKERSCOÖRDINATIE 

De sprekerscoördinatie heeft binnen het algemeen secretariaat de opdracht om te bemiddelen 
bij de aanvragen van derden voor optredens in spreekbeurten, fora etcetera van VVD-politici 
en -bewindspersonen. Mevrouw drs L.B.J. Bessem was in 1995 belast met deze taak. 

In 1995 werden ongeveer 300 aanvragen voor VVD-prominenten afgehandeld. Daarvan 
konden ongeveer 250 worden toegezegd. De behandelde aanvragen komen voor een 
toenemend deel uit maatschappelijke instellingen en organisaties. 

Voor VVD-afdelingen wordt binnen het algemeen secretariaat de beleidslijn gehanteerd om 
bijeenkomsten te clusteren, teneinde een zo groot mogelijke publiciteit te genereren. 
Bewindspersonen, de fractievoorzitter van de VVD Tweede Kamerfractie en de meeste leden 
van de Eerste Kamer spreken derhalve alleen in Kamercentraleverband. 

Gedurende de ledenwerfcampagne in de tweede helft van 1995 werden veel grote geclusterde 
bijeenkomsten georganiseerd met de heer Bolkestein en de VVD-leden van het kabinet, 
volgens de bekende opzet van de verkiezingscampagne, die in de pers inmiddels 
"Infotainment" werd genoemd. Over het algemeen werden deze bijeenkomsten dit jaar 
buitengewoon goed bezocht (gemiddeld 400 bezoekers per keer) en was de belangstelling van 
de landelijke pers voor de bijeenkomsten uitstekend. 
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19 VORMING EN SCHOLING 

Politiek is bij uitstek mensenwerk. Het gaat over mensen en wordt verricht dóór en vóór 
mensen. De effectiviteit van een politieke partij wordt in belangrijke mate bepaald door de 
menselijke factor: dit is voor de VVD niet anders. 'Investeren' in leden blijft dan ook 
noodzakelijk. Een goede "Vorming en Scholing" is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van 
VVD-bestuursleden, (aankomende) politici en leden van de VVD. 

1995 heeft dan ook voor Vorming & Scholing met name in het teken gestaan van een actief 
beleid ten aanzien van: 
- het meer en breder aanbieden cursussen en trainingen; 
- verbetering kwaliteit van cursussen, inleiders, trainers en materiaal; 
- het uitbreiden van het cursusaanbod. 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, V &S-functionarissen, organisatoren, inleiders en 
trainers kunnen leden, (kandidaat) politici en bestuurders gebruik maken van een gevarieerd 
aanbod van cursussen en trainingen. 

Stuurgroep 
De samenstelling van de stuurgroep is per 1 januari 1995 als volgt: 
- de heer drs A. van Voskuilen 
- mevrouw drs P .H. Ginjaar 
- de heer J.N.J. van den Broek 
- mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon 
- de heer dr A.A.M. Kinneging 
- de heer drs ir P.J. Overakker 
- de heer R.W.A. Klaassen 
- mevrouw drs J.M. de Vries 

Gedurende 1995 zijn enkele personen benoemd tot lid van de stuurgroep: 
-mevrouw A.W.J. Luijben 
- de heer 0. Hoes 
- de heer ir F. van Dalen 

voorzitter 
secretaris 

tot 6 juni 
tot 19 mei 
tot 6 juni 

adviserend lid 
adviserend lid 

- mevrouw A. van Schravendijk-Beerse tot medio december 

De Stuurgroep van de Haya van Somerenstichting kwam in 1995 tien maal bijeen. 
Belangrijkste thema's en onderwerpen van deze vergaderingen waren: 
-beleidsplan 1995-1998; 
- professionalisering Vorming & Scholing; 
- opzet en inhoud topkadertraining; 
- vernieuwing & actualisering van het cursusaanbod; 
- ontwikkeling Leergang Besturen; 
- Leergang Gemeenteraad en Leergang Provinciale Staten; 
- selecteren van, ondersteuning aan en opleiding van trainers, inleiders en 

V &S-functionarissen; 
- lustrumseminar. 
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Landelijke Commissie van Vorming en Scholing (LVC) 
De LCV vergaderde in 1995 vijfmaal. Belangrijkste thema's van deze vergaderingen waren: 
- activiteiten in de kamercentrales; 
- algemene informatie uitwisseling; 
- vernieuwing en actualisering van het cursusaanbod; 
- organiseren van de cursussen; 
- ondersteuning aan V &S-functionarissen. 

Medewerkers 
Medewerkers Vorming en Scholing waren, evenals het voorgaande jaar mevrouw drs P.H. 
Ginjaar (adjunct-secretaris) en mevrouw S.M. Meijers (secretaresse). Vanafmaart 1995 werd 
extra ondersteuning aangetrokken, in de persoon van mevrouw drs L.B.J. Bessem. 
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SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN 

1 Lokale en regionale cursussen en trainingen 

Het reguliere, steeds terugkerende, programma is ook in 1995 in stand gehouden. Met name 
wordt hierbij gedoeld op lokaal & regionale georganiseerde cursussen. 

In afdelingen, ondercentrales en kamercentrales is veel gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. In totaal zijn decentraal ruim tachtig cursussen georganiseerd. Dit betekent, 
ondanks het "tussenjaar", een continuïteit in de cursusorganisatie. 

De totale realisatie van het aanbod van cursussen en trainingen van de Haya van 
Somerenstichting is opgenomen in de bijlage. 

2 Landelijke dag Vorming & Scholing 

Op 14 januari werd te Bunnik de jaarlijkse Landelijke dag Vorming & Scholing 
georganiseerd. Na een workshopronde -met als onderwerpen beleid, promotie, didactiek en 
aanbod Haya van Somerenstichting- werd met medewerking van vertegenwoordigers van 
CDA, PvdA en D66 het centrale thema "de toekomst van V &S binnen politieke partijen" 
uitgewerkt. 

In totaal bezochten ruim 100 belangstellenden, trainers, inleiders en V &S-functionarissen deze 
dag. 

3 Topkadertraining 

Onder leiding van de heer drs L.M.L.H.A. Hermans stond de topkadertraining dit jaar in het 
teken van "Minderheden in de multi-culturele samenleving". Gedurende 3 weekeinden, 6 & 
7 oktober, 17 & 18 november en 8, 9 & 10 december, is met 27 deelnemers gesproken over 
dit onderwerp met de nadruk op de volgende thema's: 
- immigratie 
- integratie 
- remigratie 
-visies en standpunten van VVD, PvdA en CDA 
Met name door de uitstekende bijdragen van de (gast)sprekers -de heer J. Rijpstra, de heer J. 
Wallage en de heer E. Heerma-vonden inhoudelijke intensieve en boeiende discussies plaats. 

Naast inhoudelijke kennisoverdracht werden ook de communicatieve vaardigheden getraind 
onder leiding van de heer dr N.H.M. Schraag en de heer J. Broekhuis. 
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4 Herziening cursussen 

Het cursusaanbod is de laatste jaren in de breedte toegenomen. In 1995 was het moment 
aangebroken om te gaan investeren in het onderhoud van de cursussen: een groot aantal 
cursussen, trainingen en syllabi is herzien, vernieuwd en geactualiseerd: 
- Introductiecursus nieuwe leden 
- Discussietechniek I 
- Discussie techniek 11 
- Liberalisme I 
- Tips voor de VVD-trainers 
- Tips voor de VVD-inleiders 

5 Didactiek inleiders en Train de trainer 

In 1995 is veel aandacht besteed aan opleiding en begeleiding van trainers en inleiders. De 
trainers en inleiders dienen immers niet alleen bekend te zijn met de inhoud van de trainingen 
en cursussen, maar ook met de manier van didactisch handelen. 

Naast het herzien en ontwikkelen van handleidingen hebben plaatsgevonden op 13 mei een 
train de trainerdag en op 13 & 14 oktober een training didactiek inleiders. In 1996 zullen deze 
activiteiten verder worden uitgebouwd. 

6 Ondersteuning V &S-functionarissen 

Op 10 & 11 maart vond te Garderen een trainingsweekeinde voor de LCV en de Stuurgroep 
plaats. Centraal stond het verhogen van de kwaliteit en rendement van Vorming en Scholing, 
waarbij sleutelbegrippen als effectiviteit en efficiëntie de nadruk kregen. Na een training van 
drie dagdelen, waar men met name met en van elkaar heeft geleerd, gingen de aanwezigen 
enthousiaster, gemotiveerder en met veel nieuwe ideeën aan de slag. 

7 Project "Vorming en scholing en nieuwe leden": 

Het zorgvuldig omgaan met (nieuwe) leden stond in 1995 in verschillende beleidsterreinen 
min of meer centraal. V &S kan een rol spelen in het werven en opvangen van nieuwe leden. 
Hiervoor is een leesbare brochure VVD: "Samen in Vrijheid" ontwikkeld en zijn de 
introduktiebijeenkomsten, met name in het laatste kwartaal, gepromoot en georganiseerd. 
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8 Jongeren 

De VVD kan zich momenteel verheugen in een grote aantrekkingskracht onder de jongeren: 
Vorming en Scholing speelt een rol in het kennis laten maken met "de politiek", het 
Liberalisme en de partijorganisatie. Binding en het geven van mogelijkheden tot participatie 
staan hierbij centraal. 

* Dag Den Haag 
In samenwerking met de portefeuille Jongerenbeleid werd in 1995 voor het eerst "Dag Den 
Haag" georganiseerd. Op deze wijze kondenjongeren (per kamercentrale) kennis maken met 
de haagse politiek, het Algemeen Secretariaat en door middel van een training met het 
Liberalisme en de VVD. Alhoewel zeer arbeidsintensief kan men dit eenmalige project als 
geslaagd betitelen: in totaal deden 12 kamercentrales, met in totaal 300 deelnemers mee. 

* Jongerendag 
In samenwerking met de portefeuilles Jongerenbeleid en Ledenwerving en -behoud is op 11 
november de derde Landelijke Jongerendag georganiseerd. Ongeveer 250 jongeren hebben 
zich bezig gehouden met een drietal simulatiespelen en games. 

* JOVD-VVD Topkadercursus 
De JOVD-VVD Topkadercursus vond, onder leiding van mevrouw A.L.E.C. van der Stoel, 
plaats op 9 & 10 december te Kampen met als thema: "Media". 28 deelnemers hebben vanuit 
verschillende invalshoeken over ontwikkelingen, problemen en mogelijke oplossingen 
gediscussieerd. Veel aandacht was hierbij voor de liberale kijk op deze problematiek. Tevens 
vond een vaardigheidstraining plaats. 

9 Leergang Provinciale Staten 

In het kader van de provinciale staten verkiezingen in maart 1995 is vooruitlopend hierop in 
een aantal provincies een cursus Provinciale Staten georganiseerd. 

Voorts werd op 1 0 & 11 februari voor degenen die nog niet lid waren van de staten en op een 
verkiesbare plaats stonden een trainingsweekeinde georganiseerd. Inleidingen betreffende de 
bestuurlijke organisatie en ruimte voor regio's, alsmede vaardigheidstrainingen maakten deel 
van het intensieve programma. 

Door de historische verkiezingsuitslag was een "nakomdag-dag" noodzakelijk. 
Een dertigtal, veelal onverwachts verkozen, maakten hiervan gebruik. 
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10 Seminar Lokaal Onderwijsbeleid 

In het kader van de Leergang Gemeenteraad (een samenwerkingsverband tussen de Haya van 
Somerenstichting, de VVD-Bestuurdersvereniging en de Organisatie Vrouwen in de VVD) is 
in november samen met de partijcommissie Onderwijs en Cultuurbeleid, een seminar georga
niseerd over lokaal onderwijsbeleid. 

Met medewerking van onder andere staatssecretaris Netelenbos, VVD-woordvoerder Cornielje 
en oud TK-lid Franssen is ten behoeve van de diverse doelgroepen uitgangspunten, knelpunten 
en doelstellingen van het te voeren beleid duidelijk uiteengezet. Daar waar mogelijk heeft een 
vertaling plaats gevonden naar beleid dat op lokaal niveau gevoerd kan worden. 

11 Leergang Besturen 

In het najaar is begonnen met het ontwikkelen van een meuwe leergang: de Leergang 
Besturen. 

Het doel van de Leergang Besturen is het gerichter opleiden van met name afdelings- en 
ondercentrale-bestuursleden, zodat zij beter zijn voorbereid en uitgerust op een meer aan de 
tijd aangepaste wijze van besturen. Gevolg hiervan is het plaatsvinden van meer aansprekende 
activiteiten, het adequater besturen en tevens het verstevigen van het actieve kader van de 
partij. 

De Leergang Besturen bestaat uit de volgende onderdelen: 
per kamercentrale of combinatie van kamercentrales een centrale bijeenkomst van een 
dag voor alle bestuurders (vanaf maart 1996); 
een vervolgtraject bestaande uit vervolgcursussen en een jaarlijkse terugkomdag voor 
de bestuursleden (vanaf zomer 1996). 

12 Lustrumseminar 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van hetvormings-en scholingsinstituut van de VVD 
is op 16 december een symposium georganiseerd rond het thema "Politiek is mensenwerk". 

Na een drietal inleidingen -door de heren mr F.C.W. Briët, voorzitter Directie Unilever b.v., 
dr W.H. Cense, voorzitter Directie Nederlandse Rode Kruis en ir W. Dik, voorzitter Raad van 
Bestuur Koninklijke PTT Nederland- is door de politiek-bestuurlijke top van de VVD van 
gedachten gewisseld over hoe de VVD in de toekomst kan en wil omgaan met werven en 
selecteren, vormen en scholen, plaatsen en begeleiden van talent en kwaliteit. 
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20a JONGERENBELEID 

Voortbordurend op het jongerenbeleid in 1994 werd ook in 1995 veel aandacht besteed aan 
het aantrekken en behouden van jongeren voor de partij. Het jongerenbeleid ontwikkelt zich 
langzamerhand steeds meer tot een aandachtsterrein binnen andere portefeuilles, zodat veel 
van de activiteiten samen met andere beleidsterreinen worden opgezet. De begroting van 1995 
gaf daardoor voor het jongerenbeleid apart zeer weinig budget te zien. De activiteiten voor 
jongeren vormen echter in de overige portefeuilles een belangrijk aandeel. 

In de tweede helft van 1995 vond een ledenwerfcampagne plaats waarbij veel jonge leden zich 
aanmeldden. Onderdeel van deze campagne was een inventarisatie van de activiteiten die in 
studentensteden worden georganiseerd ten behoeve van de introductie van eerstejaars; 
traditioneel een goed moment om leden te werven. In de loop van het jaar werd een nieuwe 
ledenwerfkaart voor jongeren ontwikkeld, die inmiddels al in herdruk is, vanwege de grote 
belangstelling. Ter ondersteuning van de activiteiten van de afdelingen werd een handleiding 
ledenwerving ontwikkeld, waarin een aparte paragraaf over het werven van jongeren werd 
opgenomen. 

In 1995 werd 14 maal de DAG-DEN HAAG georganiseerd door het algemeen secretariaat. 
Voor dit evenement werden jonge leden per kamercentrale uitgenodigd om met hun introducés 
een dag naar Den Haag te komen voor een rondleiding in de Tweede Kamer en een bezoek 
aan het Thorbeckehuis, alwaar een aantal korte inleidingen werd gehouden en een rollenspel 
werd gespeeld. De dag leverde naast veel enthousiaste reacties ook veel nieuwe leden op. 

Ook dit jaar vond een Landelijke Jongerendag plaats, op 11 november in Eindhoven. De dag 
droeg de titel "All in the Game" en werd bezocht door ruim 200 jongeren. De dag had veel 
belangstelling van de landelijke pers. 

De traditionele Topkadertraining JOVD-VVD vond plaats op 9 en 10 december met als thema 
"politiek en media". Ongeveer 30 deelnemers discussieerden een weekeinde lang over dit 
onderwerp, afgewisseld met vaardigheidstrainingen en inleidingen van deskundigen. 

In september werd door het hoofdbestuur een scriptieprijs ingesteld voor jongeren die één 
maal per twee jaar zal worden uitgereikt. Deze drs G.M.V. van Aardenneprijs zal worden 
toegekend door een jury onder leiding van de directeur van de Teldersstichting. 

In 1995 werden de contacten met de JOVD geïntensiveerd. Naast regelmatig overleg met het 
hoofdbestuur van de JOVD werd in het najaar besloten een Commissie 
Samenwerkingsprojecten JOVD-VVD (zie 20b) in te stellen die een aantal concrete projecten 
moet vormgeven in het jaar 1996. 
Ook binnen de Commissie Remkes, die toeziet op de naleving van de 
Samenwerkingsovereenkomst JOVD-VVD werd een aantal voorstellen voorbereid voor 
verbetering van de relatie tussen beide organisaties. 

De landelijke commissie Jongerenbeleid vergaderde in 1995 drie maal, op 14 februari, 13 
maart en 6 november. 
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Het hoofdbestuurslid mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, die ruim 7 jaar belast was 
met de portefeuille, trad in mei af en werd opgevolgd door mevrouw C.R. Baljé-Rijnders; de 
jongerenadviseur in het hoofdbestuur, mevrouw mr J. Hekman, werd opgevolgd door de heer 
E.A.H. van der Biezen; tenslotte werd, op tijdelijke basis, de ondersteuning van het 
jongerenbeleid op het algemeen secretariaat ondergebracht. Voor ondersteuning 
zorgde mevrouw A. Pot. 
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20b COMMISSIE JONGERENBELEID VVD - JOVD 

Met ingang van 1 januari 1995 werd de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) 1995-2000 
tussen de VVD en de JOVD van kracht. Als gevolg hiervan werd door de hoofdbesturen van 
VVD en JOVD een nieuwe Commissie VVD-JOVD ingesteld voor de duur van de over
eenkomst. 

Conform art. 3.2 sub c van die overeenkomst dient de commissie vóór 1 maart van ieder jaar 
verslag uit te brengen aan de hoofdbesturen van de VVD en de JOVD omtrent haar 
activiteiten en bevindingen. 

Samenstelling van de commissie 

Gedurende het gehele verslagjaar was de samenstelling als volgt: 
de heer J. W. Remkes 
de heer E.R.M. Balemans 
de heer J.J. Otterloo 
de heer C. Schagen 
mevrouw mr J. Hekman 
mevrouw A.C. den Ortelander 
de heer A. de Vries 

Vergaderingen 

voorzitter 
JOVD, secretaris 

JOVD 
JOVD 
VVD 
VVD 
VVD 

Het verslagjaar 1995 is voor de commissie een jaar geweest waarin het oorspronkelijk in de 
bedoeling lag om de commissie nadrukkelijk te betrekken bij meer aspecten van het jongeren
beleid te betrekken dan alleen het bewaken van de uitvoering van de SWO. Gaande het 
verslagjaar zijn er twee interessante ontwikkelingen aan te duiden. Ten eerste dat het in de 
bedoeling ligt van beide hoofdbesturen om de commissie ook te gaan gebruiken als een soort 
"denktank" en ten tweede door de instelling van een commissie Samenwerkingsprojecten door 
de hoofdbesturen van de VVD en de JOVD. Een nadere uitwerking van de positie van 
commissie SWO zal mogelijk in 1996 gestalte gaan krijgen. 
In 1995 is de commissie driemaal in vergadering bijeen geweest. Deze bijeenkomsten vonden 
plaats op 20 mei te Ede, op 27 september en op 14 november in het gebouw van de Tweede 
Kamer. De vergaderingen stonden nadrukkelijk in het teken van een nadere gedach
tenwisseling en visie van de commissie op een toekomstig jongerenbeleid zoals de 
hoofdbesturen van VVD en JOVD deze voorstaan danwel voor zouden kunnen staan. 

1996 beloofd een interessant jaar te worden. Enerzijds omdat er duidelijkheid zal worden 
verkregen over een mogelijke ruimer gebruik dat de hoofdbesturen van VVD en JOVD zullen 
wensen te maken van de commissie. Anderzijds omdat de commissie op basis van een aantal 
inventarisaties en onderzoeksgegevens inzake de positie en wensen van jongeren kan bijdragen 
aan een gerichte aanpak van een beleid dat moet leiden tot een hogere participatie van 
jongeren in de politiek in ruime zin. Een goede samenwerking tussen VVD en JOVD is 
daarbij van eminent belang. 
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21a EERSTE KAMERFRACTIE 

Samenstelling Eerste Kamerfractie 

Op 1 januari 1995 was de fractie als volgt samengesteld: 

ir D. Luteijn te Zuidzande 
rnr F. Korthals Altes te Rotterdam 
J.A. van Graafeiland RA te Venlo 
H.F. Heijmans te Hengelo 
ing. L.M. de Beer te Vlaardingen 
drs A. van Boven te Den Haag 
rnr H.P. Talsma te Epse 
J.W. Verbeek te Rotterdam 
mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip te Haamstede 
dr L. Ginjaar te Burgh-Haamstede 
rnr ir H. Heijne Makkreel te Aerdenhout 
drs L. Hilarides te Drachten 

voorzitter 
vice-voorzitter 

secretaris-penningmeester 
tweede secretaris 

In het begin van het jaar volgde de heer ing. L.M. de Beer mevrouw rnr E.J.J.E. van 
Leeuwen-Schut op, die wegens haar benoeming tot voorzitter van het College van Toezicht 
Sociale Verzekeringen haar lidmaatschap van de Eerste Kamer had neergelegd. 

De verkiezingen voor Provinciale Staten van 8 maart brachten de VVD op ongekende sterkte 
en rechtvaardigen de verwachting dat de nieuwe fractie uit 23 leden zou kunnen bestaan. 

Op dinsdag 13 juni kwam inderdaad een nieuwe fractie in een nieuwe - grotere - fractiekamer 
bijeen van 23 leden. Niet teruggekeerd waren ir D. Luteijn en drs A. van Boven, die zich niet 
meer herkiesbaar hadden gesteld.· Ing. L.M. de Beer stond op de eerste reserveplaats. 

Onder de nieuwe leden bevond zich ook oud-Vice-Minister-President en oud-Minister van 
Economische Zaken drs G.M.V. van Aardenne. De fractie leed een groot verlies, toen hij op 
11 augustus overleed. 
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Op 31 december 1995 was de fractie als volgt samengesteld: 

mr F. Korthals Altes te Rotterdam 
dr L. Ginjaar te Burgh-Haamstede 
J.A. van Graafeiland RA te Venlo 
drs L. Hilarides te Drachten 
ing. L.M. de Beer te Vlaardingen 
mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip te Heemstede 
drs D.J.D. Dees te Breda 
dr W.F. van Eekelen te Den Haag 
mr R.A.E. de Haze Winkelman te Den Haag 
J.J. van Heukelum te Vries 
H.F. Heijmans te Hengelo 
mr ir H. Heijne Makkreel te Aerdenhout 
A. de Jager te Waddinxveen 
ir N.G. Ketting te Huizen 
ir M.H.C. Lodewijks te Roermond 
jhr mr A. A. Loudon te V elp 
drs O.H.G.N. Luijten te Amsterdam 
mr J. Renserna te Hoorn 
mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos te Rijswijk 
mr H.P. Talsma te Epse 
M.J. V arekamp te Naaldwijk 
J.W. Verbeek te Rotterdam 
H. Wiegel te Giekerk 

Werkzaamheden 

voorzitter 
vice-voorzitter 

secretaris-penningmeester 
tweede secretaris 

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

De fractie vergaderde in het algemeen op dinsdag, voorafgaande aan de op die dag gehouden 
wekelijkse openbare vergadering van de Kamer en omstreeks eenmaal per maand- al dan niet 
bovendien - op de eraan voorafgaande maandagavond. Voor de op maandagavond gehouden 
vergaderingen werd een VVD-lid van de fractie van Liberaal-Democraten in het Europees 
Parlement uitgenodigd. De fractievoorzitter van de Tweede Kamer-fractie bezocht deze 
vergaderingen incidenteel. 
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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 kennisnemen 
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, plaatsvervangend vertegen
woordiger is de heer D.J.D. Dees. 

De heer dr W.F. van Eekelen vertegenwoordigt de fractie in de Noord Atlantische Assemblee, 
plaatsvervangend lid is de heer J.A. van Graafeiland RA. 

De heren dr W.F. van Eekelen en D.J.D. Dees vertegenwoordigen de fractie in de Benelux 
Raad, plaatsvervangend lid is de heer J.W. Verbeek. 
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2lb TWEEDE KAMERFRACTIE 

Samenstelling fractie 

Bij aanvang van het verslagjaar was de fractie als volgt samengesteld: 
J.D. Blaauw 
P.M. Blauw 
mr drs F. Bolkestein 
drs 0. Cherribi 
C.G.A. Cornielje 
D.J.D. Dees 
M. van den Doel 
A.A.M.E. van Erp 
mevrouw M.J. Essers-Huiskamp 
mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot 
ir E.L.P. Hessing 
H.A.L. van Hoof 
ir P .H. Hofstra 
drs J.P. Hoogervorst 
H.G.J. Kamp 
mevrouw drs M.M.H. Kanip 
drs J.H. Klein Molekamp 
W.P. Keur 
dr R. W. de Korte 
mr A.H. Korthals 
J.W. Remkes 
J.F.B. van Rey 
J. Rijpstra 
mevrouw A.L.E.C. van der Stoel 
mr A.I. te Veldhuis 
mevrouw drs P .J.L. Verbugt 
mr O.P.G. Vos 
mevrouw drs W.C.G. Voûte-Droste 
mevrouw mr B.M. de Vries 
mevrouw drs J.M. de Vries 
drs F.W. Weisglas. 

De samenstelling van het fractiebestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd. 

In de maandjuni beëindigde de heer drs D.J.D. Dees het Kamerlidmaatschap. Hij werd op 13 
juni opgevolgd door mevrouw mr A.M. van Blerck-Woerdman. 
De heer dr R.W. de Korte beëindigde eind augustus het Kamerlidmaatschap. Hij werd op 30 
augustus opgevolgd door de heer mr W.H.J. Passtoors. 
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Fractievergaderingen 

Het vergaderritme, wanneer de Kamer vergadert, iedere dinsdagochtend en om de week op 
woensdagmiddag, is ongewijzigd voortgezet. 

Op 25 en 26 augustus is de fractie bijeengekomen voor het jaarlijkse fractieweekend ter 
voorbereiding op het nieuwe parlementaire jaar. 

Op 24 oktober kwamen de beide fracties uit de Staten-Generaal bijeen voor een gezamenlijke 
vergadering in het gebouw van de Tweede Kamer. 

Overige activiteiten 

De fractie legde op 3 februari een werkbezoek Grote Steden af. Opgesplitst in groepen werden 
Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Utrecht en Zwolle bezocht. De dag is afgesloten met een 
discussie-bijeenkomst in het gemeentehuis van Utrecht over de inhoud van een uit te brengen 
1 0-puntenplan Grote Stedenbeleid. 

Op 13 oktober werd met dezelfde opzet een Ondernemersdag belegd, waarbij de fractieleden 
in groepen diverse ondernemers bezoeken in Bunnik, Breda, Dordrecht, Eindhoven en 
Nijmegen. Deze dag is afgesloten met een discussiebijeenkomst in Breda. 

Contacten met partijgeledingen 

In de eerste helft van het verslagjaar verleenden de fractieleden volop steun aan de campagne 
voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Veel campagne-bijeenkomsten zijn bijgewoond. 

Als adviserend lid woonden de fractieleden de diverse vergaderingen van partijcommissies bij. 

De ondersteuning bij de activiteiten van de Haya van Somerenstichting werden gecontinueerd. 

Diversen 

Op 28 april werden de leden Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Korthals, Te Veldhuis 
en Weisglas benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
De fractie heeft gedurende het verslagjaar ± 1750 brieven ontvangen, via het 
partijbureau waren dat er 70. Hiernaast werden door de afzonderlijke leden honderden 
brieven ontvangen. 
De fractie ontving 70 groepen, individuele leden ontvingen tientallen groepen. 
met de diverse belangenorganisaties en bedrijven zijn de contacten middels 
werkbezoeken en gesprekken voortgezet. 
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21c DE VVD IN HET EUROPEES PARLEMENT IN 1995 

1. Inleiding 

Het Europees Parlement heeft een goed jaar achter de rug. Met ingang van 1 januari 1995 
werd het aantallidstaten uitgebreid van twaalf naar vijftien door de toetreding van Zweden, 
Finland en Oostenrijk tot de Europese Unie. Het aantal leden van het Europees Parlement 
steeg hierdoor van 576 tot 626. 

Het Verdrag van Maastricht - dat op 1 november 1993 in werking is getreden- bracht voor 
het Europees Parlement op bepaalde terreinen een aanzienlijke uitbreiding van de 
bevoegdheden met zich mee. Eén van de nieuwe verworvenheden van het Europees Parlement 
zijn de hoorzittingen waarin de kandidaat-leden voor de Europese Commissie gehoord worden. 
Deze hoorzittingen, die in januari plaatsvonden, vergroten de openheid in het functioneren van 
de Europese Unie. De hoorzittingen werden besloten met een vertrouwensvotum in het 
Parlement. Op verzoek van het Europees Parlement wijzigde de Commissie haar 
portefeuilleverdeling op de onderdelen emancipatiebeleid en ontwikkelingssamenwerking. Op 
voorstel van drs G.M. de Vries, VVD-lid van het Europees Parlement en voorzitter van de 
fractie van de Europese Liberalen, Democraten en Hervormers (ELDR-fractie), verklaarde de 
Commissievoorzitter Jacques Santer zich bereid persoonlijk de coördinatie op zich te nemen 
van het mensenrechtenbeleid van de Europese Commissie. 

Bovendien werd een aantal prioriteiten van de ELDR-fractie opgenomen in hetjaarprogramma 
van de Europese Commissie voor 1995. De Europese Commissie zal bijvoorbeeld initiatieven 
nemen ter bestrijding van vreemdelingenhaat en anti-semitisme, waaronder het ontkennen van 
de holocaust. Daarnaast kwamen de Europese Commissie en de fractievoorzitters in het 
Europees Parlement een onderlinge gedragscode overeen. Hierin zegde de Commissie toe het 
Parlement eerder en beter te zullen informeren over ontwerp-wetgeving en zich meer te 
richten naar meerderheidsstandpunten van het EP. 

De ELDR-fractie had een grote inbreng in de vaststelling van de voorstellen van het 
Europees Parlement voor de Intergoevernementele Conferentie (IGC). Tijdens de IGC in 
199611997 zal het Verdrag van Maastricht worden besproken. Niet alleen was de opzet van 
het EP-verslag (geschreven door de christen-democraat Bourlanges en de socialist Martin) 
grotendeels geënt op de ELDR-nota van april 1995, maar ook bij de eindstemming werd nog 
een twaalftal liberale amendementen aangenomen. Deze betroffen onder andere voorstellen 
ter bescherming van de kleinere lidstaten en versterking van de rol van het Hof van Justitie 
en het Europees Parlement op het terrein van politie en justitie. 
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De laatste maand van het jaar werd voor een belangrijk deel in beslag genomen door 
besprekingen over de ratificatie van de douane-unie tussen de Europese Unie en Turkije. De 
ELDR-fractie en de andere fracties in het EP hebben ratificatie van dit verdrag afhankelijk 
gesteld van verbetering van de mensenrechtensituatie in Turkije. De druk vanuit Europa heeft 
gewerkt. Turkije paste de grondwet aan en liet 13 7 gewetensgevangenen vrij. 

Op woensdag 13 december verleende het EP goedkeuring aan de totstandkoming van de 
douane-unie, die met ingang van 1 januari 1996 van kracht is geworden. 

2. Liberale fractie 

Op 1 januari 1995 heeft de ELDR-fractie tien nieuwe leden verwelkomd binnen haar 
gelederen als gevolg van de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk. Dit betreft zes 
Finnen (vijf van de Centrum Partij en één van de Zweedse Volkspartij), drie Zweden (één van 
de Liberale Partij en twee van de Centrum Partij) en één Oostenrijkse van het Liberales 
Forum. De ELDR-fractie bestaat per 31 december 1995 uit 52leden. Met zes VVD' ers en vier 
D66' ers vormen de Nederlanders de grootste politieke groep binnen de fractie. In 1994 volgde 
drs G.M. de Vries- na met unanimiteit van stemmen te zijn verkozen- Yves Galland op als 
fractievoorzitter. De ELDR-fractie neemt in het Europees Parlement een strategische positie 
in tussen de twee reuzen, de socialistische fractie (220 leden) en de christendemocratische 
fractie (170 leden), en wist bij stemmingen dikwijls de balans te doen doorslaan. 

Op 18 september 1995 overleed de Belgische oud-vice-premier Jean Gol, leider van de Waalse 
PRL en buitenlandwoordvoerder van de ELDR-fractie. Gol, één van de meest markante 
persoonlijkheden uit de Belgische politiek, werd opgevolgd door de PRL-fractievoorzitter in 
de Waalse senaat, Philippe Monfils. 

3. VVD Contacten 

De VVD-leden van het Europees Parlement, drs G.M. de Vries, mr J.G.C. Wiebenga, 
mevrouw mr J.E.S. Larive, ir J. Mulder, drs F.A. Wijsenbeek en mevrouw dr P.C. Plooij-van 
Gorsel, rekenen het traditioneel tot hun taak intensieve betrekkingen te onderhouden met de 
VVD in al haar geledingen. Voor deze contacten maken zij tijd vrij buiten de vergaderdagen 
van het Europees Parlement en van de parlementaire gremia. waarbinnen zij taken vervullen 
(fractie, vakcommissies, parlementaire delegaties, conferentie van voorzitters), en naast de 
werkbezoeken die zij afleggen in eigen land en in de andere EU-lidstaten. 

Het Europees Parlement kent door zijn omvang en samenstelling ( 626 leden uit 15 landen) 
meer vergaderdagen dan diverse nationale parlementen. Zo had het EP in 1995 vijf weken 
reces; de Tweede Kamer daarentegen dertien (twee weken paasreces, acht weken zomerreces 
en drie weken kerstreces). 

Niettemin stellen de VVD-leden van het Europees Parlement er een eer in een maximale 
presentie te waarborgen op de landelijke bijeenkomsten van de partij. Op de jaarlijkse 
algemene vergadering en op partijraden is de VVD-EP-fractie dan ook doorgaans procentueel 
beter vertegenwoordigd dan de fracties uit de Eerste en Tweede Kamer. Ook anderszins 
leveren zij een actieve bijdrage aan het functioneren van de VVD. De contacten met de partij 
kunnen als volgt worden samengevat. 
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3.1. Landelijke bijeenkomsten 

In 1995 werd actief deelgenomen aan de algemene vergadering (20 mei), de partijraad ( 17 
juni, 30 september, 9 december), themadagen (25 februari, 22 april, 25 november), het 
congres van de VVD-Bestuurdersvereniging (3 en 4 november), het congres van de Vrouwen 
in de VVD (17 en 18 maart), de VVD-jongerendag (11 november), en het jubileum van de 
Haya van Somerenstichting (16 december). Drs G.M. de Vries hield inleidingen op de 
algemene vergadering en op de themadagen over het buitenlands beleid en defensiebeleid. 
Daarnaast leverde elk van de EP-leden een bijdrage aan de verkiezingscampagne voor de 
Provinciale Staten in de verschillende delen van het land. 

Aan de 'liberale instuif op 29 november kon niet worden deelgenomen, omdat de partij met 
het kiezen van de datum geen rekening had gehouden met het vergaderschema van het 
Europees Parlement. 

3.2. ELDR-bijeenkomsten 

De zes EP-leden namen deel aan het jaarlijks congres van de ELDR (Stockholm, 6 en 7 juli). 
Drie van hen participeerden in het ELDR-seminar over Europees-Russische betrekkingen in 
St. Petersburg (24 en 25 juni). Als fractievoorzitter nam drs G.M. de Vries bovendien deel 
aan de bijeenkomsten van de ELDR-Council in Brussel (10 maart, 11 mei en 6 oktober), in 
Stockholm (5 juli) en Rome (4 december), alsmede aan de ELDR Leaders Meeting in Bonn 
(23 november). 

3.3 Contacten met bewindslieden 

Met staatssecretaris Patijn wordt frequent overlegd over actuele zaken. Met de ministers 
Dijkstal en Zalm vonden gesprekken plaats in Brussel. De diverse EP-leden hebben op het 
terrein van hun portefeuille contact met de verantwoordelijke bewindslieden (bijvoorbeeld: 
MulderN an Aartsen, Plooij/Terpstra, Wijsenbeek/Jorritsma, Larive/Zalm). Als hun 
parlementaire werkzaamheden dit toelieten woonden drs G.M. de Vries of mr J.G.C. 
Wiebenga tevens het bewindsliedenoverleg bij. 

3.4 Contacten met de Tweede Kamerfractie 

Bij toerbeurt woonden de EP-leden vergaderingen bij van de Eerste en de Tweede 
Kamerfractie. PvdA, CDA en D66 kennen deze praktijk overigens niet. Daar worden de 
contacten vooral door stafmedewerkers onderhouden. Portefeuillehouders uit de ELDR-fractie 
en de Tweede Kamerfractie wisselen regelmatig van gedachten (bijvoorbeeld: Mulder/ 
Blauw/Hoogervorst/Keur; Wiebenga/Weisglas; Wij senbeek!Blaauw/Hofstra; PlooijN oûte; 
LariveNan der Stoel). 
Op initiatiefvan de EP-leden bracht een delegatie van de Tweede Kamerfractie op 26 juni een 
werkbezoek aan Brussel. 
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Op uitnodiging van de ELDR-fractie namen VVD-Tweede Kamerleden verscheidene malen 
deel aan bijeenkomsten van de ELDR-fractie. Zo gaf het Tweede Kamerlid drs 0. Cherribi 
een inleiding over de betrekkingen tussen de EU en Islamitische landen en bewegingen, en 
nam drs. J.F. Hoogervorst deel aan een ELDR-fractieseminar over fraudebestrijding. Mevrouw 
H. Poppens, medewerkster van de VVD-Tweede Kamerfractie, bezocht een ELDR-seminar 
over samenwerking tussen Europese liberalen en hun nationale collega's. 
De EP leden ontvingen geen antwoord op hun aanbod, een bijdrage te leveren aan de notitie 
over fraudebestrijding die de Tweede Kamerfractie op 21 juni uitbracht. 

3.5 Werkbezoeken aan het Europees Parlement 

De leden van de 'oude' Eerste Kamerfractie van de VVD brachten op 16 maart een 
werkbezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg. Op uitnodiging van de EP-leden 
werden de partijvoorzitter Hoekzema en internationaal secretaris Van Baal en in Straatsburg 
ontvangen. 
De VVD-vrouwen Utrecht brachten in mei een bezoek aan Straatsburg, de afdeling Krimpen 
a/d IJssel in september, en de kamercentrales Leiden en Den Haag in november. In Brussel 
werd de Kamercentrale Dordrecht ontvangen en in november de Kamercentrale Groningen. 
Ook vond in Brussel een gesprek plaats met de HB-leden Baljé-Rijnders en Van Voskuilen. 

3.6 Seminar Nordstichting 

Op initiatief van de EP-leden vond op 6 en 7 oktober te Heelsum het jaarlijkse weekeinde 
over Europese actualiteiten plaats, dat werd georganiseerd door de mr H.R. Nordstichting. 
Hoofdspreker was staatssecretaris mr M. Patijn. In samenwerking met het Nederlands Instituut 
voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' werd voor de deelnemers een rollenspel 
georganiseerd. 
Eerdere soortgelijke Europese seminars voor VVD-kaderleden werden gehouden in Heelsum 
(1990), Brussel (1991), Straatsburg (1992), Vinkeveen (1993). In 1994 werd in Wassenaar een 
kandidaten-trainingscursus georganiseerd. 

3. 7 Themadag Brussel 

Op 17 september organiseerden de VVD-leden van het Europees Parlement een themadag in 
Brussel voor Nederlandse ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. De ongeveer 80 
deelnemers werden in contact gebracht met specialisten op het gebied van de Europese 
wetgeving en onderzoeksprogramma's. Als één der sprekers trad de voorzitter op van de 
Europese MKB-organisatie UEAPME, de heer J. Kamminga. Voor 1996 staat een soortgelijke 
'service-activiteit' op het programma, bedoeld voor VVD-jongeren, met als onderwerp: 
studie-, stage- en banenperspectieven in het Europa zonder grenzen. 
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3.8 Overige contacten 

De EP-leden woonden bij toerbeurt de vergaderingen bij van het Hoofdbestuur van de VVD. 
Afhankelijk van de agenda nemen drs G.M. de Vries of mr J.G.C. Wiebenga deel aan het 
overleg met de partijvoorzitter en de fractievoorzitters in Eerste en Tweede Kamer. 

Omdat het 'vast' bijwonen van de vergaderingen van de 18 kamercentrales niet haalbaar is 
gebleken, is op initiatief van de EP-leden in 1990 een contactgroep van bestuursleden van 
Kamercentrales opgericht. Dit Eurocontact kwam in 1995, evenals in de vorige jaren vijf maal 
bijeen. De internationaal secretaris werd bij deze vergaderingen uitgenodigd, evenals de VVD
leden van het Europees Comité van de Regio's. 

De EP-leden waren dit jaar daarnaast vertegenwoordigd op de vergaderingen van de 
partijcommissies Europese Zaken, Landbouw en FEZ/MKB, alsmede bij de aanbieding door 
de partijcommissies Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken van 
het VVD-advies 'Herijking Buitenlands Beleid' aan mr drs F. Bolkestein. Met andere 
partijcommissies bestond overleg naar gelang de behoefte. 

Met de HB-portefeuillehouder Vorming & Scholing zijn mogelijkheden besproken voor het 
inbouwen van (een) Europese component(en) in het cursuspakket van de Haya van 
Somerenstichting. 

Tevens werden spreekbeurten vervuld voor afdelingen en Kamercentrales. 

3.9 Schriftelijke verslaglegging 

Sinds 1990 brengen de VVD-leden van het Europees Parlement een jaarverslag uit over hun 
werkzaamheden - inclusief de in binnen- en buitenland vervulde spreekbeurten - dat aan alle 
Afdelingen en Kamercentrales en aan het Hoofdbestuur wordt toegezonden. Het jaarverslag 
over 1994 verscheen in maart 1995. Elk kwartaal stellen de EP-leden daarnaast een uitvoeriger 
overzicht op van hun werkzaamheden, ten behoeve van de Kamercentralebesturen via hun 
vertegenwoordigers in het Eurocontact Sommige KC's namen deze verslaglegging op in hun 
blad. 

Sinds vele jaren subsidiëren de VVD-leden van het EP een 'Europese pagina' in Vrijheid en 
Democratie, bestemd voor alle leden van de partij. Deze bijdrage aan de exploitatiekosten van 
V &D beloopt tot 31 december 1995 ongeveer f 100.000,- per jaar. Helaas is als gevolg van 
het redactioneel beleid van V &D sinds een jaar niet meer mogelijk lezers te informeren over 
de individuele activiteiten van hun Europese afgevaardigden. 
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3.10 Voorlichting 

De CDA-, D66- en PvdA-afgevaardigden in het Europees Parlement beschikken elk over een 
Nederlandse voorlichter/verbindingsfunctionaris. Om de berichtgeving in de Nederlandse 
media over de VVD-activiteiten in het Europees Parlement te stimuleren, besloten de VVD
leden van het Europees Parlement ook hunnerzijds een voorlichter/verbindingsfunctionaris aan 
te trekken. 
Gelet op het grote belang van de Haagse en Hilversumse pers ('Nieuwspoort') ging de 
voorkeur van de VVD-EP-leden uit naar aanstelling van deze functionaris gezamenlijk met 
de Tweede Kamerfractie. Dit bleek niet te passen in de prioriteiten van de TK-fractie. De 
betrokken voorlichter zal daarom alleen door de EP-leden worden aangesteld. De kosten 
zullen thans gedeeltelijk ten laste moeten worden gebracht van de jaarlijkse bijdrage aan 
Vrijheid en Democratie. 
Onderzocht wordt, hoe de ELDR-fractie in het algemeen, en de VVD-leden van de fractie in 
het bijzonder, in navolging op mevrouw dr P.C. Plooij-van Gorsel kunnen worden aangesloten 
op Internet (World Wide Web). 
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22 VERSLAG INTERNATIONAAL PARTIJWERK 

De verdere versterking van de electorale positie van de VVD in de verkiezingen voor de 
provinciale staten en de daarvan afgeleide zetelwinst in de Eerste Kamer hebben wezenlijk 
bijgedragen aan de effectiviteit van de partij binnen de Liberale Internationale (LI), de Partij 
van Europese Liberaal-Democraten (ELDR), in de Oost-Europa-contacten en in de relatie tot 
de Duitse FDP. Zonder sterke thuisbasis kan een politieke partij in het buitenland geen goede 
resultaten boeken. Een aantal van onze zusterpartijen kan daarover meepraten. Een en ander 
houdt in dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De internationale 
verantwoordelijkheden van de VVD nemen daarom fors toe. 

De verankering van het internationale werk in de partij werd in 1995 mede gerealiseerd door 
een nauwe coördinatie tussen hoofdbestuur/internationaal secretariaat, partij en politiek. Hierbij 
dienen met name de VVD-bewindslieden, de parlementaire fracties van de VVD in de Eerste 
en Tweede Kamer der Staten-Generaal en in het Europees Parlement, de kamercentrales met 
buitenlandse contacten, de op het buitenland gerichte partijcommissies (Buitenlandse Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Zaken en Defensie), de Groep Nederland van de 
Liberale Internationale (LIGN), het Eurocontact, de Organisatie Vrouwen in de VVD, de 
VVD-leden in het Uitvoerend Comité van de LI en in de Raad van de ELDR en de 
Teldersstichting te worden genoemd. 

Om ook vanuit het buitenlandwerk van de partij de campagne voor de provinciale 
verkiezingen te ondersteunen, werd twee weken voor de verkiezingen op 25 februari 1995 de 
discussieronde herijking buitenlands beleid georganiseerd. In Hotel Huis ter Duin te 
Noordwijk kwamen meer dan driehonderd VVD' ers bijeen om het thema nationaal belang in 
het buitenlands beleid te bespreken. Gastsprekers waren de FDP' er Helmut Haussmann, drs 
G.M. de Vries en mr drs F. Bolkestein. De speech van mr drs F. Bolkestein had een sterke 
uitwerking op de Nederlandse politiek en de media en hield de gemoederen weken bezig. Het 
thema Nederlands belang stond op de politieke agenda. De uitslag van de verkiezingen heeft 
er bepaald niet onder geleden. 

Veel dank dient uit te gaan naar de vele vrijwilligers (Klankbordgroep voor Midden- en Oost
Europa, de landen-referenten voor Polen, de Tsjechische en Slowaakse Republieken, Hongarije 
en Slovenië), de stafmedewerkers van het algemeen secretariaat en de deelnemers aan het 
Buitenlandberaad (voorzitters van de op het buitenland gerichte partijcommissies, LIGN en 
de directeur van de Teldersstichting) en alle anderen die de internationale samenwerking in 
1995 tot een succes hebben gemaakt. Het internationaal secretariaat (portefeuillehouder HB, 
stafmedewerker Thorbeckehuis en landen-referenten) is thans als volgt samengesteld: 
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mr drs J.C. van Baaien 
drs K.J. Hoving 

A. Geensen 

Th.V.A. Boitelle 
drs F.Z. Szabo 
drs B.E.A. Wellink 
drs T. Kuperus 
S.P. Metz 

internationaal secretaris in het hoofdbestuur 
adjunct-secretaris internationale zaken 

(algemeen secretariaat), tevens referent voor Polen 
medewerker internationale zaken 

(algemeen secretariaat), tevens secretaris LIGN 
referent voor Slovenië 

referent voor Hongarije 
referent voor de Tsjechische en Slowaakse Republieken 

referent voor Duitsland 
project assistent, tevens penningmeester LIGN 

Partijvoorzitter drs W.K. Hoekzema fungeert in het hoofdbestuur als mede-portefeuillehouder 
internationale zaken en is als zodanig actief bij het internationale partijwerk betrokken. Voor 
mr drs F. Bolkestein geldt hetzelfde vanuit zijn positie als President-Elect van de LI en als 
politiek leider van de VVD. 

De VVD is in de LI vertegenwoordigd door mr drs F. Bolkestein (President-Elect - lid 
Bureau), dr W.F. van Eekelen (Vice-President), delegatieleider mr drs J.C. van Baaien en ir 
P.R. Rauwerda (beiden lid Uitvoerend Comité). Mr drs J.C. van Baaien fungeert tevens op 
persoonlijke titel als toegevoegd lid van het Bureau {Adviser to the Presidency). Mr H.P. 
Talsma en mr E.H. Toxopeus zijn LI Patron. 

De VVD is in de ELDR vertegenwoordigd door drs W.K. Hoekzema, delegatieleider mr drs 
J.C. van Baaien, dr W.F. van Eekelen, drs M.A.J. Knip en mr D. Kok (leden ELDR-Raad). 
Drs K.J. Hoving en A. Geensen zijn toegevoegde leden van de Raad. Dr W.F. van Eekelen 
is lid van de ELDR-werkgroep inzake voorbereiding van de Inter-Gouvernementele 
Conferentie (IGC) in 1996. Drs K.J. Hoving is lid van het Oost-West-coördinatoren-overleg 
en vertegenwoordigt de VVD in het ambtelijk ELDR-SG-circuit. 

Van de meeste internationale activiteiten is verslag, danwel aankondiging gedaan in Vrijheid 
& Democratie. Hieronder volgt een beknopte opsomming. Een uitgebreide beschrijving en 
verantwoording zal worden gepresenteerd in het internationaal jaarverslag van de VVD 
1994/1995 dat mede ten behoeve van Ll, ELDR en onze buitenlandse partners wordt 
opgesteld. 

1. Liberale Internationale 

In het kader van de Liberale Internationale werden de bijeenkomsten van het Bureau en het 
Uitvoerend Comité in Belfast (19-21 januari), Bern (19-20 mei) en Opatij a, Kroatië ( 4-5 
november) bijgewoond. Extra vergaderingen van het Bureau vonden op 2 april te Amsterdam 
en 8 september te Barcelona plaats. 

Behandelde hoofdthema's tijdens de U-vergaderingen waren in 1995: bestrijding criminaliteit, 
beperking internationale wapenhandel en de situatie in het voormalige Joegoslavië. Daarnaast 
zijn vele resoluties aangenomen, onder andere over het Russische optreden in Tsjetsjenië, de 
minderhedenproblematiek in Slowakije en de verkiezingen in Kroatië. 
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In april is in Malawi de African Group van de LI opgericht. De LI werd daarbij 
vertegenwoordigd door LI President Sir David Steel, secretaris-generaal J. Maaten, dr Atul 
Vadher en mr drs J.C. van Baaien. Het is de bedoeling om regelmatig met Afrikaanse liberaal 
gezinde politici tot discussies en informatie-uitwisseling te komen, met name aangaande de 
democratische ontwikkelingen op het Afrikaanse continent. 

Het 47e U-congres zal van 5-8 juni 1996 in Noordwijk worden gehouden. De VVD is 
gastorganisatie. Mr drs F. Bolkestein bereidt momenteel het themarapport "Media & 
Democracy" voor. Ten behoeve van LI'96 en het Nederlandse voorzitterschap is een 
onafhankelijke stichting voor de organisatie en financiering opgericht (Vijverberg Fundatie). 

2. ELDR 

In het kader van de Raad van de ELDR werd deelgenomen aan bijeenkomsten te Brussel (10 
maart, 11 mei en 6 oktober), Stockholm (5 juli) en Rome (4 december). De vergaderingen van 
de SG's vonden plaats te Boedapest (17-18 maart) en Kopenhagen (29-30 september). Van 
10-11 november vond te Brussel het jaarlijkse overleg plaats van de Oost-West-coördinatoren 
binnen de ELDR. Van 23-25 juni heeft de ELDR te St. Petersburg haar jaarlijkse speciale 
Oost-Europa-conferentie georganiseerd over de ontwikkelingen aangaande democratisering in 
Rusland. Op 23 november vond te Bonn de bijeenkomst van ELDR-leiders plaats. Mr drs F. 
Bolkestein heeft hierbij uitvoerig met zijn Europese collega's de IGC-problematiek en de 
sanering van de Europese financiën in relatie tot de uitbreiding van de Unie besproken. 

Het hoogtepunt van de Europese VVD-activiteiten was het ELDR-congres te Stockholm (5-7 
juli) met als belangrijkste thema de IGC in 1996. Reeds enkele maanden voor deze datum is 
een ELDR-werkgroep bezig geweest om een IGC-resolutie voor te bereiden. Uiteindelijk is 
in Stockholm een voor de VVD als partij aanvaardbare resolutie aangenomen. Echter, de 
discussie aangaande verdere toekomstige Europese integratie verdient continue aandacht. 
Binnen de partij is in 1995 middels discussierondes (25 februari te Noordwijk) en kleinere 
ronde-tafel-conferenties met het Buitenland beraad, kabinetsleden en fractievoorzitters aandacht 
besteed aan de IGC. In 1996 zal deze lijn worden voortgezet. 

Voor het eerst sinds jaren heeft een liberale partijvoorzitter het Europees Parlement te 
Straatsburg bezocht. Op 10 en 11 juli waren drs W.K. Hoekzema, de internationaal secretaris 
en de adjunct-secretaris internationale zaken te gast bij de ELDR-Groep in het Europees 
Parlement. Belangrijkste doel was om de communicatie tussen partij en Euro's, in het 
bijzonder de VVD-delegatie, te verbeteren en de uitwisseling van informatie te stroomlijnen. 

3. Oost-Europa-programma 

De samenwerking met onze Oosteuropese partners heeft in 1995 weer hoge prioriteit gehad. 
De VVD werkte daarbij nauw samen met de FDP en de Friedrich-Naumann-Stiftung. De 
politiek leider, de partijvoorzitter en de internationaal secretaris fungeerden daarbij als hecht 
team, daartoe ondersteund door staf en landen-referenten. Ook met het Nederlandse ministerie 
van Buitenlandse Zaken en met PvdA, CDA en D66 werd regelmatig op het terrein van Oost
Europa overlegd. Binnen de politieke partijen bestaat een grote mate van overeenstemming 
over de noodzaak tot handhaving van de huidige Oost-Europa-subsidie na 1996. 
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In 1995 is wederom prioriteit gegeven aan samenwerking met Polen, Tsjechië, Hongarije, 
Slovenië en Slowakije. Vooral de samenwerking met Hongarije en Slovenië verliep 
buitengewoon goed, mede omdat de VVD in deze landen politieke partners in regering en 
oppositie heeft zitten. De belangrijkste projecten zullen hierna even kort worden genoemd. 

Op 26 april heeft de Hongaarse vice-premier Gabor Kuncze, tevens in zijn functie als 
partijleider van SzDSz, een bezoek gebracht aan de VVD. Belangrijkste gesprekspartners 
waren zijn collega minister van Binnenlandse Zaken H.F. Dijkstal, staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken mr M. Patijn, politiek leider mr drs F. Bolkestein, partijvoorzitter drs 
W.K. Hoekzema, de internationaal secretaris en burgemeester van Utrecht mr LW. Opstelten. 

Van 1-4 juni heeft een VVD-delegatie een werkbezoek gebracht aan de Sloveense 
regeringspartij LDS. Hoofdthema was lokale politiek. Middels seminars en bezoeken aan 
burgemeesters heeft een intensieve uitwisseling van informatie over de verschillende aspecten 
aangaande de lokale politiek plaatsgevonden. Lokale bestuurders zoals mr F.H.G. de Grave 
(Amsterdam), mr C.H. Goekoop (Leiden), J. Broekhuis (Hendrik-Ido-Ambacht), HB-leden ir 
A.J. Korffen mr drs J.C. van Baaien en referent Th. V.A. Boitelle waren in dit opzicht actief. 

Van 2-4 juli bezocht een VVD-delegatie Polen. Met medewerking van de Duitse Friedrich
Naumann-Stiftung werd uitvoerig met parlementariërs van de Unie van Vrijheid over EU- en 
NAVO-zaken, alsmede de politieke situatie in Polen gesproken. Momenteel bestaat er in Polen 
geen liberale partij. De VVD onderhoudt daarom vooral op persoonlijke titel contacten met 
Poolse politici. 

Van 9-11 november hebben de Hongaarse oppositieleider en partijvoorzitter van Fidesz Viktor 
Orban en de Sloveense minister van Buitenlandse Zaken Zoran Thaler, op uitnodiging van de 
VVD, een werkbezoek gebracht aan Nederland. In ontmoetingen met Defensie-minister dr ir 
J.J.C. Voorhoeve, mr drs F. Bolkestein, drs W.K. Hoekzema, de internationaal secretaris, 
Eerste-Kamerlid dr W.F. van Eekelen en de Amsterdamse loco-burgemeester mr F.H.G. de 
Grave zijn onderwerpen als de ontwikkelingen op de Balkan, Oosteuropese toetreding tot EU 
en NAVO en de politieke situatie in diverse Europese landen ter sprake gekomen. Het bezoek 
leidde tot nieuwe concrete samenwerkingsprojecten tussen de diverse partners. 
Naast deze projecten hebben verschillende andere ontmoetingen en werkbezoeken 
plaatsgevonden in het kader van het Oost-Europa-programma. 

4. Bilaterale contacten waaronder met name de FDP en VLD 

Met de FDP is in 1995 intensief contact geweest. Naast de gebruikelijke samenwerking binnen 
LI en ELDR heeft de VVD op 25 april een bezoek aan Bonn gebracht. Tijdens een 
vergadering van de FDP-fractiecommissie voor Europese Zaken, hebben de partijvoorzitter 
en de internationaal secretaris de standpunten van de VVD inzake de IGC'96 uiteengezet. 
Gastheer was Heirnut Haussmann, die op 25 februari deelnam aan de discussieronde herijking 
buitenlands beleid. Op 13 mei heeft een VVD-delegatie te Düsseldorf de verkiezingsavond van 
de Landtag in Nordrheinwestfalen bijgewoond. De FDP haalde de kiesdrempel van 5% niet. 
Mede hierdoor is op het FDP-partijcongres in juni partijvoorzitter Klaus Kinkei afgetreden. 
Wolfgang Oerhardt werd zijn opvolger. Van 21-23 september nam de internationaal secretaris 
deel aan de oprichtingsconferentie van de FDP-Führungsakademie in Berlijn. Hij hield een 
voordracht over de terugkeer van het (post-)communisme in het voormalige Warschau-pact. 
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Op 7 mei heeft een VVD-delegatie een verkiezingsbijeenkomst van de Vlaamse VLD te Gent 
bijgewoond. Mr drs F. Bolkestein was hierbij uitgenodigd te spreken. In de verkiezingen in 
België heeft de VLD niet de verwachte winst weten te behalen. Partij leider Guy V erhofstadt 
is hierop afgetreden. Zijn opvolger is Herman De Croo. 

Verder zijn in 1995 bilaterale contacten onderhouden met de Britse Liberal Democrats, het 
Deense Venstre, de PRL uit Wallonië en de DP uit Luxemburg. 

5. Oriëntaties en participaties 

Mede in het kader van het Oost-Europa-programma heeft een oriënterend bezoek van de 
internationaal secretaris aan Bulgarije plaatsgevonden. Op uitnodiging van de liberale 
Bulgaarse President Zhelev werd een breed programma samengesteld. Middels gesprekken met 
ministers, parlementariërs en hoge ambtenaren is een duidelijk beeld aangaande de Bulgaarse 
politiek ontstaan. Op dit moment ziet de VVD geen reden om haar prioriteiten aan te passen. 
Wel wordt een bezoek van mr drs F. Bolkestein, als LI President, aan Bulgarije voorbereid. 

Van 24 november t/m 4 december heeft een VVD-delegatie deelgenomen aan een conferentie 
van de Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika (NZA). Dit bezoek was het vervolg op een 
NZA-seminar dat van 13-17 maart 1995 in Den Haag was georganiseerd en waar de VVD een 
actieve rol vervulde. In Johannesburg hebben uitvoerend voorzitter van NZA dr K. Groenveld, 
penningmeester jhr R.G.P. Sandberg, Tweede-Kamerlid A.L.E.C. van der Stoel en adjunct
secretaris internationale zaken drs K.J. Hoving in diverse seminars en bezoeken uitgebreid 
kennis gemaakt en contacten gelegd met Zuidafrikaanse politieke partijen. 

Het internationaal secretariaat is de VVD in brede zin zeer erkentelijk voor de wijze waarop 
het internationale werk onderdeel van de reguliere partij- en bestuursactiviteiten is geworden. 
In 1996 hoopt het weer op de inzet en energie van velen te kunnen rekenen. 
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23 PROF.MR B.M. TELDERSSTICHTING 

Publikaties 

In 1995 kwamen bij de Teldersstichting de volgende publikaties tot stand. 

Geschrift 82 Tussen vrijblijvendheid en paternalisme. Bespiegelingen over 
communitarisme, liberalisme en individualisme. 

In deze publikatie van de Teldersstichting "Tussen vrijblijvendheid en paternalisme", wordt 
afgerekend met het idee als zou liberale politiek leiden tot maatschappelijke desintegratie. 
Door een werkgroep van het wetenschappelijk bureau wordt beoogd dat een grotere 
individuele vrijheid en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid juist aanzetten tot meer 
gemeenschapsgevoel. Een door de staat afgedwongen solidariteit (de sociaal-democratische 
weg) daarentegen leidt veeleer tot onverschilligheid en vervreemding. Het geschrift is tot stand 
gekomen in een werkgroep onder leiding van dr K. Groenveld. Voorts maakten prof.mr dr 
P.B. Cliteur, mr R. Hansma, dr A.A.M. Kinneging en dr G.A. van der List deel uit van deze 
werkgroep. 

Geschrift 83 Proliferatie van mensenrechten 

Geschrift 83 is een bundeling van artikelen over mensenrechten die eerder in het periodiek 
Liberaal Reveil zijn verschenen. 
De bundel gaat over de groei van het aantal gecodificeerde mensenrechten. Men spreekt al 
over drie generaties, te weten: de klassieke mensenrechten, de sociale rechten en de collectieve 
rechten. Een van de auteurs van de bundel, Cliteur betreurt deze proliferatie van 
mensenrechten. Hoe meer, hoe minder waard, zegt hij. Hoe meer mensenrechten als zodanig 
worden aangemerkt, hoe minder het respect voor deze rechten zal zijn. De proliferatie van 
mensenrechten devalueert deze rechten. Deze stelling die door Cliteur uitvoerig wordt 
toegelicht, staat in dit geschrift ter discussie. De logica en de empirische geldigheid van de 
argumentatie van Cliteur worden betwist. Daarbij komen zeer fundamentele kwesties aan de 
orde die onze aandacht verdienen. De gedachtenwisseling erover levert een bijdrage tot de 
ontwikkeling van het liberale gedachtengoed. 
In de bundel (geredigeerd door dr K. Groenveld) zijn artikelen opgenomen van: mr A. Baas, 
dr M.C. Castermans-Holleman, prof.mr dr P.B. Cliteur, prof.dr J.A.A. van Doorn, dr M. 
Galenkamp en dr M. T. Kamminga. 

Tussen polarisatie en paars. De 1 00-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten m 
Nederland. 

Liberalen en socialisten hebben elkaar in Nederland, net als elders, vaak fel bestreden en 
golden gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw als elkaars 'natuurlijke' 
tegenstanders. Met de vorming van het paarse kabinet lijkt dan ook een 'koude oorlog' tussen 
VVD en PvdA te zijn beslecht. Toch zijn er voor de totstandkoming van het paarse kabinet 
al perioden geweest waarin sprake was van toenadering, waarderende woorden en zelfs 
kortstondige samenwerking. In bundel Tussen polarisatie en paars wordt de verhouding tussen 
liberalen en socialisten uitvoerig belicht. Eerst worden de ideologische uitgangspunten van 
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beide stromingen besproken en met elkaar vergeleken, daarna wordt in een achttal bijdragen 
weergegeven hoe in onderscheiden perioden uit de geschiedenis tussen 1894 en 1994 de 
verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland is geweest. 
Het boek wordt afgesloten met twee politieke bijdragen. Hierin blikken Vonhoff en Bolkestein 
terug op de weg naar 'paars' en vooruit op het aanzien van het Nederlandse politieke 
landschap na 'paars' . 
De redactie van de bundel was in handen van drs P.G.C. van Schie, wetenschappelijk 
medewerker van de Teldersstichting. De overige auteurs van de geschiedkundige bijdragen 
zijn afkomstig van de Teldersstichting, de Wiardi Beekmanstichting (het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA) en universitaire onderzoekinstellingen. Deze publicatie werd uitgegeven 
door de Teldersstichting en uitgeverij Kok/ Angora te Kampen. 

Dissertatie De macht van het idee. De VVD en het Nederlandse 
buitenlands beleid 1948 - 1994 

Op 2 november 1995 promoveerde de als politicoloog aan de prof.mr B.M. Teldersstichting 
verbonden Gerry A. van der List. Hij verwierf zijn doctorsbul aan de Rijksuniversiteit van 
Leiden voor het proefschrift: 'De macht van het idee', met als ondertitel: 'De VVD en het 
Nederlandse buitenlands beleid 1948 - 1994'. Deze studie vormt en grondige thematisch
chronologische beschrijving en analyse van de opstelling van de VVD met betrekking tot de 
buitenlandse politiek vanaf 1948, het jaar van haar oprichting, tot de Tweede-Kamerver
kiezingen in 1994. Door een confrontatie met de visie van meer en minder prominente 
Nederlandse liberalen op velerlei internationale kwesties krijgt de lezer inzicht in de 
ontwikkeling van het denken van de VVD over veiligheidsbeleid, dekolonisatie, Europese 
integratie, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. 
Het proefschrift van Van der List is uitgegeven door DSWO Press te Leiden. 

Preadvies Veiligheidsvraagstukken en de rol van de Nederlandse defensie 

Op 22 april 1995 organiseerde het hoofdbestuur van de VVD een conferentie over de rol van 
het Nederlandse defensie-apparaat. 
Deze rol moet opnieuw worden bepaald nu er in de afgelopen jaren zich grote veranderingen 
hebben afgespeeld in de internationale verhoudingen. 
Ten behoeve van deze conferentie werd een preadvies geredigeerd door drs P.G.C. van Schie, 
wetenschappelijk medewerker van de Teldersstichting. 

Conferentie
verslag Politieke partijen in de toekomst 

In september 1995 publiceerde de Teldersstichting en de wetenschappelijke instituten gelieerd 
aan D66, CDA en PvdA een verslag van een conferentie over Politieke Partijen in de 
toekomst. 
In dit verslag vindt men een weergave van de inleidingen die op deze conferentie werden 
gehouden door o.m. prof.dr J.Th.J. van den Berg, prof.dr R. Foqué, dr R.A. Koole, dr P. 
Winsemius en drs W.J. Deetman. Centraal op deze conferentie stond de vraag naar de 
oorzaken van het verval van de politieke partijen en naar de wijze waarop een revitalisering 
gestalte kan krijgen. 
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Bundel Ach Jezus, een intellectueel 

Dr G.A. van der List schrijft twee keer in de maand een column in de Volkskrant. 
Een compilatie van deze en andere artikelen verscheen in september 1995 bij Prometheus, 
onder de titel: Ach Jezus, een intellectueel. Centraal in deze verzameling staat de ontdekking 
dat volkse vooroordelen in realiteitsgehalte niet per se onderdoen voor de inzichten van 
intellectuelen. 

Symposia, conferentie e.d. 

Conferentie De toekomst van Nederlandse politieke partijen 

Op 19 juni organiseerden de wetenschappelijke instituten van politieke partijen een conferentie 
over dit onderwerp. Een speciaal themanummer van het periodiek Beleid en Maatschappij 
hierover diende als preadvies ten behoeve van deze conferentie. 

Het themanummer bevat bijdragen van die vier wetenschappelijke instituten en had de 
volgende inhoud: 

F. Becker en P. Ka/ma: 

K Groenveld en 
P.G.C van Schie: 

CJ Klop: 

CW de Vries: 

A.MJ Kreukels: 

"Tussen belang en beginsel. Politieke partijen m sociaal
democratisch perspectief''. 

"The party 's over?. Liberalen over de noodzaak van politieke 
partijen". 

"Van bevrijdingspraktijk naar vrijheidsbeheer. Een christen
democraat over de toekomst van politieke partijen". 

"De betekenis van de politieke partij. Het probleem van de 
institutionaliteit en het belang van de excentrische positie". 

"De toekomst van politieke partijen. Aantekeningen bij de 
bijdragen van wetenschappelijke instituten van politieke 
partijen". 

Een verslag van deze conferentie werd gepubliceerd. Zie hieronder onder de rubriek 
"Publicaties". 

Symposium Het blauw en het rood in paars 

Op 21 december organiseerde de Teldersstichting in Amsterdam een syposium over het 
verleden, het heden en de toekomst van de verhouding tussen de liberalen en socialisten. Dit 
naar aanleiding van de uitgave van de bundel Tussen polarisatie en paars (zie hiervoor onder 
"Publicaties"). 
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Na een inleidend betoog van de redacteur Van Schie met betrekking tot de inhoud van de 
bundel liet een tweetal historici zijn licht schijnen over bovenbedoelde verhouding in het 
verleden. Daarna namen een tweetal (oud-)politici en twee wetenschappers (verbonden aan 
Teldersstichting en Wiardi Beckmanstichting) plaats in een forum om met elkaar en met de 
overige aanwezigen te discussiëren over de betekenis van het "paarse" kabinet voor ons land 
en voor de toekomstige partijpolitieke verhoudingen. 
Concreet zag het programma van het symposium er als volgt uit: 

Betoog van redacteur drs P.G.C. van Schie betreffende het boek Tussen polarisatie en 
paars. 
Inleidingen van prof.dr J.Th. J. van den Berg en prof.dr P. de Rooy over de verhouding 
tussen liberalen en socialisten in het verleden, gevolgd door een debat met de zaal. 
Forum over heden en toekomst van liberalisme en socialisme in Nederland en hun 
onderlinge verhouding. 
Forumleden: mr F.H.G. de Grave, dr G.A. van der List, F. Rottenberg, drs F. Becker. 

Conferenties: Internationale conferenties over de functie van de politiek en de 
politieke partijen in Nederland en Zuid-Afrika 

Begin 1993 werd de Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika opgericht. Het oogmerk van de 
Stichting is het verlenen van (financiële) steun aan politieke partijen in Zuid-Afrika bij de 
capaciteitsopbouw in de periode van overgang naar een democratisch bestuur. De Stichting 
is een gezamenlijke onderneming van politieke partijen in Nederland. Deze partijen laten zich 
in het merendeel van de gevallen in het bestuur van de Stichting vertegenwoordigen door de 
directeur van het wetenschappelijk instituut. 
Begin dit jaar organiseerde de Stichting een kleine conferentie in Den Haag. Circa 25 
politici/partijfunctionarissen uit Zuid-Afrika bezochten deze conferentie, die was gewijd aan 
de capaciteitsopbouw en de functies van politieke partijen (recrutering, beleidsformulering, 
vorming en scholing, wetenschappelijk werk, internationale relaties, et cetera). Tevens werd 
aandacht besteed aan de Nederlandse staatsinrichting (waaronder de verhouding tussen 
nationaal en lokaal bestuur). 

Van 27 november tot 1 december jl. organiseerde de Stichting een conferentie in Johannesburg 
(Kempton Park) ten behoeve van politici en partijfunctionarissen van alle politieke partijen 
in Zuid-Afrika. 
Van Nederlandse kant werd door 35 politici/partijfunctionarissen/deskundigen aan de 
conferentie deelgenomen (de directeur van de Teldersstichting had de eer deze delegatie als 
vice-voorzitter van de Stichting te mogen leiden). Aan de orde kwamen onder meer de 
volgende onderwerpen: 

staatsinrichting en de functie van politieke partijen; 
politieke economie; 
politiek en religie; 
het maatschappelijk middenveld en de politie. 

Steeds werd een vergelijking gemaakt tussen de situatie in Nederland en Zuid-Afrika. 
De conferentie diende de gedachtenwisseling tussen de leden van de Nederlandse delegatie 
en de Zuidafrikaanse deelnemers en vooral ook de dialoog tussen de vertegenwoordigers van 
de politieke partijen in Zuid-Afrika. Deze dialoog is van groot belang voor de opbouw van 
de democratie aldaar. 
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Zomerschool 
Ook in 1995 organiseerde de Teldersstichting een zomerschool over de grondslagen van het 
liberalisme. Wederom is een twintigtal gevorderde studenten aan Nederlandse universiteiten 
uitgenodigd om gedurende een week hun kennis van het liberalisme te verdiepen. 

Overwogen wordt om deze cursus ook geschikt te maken voor andere groepen, waaronder het 
topkader van de VVD. 

Lopende projecten: 

In dit verslagjaar waren de volgende projecten in behandeling: 
Dissertatie "De VVD en het Nederlands buitenlands beleid"; 
Liberaal milieubeleid; 
Communitarisme, liberalisme en individualisering; 
De toekomst van politieke partijen; 
Nederlands belang en buitenlands beleid; 
De geschiedenis van de relatie tussen sociaal-democraten en liberalen in 
Nederland; 
Mensenrechten; 
De rol van de Nederlandse defensie; 
Democratiseringsprocessen in de Derde Wereld. 

Liberaal Reveil 

In de zes nummers van Liberaal Reveil die in 1995 verschenen, werd onder meer aandacht 
besteed aan: het liberalisme in Engeland en Duitsland, de positie van Nederland in Europa, 
de politiek en de moraal en aan de mensenrechten. Het themanummer was gewijd aan de 
verdiensten van de "paarse" regeringscoalitie en aan de aard van het "paarse" beleid. 

Het bestuur van de Stichting "Liberaal Reveil" werd voorgezeten door rnr J.J. Nouwen. 
Drs P.J.H.M. Luijten was ook in 1994 de secretaris van het bestuur. 
Drs J.A. Weggemans zat de redactie van Liberaal Reveil voor en de eindredactie werd 
verzorgd door mevrouw ir L.J. Kolff en dr G.A. van der list. 
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Curatorium van de prof.mr B.M. Teldersstichting 

Op 31 december 1995 was het Curatorium als volgt samengesteld: 
mr drs H. Langman voorzitter 

penningmeester mr K.H. Beyen 
prof.mr M.C. Burkens 
prof.mr dr P .B. Cliteur 
prof.dr J.A.A. van Doorn 
drs F .A. Engering 
dr J.M. Goudswaard 
drs W.K. Hoekzema 
mevrouw mr E.J.J.E. van Leeuwen-Schut 
prof.dr A. Szász 
prof.mr W.J. Slagter 
mr H.P. Talsma 
mevrouw mr W.M.C. de Vrey-Vringer 
dr G. Zoutendijk 

Bureau van de Stichting 

In 1995 verliet mevrouw ir L.J. Kolff, vanwege een wijziging in de samenstelling van haar 
gezin, het bureau van de Teldersstichting. Gedurende negen jaar was zij als wetenschappelijk 
medewerkster aan de Stichting verbonden. Eind 1995 werd mevrouw M. Günther benoemd 
als part-time secretaresse bij het bureau. 

Het bureau was op 31 december 1995 als volgt samengesteld: 
dr K. Groenveld 
dr G.A. van der List 
drs P.G.C. van Schie 
mevrouw E. Bottinga-Lindhout 
mevrouw M. Günther 

directeur 
wetenschappelijk medewerker 
wetenschappelijk medewerker 

secretaresse 
secretaresse 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

ARA 
AV 
BV 
DB 
DNPP 
EG 
ELD 
ELDR 
EK 
EP 
FDP 
FEC 
HB 
HR 
IGC 
INLW 
JAV 
JOVD 
KC 
LI 
LPC 
LSP 
LVSV 
MKB 
oe 
POK 
PVO 
PVV 

PvdV 
REC 
RU 
RUG 
RUL 
SG 
TK 
TM 
VDB 
V&S 
VSR 
VVD 
WTB 

AlgemeenRijksArchief 
Algemene Vergadering 
VVD-Bestuurdersvereniging 1 

Dagelijks Bestuur 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
Europese Gemeenschap 
Europees Liberaal-Democraten 
European Liberal, Demoeratic and Reform Parties 
Eerste Kamer 
Europees Parlement 
Freie Demokratische Partei (Duitsland) 
Financieel-economische (partij-) Commissie 
Hoofdbestuur 
Huishoudelijk reglement 
Inter-Gouvernementele Conferentie 
Networkof International Liberal Women 
Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie 
Kamercentrale 
Liberale Internationale 
Landelijke Propaganda Commissie 
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" 
Liberaal Vlaams Studenten Verbond 
Midden- en Klein Bedrijf 
Ondercentrale 
Periodiek Overleg Hoofdbestuur-Kamercentralevoorzitters 
Politiek Vrouwen· Overleg 
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 
(Vlaamse Liberale Partij) 
Partij van de Vrijheid 
Reglementen Evaluatie Commissie 
Rijks Universiteit 
Rijks Universiteit Groningen 
Rijks Universiteit Leiden 
Secretaris-Generaal 
Tweede Kamer 
Talent Management 
V rij zinning-Democratische Bond 
Vorming & Scholing 
Vereniging van Staten -en Raadsleden 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Wetenschap en Technologie Beleid 

1 Naam per 1 januari 1995 van de voormalige Vereniging van Staten -en Raadsleden 
van de VVD. 
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Besluiten van de 95ste Algemene Vergadering op 25 maart 1995 te 
Arnhem 

1. mr F. Korthals Altes 
2. J.A. van Graafeiland 
3. H. Wiegel 
4. mr ir H. Heijne Makkreel 
5. dr L. Ginjaar 
6 . J. w . Verbeek 
7. N.H. van den Broek-Laman Trip (v) 
8. drs G.M.V. van Aardenne 
9. drs L. Hilarides 

10. dr W.F. van Eekelen 
11. drs D.J.D. Dees 
12. mr H.P. Talsma 
13. M.J. Varekamp 
14. jhr mr A.A. Laudon 
15. H.F. Heijmans 
16. A. de Jager 
17. mr R.A.E. de Haze Winkelman 
18. F.M. Roscam Abbing-Bos (v) 
19. ir N.G. Ketting 
20. J.J. van Heukelum 
21. mr J. Renserna 
22. drs P.J.H.M. Luijten 
23. ir M.H.C. Lodewijks 
24. L.M. de Beer 
25. prof mr J.E. Spruit 
26. drs J. de Blécourt-Maas (v) 
27. prof mr J.R. Schaafsma 
28. prof dr U. Rosenthal 
29. dr K. Groenveld 
30. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius (v) 
31. drs C.J. van der Bijl 
32. dr A.A.M. Kinneging 
33. G.J. Swinkels 
34. mr G.W.A. van der Velde 
35. J.K. Muntinga 
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Besluiten van de 48ste Jaarlijkse Algemene Vergadering (96ste Algemene vergadering) 
op 19/20 mei 1995 te Ede 

1 De algemene vergadering nam kennis van het conform artikel 18.3 der statuten 
uitgebrachte Jaarverslag over 1994. 

2 Tot leden van het stembureau voor vrijdag 19 mei werden benoemd: 
de heer H. Koevoets te Bergen op Zoom (voorzitter) 
mevrouw C.A. den Baars te Burgh-Haamstede (Westerschouwen) 
de heer J.P. van der Meulen te Heerlen 

Tot leden van het stembureau voor zaterdag 20 mei werden benoemd: 
mevrouw J.C. van Dijk te Middelburg 
de heer M.J.N. Schaap te Driebergen 
de heer H.A. van Sluys te Rotterdam 

3 . Tot leden van de Notulencommissie (art. 46 huishoudelijk reglement) werden benoemd 
- de heer J.W. Prins te Capelle aan de IJssel 
-de heer ir W.M. Geluk te Doorwerth 
- de heer mr T.E. Korthals Altes te Doorn 

4 Besloten werd het (huishoudelijk) voorstel van de Kamercentrale Leiden (briefnummer 
817752) met betrekking tot de verkiezing van een algemeen secretaris conform het 
advies van het hoofdbestuur over te nemen, waarbij het hoofdbestuur toezegde rond de 
49ste jaarlijkse algemene vergadering van 1996 met een voorstel te komen. 

5 Besloten werd het (huishoudelijk) voorstel van de Kamercentrale Zeeland (briefnummer 
817747) af te wijzen, onder gelijke toezegging door het hoofdbestuur, nader te 
onderzoeken op welke wijze de begroting en de daarmee samenhangende beleidsplannen 
kunnen worden behandeld en vastgesteld. 

Tevens werd door het hoofdbestuur toegezegd met een voorstel te komen om de 
behandeling van begroting en beleidsplan in de toekomst, op een geschikte wijze en 
plaats te doen plaatsvinden. 

6 Besloten werd het voorstel van de afdeling Oegstgeest (briefnummer 817749) over te 
nemen en conform het advies van het hoofdbestuur te komen tot een 
gedachtenwisseling over de liberale visie op langere termijn, in samenwerking met de 
prof.mr B.M. Teldersstichting. 



7 Het voorstel van de afdeling Hilversum (briefnummer 817745) werd aangenomen, 
waarbij besloten werd een themadag te wijden aan de energiepolitiek in relatie tot de 
eindigheid van fossiele brandstoffen. 

8 Besloten wordt het voorstel van de afdeling Hilversum (briefnummer 817745) te 
verwerpen. 
Naar aanleiding van dit voorstel, zegde het hoofdbestuur toe, de evaluatie van de 
reglementen zo spoedig mogelijk aan te pakken. 

9 Besloten wordt twee voorstellen van de afdeling Hilversum (briefnummer 817745) met 
betrekking tot het landelijk asielbeleid en met betrekking tot het 
vreemdelingenvraagstuk, te betrekken bij het beleid van de VVD Tweede Kamerfractie. 

10 Besloten word in de vacature van voorzitter van de commissie van Beroep (conform 
art. 32 statuten) te benoemen de heer W.J.A. van den Berg te Diever. 

11 Besloten werd het meerjaren beleidsplan van het hoofdbestuur over te nemen. Tevens 
werd het beleidsplan 1995-1996 geaccordeerd. 

12 Besloten word de moties van de afdeling Brussel met betrekking tot het stimuleren van 
de internationale activiteiten aan te nemen. 
(en toe te voegen bij de onderdelen A9 en B lila van de beleidsnotitie). 

13 Besloten word het amendement van de afdeling Ede niet aan te nemen (agendapunt 4, 
B IV, Vorming -en scholing) 

14 Het amendement van de afdeling 's-Gravenzande met betrekking tot de toevoeging van 
een nieuwe tekst bij agendapunt 4 (beleid hoofdbestuur) onderdeel A3 word verworpen. 

15 De rekening en verantwoording alsmede het jaarverslag van de penningmeester over 
1994 ingevolge art. 18.3 der statuten werden goedgekeurd. Het hoofdbestuur werd 
décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

16 Tot leden van de Commissie van Drie ter voorlichting van de algemene 
vergadering bij de behandeling van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester over het jaar 1995 (art. 30.2 der statuten) werden benoemd; 
- de heer A. van Hulst te Oss 
- drs R.B. Pier te Tietjerksteradeel 
- drs J.R.A. Raasveld te Amsterdam 

met als plaatsvervangende leden; 
- mevrouw I.E.J. Muys te Heerlen (herbenoeming) 
-mevrouw mr M.Th.M. Tangel te Den Haag (herbenoeming) en 
- de heer H. W. van Weeren te Voorhout (benoeming) 

17 Besloten werd een telegram te zenden aan Hare Majesteit de Koningin waarin de VVD 
haar trouw en aanhankelijkheid aan Hare Majesteit en haar huis betuigt. 



18 Besloten werd een telegram te zenden aan de heer G. Verhofstadt te België, waarbij de 
liberale zusterpartij succes toegewenst werd bij de verkiezingen. 

19 Besloten werd een telegram te zenden aan Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernhard, 
waarin hem een spoedig volledig herstel werd toegewenst. 

20 Besloten werd het aantal hoofdbestuursleden te bepalen op 11, het statutair bepaalde 
minimum aantalleden (art. 23.2 van de statuten) 

21 Benoemd tot secretaris van de organisatie werden verklaard 
-mevrouw rnr W.M.C. de Vrey-Vringer te Nieuwkoop in vacature I 
- mevrouw C.R. Baljé-Rijnders te Marurn in vacature 11 

22 Na stemming werd gekozen als secretaris van de organisatie 
-mevrouw W.J.M. Bregman-Kaaks te Roden in vacature 111 

(274 van de 523 uitgebrachte geldige stemmen) 

23 Besloten werd de toegezonden prioriteitenpunten uit de notitie van de commissie 
Bestuurlijke organisatie te accorderen, waarbij met name aandacht gevraagd werd voor 
de positie van de partijraad. 



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



VVD COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN/POLITIE 

Jaarverslag 1995 

Samenstelling 
Voor mevrouw ir. E.J.M. de Ferrante -Koek kwam in het verslagjaar op haar 
verzoek een einde aan haar lidmaatschap van de commissie. 

Vergaderingen 
De commissie kwam in 1995 zeven maal in vergadering bijeen. De opkomst van 
de leden bij de vergaderingen bedroeg in het verslagjaar gemiddeld 60%. 
De vergaderingen werden steeds bijgewoond door adviserende leden uit de 
Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Er was sprake van een goede 
samenwerking met de adviserende leden. 

Onderwerpen 
De vernieuwing van de bestuurlijke organisatie was in 1995 een regelmatig 
op de agenda terugkerend onderwerp. 
De commissie heeft over dit onderwerp ook gecombineerd vergaderd met de 
partijcommissie Ruimtelijke Ordening/Wonen en Bouwen. Die vergadering heeft 
geleid tot een gesprek van de voorzitters van de beide commissies met de 
minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamerfractie. 
Als gevolg van de onduidelijke situatie met betrekking tot de uitvoering 
van de Kaderwet bestuur in verandering, deed de commissie in het begin van 
het jaar een aanbeveling aan de Tweede Kamerfractie. Daarin stelde de 
commissie voor de Kaderwet uit te voeren. Als het na de evaluatie per 
gebied niet mogelijk zou blijken een provincie te vormen, zou het afgelopen 
moeten zijn. Dan zou in de grootstedelijke gebieden een herverdeling van 
taken tot stand moeten komen tussen de gemeenten en de bestaande provincie. 
Voor de taakverdeling zou een termijn moeten worden gesteld van bijvoor
beeld twee jaar. Indien de provincie en de gemeenten er gedurende die 
periode niet zelf uitkomen, zou het Rijk een taakverdeling moeten opleggen. 
Voor de algemene herschikking van taken acht de commissie de voortgezette 
takendiscussie van de VNG van doorslaggevende betekenis. VNG en IPO zullen 
vervolgens met het Rijk tot resultaten moeten komen. Ook het project 
bestuurlijke vernieuwing Friesland heeft de commissie met aandacht gevolgd. 
In maart verscheen de notitie uitgangspunten vernieuwing bestuurlijke 
organisatie van het kabinet. In Amsterdam en Rotterdam werd een referendum 
gehouden over de vorming van een stadsprovincie en tenslotte kwam het 
kabinet op 15 september met een standpunt. 
De commissie kan zich in grote lijnen in het kabinetsstandpunt vinden, maar 
acht wel op korte termijn duidelijkheid gewenst ten aanzien van de kader
wetgebieden. Het draagvlak in de gebieden zelf, bij de centrumstad en de 
randgemeenten, is naar de mening van de commissie van grote betekenis. 

In relatie tot de vernieuwing van de bestuurlijke organisatie heeft de 
commissie ruime aandacht besteed aan de gemeentelijke herindeling. Mede 
naar aanleiding van de samenvoeging van de gemeenten 's-Hertogenbosch en 
Rosmalen heeft de commissie zich gebogen over de criteria voor gemeentelij
ke herindeling. De commissie beschouwt gemeentelijke herindeling als het 
belangrijkste element voor de toekomst van de bestuurlijke organisatie, 
maar is van mening dat ook het vormen van krachtige gemeenten maatwerk 
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vereist. 

Met betrekking tot de politie heeft de commissie een bespreking gewijd aan 
de kwaliteitszorg. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de productiviteit, 
toetsing, kwaliteit en verantwoording te regelen. Acties tot verbetering 
van de kwaliteit dienen vooral te ontstaan binnen de politiekorpsen zelf. 
Als de politieorganisatie een en ander goed in de hand heeft, behoeft de 
minister alleen te bezien of het korps aan de eigen doelstellingen voldoet. 
Het beheer van de politie kwam in de commissie ter sprake in het kader van 
de wetsontwerpen voor de provincie Rotterdam. 
Verder bracht de commissie een bezoek aan Europol, waar een presentatie 
werd gegeven over de taakgebieden en de wijze van opereren. 

De commissie heeft zich intensief beziggehouden met het grote steden 
beleid. Terwille van een goed inzicht in de problematiek heeft de commissie 
zich gericht tot de VVD-fracties in een zevental grote gemeenten, met het 
verzoek om ideeën voor het grote steden beleid. De commissie kwam tot het 
oordeel dat de gemeentelijke overheid de enige bestuurslaag is, die de 
problematiek echt kan aanpakken. De Kamerfractie ontwikkelde vervolgens een 
10-puntenplan voor het grote steden beleid. 

De financiën van provincies en gemeenten vormde een ander punt van aan
dacht. Aan de hand van uitgebreide notities is in de commissie van gedach
ten gewisseld over de herziening van de Financiële Verhoudingswet. De 
commissie achtte de systematiek op zichzelf juist, maar plaatste daar wel 
als kritische kanttekening bij dat de totale belastingdruk mogelijk gaat 
stijgen. Het optrekken van de OZB tot een landelijk gemiddelde, betekent 
onmiskenbaar een lastenverzwaring. 
De commissie heeft het onderwerp even terzijde gesteld, toen duidelijk werd 
dat een aparte groep van VVD-vertegenwoordigers uit voordeel- en nadeelge
meenten probeert tot overeenstemming te komen. 

De commissie werd benaderd door de partijcommissie Europese Zaken met het 
verzoek een bijdrage te leveren voor de standpuntbepaling inzake de Inter
Gouvernementele Conferentie '96. In de commissie is daartoe een gespreksno
titie 'De binnenlandse zaken van Europa' opgesteld, ter voorbereiding van 
een reactie op de politieke voornemens van de liberale fractie in het 
Europees parlement. 

Met de staatkundige vernieuwing heeft de commissie zich intensief bezigge
houden. 
Met adviserende leden uit de Tweede Kamer zijn in dat verband besproken het 
correctief referendum, wethouders en gedeputeerden van buiten de raad 
respectievelijk de staten, wijze van benoeming van burgemeesters en 
commissarissen der Koningin, spreiding gemeenteraadsverkiezingen, kiesrecht 
niet-Nederlandera en het kiesstelsel. 
Aan het einde van het verslagjaar is de commissie actief betrokken bij de 
werkzaamheden van een door de VVD-bestuurdersvereniging ingestelde werk
groep monisme/dualisme. Daarbij heeft de commissie een inbreng geleverd ten 
aanzien van de verschillende onderwerpen van staatkundige vernieuwing. 

Van de overige onderwerpen waarmee de commissie zich in 1995 heeft bezigge
houden, kunnen worden genoemd: decentralisatie, bestuursakkoorden tussen 
het Rijk en de VNG en tussen het Rijk en het IPO, begroting Binnenlandse 
Zaken, drugsproblematiek en het nieuwe stelsel van adviesorganen. 



Jaarverslag 1995 van de Partij Commissie Buitenlandse Zaken /Ontwikkelingssamenwerking 

In de eerste helft van 1995 heeft de partij commissie Buitenlandse Zaken/Ontwikke
lingssamenwerking in samenwerking met de partijcommissie Defensie, Europese Zaken en 
Financieel-Economische Zaken/MKB een discussiestuk gewijd aan het onderwerp "Herijking" 
In dezelfde periode heeft de partijcommissie Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking 
in samenwerking met de partijcommissies Buitenlandse Zaken van de PVDA en D66 een 
discussie-middag georganiseerd over het zelfde onderwerp. 

De Commissie Buitenland heeft in het najaar van 1995 een discussie-stuk opgesteld inzake: 
Toetsingscriteria uitzending militaire eenheden. 

In het najaar heeft de Commissie Buitenland commentaar geproduceerd op de begroting van 
het Ministerie van Buitenland Zaken & Ontwikkelingssamenwerking. 

De Commissie heeft op regelmatige basis actuele buitenlandse aangelegenheden besproken met 
de leden van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer. 

De Commissie heeft voorts deelgenomen aan de activiteiten van de Commissie voor Defensie, 
Commissie Europese Zaken en de activiteiten georganiseerd door de Internationaal Secretaris. 

De Commissie stelt het zeer op prijs dat zij direct wordt betrokken bij de activiteiten van de 
Internationaal Secretaris van de Partij. 

De Commissie Buitenland komt behalve de maanden Juli en Augustus elke 3e woensdag van 
de maand bijeen. Tevens organiseert zij extra vergaderingen als daartoe aanleiding bestaat. 

De samenstelling van de commissie is sedert oktober 1995 gewijzigd en kent sedertdien de 
volgende samenstelling: 
Voorzitter:mr J. G.N. de Hoop Scheffer 
Secretaris: mr RH. van der Meer 
drs. G.W.F. Vigeveno 
drs. J.W. van der Meulen 
mr G.P .H. Kreijen 
Dr. A.A. Kopper 
mw. drs A.M.Hey 

Tweede Kamer: 
Ir. E.L.P. Hessing 
drs F.W. Weisglas 
Th. van den Doel 
Eerste Kamer 
mw F.M. Roscam Abbing-Bos 
drs P.J.H.M. Luijten 
jhr mr A.A.Loudon 
Europees Parlement: 
mr J.G.C. Wiebenga 

J.W. Verbeek 
J. Manheim 
mw. L.C. van de Perk 
Mr Drs. J.C. van Baaien 

dr A.C.A. Dake 
Drs. H.H.J Labohm 

mw. A.L.E.C van der Stoel 
J.D.Blaauw 

J.W. Verbeek 
M.J. Varekamp 
dr W.F. van Eekelen 



1. SAMENSTELLING 

VVD COMMISSIE DEFENSIE 

E.R.M. Balemans, Postbus 85013, 3508 AA Utrecht 
Tel: 030-2510.550 I Fax: 030-2510.473 

JAARVERSLAG 1995 

In 1995 bestond de commissie uit de volgende leden: 
dr. W.F. van Eekelen (voorzitter), E.R.M. Balemans (secretaris), J.F.W. van Angeren, 
A.P.P.M. van Baal, mw.drs. J. Buzeman, ir. E.B. van Erp Taalman Kip, drs. A. de 
Graaff, A. de Jager, H.A. Kamman, mr. R.A.F. van de Kamp, R.A.A. Klaver, mr. J.C.F. 
Knapp, G. Lakerveld, P.J. Rosenkrantz en drs. R. van de Ruit. 
Adviserend lid waren: (Tweede Kamer:) drs.D.J.D. Dees, M. van den Doel, mw. S. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot, ir. E.L.P. Hessing, H.A.L. van Hoof, W.P. Keur, mr. A.H. 
Korthals, J.F.B. van Rey, mw.drs. W.C.G. Voûte-Droste en drs. F.W. Weisglas, (Eerste 
Kamer:) J.A. van Graafeiland en mr. F. Korthals Altes, (HB) mr.drs. J.C. van Baaien. 

Als gevolg van de verkiezingen voor de Eerste Kamer treden de heren Van Eekelen en 
De Jager terug als leden van de commissie. In hun nieuwe functie blijven zij wel als 
adviserend lid betrokken bij de werkzaamheden van de commissie. Als opvolger van 
dhr. Van Eekelen als voorzitter van de commissie benoemt het hoofdbestuur drs. M.A.J. 
Knip. De heren Dees en Van Rey beëindigen hun adviserend lidmaatschap in de loop 
van het jaar. In juni is dhr. Knapp, gezien zijn nieuwe militaire functie, het lidmaatschap 
neer te leggen. In september wordt prof.mr. J.E. Spruit benoemd in de commissie als 
opvolger van dhr. De Jager. In oktober krijgt mevr. Voûte-Droste binnen de fractie een 
nieuwe portefeuille, als gevolg van de hoge militaire functie van haar broer. Hierdoor 
wordt J.D. Blaauw toegevoegd als adviserend lid van de commissie. 

2. VERGADERINGEN 

De commissie heeft in het verslagjaar tien maal vergaderd en wel op: 
31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 29 augustus, 3 oktober, 31 
oktober en 29 november. De vergaderingen vonden steeds plaats in het gebouw van de 
Tweede Kamer. 

3. (GASTlSPREKERS 

Inleidingen als (gast)spreker werden tijdens de commissievergaderingen gehouden door: 
- Schout-bij-Nacht C. van Duyvendijk, plv. Bevelhebber der Zeestrijdkrachten; De 
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kustwacht in de Nederlandse Antillen (31 jan), 
- Majoor Van der Heijden, Dienst Militair Leiderschap en Opleidingskunde (DMLO); 
Gevechts-stress bij de KLU (28 feb), 
-A. de Jager, lid commissie; Nederlandse Antillen (28 mrt), 
- ir. C.M.N. Belderbos (Raad van Bestuur TNO) & drs. R.F.G. van Lansberge (directeur 
Public Affairs TNO); Defensie onderzoek TNO (30 mei), 
- Kolonel J.F.W. van Angeren, Conceptuele Zaken Defensiestaf/lid commissie; Nieuwe 
veiligheidssituatie Europa (29 aug), 

4. OVERIGE BIJEENKOMSTEN 

Op 17 maart werd door de commissie, na voorbereiding door dhr. Klaver, een werkbe
zoek gebracht aan de Marine-basis Den Helder (Rijkswerf/Groep Helicopters/Simulatie) 
onder begeleiding van vice-admiraal Kroon. 

Op 25 april vond de door het hoofdbestuur en door de commissie inhoudelijk voorbe
reidde themadag Defensie plaats in het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De themadag 
werd in alle opzichten een groot succes. 

Op 6 september werd in een bijzondere vergadering aan de fractievoorzitter van de VVD 
in de Tweede Kamer mr.drs. F. Bolkestein een notitie overhandigd inzake de "Herijking 
van het Buitenlands Beleid". Namens de commissie Defensie participeerde dhr. Bale
mans in de werkgroep die de notitie tot stand bracht. 

Op 11 oktober vond de jaarlijkse vergadering plaats van het hoofdbestuur van de VVD 
met de voorzitters en secretarissen van de partijcommissies. Tijdens deze bijeenkomst 
werd met name van gedachten gewisseld over de werkzaamheden van de partijcommis
sies en de functie van de partijcommissies binnen de partij. 

5. SPEERPUNTEN IN 1995 

Een aantal onderwerpen sprongen qua actualiteit in het verslagjaar naar voren; de 
situatie in het voormalig Joegoslavië en de val van Srebrenica in juni en de beroering die 
de gevolgen hiervan teweeg brachten bij zowel Defensie als politiek Den Haag. Voorts 
de voortgaande discussie over het adequaat uitvoeren van de PRIORITEITENNOT A in 
het licht van de herstructurering en de inkrimping van de krijgsmacht. Daaruit voort
vloeiend ontstond grote zorg met betrekking tot de onrust onder het personeel van 
Defensie als gevolg van de grote,en langdurige, onzekerheden waarmee de reorganisa
tieprocessen gepaard gingen. Ook de discussie over de Herijking van het Buitenlands 
Beleid en de rol van Defensie daarin nam een belangrijke plaats in. 

Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen in de commissie aan de orde: 
- Personeelsbeleid, 
- Luchtmobiele brigade (LUMOB), 
- Aanschafbeleid helikopters, 
-Rol van internationale organisaties (EG/WEU/CVSE/NAVO/VN), 
- Crisisbeheersing (peace keeping & peace enforcing) in VN-missies, 
- Joegoslavië (inzet NL militairen), 
- Nieuwe veiligheidssituatie in Europa, 
- Gevechts-stress en de gevolgen, 
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- Positie van de Nederlandse Defensie industrie, 
- De situatie van de Nederlandse Antillen, 
- De kustwacht in het Caribisch gebied, 
- Begroting 1996. 

6. PARTICIPATIE VAN LEDEN EN ADVISEREND LEDEN 

In 1995 werden de vergaderingen van de commissie goed bezocht. Daarmee vertoont 
de participatie graad andermaal een stijgende tendens (1994: 64%). De aanwezigheid 
van leden is thans zeer goed te noemen. Bij vrijwel alle vergaderingen waren leden van 
de fracties van de Eerste en Tweede kamer aanwezig. 

Maand Leden (15) Kamerleden 

Januari 13 1 
Februari 11 2 
Maart 15 1 
April 10 2 
Mei 10 3 
Juni 10 5 
Augustus 9 3 
Oktober (3) 10 2 
Oktober (31) 7 4 
November 8 2 

In percentages bedraagt de aanwezigheidsfrequentie van de leden over 1995: 68,67% 
(150 = 100%, 103 = 68,67%) 

7. SLOTOPMERKING 

De relatie met het algemeen secretariaat was in het verslagjaar zeer goed te noemen. 
De samenwerking met, met name, mw. M.A.M. Goergen en drs. L.H.M. Osterholt 
verliep uitermate plezierig en soepel en heeft ertoe geleid dat de commissie Defensie op 
adequate wijze werd ondersteund bij haar werkzaamheden. 

w.g. 

Eric R.M. Balemans 
secretaris januari 1996 
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Jaarverslag van de Partijcommissie Europese Zaken van de VVD over 1995 

De Partijcommissie Europese Zaken is in 1995 negen maal bijeengekomen. 
Naast de behandeling van de Europese actualiteiten, hebben de voorbereidingen voor 
de IGC (Intergouvernementele Conferentie) centraal gestaan in de werkzaamheden 

van de Partijcommissie in 1995. 

Eind januari 1995 heeft de Partijcommissie haar nouue 'Advies van de Partij
commissie Europese Zaken inzake de Intergouvernementele Conferentie in 1996' 

afgerond. Aan de hand van deze notitie werd op 21 februari de regeringsnota inzake 
'Uitbreiding van de Europese Unie: mogelijkheden en knelpunten' besproken. De 
notitie werd vervolgens gebruikt als document t.b.v. de Herijkingsdag van 25 

februari 1995. 

Op 20 maart 1995 heeft de Partijcommissie de voorbereidingen voor de IGC 
besproken met staatssecretaris Patijn. 

In april heeft de Partijcommissie aan de hand van een inleiding van dr. Ph. de Heer 

de regeringsnota inzake het GBVB, 'Het Gemeenschappelijk Europees buitenlands, 
veiligheids- en defensiebeleid naar een krachtiger extern optreden van de Europese 
Unie' besproken. 

Eind mei heeft de Partijcommissie vervolgens de door een werkgroep uit de Partij
commissie voorbereide notitie inzake 'Institutionele Ontwikkelingen binnen de 
Europese Unie, met het oog op de voor 1996 voorziene Intergouvernementele 

Conferentie (IGC)' besproken en aangenomen. Deze notitie is ter beschikking van 
het HB en de fracties gesteld. 

In juni heeft de Partijcommissie de regeringsnouue 'Inzake de Europese Samen

werking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken' besproken. N.a.v. de 
discussie is vervolgens een notitie met stellingen inzake dit onderwerp opgesteld en 
ter beschikking van het HB en de fracties gesteld. 

Met het oog op de ratificatie van het Eigen Middelen Besluit is voorts een notitie 

inzake de netto-positie van Nederland in de EU opgesteld. Deze notitie is op 30 

oktober besproken met de heer J.F. Hoogervorst. 
Voor het einde van het jaar werd vervolgens de door een gezamenlijke werkgroep 

van de Partijcommissies Landbouw en Europese Zaken opgestelde notitie over de 
toekomst van het GLB besproken a.h.v. een inleiding van de heer Meewisse. 

Naast de werkzaamheden in de gezamenlijke werkgroep van de Partijcommissies 
Landbouw en Europese Zaken, is de Partijcommissie tevens vertegenwoordigd 

geweest in de werkgroep Herijking Buitenlands beleid, die de op 6 september 1995 
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aangeboden gezamenlijke notitie inzake Herijking van de partijcomm1ss1es Buiten
landse Zaken/OS, Defensie, FEC/MKB en Europese zaken heeft voorbereid. 

Voorts heeft de Partijcommissie Europese Zaken zich o.m. gebogen over: ontwikke
lingen inzake Schengen en Europol, de benoemingsprocedure en het functioneren 
van de Commissie, EMU, fraudebestrijding, de douane-unie met Turkije, alsmede de 
middelen t.b.v. het Middellandse Zeegebied. 

Door leden van de Partijcommissie is gedurende 1995 o.a. deelgenomen aan de Her
ijkingsdag van 25 februari, een bijeenkomst inzake buitenlands beleid met vertegen
woordigers van PvdA, D66 en VVD op 23 juni, het ELDR-congres in Stockholm (5-
7 juli), het flitscongres inzake drugsbeleid op 4 september en de jaarlijkse bijeen
komst van secretarissen en voorzitters Partijcommissies met het HB op 11 oktober. 

In 1995 is actief deelgenomen aan de werkzaamheden en beraadslagingen van de 
Partijcommissie door de leden en adviserende leden EP, TK en EK. 

Mutaties in de Partijcommissie. 
In februari 1995 heeft het Hoofdbestuur de heren Baljé en De Heer in de Partij
commissie benoemd. De heer De Heer heeft in de loop van het jaar zijn lidmaat
schap van de Partijcommissie neergelegd i.v.m. de aanvaarding van een nieuwe 
functie. 

Samenstelling Partijcommissie per 31-12-1995: 
leden: mr H.R. Nord (voorzitter), mevr. E.J. Brandenburg (secretaris), 
mevr. mr A.D. Adema, drs. Chr. L. Baljé, prof. mr M.C.B. Burkens, mevr. M.E. van 
Emden, drs. R.J. Goedbloed, mr J.M.A. Hosman, mr D.H. Kok, mr P. Roscam 
Abbing, mr drs. J.C. van Baaien; 
adviserende leden: ir. E.L.P. Hessing, mr O.P.G. Vos, drs. F.W. Weisglas, dr. W.F. 
van Eekelen, J.A. van Graafeiland, M.J. Varekamp, J.W. Verbeek, mevr. mr J.E.S. 
Larive-Groenendaal, ir. J. Mulder, mevr. dr. P.C. Plooij-van Gorsel, drs. G.M. de 
Vries, mr J.G.C. Wiebenga, drs. F.A. Wijsenbeek 

E.J. Brandenburg 
secretaris 
januari 1996 
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JAARVERSLAG 1995 

Commissie Financieel & Economische Zaken/Midden- en Kleinbedrijf 

1. Inleiding 

De Commissie FEZ/MKB heeft in 1995 tienmaal vergaderd. Daarnaast is over de voorbereiding 

van de discussienota Energiebeleid driemaal gezamenlijk vergaderd met de Commissie 

Milieuhygiëne. Eén lid van de commissie heeft deelgenomen aan de besprekingen van de 

werkgroep herijking buitenlands beleid. Ter voorbereiding van notities is voorts door leden van de 

commissie regelmatig in werkgroepsverband vergaderd. 

2. Samenstelling commissie 

Door het overlijden van de heer drs G.M.V. van Aardenne ontviel de commissie een zeer 

waardevol lid. De heer drs B.F. Baron van Ittersum trok zich terug wegens drukke 

werkzaamheden. Als nieuwe leden van de c9mmissie werden benoemd drs S.P. van der Vaart en 

drs B.C.J. van Gils. Tevens moest de commissie, wegens zijn vertrek uit de Tweede Kamer, 

afscheid nemen van het adviserend lid de heer dr R. W. de Korte. In de afgelopen jaren was de 

heer De Korte vrijwel bij elke vergadering van de commissie aanwezig. 

3. Uitvoering wcrkprogramnia 

Door de commissie is een rapport opgesteld over deregulering getiteld Liberale deregulering. Het 

rapport is voorbereid door een werkgroep uit de commissie. Het rapport is aangeboden aan het 

hoofdbestuur en aan de fractie van de Eerste en de Tweede Kamer. 

Eveneens is, voorbereid door een werkgroep uit de commissie, een rapport opgesteld over 

privatisering. Dit rapport dat toegezonden is aan het hoofdbestuur en de kamerfracties en 

betrokken VVD-ministers, is door het algemeen secretariaat als boekje uitgegeven. 

Tezamen met de Commissie Milieuhygiëne is de discussienota Elementen voor een beleid gericht 
op duurzame energievoorziening opgesteld. Deze notitie vormde de basis voor de in november 

1995 in Groningen gehouden themabijeenkomst over energiebeleid. 

Aan het hoofdbestuur en kamerfracties zijn brieven gestuurd waarin het standpunt van de 

commissie is verwoord over: 

- het basisinkomen; 

- het koppelingsbesluit. 
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De belangrijkste overige onderwerpen die in de commissie zijn besproken waren: 

- lastenverlichting MKB; 

- beschermingsconstructies; 

- energieheffing; 

- financiering van de Europese Unie; 

- aanleg Betuwelijn; 

- steun individuele bedrijven; 

- CEP 1995, MEV 1996; 

- miljoenennota en begrotingsbeleid; 

- commerciële activiteiten openbare vervoers- en nutsbedrijven; 

- fonds economische structuurverbetering; 

- malusregeling WAO; 

- algemeen verbindend verklaring CAO's; 

- Wet op de wisselkantoren; 

- EMU. 

Door het secretariaat van de commissie zijn op verzoek van het hoofdbestuur enkele brieven van 

leden beantwoord. 

drs H. G. van der Bend 

Rijswijk, 17 januari 1996 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/ 

COMMISSIE BELASTINGEN (C 2) 

Secretariaat: Leli...,ld 35, 

2914 CO NIEUWERKERK AAN DEN USSEL 

telefoon 01803 - 15120 

Commissie belastingen (C2) Jaarverslag 1995 

1 Samenstelling commissies en vergaderingen 

De commissie bestaat thans uit 10 gewone leden 
3 leden uit de Tweede Kamer 
2 leden uit de Eerste Kamer 
1 lid uit het Europees parlement 

De commissie heeft in 1995 elf maal plenair vergaderd. Tevens hebben een 
aantal ad hoc commissies zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 

Fiscaal geruisloze terugkeer uit de B.V.; 
Substance van economische activiteiten; 
Verschillen in fiscale behandeling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden. 

In toenemende mate wordt door kamerleden een beroep gedaan op individuele 
specialisten van de commissie. De door deze specialisten uitgebrachte adviezen 
zijn steeds achteraf door de commissie besproken en getoetst. 
De activiteiten van de ad hoc commissies en de individuele adviezen hebben de 
werkdruk van de commissie in 1995 verhoogd. 

De commissie is in de loop van 1995 van samenstelling gewijzigd. De wijzigingen 
betreffen zowel de gewone leden als de vertegenwoordigers van de Eerste kamer. 
De commissie is zodanig samengesteld dat de belangrijkste deelgebieden van het 
belastingrecht door vakspecialisten kunnen worden behandeld. 

2 Algemeen 

De commissie heeft het beleid van intensieve en actuele advisering aan 
kamerleden en hoofdbestuur in 1995 voortgezet. 
Een groot aantal schriftelijke adviezen zijn uitgebracht. Daarnaast zijn een drietal 
notities verschenen: 

Fiscaal geruisloze terugkeer uit de B.V. 
Notitie betreffende het begrip "substance" van economische activiteiten 
in verband met toewijzing van belastingheffing van winsten; 
Nota omtrent verschillen in fiscale behandeling (discriminatie) van 
ongehuwd samenwonenden ten opzichte van gehuwd samenwonenden 
alsmede van ouderen ( 65+) ten opzichte van jongeren; 

3 Contacten met andere commissies 

In 1995 heeft de commissie geen contact gehad met andere commissies. Een 
gezamenlijke standpuntbepaling met de commissie Leefvormen en 
Homoaangelegenheden ten aanzien van pensioenen heeft nog niet plaatsgevonden. 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/ 

COMMISSIE BELASTINGEN (C .21 

4 Onderwerpen 

De onderwerpen die overigens in 1995 aan de orde zijn geweest betreffen onder 
meer: 

Vermogensbelasting 
Bevrijdende bronheffing op rente 
Reparatie bloot eigendomsconstructies 
Wijziging AWR/Invorderingswet (23470) 
Kostenvergoeding niet werknemers 
Europees belastingbeleid 
Fiscale politie olie- en gasproducenten 
Problemen toepassing verdrag met USA, Verkrijging art 26 
verklaring( verdragsgerechtigdheid) 
Gevolgen afschaffing POR 
Gevolgen niet heffen van belasting over energietransport over het 
Nederlandse deel continentaal plat. 
Offshorebeleid 
Onderzoeken fiscale positie ouderen 
Optreden FIOD en persofficier/publiciteit 
Cie Homoaangelegenheden en Leefvormen, commentaar op 
pensioenstandpunt 
Gefacilieerde teruggang van BV naar eenmanszaak 
Ontwikkelingen art 13 lid 1 Vpb (kosten buitenlandse deelnemingen) 
Non discriminatie t.a.v. inkomsten niet ingezetenen (aanb. EG nr 94/79) 
Begrip substance 
Commentaar rulingbeleid 
Dividendbelasting en aandelenfusie 
Stimuleringsmaatregelen internationaal fiscaal vestigingsbeleid, 
gedachtenvorming 
BTW constructies/overdrachtsbelasting 
BTW margeregeling 
Organisatie belastingdienst 
Bedrijfsplan belastingdienst 1996 - 2000 
Jaarverslag belastingdienst 1994 
Afschaffing voetoverheveling 
Wet distributie energiebedrijven 
Fiscaal boetestelsel 
Ecotax (wetsontwerp 24.250) 
Verschillen in fiscale behandeling gehuwden/ongehuwden, 
65 -p l ussers/j oogeren 
Beperking aftrekbaarheid renteaftrek op consumptief krediet 
Vermindering afdracht loonbelasting en premieheffing 
Rapport voldoening op aangifte 
Inkomensvernietiging door wachtgelders 
Alleenstaande als uitgangspunt belastingheffing 
Wijziging A WR en boetestelsel 

December 1995 
Drs. H. van der Torn, secretaris 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie I 
Verslag van de partijcommissie Sociale Zaken OYef' het jaar 1995 

Met dit verslag voldoet de partijcommissie Sociaie Zaken aan het gestelde in artikel 
60.3 van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging VVD. 

De partijcommissie Sociale Zaken bestaat sinds juni 1994 uit de vofgende personen: 
Prof. dr C.K.F. Nieuwenburg, voorzitter, mw. mr S.E. Korthuis, secretaris, drs A.F. 
Bakhoven, M. van Greuningen, dr. K. Groenveld, mw. C.A. Huigen-van Boven, mr A.J. 
Kokshoorn, mr M.P.C. van der Krogt, mr J.E. Peper, ir T. Thalhammer en drs H. Vrind. 
De adviserende leden zijn: H.A.L. van Hoof, mw. A.L.E.C. van der Stoel, mw. M.J. 
Essers-Huiskamp, mw. mr A.M. van Blerck-Woerdman, mw N.H. van den Broek-Laman 
Trip, H.F. Heijmans, mr R.A.E. de Haze Winkelman en mw. dr. Plooij-van Gorsel. 

De partijcommissie Sociale Zaken heeft in 1995 op 31 januari. 14 en 21 februari, 21 
maart, 4 april, 2 en 23 mei, 12 september, 1 7 oktober, 14 oktober en 1 2 december. Op 
12 december 1995 heeft een belangrijk deel van de commissie 'het jaar uitgegeten'. 

De vergaderingen van 14 en 21 februari, 21 maart, 4 april, 2 en 23 mei zijn benut om 
te komen tot een advies aan het hoofdbestuur inzake de wetgeving VI/AO, AAW en de 
Ziektewet/ welk advies op 31 mei 1995 aan het hoofdbestuur is aangeboden. Ter 
voorbereiding van dit advies heeft de commissie op 21 maart vergaderd met en als gast 
van staatssecretaris Linschoten. Tevens zijn ter voorbereiding van dit advies door de 
verschillende leden van de commissie uitgebreide discussienotities gemaakt. 

Tijdens de vergadering van 31 januari is voornamelijk gesproken over het nieuwe stelsel 
van de organisatie van de sociale verzekeringen en de werkgelegenheidsproblematiek. 
De vergadering van 4 april is naast de voorbereiding van het eerder genoemde advies 
benut om een notitie van het commissielid Van der Krogt inzake de Trends en Ontwik
kelingen in de sociale zekerheid te bespreken. 
In de vergadering van 23 mei is naast de vaststelling van de tekst van het hiervoor 
genoemde advies uitgebreid gesproken over de positie van de arbeidsvoorziening, 
waarbij de commissie zich op het standpunt stelt dat de tripanisering is mislukt en dat 
deze constructie als verplichting dient te worden verlaten. 
Tijdens de vergadering van 12 september is uitgebreid gesproken over de voorbereiding 
van de discussie over de fundamentele wijziging van het stelsel van sociale zekerheid en 
over de toekomst van de AOW. 
In de vergadering van 17 oktober is wederom gesproken over de fundamentele wijziging 
van het stelsel van sociale zekerheid. 
Over de evaluatie uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de voorberei
ding van de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en de fundamentele wijziging van het 
stelsel van sociale zekerheid is gesproken in de vergadering van 13 november. 
Ter voorbereiding van de behandeling van de Algemene nabestaandenwet en de 
Ziektewet in de Eerste Kamer zijn deze onderwerpen uitgebreid besproken met een lid 
van de EK-fractie in de vergadering van 12 december. 
Tijdens alle vergaderingen zijn de politieke actualiteiten met de aanwezige kamerleden 
besproken en zijn op actuele onderwerpen signalen door de commissie aan de kamerle
den afgegeven. 
Door een aantal commissieleden is in individuele contacten geadviseerd aan verschmen
de leden van de Eerste en Tweede Kamer over verschillende onderwerpen waaronder de 
arbeidsvoorziening en de nieuwe Algemene Bijstandswet. 



januari 1996 

JAARVERSLAG 1995 VAN DE PARTIJCOMMISSIE VOLKSHUISVESTING EN 
RUIMTELIJKE ORDENING {VRO) 

1. 
Leden van de 
voorzitter: 
secretar~s: 

leden : 

commissie VRO 
drs. H.B. Eenhoorn 
mevrouw mr.drs. D. de Groot 
P.J. van den Broek; mevrouw L.M. Driessen
Jansen; ir. Th.F.M.S. van Keulen; 
J.P. van der Meulen; E. Peerbolte; 
ir. H. Pluckel; drs. J.H.A.A. Prins; 
drs. N. Rietdijk; drs. B. van der Velden. 
Voorts woonde de heer drs. A. J. van der Burg 
vergaderingen bij. 

Adviserende leden: 
mevrouw mr. A.M. van Blerck-Woerdrnan (sinds 
september 1995); A.A.M.E. van Erp; ir. P.H. 
Hofstra; mr. A.J. te Veldhuis; mevrouw drs. 
P.J.L. Verbugt (allen lid Tweede Kamer); 
mr. H.P. Talsma; mr. F. Korthals Altes; 
dr. L. Ginjaar (allen lid Eerste Kamer). 

de 

Na de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer 
in juni 1995 werden de volgende leden van deze 
Kamer aan de commissie toegevoegd: 
ing. L.M. de Beer; dr. L. Ginjaar; J.J. van 
Heukelurn; ir. N.G. Ketting; mevrouw P.M. Roscam 
Abbing-Bos; mr. H.P. Talsma; H. Wiegel. 

2. 
Algemeen 
In het jaar 1995 kwam de commissie VRO tien keer bijeen. 
In januari werd gezamenlijk vergaderd met de commissie 
Binnenlandse Zaken/Politie over de inrichting van het 
binnenlands bestuur. Dit gebeurde aan de hand van de notitie 
"Naar een duurzaam kader voor het Binnenlands Bestuur", 
waarvan de heer drs. B. van der Velden één van de scribenten 
is. In september werd gezamenlijk vergaderd met de commissie 
Verkeer en Waterstaat over het onderwerp ruimtelijke ordening 
en mobiliteit. Daartoe was door de heren drs. B. van der 
Velden, drs. A.J. van der Burg (beiden VRO), en de heren mr. 
A.J. Hoekzema, J.C. de Lang (beiden V en W) een concept
discussie-nota opgesteld. 

In juni werd'een werkbezoek in de gemeente Ede afgelegd. Daar 
was aandacht voor het stedelijk en landelijk gebied van die 
gemeente. We bezochten een aantal nieuwbouwwijken en het 
agrarisch buitengebied. Onder andere kwamen aan de orde: de 
hoofdwegenstructuur, de HSL, en de problemen ten aanzien van 
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de milieuzonering. 
Zowel de leden als de adviserende leden ervaren de 
samenwerking in de commissie als uitermate nuttig en prettig. 

3. 
Werkzaamheden commissie VRO 
De cornm1ss1e heeft zich met de volgende onderwerpen 
beziggehouden: 
- Begroting VRO 1996; 
- Bruteringsoperatie; 
- Individuele Huursubsidie; 
- Trendbrief Volkshuisvesting 1995; 
- huisvesting asielzoekers; 
- Wet Voorkeursrecht Gemeenten; 
- Evaluatie Wet en Besluit op de Ruimtelijke Ordening; 
- duurzaam Bouwen; 
- actualisering nationaal ruimtelijk beleid; 
- landaanwinning; 
- ruimtelijke ordening en mobiliteit; 
- PKB-Schiphol; 
- leefbaarheid Platteland; 
- nieuwe Wet Bodembescherming; 
- organisatie Binnenlands Bestuur. 

De heer Van den Broek heeft een notitie over de IHS 
opgesteld, getiteld: "Een liberaal subsidiebeleid". De nieuwe 
Wet Bodembescherming werd besproken aan de hand van de 
brochure "Van Recht naar Krom" van de Nederlandse Vereniging 
van Bouwnemers (de heer Rietdijk). 

Voorts werd de voorbereiding van een tweetal thema
congressen, te houden in 1996, ter hand genomen. Ten behoeve 
van het congres over ruimtelijke ordening en mobiliteit werd 
door de heren Van der Velden en Van der Burg meegewerkt aan 
een concept-discussie-nota (zie ook onder 2). Ten behoeve van 
het congres over de actualisering van het nationaal 
ruimtelijk beleid is door de heer ir. H. Pluckel een concept
discussie-nota opgesteld. 
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.JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE MI LIEUHYGIENE 1995 

Door de Commissie werd het afgelopen jaar met name aandacht besteed aan 
het onderwerp" Energiepolitiek". 
De Commissie bereidde een pre-advies voor de themadag " Energiepolitiek " 
voor, georganiseerd door het Hoofdbestuur in het kader van de Inhoudelijke 
discussie. 

De opvattingen en adviezen van Je Commissie staan voorts verdisconteerd in 
een aantal notities van de Commissieleden en in de not.ulen van de Commis
sievergaderingen, die ook aan het Hoofdbestuur zijn toegezonden. 

VERGADERINGEN 
De commissie is in 1995 acht maal bijeen geweest. 
Met de kamerleden Te Veldhuis, ,Klein :Molekamp en Ginjaar werd gesproken 
ov·ër actuele zaken betreffende het .-milieu, zoals : 
- mï lieutechnol~gie ( not-i tie van ·Mw. drs. de Bléc'ourt:.:Maas ) 
- nO.ta ~tankb~leid · 
- CFK-bel~~d-
- uitbreiding Schiphol 
- klimaatconferentie Berlijn 
- Betuwelijn 
- Bouwstoffenbesluit 
- bodemsanering 
- Rapport RVIM 
- straling 
- milieucriminaliteit 
- ~dviezen van de Gezondheidsraad over rlsicobeleid, milieubelastingsin-

dex, vergelijking Nederlandse strallngsbeleid met de ICRP normen 
- CO 2. beleid 
- Leemtewet 
- Afvaloverleg 

ONDERWERPEN DIE BINNEN DE COMMISSIE ZIJN BEDISCUSSIEERD 
- Stankoverlast en bodemvervuiling ( rapport Welsehen ); ingeleid door ir. 

J.G. ten Wolde 
- Risico-analyse en risicoh.eleid; ingeleid door dr. R. Braams en drs. 

G.A. de Vrey 
- BetuwelLjri; ingeleid .ào.or· ~Iw. drs. J. àe 3lécourt-Maas en Ir • .J.G. ten 

Wo.lde. ( me.t ·een. :Qoti;tie· dienaangaande ) 
- Duurzame ontwtkkeling;. ingeleid door ir. T. Wams 

Elementen voor een beleid gericht.op eenduurzame energievoorziening; 
Drs. G.H.B. Verberg, Ir. N.G. Ketting en Drs. A.G. Egressy 
- Actualisering van het VVD-milieubeleid ; ingeleid door Ir. J.G. ten 

Wolde en Mw. drs. de Blécourt-Maas 
- Begrotingsbehandeling VROM { hieraan is een extra vergadering van de 

commissie gewijd ). 

WERKBEZOEK 
Op 9 juni bracht de commissie een werkbezoek aan de Gasunie te Groningen. 
Hier werd onder meer gediscussieerd over de nota " Elea:enten voor een 
beleid gericht op een duurzame energievoorziening". 

OVERLEG MET ANDERE PARTIJCOMMISSIES 
Met de commissie Verkeer en Waterst.aaL .,erà overlegd over lu~t onderwerp 
" de Betuwelijn ". 
~et de commissie Financieel-economi sc;1e Za~en werd de notitie " Elementen 
voor een beleid gericht op een duurzame ~nergievoorziening " bediscus
s.ieerd alvorens deze notitie als pre-adv i es bespl·oken werd op de VVD
themadag " Energiepolitiek " d.d. 2:-i rwv<:>::cer. 



)ft:·t de commissie Lémdtouw e:l Visst~rij werd gediscussieerd over het 
mestbelP.id. 

LEDEN VAN DE CO~MTSSIE 
""' G •• B ,. ' ( .. t ' " •..r ""' l . . ( ~ • ' urs. ·.r. . . veroerg voor<al: er,, t'IW. tnr. l'l• uaa. meljer secre1.ar.ts j, 

Drs. J. de Blécourt-?.faas, Dr.R. Bra.ams, Drs. D.T.P. Dijkhuis, Mr. J.J. 
Groenenàaal, ltfr. ti. Koegler, Drs. F.H. Meppelàer, Drs. G.A. de Vrey, R.E. 
Waterman, Ir. J.G. ten Welde. 



VERSLAG OVER 1995 

van de VVD-partijcommissie "LANDBOUW EN VISSERIJ/NATUURBEHEER", 
afgekort "L.V.N." 

Hoe kan de VVD de stemmenwinst behouden onder de agrarische kiezers? 

Deze kwestie stond centraal bij de bespreking door de partijcommissie L.V.N. van het 
voor de VVD grote succes bij de verkiezingen op 8 maart 1995 voor de Provinciale 
Staten. Aanleiding tot zorg over behoud van deze verkiezingswinst gaf de berichtgeving, 
dat de VVD-bewindspersoon op het departement van L.N.V. nogal afstandelijk overkwam 
bij tal van agrariërs. 
Nadere aandacht besteedde de partijcommissie aan de op 7 april 1995 door het kabinet 
Kok aanvaarde prioriteitennota van de minister van Landbouw, Natuur en Visserij, 
onder de titel "Dynamiek en Vernieuwing". Op genoemde daturn ging het kabinet Kok 
tevens accoord met de voorstellen inzake de invulling van de bezuinigingen op het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Volgens de partijcommissie leidt de nota 
niet tot meer perspectief voor (aankomende) jonge boeren. Op het platteland valt het 
verkeerd. dat wel veel overheidsgeld besteed kan worden aan de Betuwelijn, aan Fokker en 
aan de koppeling van de sociale uitkeringen aan de loonstijgingen. Eveneens valt onder de 
agrarische kiezers verkeerd, dat - ingevolge genoemde prioriteitennota van het ministerie 
van L.N.V. - de landbouw een bedrag van fl. 200 miljoen moet inieve1en. Echter, voor 
conservering van de natuur wist het kabinet Kok wel een fl. 163 miljoen te vinden in de 
(slecht gevulde) staatskas. 

Nadere aandacht heeft de partijcommissie L.V.N. besteed aan een vijftal onderwerpen: 

Concurrentiepositie van Agrarisch Nederland. De partijcommissie constateerde, dat 
de door het kabinet Kok gerealiseerde lastenverlichtingen zich voornamelijk op 
fiscaal terrein bevinden en dus slecht afhankelijk van de winst voor de individuele 
ondernemers profijt opleveren. Daartegenover staan lastenverzwaringen, in 
concreto: kostenverhogingen, die de individuele ondernemer moet opbrengen 
ongeacht de in zijn bedrijf gerealiseerde winst. Onbeantwoord bleef de vraag, hoe 
we in de VVD meer interesse verkrijgen voor de ernstige verzwakking van de 
concurrentiepositie van Agrarisch Nederland. 
Mest- en ammoniakbeleid. De partijcommissie heeft herhaald geattendeerd op 
ernstige lacunes van het ammoniakbeleid. Voorts is ingegaan op de problemen, die 
ontstonden met agrariërs over de integrale notitie van het kabinet Kok inzake mest
en ammoniakbeleid. Deze plannen zijn natuurlijk heel wat "boervriendelijker" dan 
de aanpak van "Lubbers lil". Het was uitermate bevreemdend, dat de 
landbouworganisaties ook nauwelijks gebruik maakten van de openingen in 
genoemde integrale notitie voor wijzigingen in het mimiralenbeleid. 
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Structuurschema Groene Ruimte, afgekort "S.G.R.". De Eerste Kamer-fractie had 
niet overgenomen het eerdere advies van de partijcommissie om voor het S.G.R., 
na de VVD-afwijzing in de Tweede Kamer, eveneens tegen te stemmen in de 
Eerste Kamer. Wel heeft de minister van L.N.V. in de Eerste Kamer in oktober 
1995 toezeggingen gedaan over grotere openingen voor natuurbeheer door 
particulieren. Aansluitend valt te attenderen op de nota "Platteland en Toerisme", 
waarvan het lid J.L.M.M. Damen de auteur is. In mei 1995 heeft de 
partijcommissie deze nota gepresenteerd aan het VVD-hoofdbestuur. Voorts 
attendeerde de partijcommissie op de onjuiste berichtgeving door de Vereniging van 
Natuurmonumenten, dat de (VVD-)minister van L.N.V. tegen de verkoop van 
staatseigendommen zou zijn. 
Tuinbouwproblematiek. In 1995 werd het oneigenlijk gebruik in kaart gebracht van 
de EU-structuurfondsen, ten nadele van de Nederlandse tuinbouw. Het niveau van 
de ondernemersinkomens in deze sector is zo laag geworden, dat vaak zelfs 
noodzakelijke investeringen (deels) achterwege blijven. 

Toekomst van het EU-landbouwbeleid: rem of motor voor agrarische 
bedrijvigheid? 

Een werkgroep, waarin tevens de partijcommissie "Europese Zaken" participeerde heeft 
een nota voorbereid ten behoeve van discussie in de VVD over (mogelijke) ontwikkelingen 
met het Europese landbouwbeleid. Het gaat erom, hoe meer perspectief wordt verkregen 
voor agrarische bedrijvigheid in Nederland. Dit is zowel aan de orde bij tendenzen naar 
meer vrije markt als bij ontwikkelingen naar grotere renationalisatie van de 
landbouwpolitiek. 

In het jaar 1995 heeft de partijcommissie 10 keer plenair vergaderd. Regelmatig werd aan 
de vergaderingen deelgenomen door partijgenoten, die lid zijn van de Tweede-, Eerste 
Kamer of het Europees Parlement. Eenmaal was er een gesprek met de VVD
bewindspersoon op het departement van L.N.V .. 
Op 1 september 1995 bracht de partijcommissie een bezoek aan het Centrum voor 
Landbouw en Milieu. De partijcommissie heeft naar aanleiding van dit bezoek 
geattendeerd op de foute benadering, die staat in het artikel van dit Centrum, getiteld 
"Energieheffing kan de land- en tuinbouw kansen bieden". 
Over vertrouwelijkheid van beraad is nader contact geweest met het VVD-hoofdbestuur. 
Een delegatie heeft een bezoek gebracht aan de Friese afdeling "Het Bildt" voor beraad 
over de ontwikkelingen in de akkerbouw. 

Voorzitterschap van de partijcommissie. 
De heer M.J. V arekamp was in augustus 1994 benoemd tot voorzitter van de VVD
partij commissie "L.N.V.". Vanwege zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer heeft de 
heer Varekamp dezè taak weer neergelegd. In augustus 1995 heeft het hoofdbestuur tot 
voorzitter van deze partijcommissie benoemd de heer J. den Ouden. Eerder was de heer 
Den Ouden waarnemend voorzitter van de partijcommissie "L.N.V." 



Jaarverslag 1995 van de Partijcommissie Verkeer & waterstaat. 

ALGEMEEN: 

De commissie heeft in het afgelopen jaar 10 keer plenair 
vergaderd. Daarnaast is er een enkele keer vergaderd in subgroe
pen om een bepaald onderwerp voor te bereiden. 

Alle vergaderingen werden bijgewoond door leden van de Eerste en 
Tweede Kamerfractie en veelal ook door een lid van het Euro
parlement. Ook onze minister van Verkeer en Waterstaat, mevr. 
Jorritsma is in een tweetal vergaderingen aanwezig geweest. 

De contacten met de Eerste en Tweede Kamerleden en het EU-lid, 
alsmede met hun fractiemedewerkers en de persoonlijk medewerker 
van de minister waren uitermate goed. Ook het contact met het VVD 
secretariaat was uitstekend. 

ONDERWERPEN: 

In februari en maart werd er vergaderd in het bijzijn van een 
aantal leden van de commissie milieuhygiëne en een vertegenwoor
diger van de Scheepvaart Vereniging zuid uit Rotterdam en werd 
er gezamenlijk gesproken over de aan te leggen Betuwelijn. E.e.a. 
heeft geresulteerd in een gezamenlijke bijdrage aan de bijeen
komst, georganiseerd door de vereniging van staten- en Raadsleden 
in het Congrescentrum te Utrecht op 30 maart, over dit thema. 

In april was de Betuwelijn nogmaals onderwerp van discussie, in 
macro-view en tevens kwam het "rapport Bomhof" ter sprake. 

In mei en juni zijn de bijeenkomsten vnl. besteed aan de positie 
van de VSN-groep en het openbaar vervoer in het algemeen. Ook 
hierbij zijn gastsprekers aanwezig geweest. 

In september is gemeenschappelijk vergaderd met de commissie 
Ruimtelijke Ordening, om een themadag voor te bereiden die op 17 
februari 1996 gehouden zal worden over "De relatie tussen 
Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer". Over dit onderwerp 
wordt later in subgroepen verder vergaderd en wordt een nota 
opgesteld die dient als leidraad voor de themadag. 



De oktober vergadering wordt besteed aan de begroting van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat en de november en december 
vergadering worden grotendeels geweid aan de HSL en de te 
organiseren themadag in februari. 

WERKBEZOEK: 

In 1995 is geen werkbezoek afgelegd, voor 1996 is een bezoek aan 
een vergadering van de commissie Transport en Toerisme van het 
Europarlement op de agenda gezet. 

LEDEN VAN DE COMMISSIE: 

drs. P. Zevenbergen (voorzitter), mr. A. Holtland (secretaris), 
mr. J. Doeksen, drs. J.C. van Duin, mr. G.G. van Hasselt, mr. 
J.A. Hoekzema, mr. J.B. de Krom, dhr. J.C. de Lang, 
ir. F.C. Marckmann, drs. H. Plasse, drs. Tj. van Bekkum (beleids
medewerker 2e Kamerfractie) mw. A. Rodenhuis (pers. medew. F. 
Wijsenbeek) . 

adviserende leden: 
dhr. J.D. Blaauw, mw. drs. P.J.L. Verbugt, dhr. H.G.J. Kamp, 
mr. H.P. Talsma, drs. F.A. Wijsenbeek. 

December 1995, 
mr. A. Holtland (secr.) 



Beknopt jaan-erslag 1995 ·un de partijcommissie Onderwijs- en cultuurbeleid 

De commissie heeft het afgelopen jaar zeven keer plenair vergaderd. Daarnaast is er intensief 
overleg in sub - en werkgroepverband geweest. Zowel leden van de Eerste als de Tweede
kamerfractie hebben steeds de vergaderingen van de commissie bijgewoond. 

In 1995 zijn vele onderwerpen in de plenaire vergaderingen aan de orde geweest, waaronder: 

Schevenings beraad; 
WEB, WOV; 
de positie van het particulier ondeiWijs, hoger onderwijs; 
Impuls voor het basisonderwijs; 
Tweede fase vernieu\\t; 
Invoering profielen HAVO en YWO in 1998; 
WS~S; 

Samenwerkingsschool en bestuursvomt openbare school; 
de positie van de leraar, diens nascholing; 
Lokaal onderwijsbeleid; 
Deregulering en autonomie; 
(Tienpunten-plan voor) Media - en Infonnatiebeleid; 
Begroting '% OCW, waarbij de zorg en aandacht uitging naar oa: 

de besturing!."<Taagstukken, oppassen voor verkokering~ 
het innovatiefvermogen van de schoot 
de studeerbaarheid~ 

Vitale Lerarenopleiding; 
HOOP; 
De school als lerende organisatie; 
Wet HerLiening Bestuurstructuur; 
De VBO:~L-\ VO/VSO·problernatiek. 

Daarnaast zijn er in subgroepvcrband ondersteunende notities voor de fracties opgesteld. 
Om nog dieper op het beleidsterrein Cultuur in te t.:unnen gaan is een werkgroep Cultuur 
sarne;:ngcsteld. 

Dt: commissie heeft in samenwerking met de Haya van Somerenstichting, de Bestuurders
vereniging en de Organisatie Vrouwen in de VVD op 25 november het symposium Lokaal 
Onderwijsbeleid georganist:erd, waarin is ingegaan op de \Taag wat liberaallokaal onderwijs
beleid is en welke knelpunten zich hierbij voor kunnen doen. 

Op 1 november heeft de commissie een werkbezoek gebracht aanROChet Friesland College. 

De samenstelling van de commissie was in december als volgt: 
voorziTter: mevrouw drs. ~.J. Ginjaar-Maas 
secretaris: ing. C.B.A.A Coehorst 
ac?f. secretaris: ~J. ten Harmsen van der Beek 
dr. !\lJ.A.~L Aalders 
dr. H.W.A.M Coonen 
ir F.van Dalen 
1-I. Dijkstra 
drs. J.E. Engberts 
J.Franssen 
drs. G.H. van den Hoven 
J. Kingma 
prof. dr. L.F. \\'. de Klerk 

VVD Commissie Onderwijs- en Cultuurbeleid 



drs. A.J.M. van den l\taagdenberg 
mw. drs. M. Molenaar 1\ffiA 
mr. drs. A. Nicolai 
mr S.J. Steen 
mevrou~ C.J. Tydcrrun 

adviserend~ leden: 
drs. 0. Cherribi 
C.G.A. Cornielje 
mw ~U. Essers 
mw S. van Heemsk.crck Pillis- Duvckot 
mr. W.H.J. Passtoors 
J. Rijpstra 
mw. drs. I.M. de Vries 
mw N.H. van den Broek Laman- Trip 
dr. L. Ginjaar 
A. de Jager 
drs P .J.H.M. Luijten 

Roosendaai/Veldhon•n 
4 januari 1996, :\1THVDB/BC 

VVD Commissie Onderwijs- en Cultuurbeleid 



commissie wetenschap en technologiebeleid 

CW&T96/01) 

JAARVERSLAG 1995 / PLANNING 1996 

De Commissie W&T is in 1995 zevenmaal bijeen geweest. 

De Commissie heeft zich vooral geconcentreerd op : 
• Symposium over de positie van onderzoek op de Nederlandse universiteiten 
• Adviezen inzake technologie- en wetenschapsbeleid 
• Overleg met D66 en PvdA 

Symposium over de positie van onderzoek op de Nederlandse universiteiten 
In overleg met Dr. Groenveld (Teldersstichting) werd besloten op 19 maart 1996 
een symposium te houden over de positie van onderzoek op de Nederlandse univer
siteiten. Vanuit de invalshoeken van universitair bestuurder, wetenschappelijk 
onderzoeker en manager van onderzoek binnen het bedrijfsleven. De sprekers 
werden uitgenodigd. Uitnodigingen voor het symposium zullen op naam geschieden 
en er is een open inschrijving voor VVD-leden. 

Adviezen inzake technologie- en wetenschapsbeleid 
Aan met name de leden van de Tweede Kamer, mevrouw Voûte en de heer Cherribi, 
werden, zowel in de vergaderingen als bilateraal, adviezen gegeven. 
Vooral ten aanzien van : 
* de nota 'Kennis in Beweging' 
* de Rijksbegroting 1996 
* de Voortgangsrapportage wetenschapsbeleid 
* VVD tien-punten-plan voor technologie 
Benadrukt werd steeds het doorstromen en toepassen van kennis, vanaf de univer
siteiten, kennisinstellingen, het bedrijfsleven naar de gebruikers. En de 
mogelijkheden en bedreigingen bij dit proces. 
In dit kader werd ook overleg gevoerd over het aktieplan Technologie van 
VNO/NCW. 

Overleg met D66 en PvdA 
Eerste discussies vonden plaats over de mogelijkheden van een paars technologie
beleid. Specifiek beleid, generiek beleid, sector-specifiek beleid, regio
specifiek beleid ? Meer mogelijkheden voor nieuwe ondernemers ? Concurrentie
vermogen èn milieu ? Van 'kennis in beweging' naar 'mensen in beweging' ? 

Voor nadere details zij verwezen naar de verslagen van de bijeenkomsten van de 
Commissie W&T. 

/2. 



Jaarverslag Partijcommissie Volksgezondheid 
1995 

De Commissie is in 1995 negen maal bijeengekomen. Het opkomstpercentage was goed. De 
heren Laffrée en Nijhuis namen afscheid van de Commissie. Mevrouw Faro (gezondheids
jurist) en de heren Dreteler (verzekeraars) en Springer (eerstelijns geneeskunde) traden toe 
tot de Commissie. Mevrouw Zoon bedankte voor het lidmaatschap van de Commissie. In haar 
opvolging is nog niet voorzien. 
In juni gaf mevrouw Tielens-Tripels te kennen wegens drukke werkzaamheden haar taak als 
secretaris van de Commissie te willen beëindigen. Mevrouw Faro werd door het hoofdbestuur 
in haar functie benoemd. 

De Commissie heeft, mede in samenhang met actuele onderwerpen die het afgelopen jaar in 
het Parlement speelden en nog spelen, aan de volgende onderwerpen aandacht besteed: 
- Wet BOPZ 
- klachtencommissies 
- privéklinieken 
- geneesmiddelenbeleid 
- convergentie verzekeringssystemen 
- orgaandonatie 
- arbeidsbesluit 
- kwaliteit van zorg 
- drugsbeleid. 

De volgende adviezen werden door de Commissie aan het Hoofdbestuur uitgebracht: 
- privéklinieken 
- geneesmiddelen prijsbeleid 
- drugsbeleid 
- modernisering curatieve zorg. 

In mei werd het flitscongres "De kwaliteit van zorg en de autonomie van de patiënt" 
georganiseerd. Doel van dit congres was: verankering van een stevige rol van de patiënten/ 
consumentenorganisaties en de rol van de VVD daarbij. 
Het congres werd zeer goed bezocht. Naar aanleiding van het congres werden een aantal 
aandachtspunten door de Commissie geformuleerd, welke in 1996 nog nader zullen worden 
uitgewerkt. 

In september werd in samenwerking met de Partijcommissie Justitie een invitational 
conference georganiseerd over het drugsbeleid. Naar aanleiding van deze conferentie werd in 
december het drugsadvies van de Commissie aan het Hoofdbestuur uitgebracht. Belangrijk 
issue in dit advies was de discussie t.a.v. legalisatie van softdrugs. Dit zou met name in 
Europees verband en in de Europese zusterpartijen besproken moeten worden. 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Adviescommissie Homo-aangelegenheden 
en Leefvormen 

Overzicht van de werkzaamheden van de coDDD.issie gedurende het 

Samenstelling van de commissie: voorzitter: 
secretaris: 
leden 

In november/december drie aspirant leden 
Gemiddelde attendance: 75% 

Januari: bespreking begroting VWS m.n. AWBZ 

Drs K.S. Roza 
Ir H.C. Stuart 
mevrouw Drs L. de 
E. van der Biezen 
H.J. Fellinger 
W. Kamp 
Mr A.J. Kokshoorn 
Mr M.P. Weijerman 

jaar 1995 

Zwaan 

Februari: notitie Leefvormen voorbereid, deze ook toegezonden aan de 
cie's Justitie, SoZa en Belastingen 

Maart: geen vergadering 
wel verhelderend gesprek met mevrouw Plooy-van Gorsel (Euro parlement) 

April: aandacht voor uitspraak Amsterdams Gerechtshof: adoptie door alleenstaa 
pensioenen 
vergoeding geregistreerde medicijen (AWBZ) 
ouderenbeleid 
Jaar van de Alleenstaande 

Mei: zorg om samenstelling Aids Fonds 
vergoeding medicijnen (AIDS): eigen risico is discutabel, geen 
vergoeding vervangende middelen is onjuist 
nabestaandenwet: tevens aandacht voor twee gevallen 

Juni: nabestaandenwet, moet ook gelden voor ongehuwd samenwonenden 

September: vervallen 

October: vergadering met HB en overige voorzitters en secretarissen 
cie vergadering met voorzitter cie Justitie: 
opstelling reactie nav notitie Leefvormen (Staatssecretaris Schmitz) 
aandacht voor toestanden in Roemenië 

November: voorbereiding notitie sociaal-economische positie alleenstaanden 

December: verontwaardiging uitgesproken ·over uitlatingen Hugabe en passieve 
houding ter zake van Pronk 
voortgang notitie ouderenbeleid vastgesteld 
notitie sociaal-economische positie alleenstaanden vastgesteld 
speerpunten eerste halfjaar 1996, taakverdeling 
e.v. 's aspirant-leden 

+ + + 



Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/ 

Adviescommissie Homo-aangelegenheden 
en Leefvormen 

Speerpunten tbv de commissie-werkzaamheden gedurende het jaar 1996 

- voortgang ontwikkelingen mbt leefvormen 

- sociaal-economische positie alleenstaanden 

- ouderenbeleid 

- ontwikkelingen overheidsbeleid mbt AIDS 
(oa vergoedingsregeling medicijnen) 

- evaluatie AWGB 
(mede door contacten met Commissie Gelijke Behandeling) 

- internationale ontwikkelingen mbt mensenrechten 

- ontwikkeling beleid tov allochtonen 

- gemeentepolitiek 

- contacten (politieke) homo-organisaties 

+ + + 
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T AAKOMSCHRINING PROJECTGROEP OUDEREN januari 1996 

De projectgroep heeft de opdracht gekregen te onderzoeken op welke wijze en met welk 
organisatiemodel de profilering van het ouderenbeleid en de participatie van ouderen binnen 
de VVD op een meer intensievere manier vorm kan worden gegeven. 

De voorstellen van de projectgroep Ouderen zullen moeten leiden tot te doorgronden 
oplossingen met een open, helder, karakter. Het advies wordt verondersteld zodanige 
oplossingen te bieden, dat een geïntegreerde aanpak van problemen waar Ouderen in de 
samenleving mee te maken hebben kunnen worden aangepakt binnen een raamwerk van 
liberale opvattingen en politieke uitingen. 

De liberale opvatting, dat eigen verantwoordelijkheid en redzaamheid, 
ook van ouderen mag worden gevraagd, wordt uiteraard onderschreven. 

SAMENSTELLING VAN DE PROJECTGROEP OUDEREN 

drs M.A.M. Omstein 
UTRECHT 

drs E. van Bruggen 
HUIZEN 

Mevrouw mr A.C.H.Q Pleunis 
DENHAAG 

drs F .M. Helm er 
DOETINCHEM 

H.M. van den Heuvel 
HILVARENBEEK 

Mevrouw P.C. Krikke 
AMSTERDAM 

drs G.A. Mak 
WORMERVEER 

Mevrouw F. Nipperus 
VOORBURG 

Mevrouw mr E. Veder-Smit 
LEEUWARDEN 

Voorzitter 

Vice-voorzitter 

Secretaris 







Realisatie ursussen Rata van Somerenstichting 1995 

Cursus Datum Plaats 

A. 's-Hertogenbosch 

Liberalisme I 8 april Den Bosch 

Introductie Gemeenteraad 2 september Eindhoven 

B. Tilburg 

Mediatraining 4 februari Tilburg 

Mediatraining 11 maart Oisterwijk 

Liberalisme I 20 mei Breda 

Liberalisme 11 17 & 21 oktober Berkel Enschot 

Liberalisme I 11 november Brussel 

Presentatietechniek I 11 & 25 november Brussel 

C & D. Gelderland 

Gemeentefinanciën 27 & 28 januari Apeldoorn 

Provinciale Staten 4 februari Arnhem 

Presentatietechniek I 18 maart Nunspeet 

Liberalisme I 8 september Tiel 

Presentatietechniek I 15 & 16 september Tiel 

Public Relations 22 & 23 september Tiel 

Discussietechniek I 29 & 30 september Tiel 

Aantal 
deelne 
mers 

12 

13 

12 

11 

13 

16 

13 

11 

10 

13 

7 

15 

9 

7 

10 

* 

* 

* 

* 



Realisatie t:11rsussen Rata van Somerenstidlting 1995 

Cursus Datum Plaats Aantal 
deelne 
mers 

E. Rotterdam 

Onderhandelen 3 juni Rotterdam 8 

Liberalisme I 16 december Rotterdam 21 * 

F. Den Haag 

Discussietechniek I 3 I maart & I april Den Haag 8 

Liberalisme 11 I2 & 13 mei Den Haag I5 

Bestuurderscursus 2I oktober Den Haag I5 

G. Leiden 

Liberalisme I I4 februari Bodegraven I2 

Discussietechniek 11 IO & II februari Leidschendam I2 

Discussietechniek 11 IO & II maart Noordwijkerhout 8 

Presentatietechniek I 24 & 25 maart Zoetermeer 8 * 

Introductiecursus 4 april Voorburg I7 

Presentatietechniek 11 I4 & I5 april Zoetermeer 8 

Forumtechnieken 24 juni Leiden I2 

Liberalisme I I8 september De Zilk I8 

Liberalisme I 24 oktober Voorburg I7 

H. Dordrecht 

Liberalisme I I5 februari Hendrik Ido Ambacht I4 

Liberalisme 11 · 17 & I8 februari Hellevoetsluis 17 * 



Rllllliutie t:IITSIISSIIR Haya van Sollltll'ustidlting 1995 

Cursus Datum Plaats Aantal 
deelne 
mers 

I. Amsterdam 

Liberalisme I 18 maart Amsterdam 24 * 

Liberalisme 11 21 & 22 april Amsterdam 15 

Presentatietechniek I 19 & 20 mei Amsterdam 12 

Discussietechniek I 30 juni & 1 juli Amsterdam 12 

J. Den Helder 

Mediatraining 25 maart Hoorn 5 

Presentatietechniek I 31 maart & 1 april Purmerend 9 

Discussietechniek I 21 & 22 april Purmerend 15 

K. Haarlem 

Bestuurderscursus 12 & 19 januari Hoofddorp 18 

Discussietechniek 11 13 & 14 januari IJmuiden 7 

Mediatraining 14 januari Akersloot 10 

Mediatraining 21 januari Akersloot 10 

Liberalisme I 31 januari Eemnes 17 

Liberalisme I 14 februari Eemnes 16 

Liberalisme I 30 maart Hoofddorp 18 

Mediatraining 22 april Nederhorst den Berg 13 

Presentatietechniek I 12 & 13 mei Eemnes 10 * 

Presentatietechniek 11 8 & 9 september IJmuiden 8 

Mediatraining 9 september Eemnes 10 

Liberalisme 11 15 & 16 september Eemnes 15 * 



Rulisatie t:11rsussen Ha1a van SoiiiiJrenstichting 1995 

Cursus Datum Plaats Aantal 
deelne 
mers 

Presentatietechniek II 6 & 7 oktober Eemnes 6 

Discussietechniek I 27 & 28 oktober Eemnes 12 

Liberalisme I 30 oktober Amstelveen 16 

Liberalisme II 10 & 11 november IJmuiden 10 * 

L. Zeeland 

M. Utrecht 

Liberalisme I 24 januari Utrecht 16 

Discussietechniek I 7 & 8 april De Bilt 11 

Liberalisme I 20 mei Doom 20 

Introductiecursus 19 juni Zeist 14 

Discussietechniek II 1 & 2 september De Bilt 6 

Introductiecursus nieuwe leden 23 september De Meern 9 * 

Gemeentefinanciën 23 september De Bilt 15 

Discussietechniek I 29 & 30 september De Bilt 6 

Liberalisme I 2 oktober Loosdrecht 9 

Ruimtelijke Ordening 5 oktober Amersfoort 7 

Liberalisme II 13 & 14 oktober De Bilt 15 

Introductiecursus nieuwe leden 4 november Veenendaal 9 

Introductiecursus nieuwe leden 20 november Utrecht ± 15 

Introductiecursus nieuwe leden 29 november OC Eemland ± 25 



Realisatie t:UTSIJSSIIR Haya van Somerenstit:hting 1995 

Cursus Datum Plaats Aantal 
deelne 
mers 

N. Friesland 

Milieuhygiëne 18 februari Drachten 12 

Bestuurderscursus 8 april Drachten 14 

Discussietechniek I 20 & 21 oktober Drachten 10 

Liberalisme I 23 november Drachten 23 * 

0. Overijssel 

Provinciale Staten 7 januari Raalte 8 * 

Europa 16 september Raalte 7 * 

Liberalisme I 24 oktober Raalte 12 * 

Discussietechniek I 17 & 18 november Raalte 9 * 

P. Groningen 

Terugkomdag Gemeenteraad 30 september Haren 10 

Q. Drenthe 

Presentatietechniek I 26 januari & 4 februari Spier 14 

R. Limburg 

Liberalisme I (jongeren) 21 september Roermond 17 

Liberalisme I (nieuwe leden) 28 oktober Roermond 10 



Cursus 

S. Flevoland 

Presentatietechniek I 

Discussietechniek I 

Liberalisme I 

Presentatietechniek II 

Realisatie cursussen Haya van Somerenstichting 1995 

Datum Plaats 

21 januari Harderwijk 

11 februari Harderwijk 

13 februari Almere 

13 mei Harderwijk 

Aantal 
deelne 
mers 

5 

6 

7 

6 



RtNI/isatie t:III'SIISSBB Ha1a vas Sollltlresstidltisg 1995 

Cursus Datum 

TOTAAL AANTAL GEREALISEERDE LOKALE CURSUSSEN 

Introductiecursus nieuwe leden 6x 

Presentatietechniek basis 9x 

Discussietechniek basis 10 x 

Presentatietechniek vervolg 4x 

Discussietechniek vervolg 4x 

Forumtechnieken 1 x 

Bestuurderscursus 3 x 

Public Relations 1 x 

Liberalisme I 22 x 

Liberalisme 11 7x 

Europa I x 

Cursus Gemeentefinanciën 2x 

Onderhandelen 1 x 

Milieuhygiëne 1 x 

Ruimtelijke Ordening I x 

Introductie Gemeenteraad 1 x 

Gemeenteraad (terugkomdag) 1 x 

Mediatraining 7x 

Provinciale Staten 2x 

84 x 

Plaats Aantal 
deelne 
mers 

89 deelnemers 

85 deelnemers 

99 deelnemers 

28 deelnemers 

33 deelnemers 

I2 deelnemers 

47 deelnemers 

7 deelnemers 

340 deelnemers 

I 03 deelnemers 

7 deelnemers 

25 deelnemers 

8 deelnemers 

12 deelnemers 

7 deelnemers 

13 deelnemers 

I 0 deelnemers 

71 deelnemers 

21 deelnemers 

I 0 I7 deelnemers 



Realisatie mrsuSSIIR Haya van So~~~~~r~~nstidting 1995 

Cursus Datum Plaats Aantal 
deelne 
mers 

Landelijk georganiseerde cursussen 

Landelijke dag V & S 14 januari Bunnik 93 

Training PS-leden 10 & 11 februari Wolfheze 39 

LCV -weekeinde lO & 11 maart Garderen 19 

Cursusdag PS 8 april Hilversum 27 

Train de trainer 13 mei Hilversum 11 

Inleidersweekeinde 13 & 14 oktober Wolfheze 24 

Topkadertraining 1995 6 & 7 oktober 
17 & 18 november 
8, 9 & 10 december Wolfheze 27 

Seminar Lokaal Onderwijs 25 november Rotterdam 75 

Lustrumseminar 16 december Zeist 44 



Cursus 

KC 

Rotterdam 
Friesland 
Utrecht 
Leiden 
Den Bosch 
Amsterdam 
Den Haag 
Dordrecht 
Gelderland 
Flevoland 
Tilburg 
Haarlem 

Realisatie t:11rsussen Rata ran SoiiiiJI'IJnstidlting 1995 

Datum Plaats 

REALISATIE DAG DEN HAAG 1995 

Datum aantal deelnemers 

7 april 28 
28 april 24 
12 mei 30 
9 juni 35 
16 juni 23 
23 juni 33 
1 september 19 
15 september 22 
29 september 29 
13 oktober 15 
17 november 24 
1 december 18 

Aantal 
dee1ne 
mers 



Meer exemplaren van het jaarverslag over 1995 kunnen worden besteld door overmaking van een bedrag van 
f 22,50 per exemplaar op girorekening 40.18.232 ten name van de VVD informatierekening te Den Haag, onder 
vermelding van 48ste Jaarverslag. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en! of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 
hoofdbestuur van de VVD. 

Eindredactie, drs Lucas H.M. Osterholt 
Productiedatum, maart 1996. 
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